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Con~ case

un 70o/o da cuota de exportación de todo o
Estado,. e coa marca. Rosa Parriño de referente do
mercado mundial, das cante~ras gal:egas saen
·anualmente sete millóns de tone.tadas de granito das
que apenas un tércio é manufacturada por nós. Os
italianos aproveitan a sua sofisticada rede comercial,
tecida desde os tempostrunfars da mármore, para.
vender por seu e xa elaborado o que nos rañaceus
de Nova lorque coñecen por Rosa Porino.
Defender internacionalmente a marca, diversificar
a transformación e mellorar a preséncia nos
mercados fóra son asignaturas pendente dun
sector ponteiro, en valor eng.adido, da nasa
mineria.

R-existar a marca Rosa Porriño
conta pendente para evitar
usurpactóns no mercado
internacional

Porino,
•

granito
itali~~q
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Coren absorve Uteco de Lugo
O xerente do grupo Coren,
Manuel Gómez Alvaréz, anunciou o pasado Venres dezaseis que o seu grupo ten intención de incrementar a sua
presenza en Lugo, "logo que
en Ourense resulta xa difícil a
expansión". Fontes de Uteco
Lugo confirmaron a .A Nosa
Terra en Lugo, que as negociacións entre ambas entida-

des, Uteco e Coren, están moi
avanzada, e adiantaron que
nos últimos días deste mes
asinarase un acordo polo cal ·
Cooperativas Orensanas absorberá á Unión Territorial de
Cooperativas, de Lugo, tamén
chamada Sociedade Cooperativa Limitada Agropecuaria de ·
Lugo.
(páx. 10) .

Fraga asina traballos
literários dos que non é autor

XUNT A DE GA LI CIA

Un novo prólogo de Manue~
Fraga, desta volta ao poemário de Ramón Cabanillas A rosa de cen follas, dá pé a An·
tón Capelán para facer unha
nova análise sobre o apropriacio ni sm o cultural do actual
presidente da Xunta de Galicia. Segundo esta investiga- .
ción, a man que escrebe non
se corresponde coa do asinante. A vontade de Manuel
Fraga por mimetizarse con figuras do galeguismo insiste
en utilizar de veículo o Servício de Publicacións da Xunta
con esa intención.
(pá.xs. 23·24-25)
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España.vendeu
armas con fondos
de axuda ao
desenvolvimento
Ainda que o próprio nome destes
créditos (Fondos de Axuda ao Desenvolvimento) remarca o seu com promiso por axudar ao desenrolo e a
rriellora do nível de vida dos países
que os receben, un detido estudo
dos créditos concedidos por España
desde o ano 1982 demostra que os
créditos FAD foron, no mellar dos casos, un instrumento puramente comercial que en non poucas ocasións
foron destinados a programas que
de nengun modo contribuirán á mellora de países tan necesitados de
axuda básica, contribuindo con frecuéncia á sua dependéncia económica e atraso.
(páx. 13)

Pérez Oya: 1 0s Estados
Unidos seguen a ser
os -máis poderosos'
Pertence a unha xeración de economistas das Nacións Unidas
(Mhyrdal, Kaldor, Robinson) que
souberon canear con rigor, autoridade e visión global os intereses
particulares dos grandes. Xosé
Fernando Pérez Oya foi xefe das
seccións Países do Sul da Europa, dentro da Comisión Económica para Europa da ONU, de Comércio Exterior e da Balanza de
Pagos da Comisión para América
Latina. Desde o seu recén instalado observatório de Vigo, Pérez
Oya conta a sua visión das relacións internacionais e tala da tormenta económica de Setembro.
(páxs. 14-15)

Máis de sete
millóns de
toneladas:
trescentos
cincuenta mil
bloques que
compostos en
fileira cobrerian o
piso dunha
estrada de
Compostela a
Roma. Este é o
volume de granito
que producimos
anualmente. Pero
un sesenta por
cento deste mar
de pedra(que
representa o 70°/o
do total producido
no Estado),
·
expórtase en
bruto: A calidade
Rosa Porriño é
procurada no
mundo inteiro.

O 60% da pedra que exportamos enviase en bloques. Nos portos de destino é transformada e manipulada antes da venda.

Manufactureiros
de Italia e Xapón
córtano nos seus

teares e véndeno
coma Rosa
Porino. É unha

pedra de gran
calidade que
reclama unha
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efectiva protección
da sua marca en
todo o mundo.

Os italianos compiten nos mercados internacionais cos galegas
que exportan un 60o/o en bruto

A protección da marca

Rosa Porriño, conta pendente
do sector do granito
XAN CARBALLA-G. LUCA DE TENA·X. LOPEZ TÉMEZ

Duas imaxes sucédense en poucos quilómetros. A do cráter de
Atios, no val do Porriño, desde
calquer outeiro dos arredores,
parece unha colosal explosión
que acabase de fender a aba
dun monte. No cercano porto de
Vigo, todas as semanas, cantos
de paralelepípedos de granito
son embarcados con destino a
portos europeus e do extremo
Oriente. Case por completo esta
exportación de matéria prima sen
elaboración procede daquelas
canteiras das parróquias de Atios
e Budiño, sometidas a un intensivo minifúndio de case 40 empresas, na sua imensa maioria -agás
4 ou 5- de tamaño familiar.
O granito coñecido como Rosa
Porriño tense convertido, logo da
sua extensión polo mundo desde
os anos 70, nun verdadeiro patrón de prezos e mesmo de calidades. Para gañar esa condición
referencial o Rosa Porriño, va-

O granito coñecido .
como Rosa Porriño
tense convertido
en patrón
internacional para
valorar prezos e
calidades.

leuse das suas propriedades ffsico-mecánicas, a homoxeneidade da sua cor, a auséncia de fendas e regañas. A poucos quilómetros ten un porto operativ9 no
que ocupa o primeiro rubro de
volume exportado. Esta proximidade do mar e a prática inesgo-

tabilidade dos xacementos, son
os elementos que completan o
diagnóstico de prosperidade imparábel e atropelada do granito.

A dureza do granito convérteo
nun excelente material tanto para o uso exterior como interior,
pero tamén nunha rocha de
complexa manufacturación.
Descobrimento Italiano
Longos anos de traballo coa
mármore para revestimentos e
Os italianos, cunha longa expeadornos de interiores permitiran
ri é n ci a na mármore, son os
aos italianos desenvolver toda
descubridores polos anos 60,
unha tecnoloxia de elaboración,
das posibilidades de explotaque apenas protexeron e que
ción dos granitos galegos e, en
deseguida se extendeu polo
concreto, como alternativa na
mundo, coa explosión de intereconstrucción. Ainda que xa cose polo granito. A mineria do
ñecian canteiras en Cardeña, · granito realízase sempre a ceo
os custes de transporte por mar
aberto. Para a exportación emcompensáballes en función da
préganse só os ·bloques perfeifacilidade de extracción e a setamente escuadrados. Os soguridade comercial da continuibrantes son subproductos de redade. Até daquela as canteiras
lativa importáncia económica:
galegas empregabámolas para
adoquins, gravas, laxes para
a extracción de gravas, adomesas, bloques de perpiaño paquins e pedra para pasteado e
ra construcción ...
construcción. Para este último
fin procurabamos materiais
A elaboración realízase en factomáis doces que permitisen o
rias especializadas (teares) das
traballo dos canteiros.
cales na Galiza, ainda sendo s·ó

capaz de transformar aproximadamente un 40% do granito extraido, existe a metade de todos
os do Estado, e xa dentro de Galiza, na área de Porrit'ío instálanse seis de cada dez dos teares
galegas.
(Pasa ti péxlna segulnte)

Até a chegada dos
italianos o noso
granito usábase en
gravas, adoquins,
pasteados e
perpiaño para a
construción.

'Para alguns
o problema é de
exceso de
producción, eu
penso que ternos
que transformar
máise
comercializar
mellar"
(lgnácio Prieto).

(Ven da páxlna anterior)

Máls elaboración
e protección da marca
Segundo o Balance de Matérias
Primas publicado recentemente
no Informe 1991 de Comércio
Exterior de Gallcia (Banco Pastor), o valor das exportacións de
granito en bruto foi de 5.204 millóns de pesetas, cun incremento
de 8,43% respeito ao ano 90, o
que suporia máis do 90% do total das exportacións estatais de
granito sen elaborar. O reparto
desta exportación seria para países da CE (71, 1%) e Extremo
Oriente (28,4%). ltália segue a
ser o mellar cliente de bloques
de Rosa Porrino. Recibe a meirande parte do que se exporta
desde o porto de Guixar en Vigo.
En realidade o núcleo das preocupacións do sector e dos responsábeis de lndústria debe
centrarse no problema da comercialización. Segundo lgnácio
Prieto, presidente da Asociación
Galega de Graniteiros (AGG),

"elaborar moito máis granito aqui
seria o desexábel. O problema
segundo alguns é a superproduclón pero eu digo que nos falta
penetración comercial. Pódese e
débese conseguir a denominación de orixe porque xa hai países no Extremo Oriente que queren facer pasar os seus granitos
como Rosa Porríl'lo".
Para lgnácio Prieto a administración ten que apoiar todas as iniciativas neste sentido, "porque se
para Espat'\a o granito é un sector de importáncla relativa, para
Gallza é un sector de prlmeira
magnitude. Ternos matéria prima
case sen limites, como un don da
terra; tamos tecnoloxia ponta de
transformación. Tlrémoslle logo

Catorce granitos galegos
O Instituto Tecnolóxico Xeomineiro de España recolle -cos habituais erros
toponimicos- o listado dos granitos galegas actualmente en explotación.
Tipo

Localización

Alberto
Austral Red
Gris Morrazo
Gris Perla
Grissal
Marrón Estrella
Mondariz
"

Mlnima
Tui
Santa Uxia de Ribeira Suspendida actualmente
Toen-Mugares (Ou}
Meis (Po)
Corneira (Ou)
Adai (Lu}
Porriño
Ponteareas
Salvaterra
Salceda de Caselas
Moaña
Lugo
Minima
Porriño
Ponteareas
Salvaterra
Salceda de Caselas
Bendade (Lu)
Mos-Porriño
Padrenda (Ou)·
Parga-Friol (Lu)

"
"
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A demanda do granito é crecente. O produto flnal pode levar a marca Porln~ltálls.

todo o partido". O presidente dos . os controis e certificados de cagraniteiros -cuxa asociación
lidade conlevan.
agrupa ás empresas de transformación pero non ás canteiras- Variacións no gosto
entende que "non debemos ser
puristas nas cuestións do libre
O carácter de pedra ornamental,
mercado: todos os países apoian
e da existéncia de múltiples varieás suas indústrias cando teñen
dades en texturas, córes e outras
perspectivas de futuro".
características tan pensar na variabilidada do gasto e na hipotétiO Conselleiro de lndústria anúnca fluctuación do mercado. Para
cia un congreso mundial de roManuel Martínez, empresário do
chas ornamentais para o 93 en
sector extractivo, é unha utopia
Compostela, "para dar a coñecer desexábel a transformación de toa profisionais de todo o mundo a do o granito, pero de difícil realiexceléncia e grande calidade
zación a curto prazo: "a meirande
dos nosos productos, que tamén
parte dos teares que hai na Galise incluen dentro da campaña za usan só un 30-40% de Rosa
Galicia Cal/dade. Nos últimos
Porriño, e o resto son outros graanos xa procuramos apoiar tonitos galegas e importados doudas as iniciativas empresarias
tras áreas do estado, en moitas
para facilitar a comercialización
das cales tamén actuan na exde granitos e lousas nos merca- tracción empresas galegas". En
dos exteriores".
Galiza hai unha gran demanda de
granito, con moitos pequenos
En relación á protección da marca Rosa Porriño, a Xunta ten xa
competéncias, despois dunha
recente senténcia do Constitucional, para estabelecer denominacións de orixe, "pero é necesário -precisa a conseilaria de
lndústria- o compromiso dos
empresários sobre o control
efectivo da garantia de calidade
das diferentes marcas, para o
que a Administración pon os
PE'DRA
médios, como o laboratório de
GALEGA
calidade actualmente en cons. 'DE
trucción". O sector terá que fiIMPORTACl(lN
nanciar os gastos correntes que

Negro Esmeralda
Perla Kaxigal
Rosa Dante

..

n

"
"
"
Rosa Delta
Rosa Porrino
Rosavel
San Román
D

obradoiros familiares, que mercan
taboeiros xa preparados e adáptanos, por exemplo para lápidas.
Na comercialización na própria
Galiza nótase a auséncia dalgunhas fases intermédias. Na ltália,
por exemplo, un topa no mercado
todo tipo de productos derivados
da pedra e mesmo alúganse
obradoiros· a pequena escala para particulares".
Manuel Martí nez non cree que o
gesto polo Rosa Porriño poda
mudar, precisamente por ser unha variedade cunha cór tranquila
e pouco rechamante. Nesta

Situación da explotación

mesma idea de seguridade para
o futuro abonda lgnácio Prieto,
"a principal preocupación dun arquitecto ou un promotor é, ade- ·
mais do prezo e o subministro, a
fiabilidade, no sanso de que a
pedra ten que locir como estaba
previsto. Alguns granitos de países de Oriente son moi espectaculares en cores pero teñen unha duración estética máis efímera. Por outro lado o granito sempre terá demanda porque é un
producto totalmente natural e
non pasa de moda coma asmadeiras nobles".
(Pasa á páxlna segulnte)
PEPE CARREIRO

A excesiva
fragmentación de
empresas de
extracción é factor
de de~equilíbrio na
política de prezos.

A pedra ·de ouro
O granito do Porriño véndese coma pan. Aumenta
paulatinamente a demanda de teares (indústrias que
realizan o corte en tablas), intermediários, empresários da
construci6n e minoristas de todo o mundo. Ternos diante
dos nasos olios o éxito en ascenso dun produto natural, de
doada extración e do que dispoñemos reservas sen límite.
Pero a indústria do granito te.n problemas. O primeiro
deles é que configura un seitor económico de enclave:
cobramos un précio de risa por un ben natural que
extraemos en grandes bloques, vendemos e entregamos
a outrospara que o corten, manipulen e comercialicen con
molto máis benefício. O sesenta por canto da pedra que
se exporta sae en bloques. Na casa quédanos o estrago
das canteiras, o traballo durísimo, as estelas, o pó e un
précio forzado á baixa; en. Italia ou Xapón resérvanse a
manipulación final e os valores engadidos. A_[>roliferación
de canteiras e a competéncia á baixa no lugar da
extración benefícia tamén aos teares foráneos que ás
veces venden máis barato o seu produto final ca as
marcas galegas.

A propaganda dun ediffcio de recente construcción na
ruado meio (Broadway) de Nova lorque, gábase do
material de calidade empregado que leva a marca
Porino, ltalia.Calquer país defendeos seus produtos e
intervén nos mercados de todo o mundo para defender
unha denominación de orixe singular. O Governo
español loitou en todos os terreos para evitar que se
xeralizase a denominación de orixe do viño de Xeréz e
unha peste de patentes dos paises ricos persegue a
toda indústria de país pobre que se propoña mellorar.
Coa rotundidade dun bloque de granito, á Administración
cáelle nas mans unha marca a defender, pero resposta
gua non pode regulamentar sobre prezos nun mercado
libre e competitivo de produtos que non son de
necesidade nen de servizos públicos.

O primeiro ministro conservador británico, ridiculizado
polos membros do seu partido que denúncian o fracaso
da desregulación, atoparia un aliado terminal e
despistado no conselleiro de lndústria. Quen impide
estabelecer unha denominación de orixe sobre o granito

do Porriño? Por que non se defende institucionalmente a
constitución dun grupo de industriais da pedra cando
desde San Caetano avogan por un grupo leiteiro?
A resposta dos poderes públicos é que algo se vai
facendo con medidas de fomento e mentres tanto que
cadaquén abra unha nova canteira e e xogue a baixar o
prezo do bloque de vinta toneladas, que compradores de
todo() mundo revenden.
Nada impide que rexistemos e cuidemos unha marca, que
se regule a produción e a calidade e que se axude a
montar unha estrutura comercial ben dotada. Aldo Rossi
indicaba de a pouco que a arquitecturá vira cara os
materiais de calidade en todo o mundo, o que favorece o
mercado do granito. No entanto, a filosofia de montar
millonárias campañas de propaganda do pals, con
cantante incluido, e descuidar as estruturas de producción
e venda, poderia darnos por fin clientes interesados por
pazas de granito do Porriño acabadas en Asia.
.
A NOSA TERRA

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

! Diminuirá a produción a un ritmo do 10°/o anual

iA pizarra enferma de sobreprodución

-1

A pizarra é, xunto co granito, a
rocha industrial de carácter ornamental que máis cartos ten
producido no país. Despois dun
longo conflito laboral que manteu as minas pechadas, a situación actual é que máis de cento
vinte mil toneladas de excedentes, causados por un ritmo de
producción superior aos mellares tempos da construcción no
mundo, e valorados nuns 6.000
millóns de pesetas, sondados
certos que permiten talar da crise existente no sector da Jouxa,
cuxa produción concéntrase

Un sector
a espera
de ordenación
~

Até os anos 70, os concellos
administraban a concesión de
espácios para a explotacjón
das canteiras na imensa reserva t:ios montes -de Atios e
Budiño.

principalmente nas bisbarras de
Valdeorras (Ourense), Quiroga
(Lugo) e Ortigueira (A Coruña).
Unha crise que, segundo os empresários, vai ter como consecuéncia imediata unha redución
do 1O por cento da produción,
que será aumentada o próximo
ano até chegar a pasar dunha
produción actual de 420.000
Tm. a pouco máis de 250.000 . A
segunda parte do problema viria
pala redución nas plantillas das
diferentes empresas, cunha perda de emprego estabelecida en
torno aos 400 traballadores.
A primeira das causas sinaladas
pala patronal do sector, a Asociación Galega de Pizarristas,
para entender a crise na louxa é
o feito de que a demanda siga a
ser menor que a oferta do producto, o -que trae consigo que
as almacenaxes, tarito no interior como -no exterior, non descenderan. Outro motivo serla os
incrementos dos -eustes de extracción e -elaboración en España, que non -se reflexan -nas tarifas da pizarra nos mercados exter.iores (dos que dependen
mrus do 80 por cento da produción) e que influen nas marxes
de benefício.

cer gran número de horas extras cando se recomenda baixar
a produción . Unha das primeiras
alternativas man-exadas para
evitar a perda de de emprego
seria, precisamente, evitar a
proliferación de traballos fóra do
horário habitual .

Invasión do mercado
Segundo recoñeceu o presidente da patronal -do Bierzo, outra
das comarcas .productoras con
gran importánda no sector, a
crise no sector "non ten por que
ser pasaxeira e a reduclón na
produción vai ser progresiva ata
que non se resolva a situación
actual de grandes almacenaxes,
e iso non va1 pasar en tres mes es , nun ano nen cicais en
dous.. Os empresários da pizarra investimos demasiado, produciuse unha invasión do mar.cado e -agora é mo1to maior a
capacidade de fabricación que a
absorción do mercado".
Ainda que sen responsabilidade directa na crise , os enfrontament-os vividos nos derradeiros meses entre os empresários da pizarra d-o Bierzo e os
de Valdeorras, tamén contribujron a enrarecer o ambiente.
Unhas declaracións d-e Demétrio Campo ~presidente d-os
louseiros bercianos e tamén do
-Centro de Deportes Barco, -o
clube valdeorrés por exceJé-ncia -e con empresas na Coruña
e Lugo ), nas que acusaba aos
empresários galegas de "invasores" no mercado -Oa ·pizarra e
de vender a prezos baixos tm
producto de ".caUdade menor"
non sentaron precisamerite
ben aos mem·br-os da Asociación Galega de Pizarristas. As
-causas pareceron -voltar ao rego coa futura constitución dunha Federación Nacional de
Productores de Pizxarra que
englobará a lodos os ,empresár1-as do sector e que estaria
presieida polo próprio Demétrio
Campo.+
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Calidade en orixe, extracción doada, próximidade dun porto operativo, reservas ingagotábeis: o granito ten todo agás a marca.
{Ven da páxina anterior)

Problema de prezos
l

~

:
1

Na conformación dos prezos finais están influindo numerosos
factores , dos que non é menor
o da precariedade das infraestruturas de comunicación , "niso
coincido con outros colegas acrecenta o presidente da Asociación de Marmoleiros-. A nasa situación xeográfica é lonxana de Europa pero hoxe o barco é o transporte máis barato, e
ainda que o bloque de granito
sae polo port0 de Vigo, haberia
que estudar por que alguns partos de Portugal consiguen me11ores prezos no -envi-o de adoqui-ns ca nós".

A protección
da marca é a
preocupación
principal de
cante iras,
trnasformadores e
lndústria,
para evitar
a competéncia
desleal.

1
No 1973 múdou a regulamen1
tación de minas. A calificación
l
de monte de man común veu
:
complicar esa nova situación.
1
No entanto, o regulamento do · Parte -da responsabilidade tamén
1
73 no se deu aplicado até o
a leva o próprio ritmo do sector,
1
remate da década. Para enreA capacidade de facer prezos
pois que nos· derradeiros anos
1
1
dar ainda máis o lério, ex1stia
competitivos tamén ten moito a
non se pu1deron abrir novas mer1
tadoras ven senda sinalado counha vella denúncia mineira
cados. A mala situación da cons: ver coa experiéncia acadada en
mo un factor de desequilíbrio á
para a explotación de feldes- · trucción na Fráncia, importadora
: case vinte anos de actividade
hora de estabilizar os prezos . A
pato e, xa en pleno litíxio para
ex1racUva, "porque son moitos
de máís do 50 por cento da pizaJ
intervención governamental diaclarar os direitos dos viciños, - rra galega, ten moito a ver e as
países os que teñen xacimentos
l
recta é rexeitada polo Consel leiproduciuse a transferéncia de
expl-Otábe
is
de
gra-n1to,
qu1zai
s
previsións de futuro non son moi~
ro
de lndús-tria, "A administraceompeténcias da Xunta.
to mellares; as obras abertas no
: de córe.s e calidad-e non tan
ción non pode regulamentar preaprecjábeis,
pero
que
poden
ter
viciño país descenderon este
1
zos nun mercado libre -e compeO tema en Porriño é case taun prei;o moito menor. ltália ano nun vinte por cento e as pretitivo de productos que non son
bu. Da sua resolución depende
1
afirma
Manuel
Martínezpuido
visións de licéncias de construc1
ue primeira necesidade nen de
en parte unha meirande ordecometer o erro de non controlar
1
ción
para o 93 prevén un desservizos públicos , pero indirecta1
En
opinación
da
extracción.
a
t-ecnoloxia,
e
hoxe
países
co1
-censo do 7 por cento.
mente, coa aplicación de medinión de moitos, o Concello pr:o1
mo Taiwan leñen máis teares de
1
das de fomento á investigación,
cura manter esa incertidume e
J
granito
ca
todo
o
Estado
espaPala sua parte, os sindicatos
formación , control de calidade e
cria compromisos con empreñol. A sua dotación industrial é
móstranse de acorde, en termos
comercialización , habe rá u n
sas e comuna.iros e coas prómoi
semellante
á
nasa.
Só
lle
x.erais, coa anál-ise feita polos
maior control do mercado e con -prfas arcas municipais, "Balevamos alguns anos de expeemore'sarjos, ainda que con
tribuiremos a que os axentes inrros, alcalde de Por-riño, apr-oriéncía.
matizacións: non se entende,
ternos infJúan menos sobre os
veita a indefinición :e pédelle
por exemplo, que se sigan a faprezos". +
.cartos ás canteiras cando os
O problema da excesiva frag_ precisa no concello e ao tempo
mentación das empresas explonon se interesa por un arranxo
definitivo para manter un control caciquil sobre os -viciños
das parróquias afectadas".
¡,--~------------------------------------------- - ----,

A este respeito a Conselleria
manifesta que "é desexábel
que o ordenament0 das cante iras no Porriño se realice
cun acordo amistoso das partes", pero advirte que "de non
ser asi, e tal como se comunicou aos interessados, a Conselleria fará uso das suas faculdades conferidas pala lexislación mineira para reordenar
esas explotacións a meio da
criación dun coto mineiro e garantir a disponibilidade necesária de terreas para a explotación racional dos recursos".
A Administración non intervén
contra as canteiras pirata.
Nunha prolongada recesión,
fai a vista gorda cos que converten o monte en obradoiros
privados e estran en derredor
estelas e cachetes. Os empresários da pedra protestan contra esta clase de negócios que
non esta suxeitos a control
nen imposición de nengunha
clase, contaminan gravemen te espácios públicos reservados polo seu valor paisaxístico e son unha competéncia
que adoita .tirar os prezos. +

gora e o momento.
~
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ACRISE DO AGRO
A xornada de folga que o
dia quince parou a
comarca da Limia xa tivo
efeitos políticos, mais as
. organizacións agrárias, e
nomeadamente o
Sindicato Labrego
Galega, a central con
máis implantación na
zona, teñen manifestado
a sua desconfianza.
Segundo fontes sindicais
a proposta, apresentada
por Coren, viria de man
dos alcaldes de
Centristas de Galiza, e
consistiria nunha
alternativa ao cultivo da
pataca, que seria
substituída por trigo,
cebada, ou algun tipo de
cereal. Para esas
mesmas fontes a
solución non deixa de ser
unha medida de urxéncia
non suficientemente
meditada.

Catro mil persoas reclamaron da Administración a intervención no mercado e unha fábrica de transformación de patacas.

Coren prestouse a facilitar a substitución dos cultivos ante o cepticismo sindical

A folga da Límia
provocou efeitos políticos imediatos
• HORÁCIO VIXANDE

Durante todo o dia quince estivo
parada a Límia, unicamente a
farmácia Penin permanecia aberta, de guarda. Alguns trabatladore s, como os da gasolineira ,
agardaron a chegada do piquete
para xustificar a sua participación
na taiga. Dez mil persoas calculan os sindicatos que pararon na
comarca, só catro mil en Xinzo. A
unha do meiodia as xentes concentradas na Praza Maior de Xinzo desde primeiras horas da mañá, marcharon en manifestación
polas ruas da vila. Unha pancarta, asinada polo Sindicato Labrego Galego, na que aparecia o lema "En defensa do agro da Límia", precedía a marcha. Tras ela
ian catro mil persoas, segundo o
próprio sindicato, entre as que
estaban todos os alcaldes da comarca. A folga contou ca apoio
de todos os sindicatos operários,
agás a UGT.

Apoio da igrexa
Foi significativo o alento da igrexa comarcal através dun comunicado lido nos ofícios do Domingo
prévio á folga xeral comarcal.
Este comunicado protestaba pola desfeita do mundo rural e a situación da pataca, reclamando
· solidarie,dade , denunciando os
prezos irrisórios, .rexeitando a
política agrária, animando á recuperación da confianza e á sindicación e apoiando a folga.
Chamou especialmente a atención a pedimento de sindicación ;
"non solicitamos que se afílien
ao Sindicato Labrego Galega,
ainda que é o único que se move
na comarca", comentaba a A Nosa Terra Miguel Fernández Grande, párroco de Parada de Outeiro, en Vilar de Santos, e promotor do documento.
A baixada de prezo da pataca até

níveis moi por baixo do custo de
produción, nunha bisbarra que
basea a sua pervivéncia no curtivo deste tubérculo , exaltou os
ánimos dos labregos, que este
ano aumentaran a produción lago
dos excelentes prezos acadados
na pasada colleita. "Teño médio
millón de quilos nun cortello que
tiven que alugar, e se non vendo
pronto van comezar a apodrecer",
comentaba un labrego.
A tranquilidade coa que transcorreu a xornada de taiga, e a auséncia de incidentes contrastan
coa dramática situación que
atravesan os labregos, que aseguraron que están dispostos a
continuar as suas mobilizacións
até que non haxa unha resposta

da Administración á sua demanda de atapar unha saída á crise,
que surdiu de dous meses aqui.

Política de dumping
"A pataca francesa entra na Galiza con prezos subvencionados
polo seu Governo, esa é unha
prática de dumping que ten a intención de afundir a produción
galega e facerse co noso mercado", protesta o dirixente do Sindicato Labrego Galega, Xosé Manuel Puga. "Contra isto non se
aplican cláusulas de garantia que
impidan a entrada da pataca foránea ou unha política agrária agresiva, cunha política de créditos".
Os sindicatos teñen elaborado

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

1

A intervención de Coren !
1

As demandas dos agricultores
da Límia atoparon imediata
resposta do poder político,
através de Centristas de Galiza
e Coren, segyndo aseg~ra Puga. En efeito, Coren o Venres
dezasete apresentaba unha alternativa á pataca na Límia, alternativa baseada nos cereais,
co compromiso por parte ctesta
cooperativa de mercar toda a
produción. O xerente de Coren, Manuel Gómez Alvarez ,
asegurou en roda de prensa
que este mesmo ano que entra
poderia comezarse a produción de trigo ou cebada, comprometéndose á compra da colleita logo duns acordos cos
próprios agricultores.
Estes , e o Sindicato Labrego
Galega, saian ao paso destas
declaracións asegurando que
"a substitución da pataca por
outro nomocultivo non ten futuro -e perguntándose-, que ga-

rantias nos aterecen, cais se- :
rán os prezos ?".
:
As dúbidas formuladas palas organizacións agrárias xustifícanse se se ten en
conta que a CE ten
posto en marcha un
Plano de Reforma da
Política Agrária Com un , mediatizada
polo GATT (Acordo
Xeral sobre Aranceis
e Comércio), e que
vai supor a redución
da produción de cereais . "Os norte-americanos pulan pala diminución da produción de cereal europeu porque son a primeira poténcia neste
campo, e os galegas
non irnos ser quen
rachar con esta tendéncia". t

unha táboa reivindicativa na que
exixen a aplicación dunha cláusula de salvagarda, a interven ción do Estado, que cifran en
dous mil millóns de pesetas, a
constitución dunha mesa interprofisional e a dotación do marco
xurídico que garanta estas medidas, a posta en funcionamento
da demominación de calidade,
Pataca Galega, a declaración
como zona de semente e a instalación dunha fábrica de transformación.
"A Límia está mecanizada e canta con concentración parcelária,
por iso a nasa pataca non pode
ser máis rendíbel, e por riba a
nosa calidade é a maior de Europa. Que sucede entón?", protesta Xosé Manuel Puga, que matiza as alternativas cotempladas
na táboa reivindicativa para su perar, a crise: "Por un ha parte
negociar a implantación no Polígono Industrial de San Cibrán

dunha planta de procesado de
patacas, e pala outra empregar
unha grande superfície para distribuir a pataca galega. Ambas
posibilidades son reais, estimanos que cunha subvención de
mil cincocentos millóns calquer
indústria de transformación se
ubicaria nese polígono, que queda xunto á comarca. Ademais,
outorgando unha contraprestación dalgunha clase, unha grande superfície estaria disposta a
vender exclusivamente pataca
galega".
Os sindicatos mostraron o seu
desexo de que as solucións
apontadas por eles atopasen unha concreción real por parte da
Administración, neste sentido, o
Martes trece , nunha reunión co
Conselleiro de Agricultura, Pérez
Vid al, .expuxéronlle o seu ponto
de vista. "O Conselleiro non foi
quen de reaccionar", denunciaba
Puga ao remate da reunión.•

Para Xosé Manuel Puga, á direita na foto, hai práticas de dumping coa intención de afundir a pataca
galega.
1
1
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pedir ~n crédito sen eles sabela.
XOSÉ LOIS

O piso adxudicado faino na
cantidade licitada, 1.802.637
pesetas. Responsábeis da Caixa
afirmaron que estaban dispostos
a negociar antes da próxima
subasta que terá lugar o 15 de
Novembro.•

• Galicia Vive
• Secuestradas
colaboradores
da Menchú

Os promotores do manifesto
"Galicia Vive, apresentáronllo
aos meios de comunicación o 21
de Outubro en Compostela, asi
como os nemes dos seus
asinantes. Publicado xa nestas
mesmas páxinas hai semanas o
manifesto, a continuación
.inserimos a relación daquelas
persoas que o apoian:

Duas colaboradoras de
Rigoberta Menchú, galardoada
co Prémio Nobel da Paz de 1992
foron secuestradas poucas
horas despois de se dar a
coñecer o galardónoutorgado á
loitadora indíxena guatemalteca.
Cristina Pae e Matea Par son
integrantes da ·organización
Majawil Q'ij, unha das máis
importantes do país, sendo
asencarregadas da preparación
da comida para Rigoberta
Menchú.
A lgrexa Católica de Guatemala
teme represálias contra as
organizacións populares como
resposta ao aguilloamento
organizati\,IO que vai significar a
concesión do Nobel, afirmando
que "non se gaña nada con
seguir humillando ao 70 por
cento da povoación actual".•

•A Xunta non
permitirá a
segregación de
Carburos
A Xunta revisará as concesións
dos saltos que abstecen ás
factorias de Carburos, de acordo
coa lei de Augas, se pechasen
as factorias de Cee os novas
proprietários, o Grupo Vi/lar Mir.
Asi o manifestou o conselleiro de
Ordenación do Território, Xosé
Cuiña, durante a sua
comparecéncia no Parlamento.
A Xunta xa non aceitaria un
cámbio de titularidade das
empresas se se altera a
finalidade prevista de suministrar
enerxia eléctrica ás factorias de
orodución de ferroaleacións.
As manifestacións de Cuiña
Crespo semellan un cámbio na
atitude da Xunta, pois hai un mes
o conselleiro de lndústria, Xoán
Fernández, considerou a
operación de venda de Banesto
a Villar Mir como "legal e moi ben
elaborada empresarialmente".•

• Xuício contra o
insubmiso
Marcos Arranz
O ministério fiscal pediu unhapena de dous anos,catro meses
e un dia para o insubmiso vigués
Marcos Arranz. No xuizo
celebrado na sá 1 do Penal de
Pontevedra, a defensa solicitou a
absolución e, en todo caso, o
direito c;jo procesado a ser
xulgado pala lei anterior que
fixaba a condena de 1 a 6 anos.
Organizacións sindicais e
cidadáns, colectivos pacifistas, a
concellal de Vigo polo PSG-EG
Ana Gandón, profisionais e
amigos declararon a prol de
Marcos Arranz no xuizo que

Fernando Acuña, Xavier Alcalá, Mari
Álvarez Lires, Marina Aller Lamas,Valentfn
Arias, Xesús Arrizado Yañez, Antón
Bahamonde, Xosé C. Baldomir Boubeta,
Manuel Bermejo Patiño, Daniel Bermudez,
Alexandre Bermudez Iglesias, Xosé M.
Blanco Súarez Amalia Bóveda, Luís
Bustamante, Humberto Busto, Claudio
Cabana Paz, Guillermo Campos, Mariluz
Canal Raúl Canosa, Enrique Capeans, Carlos
Casares, Xavier Castro, Celia Castro Ojea,
Salvador Cerqueiro Aradas, Antón Costa
Rico, Suso Costas Abreu, Manuel Currás
Meira, Luís Daviña Faca!, Pedro de Llano,
Agustín Díaz, Xosé Díaz, Arsenio Dfaz
Baamonde, Xosé Ramón Domínguez Toxo,
Víctor F. Freixanes, Miguel Anxo
Femández, Alejandrino Fernández Barreiro,
Lorenzo Fernández Carrera, Xosé Manuel

celebrou a sá 1 da Audiéncia de
Pontevedra no caso qeu lle
segue por se negar a prestar o
servizo militar.

Consello de Cantas, Otero Díaz,
que "info~me detodos os
particulares a respeito da
contabilidade" deste organismo.

A defensa de Marcos Arranz
deixou patente durante o xuício,
que celebrou en réxime aberto,
con preséncia de 35 persoas,
que se trata dun cidadán
fortemente comprometido en
prestacións de arde civil de todo
tipo, que non quer por
convencemento moral cumprir
servizo de armas. As testemuñas
coincidiron en sinalar que a
opinión maioritária da cidadania
é favorábel a vontariedade do
servizo armado.

O maxistrado pediulle ao
parlamento certificado da
condición de aforado de Cuiña
Crespo. Asimesmo ordenoulle á
Deputación que remese
certificación das datas de toma
de posesión e cesamento de ·
Xosé Guiña como Presidente da
Corporación.
·

A porta do xulgado celebrouse
unha concentración na que se
expuxeron pancartas a prol da
paz e contra o servizo militar.
Tres mil persoas están
pendentes de xuizo en todo o
Estado por insubmisión. As
últimas senténcias condearon a
catre meses de arresto a seis
insumisos en Pamplona. O xuiz
baseouse na senténcia do
Constitucional que condeaba a
lñaqui Arregui. •
·

•O Consello de
Contas auditará
a Deputación
de Pontevedra
O maxistrado que instrue o
sumário contra Xosé Cuiña e
Cesar Mera dictou un auto polo
que lle pede ao Consello de
Cantas que lle comunique cantos
feitos podan revestir carácter
delictivo en relación coa auditoria
de contas que "está praticando
ou poda praticar na Deputación
de Pontevedra".
Con este auto do instructor Pablo
Saavedra, no que pede que se lle
envien tamén as probas que
podan terse detectado, o consello
de Cantas vese na obriga de
auditar as cantas do organismo
provincial pontevedrés, pois
pédese ao Presidente do
1

Femández Costas, Francisco Fernández del
Riego, Ana Fernández Faya, Xoaquín
·Fernández Leiceaga, Lorenzo Fernández
Prieto, Osear Fernández Refoxo, Santiago
Fernández Rocha, Victor Ferreira, Felipe
Ferreiro, Xesús Ferro Ruibal, Ramiro Fonte,
Xosé F. Freixanes, lolanda Galanes Santos,
Xaime García Agudfn, Xosé Luís García
García, Xesús Garcia Sobrado, Fernando
García Tobio, Xoan Gato, Daría González,
Lino González, Xosé González Martínez,
Ramón González Rodríguez, Feo Xavier
González Sotelo, Ursula Heinze Calo
Iglesias , Bieito Iglesias Arauxo, Uxio
Labarta, Menchu Lamas, Xoan A. Leiceaga
Baltar, Xosé María Lema Suárez, Plácido
Lizancos Mora, Chesqui López Franco,
Esperanza López Silvosa, Xulio López
Valcarcel, Ramón Lorenzo Vázquez, Basilio
Losada, Benito L. Losada, Antón Luaces,
Xavier Maañón Lage, Xosé Luis Martín
Freire, Xosé Lois Martínez, Feo. Xavier
Martfnez Cobas, Xulián Maure Alberte
Meixide Galosa, Pedro Merino Domingo
Merino Mejuto, Eliseo X. Miguelez Dfaz,
Henrique Monteagudo, Miguel Anxo
Murado, Camilo Nogueira, Camiño Noia,
David Otero, Xosé María Palmeiro, Antón
Patiño, Xosé Ramón Pena, Manuel Penada
Fernández, Blanca Penzol, Roxelio Pérez
Moreira, Antonio Piñeiro, Avelino Pousa
Antelo, Xesús Rábade Paredes, Xosé Luís
Ramil López, Maria Jesús Rey Cousillas,
Mari Canne Rios Panisse, Manolo Rivas,
Xosé Manuel Rodríguez, Maria Ester
Rodríguez Trashorras, Antón Rozas, .Xosé
Rubal Rodríguez, Euloxio Ruibal, Pegerto
Saavedra, Antón Santamarina, Alfonso
Santos Afonso, lago Santos Castroviejo,
Felipe Senén L6pez, Xavier Seoane Rivas,
Luís Sobrado, María Luisa Sobrino
Manzanares, Xosé Sordo, Luis Soto Sabio,
Manuel Suárez, Manuel Suárez García,
Anxo Tarrio Vacia, Suso de Toro, Andrés
Torres Queiruga, Amada Traba, Marcos
Valcarcel, Xosé Luis Vázquez Sánchez,
Roberto Vida! Bolaño, Engracia Vidal
Estevez, Damian Villalaín, Francisco
ViUanueva, Xan Bouzada. •

• Batismo do Plano estratéxico vigués
O concello vigués ten en estudo a realización dun Plano Estratéxico
que marcará as prioridades da cidade e as alternativas de desenvolvimento. Expertos, entidades de diferente signo, organizacións e colectivos, foron convidados a participar neste Plano. A sua apresentación
acudiron numerosas personalidades. O alcalde Carlos González Príncipe e o Presidente da Confederación de Empresários da Galiza, António Ramilo, discutiron e, ao final, puxéronse de acordo como dous
amigos.+

Tamén lle requeriu á Secretaria
Xeral da Deputación para que lle
remita as certificacións sobre
acordos do Servizo de Vias e
Obras. O interventor deberá de
remesar testemuño autentificado
do informe que ditou en relación
coas alegacións apresentadas
por César Mosquera (o deputado
denunciante) á Canta Xeral do
Presuposto de 1990.
Xosé Cuiña e César Mera
poderán formular as alegacións
que estimen pertinentes nun
prazo de 1O dias. •

•Subasta de
pisos na
Coruña
Só foi adxudicada unha vivenda
das 9 que se puxeron á subasta
o 20 de Outubro na Coruña. Ao
percatarse de que habia unha
persoa que poxaba por un dos
pisos comezaron as protestas
dos damnificados, amigos e
coñecidos, enfrentándose á
policía, que tentou desaloxalos
das dependéncias dos xulgados.
A construción destes pisos, que
puña en subasta Caixa Galicia,
foi promovida por unha
cooperativa, cuxo presidente
dimitiu deixando un crédito
impagado de máis de seiscentos
millóns de pesetas, sen os
proprietários teren coñecimento
del. Alguns proprietários
arranxaron coa Caixa, pero
outros negáronse por considerar
que Xan Santa Cruz, o anterior
presidente, é o responsábel, ao
ANXO IGLESIAS

I

GALIZA E M NDO
AEXTRAÑA MORTE DE DOUS ECOLOXISTAS
O ex-xeneral criticara recentemente a complacéncia co neoazismo

A morte de Petra Kelly e Gerd Bastian

levanta sospeitas sobre o Estado alemán
namá, acuñou a frase de q.ue
"cando un presidente marre en
accidente hai que concluir que
foi un atentado". Como para dar
té da sua afirmación, Torrijos morreu nun acidente aéreo nunca
esclarecido, poucos anos antes
de que .rematara o periodo de
concesión do canal de Panamá
aos Estados Unidos.

•MANUEL VEIGA

A marte violenta de
Petra Kelly,
emblemática lider
ecoloxista alemá, e de
Gerd Bastian, exxeneral do exército
federal e autor do
programa pacifista dos
Verdes, aporta
indícios sobre a
responsabilidade das
autoridades xermanas
no final destas duas
figuras da esquerda.
Un portavoz da policia
sinalou que se tratara
dun suicídio. "Non
podo dicer
subxetivamente o que
alí sucedeu, declarou.
Só podo dicer que os
disparos efectuáronse
a cara de can". O
seródio descobrimento
dos cadavres atrancou
a labor dos forenses.
O feito de que os cadavres non
foran descubertos até duas ou
tres semanas despois do óbito
abre as primeiras sospeitas. O
seu estado de descomposición
impide precisar a data da mort~
e dificulta toda investigación. E
sabido , en termos de dereito,
que o transcurso de máis de
quince dias desde que se produce o pasamento favorece ao posíbel criminal, até o ponto de facelo invulnerabel. Nesa altura é
imposibel encontrar pegadas do
autor ou autores dos feitos e o
próprio traballo do forense resulta inútil.

Un governo
con antecedentes
Os antecedentes do governo
xermano fanno tamén propício
ás sospeitas. En 1977 apareceron mortos nas suas celas de aillamento cinco militantes da Rotte Arme Fraktion. O governo de
Bonn falou daquela de suicídio
múltiple, algo difícil de crer, dado

Dun modo semellante, a história
mostra que os líderes da esquerda non acostuman a suicidarse. A evolución de Gerd Bastian, de xeneral do exército federal alemán e responsabel da
OTAN a deputado verde e propagandista do pacifismo, convertíao nun obxetivo incomodo
para o governo. Os seus coñecementos e o seu prestíxio outorgábanlle un gran valor no seo
do movimento verde.
Petra Kelly era, pala sua banda,
unha política lúcida, con experiéncia e coñecida en todo o
mundo (ver entrevista A Nosa
Terra, número 379). Nunca deixou de plantearse as interrogantes principais ás que tiña que
respostar un movimento de esquerda ·novo como era o aleman.
"Todos estamos por unha terceira via entre capitalismo e socialismo de Estado (ainda non .caera o muro), pero úla esta terceira
via? Non hai modelo a seguir" ,
sinalaba naquela ocasión.

Unha nova Alemaña chea de interrogantes quédase sen unha das voces máis libres

que a marte foi simultánea e sucedeu dentro de nichos aillados
de alta seguridade, onde os presos non podian facer entrar nengun obxeto, ao tempo que eran
severamente vixiados. A eficácia
da policia alemá facia incribel a
tese do suicídio.
Moito máis recentemente, o Estado alemán foi acusado pola prensa de montar unha operación de
desprestíxio contra o lider do
POS (antigo partido comunista
reformado da Alemaña Oriental),
Gregory Gysi. Gysi, un home brillante e lúcido, contaba naquel
intre cunhas grandes espectativas eleitorais, favorecidas polo
feito de ter sido unha figura respeitada polo réxime comunista
(membro do partido), ao tempo
que avogado defensor de presos
políticos. O Estado federal acusouno de cometer irregularidades
financeiras con cartas do partido
e a policia entrou co sistema de
patada na porta nos locais do
mesmo. A própria prensa demos-
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trou que todo tora unha montaxe
para desprestixialo, ainda que
parte do efecto da operación deixouse sentir nas eleicións.

cias falsas foror.i métodos nos
que o país amosou sempre a
sua especialización.

A intelectual italiana, Rossana
As características da policia aleRossanda, perguntábase en
1977, após da marte dos cinco
má foron, por outra parte, un
militantes do grupo Baadervello obxetivo de crítica. Os carMeinhof: "A onde vai Alemaña?
pos especiais, moi violentos e de
alta calificación técnica (os céleA República Federal t.ransforbres GSG-9), serviron de modelo - mouse nunha espécie de cuartel,
os cidadáns son convidados a se
a grupos similares en todo o
converter en policias e en esmundo (en España os GEO). A
pias". No Estado español, o filóespionaxe alemana nutriuse do
sofo Fernando Savater escrebira
carpo de SS, unha vez finalizada
tamén duras liñas de crítica cona guerra e mediante reciclaxe ditra o "Gulag alemán" e un ch~
rixida pala CIA que n'aquel momento controlaba a principal inmamento Contra a represión en
formación que circulaba no pais
Alemaña fara asinado por Luis e
arrasado. Reinhard Gehlen, xefe
José Agustin Goytisolo, Carlos
Trias, António Gala, Ludolfo Pado servicio de intelixéncia nazi,
rámio, Pedro Altares e Joaquin
pasou a servir ao novo governo
Estefania (actual director de EL
como director do servício de espionaxe para os paises do Leste.
País), entre outros.
A práctica de tortura psicolóxica
(as celas de aillamento, comple' ... Hai que pensar
tamente brancas e de luz permaque foi un atentado'
nente noite e dia, son d~ patente
Ornar Torrijas, presidente de Paalemana) e a difusión de notí-

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

A información oficial, difundida
polo governo, tala agora de histórias clínicas que mostran xa
antigos desequilibrios psíquicos
e de diferéncias no seo dos verdes d_!3spois do último fracaso
eleitoral, o que teria .provocado o
seu aillamento actual e subsegu inte depresión causante do
suicidio.
Contado, as últimas afirmacións
de Gerd Bastian apontan nun
sentido distinto. "A vergonza -escrebira hai un mes- seguirá con
nós por moito tempo, porque ante
as manifestacións do neonazismo
das últimas semanas, os alemáns
non pasamos ainda a proba da
nosa própria inmadurez".
A esquerda alemá perde duas figuras claves cando máis as necesitaba. O presidente Helmunt
Kohl pasa pala época máis baixa
de prestíxio dos últimas dez
anos, mentres os frustrados resultados da unificadón abren
perspectivas inéditas. •
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ACRISE DO AGRO

O subdesenvolvido
sector agrário
galega terá que
renunciar a
desenrolarse ca fin
de non incrementar
os excedentes
acumulados polo
produtivismo do
Norte da
Comunidade.
Paradoxicamente,
acúsaselle de ser
pouco competitivo
pala pequena
dimensión das
explotacións, e
elevados custes de
produdón,
sinaiándoUe o
modelo _produtivo
centr-0-europe:u
com·o arquetipo que
debe seguir, pero ao
que se He proibe
Ch eg ar.

'V'ii!Vij'' 'W"W"v;:,~
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Unha únlca -empresa danesapr-oduce mais excedentes que Gal iza, pero será esta a que teña que reducir a sua cuota.

O governo decidido·a recadar a -multa. por incremento -d.e cuota láctea en Abril do 93

As cuotas xa están aqui
A modailidade. escollida de xespolizará a asignación _de cuotas
Real Gecreto de Criación da
tiión de cuotas excl!ue as ComuniAxéncia de xestión das cuotas, o
sen que sexa_posfbel someter diA Secretaria Xeral de Produdades Autónomas , dinam itando
ta asignación á máis mínima sumes de Outubro p~ra notificar a
. cións e Mercados informou neste
o proceso de transferéncia do
asignación, en Novembro publipervisión, o que resulta escandaverán ao sector leiteiro sobre os
Senpa. E sobretodo, négiaselle
l oso para as Organizacións
caríase a arde que regulará as
pasos definitivos para a aplicaás. organizacións siindicais o mítransferéncias, e antes de finaliAgrárias, que temen todo tipo de
ción de cuotas. Tendo en conta
nimo control e información sobre
zar o ano quedaría concluído o
arbitrariedades e clientelismo na
as múltiples variaci'óns que so- · o proceso, incumpriindo antígos
adxudicaci,ón de cantidades de
proceso de reasignación, para
freu o chamado eufemísticamen- -acordes. Centrallízase todb nunreferéncia.
en Abril do 93 comezar a recate "Plano de reordenación do
ha axéncia composta polo Sendar a multa a todos os que supesector leiteiro", desconcertando
pa, a Secretaria Xeral de ProduCalendário i1ncumprido
ren a cuota. Sen embargo este
tanto a defensores como a decións e Mercados, e un orgianiscalendário xa está sendo incumtractores, asegurouse que seria
mo de Facenda que recadará a
prido, e todo aponta a que a preO último calendário que sinalou
a firme decisión final do governo,
super-taxa. Quer dicer, será poli- . a administración fixaba o mes de
mura de tempo pode provocar
polo que se negaron a negociar
ticamente o PSOE o que monoSetembro para a publicación do
un caos administrativo na execu calquer dos pontos, derrogando
r----------------------~-------------- - ----~---------------------------------,
todos os acordes de negociacións anteriores, co fin de cumprir os compromisos adquiridos
con Bruxelas, reflectindo asi a
falta de respeito cos acordes asinados por parte do governo español.
cándoche a Asignación de cuosa organización, un bon númeO Ministério e Unións Agrarias
Todo está disposto, pois, para
están levando unha campaña
ta láctea en base ao leite que
ro de gandeiros non apresencobrar a super-taxa a primeiros
de concienciación sobre a netaron a sua declaración, ou a
vendeches ás indústrias no
de Abril do 93, referida á actual
cesidade de aplicación de cuoano 1991 ". Carta que moitos
fixeron mal, co risco de perder
campaña 92-93, en base ás detas, ante a impopularidade preo direito de poder producir leite
labregos confundiron cunha
claracións á indústria; se ben se
vista desta medida. Así, o Minota oficial, polo que se exten-. na sua explotación por culpa
dixo que a cantidade de referénnistério ven anunciando as gradeu o rumor de que ditas carduns poucos que si tiñan feita
cia seria a da campaña 91-92,
tas xa chegaran, dado que .o
a declaración pero querían voves cargas que ten que suporgarantindo a cuota do 85.
Secretário desta organización
tos nas eleicións". Posteriortar en multas da Comunidade
sinalara o dia 15 como data de
por incumprimento das Cuotas,
mente -din- foi tamén
criminizalizando aos labregos . início dé comunicacións. Nas
Unións Agr;arias quen consepor superaren a produción que
guiu "que se lle dese validez
Delegacións Provinciais do
Senpa inda non saben nada, o
· tiñan hai sete anos. Portavoces
ás declaracións feitas perante
que fai suspeitar que esta codeste organismo declararon taa Xunta, e tamén que os que
municación se fará directamenmén que se recoñeceria a pronon fixeran declaración teñan
te desde Madrid , ou simplesdución do ano 91 , nun acto inadire.ito á cuota para a sua exmente, non se fará, polo mebitual de xenerosidade, estanplotación".
nos nas datas indicadas, para
do Unións Agrárias a atribuirse
maior desconcerto e confusión
publicamente o mérito como
Esta organización está a reesdo sector.
creber a história dun xeito canpróprio.
do menos curioso, dado que se
Na citada carta de UUAA taO sindicato socialista enviou
opuxo a todas as mobilizadóns
mén se tan acusacións aos
aos produtores unha carta encontra as cuotas, e sen embarcabezad a co seguinte texto : que no 87 se opuxeron á apligo agora afirma que foron os
cación de Cuotas lácteas, cul"Proximamente vas receber no
que acadaron todas as conteu domicílio unha carta do Mipábeis de que "apesar do esquistas que o sector logrou
nistério de Agricultura comuniforzo informativo feito pola nodesde o 87. +
• X.C. GARRIDO COUCEIRO

1

1

Campaña de concienciación
a prol das cuotas

'Comunidadesautónomas e
sindicatos non
poderán ter
control da
adxudicación de
cuotas' .

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

ción da aplicación de cuotas pala
forma improvisada de actuar da
administración.
O utilizar como referéncia a produción do 91 ten o problema de
existiren milleiros de produtores
que foron dados de baixa pela indústria para non pagar por eles ao
Laboratório lnterprofisional (Produtores deleite en caldeiras) dando de alta no seu lugar aos recolledores. Pero estes recolledores
non fixeron a declaración dos produtores individuais que posuen.
Os casos especiais que normal mente se consideran en ·toda
apl icación de cuotas, como son
os de sacrificio por saneamento
no ano de referéncia , investi mentos , desastre natu ral , etc .,
non dá tempo a telas en conta;
asi que o que fixeron foi contes tar os recursos daqueles que no
ano 87 receberon carta de asig nación de cuota, requeríndolles
agora documentación . Pero esta
é unha medida discriminatória e
absurda, por canto existen moitos produtores que non receberon naquel momento a notificación de cuota provisória, excluíndoos da posibilidade de reclamaren, e os que si a recebaron
e reclamaron agora pédenlle documentación de hai máis de 7
anos, cando despois de 5 prescrebe legalmente todo tipo de
facturas, e consecuentemente
se desfán delas; se ben este último paradoxo resólvese mediante a picaresca, pois pódense facer facturas falsas pola cantidade que sexa, pois ao pasar máis
de 5 anos agora ninguén lles pode reclamar nada. En todo caso,
co calendário de asignación de
cuotas, e imposíbel que resolvan
os expedientes antes da asignación das cuotas.+

A NOSA TERRA
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Pala túa doazón de sangue están agardando tódolos días
moitos enfermos que necesitan unha operación, un
transplante ou un tratamento, as veces en lista de espera por
falta de sangue nos hospitais. Porque para o sangue, a·pesar
de tódolos avances médicos, non se atopou substituto á
solidariedade.humana e isto só está nas túas mans.
A doazón ademais non representa ningún perigo e tódalas
súas molestias 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 unha das
comunidades con menos doadores de toda a península.
Agora queda nas túas mans, recorda que necesitamos
tódolos tipos de sangue tódolos días, vai ós nasos bancos de
sangue ou ás irmandades de doadores da nosa Comunidade,
non esperes a que che faga falta ti.

UNTA

DE GAUCIA .<m'

o

CONSELLERIA DE SANIDADE
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A operación forma parte·dos seus planos de expansión

Coren absorberá Uteco Lugo
• HORÁCIO VIXANDE

O xerente do grupo Coren,
Manuel Gómez Alvarez,
anunciou o pasado Venres
dezaseis que o seu grupo
ten intención de
incrementar a sua
presenza en Lugo, "lago
que en Ourense resulta xa
difícil a expansión".
Fontes de Uteco Lugo confirmaron a A Nosa Terra en Lugo, que
as negociacións entre ambas entidades, Uteco. e Coren, están
moi avanzada, e adiantaron que
nos últimos días deste mes asinarase un acordo polo cal Cooperativas Orensanas absorberá
á Unión Territorial de Cooperativas, de Lugo, tamén chamada
Sociedade Cooperativa Limitada
Agropecuaria de Lugo.
A operación emarcariase nos planos de expansión de Coren, nos
que a província de Lugo aparece
como principal obxectivo. Tanto o
xerente de Coren, Manuel Gómez
Alvarez, como o xefe de prensa
da cooperativa, Valladares, eludiron calquer resposta sobre a absorción, mais non foi desmentida.

O xerente de Uteco Lugo, Xesus
Fente Ledo, tamén evitou dar cal. quer tipo de información.

presa cunhas dimensións moi
superiores a Uteco.

A diferéncia de tamaño entre Cooperativas Orensanas e a SociePor estas mesmas razóns desdade Cooperativa Limitada Agrocoñécense os detalles concretos
pecuaria de Lugo é notábel. A
da operación e como se desenprimeira é unha das líderes do
volveron as negociacións pero
sector na Galiza e factura trinta
as fontes ante indicadas adiantamil millóns de pesetas ao ano.
ron que, con toda probabilidade,
Basa a sua produción nos pentratarase dunha absorción. Explísos compostos, os polos, os parcase isto ao ser Coren unha emcos e os ovos. Uteco Lugo ten
unhas dimensións menores, un
volume de negócio de dous mil
setecentos millóns de pesetas e
, unha produción que atende aos
mesmos sectores que a anterior,
ademais do leite.

Manuel Gómez Álvarez, xerente de
Coren.

Coren agarda consolidar a sua
posición no sector do porcino,
onde ten a maioria das vendas.
Asi, a sua pretensión é a de aumentar nun 50% a produción
des!a clase de gado.
·..
Agropecuaria de Lugo ten estabilizada a sua produción, facturación e plantel, que se mantén
nas mesmas cotas desde hai vários anos. Oferece os seus serviz os a máis de cen empresas
agrárias e está formada por un
total de sete mil cooperativistas
en toda a província. +

111 CÚMIO GALIZA-ASTÚRIAS

Fraga e Rodriguez Vigil, acordos
pontoais con crise ao fondo
•A. DIAZ AMOR/RIBADEO

Os governos autonómicos da
Galiza e Asturias reuníronse o
pasado 17 de Outubro en Ribadeo para tratar a actuación conxunta relativa ao Saneamento da
ria de Ribadeo, a autovía do Norte, o Camiño de Santiago e a explotación marisqueira. A crise
que afecta a ambas comunidades e o comun transfondo destas reunións.
O cúmio inscrébese nas reunións conxuntas que os governos autonómicos realizan desde
hai tres anos e ven ser a terceira
despois das mantidas en Taramúndi e Sargadelos.
No relativo ao saneamento conxunto da ria de Ribadeo deuse
conta do estado das actuacións
nos núcleos urbanos; o Principado de Asturias xa rematou os saneamentos na marxe asturiana e
a Xunta contratou este ano as
obras de saneamento de Ribadeo, tendo previsto o seu remate
antes do verán do 1993. Asimesmo ambos governos acordaron
dirixirse á Confederación Hidrográfica do Norte para incrementar os controles sobre vertidos
industriais.
Por outra banda abordouse o tema do corredor sub-cantábrico e
acordouse demandcar do governo do Estado a prolongación da
autovia do Cantábrico como eixo
para articular as economías autonómicas. Reclámase a prolongación desta autovía deica o
centro da província de Lugo.
Sendo comunidades claramente
vinculadas co sector marítimo-

pesqueiro tratouse na reunión un
protocolo en matéria de pesca,
recoñecendo aos servizos de
inspección de ambas comunidades o acceso, sen prévio aviso,
ás augas interiores da comunidade viciña para colaborar en matéria de vixiláncia e inspección,
asi como permitir, prévia solicitude, a pesca en augas interiores a
barcos das duas comunidades.
No caso específico das embarcacións de cerco, o Principado
de Asturias acordou poder autorizar a faenar nas suas augas a
un número limitado de barcos
que nun princípio poderá ser até
un máximo de oito.

¡-----------------------,

Crise comun
e diferéncias
A crise une pero tamén diferéncia ás comunidades de
Galiza e Astúrias. Galiza está
afectada en todo o ancho dos
seus sectores productivos ,
pero a própria variedade dos
seus recursos pode facilitar a
criación de alternativas de
sobrevivencia. A prol do monocultivo siderúrxico e mineiro asturiano, actualmente en
crise, xoga o maior apoio que
parece estar a prestar o governo central ao Principado.
Manuel Fraga, en cámbio, é
remiso ainda a recoñecer o
gran calado da crise.
O analisado en Ribadeo entre ambos presidentes non
sobrepasa a dinámica de esforzos conxunturais e diplomáticos.+

Tamén se acordaron actuacións
nos servizos de portos de interese común situados na Ria de
Ribadeo: ampliación dos peiraos comerciais e dársenas pesqueiras.
A explotación marisqueira da .ria
de Ribadeo, qüe serve coma
fronteira xeográfica entre as comunidades, foi outro dos importantes temas tratados. Acordouse
utilizar conxuntamente o Centro
Experimental de Cultivos Mariños
de Ribadeo através de programas específicos de investigación;
o primeiro destes programas será
o de cultivo de bogavante.
Tamén se elaborará conxuntamente unha cartografiados bancos naturais da Ria enfocada á
repovoación de ameixa fina e navalla.
Co Xacobeo 93 ás portas, os
presidentes de ambas comunidades apresentaron un convénio
de práticas conxuntas. Acordouse coesionar as actuacións tendentes á recuperación do Camiño, concretamente nas variantes
da costa e do interior, asi como
sinalizalo con fitos. No 93 haberá
un día institucional de Asturias
en SanÜago de Compostela.

1
1

1
1
1
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1
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O alcalde ribadense fixo entrega
aos mandatários autonómicos
dunha série de pedimentos xerais relativos á construción dun
necesário porto exterior na ria de
Ribadeo, dunha estación de autobuses e da estrada RibadeoArante-Trabada, potenciación do
aerodromo e axudas para as
obras de construción dunha pis. cina climatizada que están a pique de principiar.+

A porteira de Europa
.o escritor español]uan Goytisolo publica no número de Outubro
de LE MONDE DIPWMATIQUE un artigo de opinión no que critica de
forma contundente a política europea e española no control da
imigración procedente do Magreb, así como a indiferéncia dos
próprios españois perante este drama. "O povo español ten
coñecido grandes migracións económicas e políticas(. .. ), os novos
ricos e novos europeus, os españois asisten impasíbeis aos mesmos
episódios do seu próprio pasado".
O escritor recorda que "a caída do Muro de Berlin foi acollida con
alegria por todas as xentes do vello continente", pero tamén indica
que "a Porta de Bra.n denburgo foi reemprazada por El Ejido, Tarifa
e o Estreito de Xibraltar".
"O egoísmo, a corrupción, a crueldade, o afán de acumular
pobreza e riqueza, a arrogáncia, a insensibilidade ante o mal dos
outros son os mesmos que os descritos por Sófocles, Shakespeare e
Fernando de Rojas" . Goytisolo describe os males da sociedade
europea e alude á nosa vella tradición cultural, que os denunciaba.

(

(

As privatizacións en Rúsia
A edición internacional de LE MONDE , no seu número que vai do
primeiro ao sete de Outubro, comenta o proceso de privatización
dos bens do Estado en Rúsia, que comezou, precisamente, odia
primeiro <leste mes. "Nunha operación de privatización dunha
mangnitude histórica, a
incertidume é tota l en
canto á atitude que han
adoptar os principais
interesados, a saber, os
cento cicuenta millóns
de rusos", comenta o
semanário, que máis
adiante di que
"transformados da noite
ao dia en pequenos
capitalistas, os rusos, na
sua gran maioria,
manifestan polo
momento un gran cepticismo en canto aos beneficios que lles ha
reportar persoalmente esta operación".
A distribución dos bonos de privatización, cun valor nominal de
mil rublos, vai alongarse durante moitos meses. A xustificación,
segundo un comentário crítico que aparece no artigo,
fundaméntase en que a prática totalidade dos rusos deberian ser
receptores das accións. Asi, tamén cuestiona que chegue a bon fin
a privatización e que responda a ese propósito de amplo reparto
porque "en províncias foron os dirixentes actuais dos orzamentos,
eles mesmos ou através de intermediários, quen repart.iron os
bonos de privatización e quedaron co control".

Máis vendas de empresas,
agora en Portugal
O semanário portugués EXPRESSO , no número do dez de Outubro,
faise eco da liquidación do holding do grupo FNAC, coa venda de
cincuenta empresas. Alexandre Alves, o director, salvou e da ruina
criando un pequeno império desvencellado da FNAC , mais
aproveitando a sua posición e mesmo comprando terreos da FNAC
para negócios imobiliários persoais. Pero "as empresas em seu
nome talvez tivessem passado desapercebidas se o escandalo da
situacao económico-financeira do grupo nao tive e caíd que n m
urna bomba dentro da Tepclima, a Cooperativa de Solidariedade
Social que controla a Fnacgeste, que por sua vez detém perto do
73 por cento da Fnacinveste (grupo FNAC)", comenta este
semanário referíndose a unha transacción de accións realizada a un
paraíso fiscal europeu poucas semanas antes da suspensión da
cotización da Fnacinveste na Bolsa de Lisboa.
O EXPREsso relata como Alves montou unha rede de empresas
paralelas a FNAC, entre elas a española Sumiclisa, a costa do
próprio grupo cooperativo ao gozar dunha total impunidade, logo
que non había instrumentos de control sobre el. Neste sentido
Alves, coñecido como o "barao vermelho" utilizou as suas relacións
co Partido Comunista para facerse coa confianza de cooperativistas
e traballadores.

Vivindo coa Sida
A fundación dunha nova asociación de loita contra a Sida,
composta por mulleres que padecen esta enfermidade é motivo
dun artigo publicado no número dezaoito de PAGINA ABIERTA. No
artigo indícase que que "cada vez faise máis patente que os
factores de risco para as mulleres en todo o mundo son moi
dependentes da sua própria condición de mulleres", xa que "o non
control do próprio corpo, que, en moitos casos, considérase
propriedade masculina, a imposibilidade de decisión voluntária
para nianter relacións sexuais e como telas, constitue para moitas
mulleres o principal factor de risco", sinala esta revista da esquerda
alternativa.
O mesmo artigo denúncia que a muller con sida padece unha
dobre discriminación: a perda de poder produtivo e a perda de
poder reprodutivo, imposto polo poder.+
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Só alguns vellos empregados coñecen os subterráneos

Túneis: da fantasia ao servizo telefónico
e unhas caveiras. Sobre o diñeiro non sei en que época na qué
foron cuñadas, pero sospeito
que eran moi antigas. Dos cránios non diria tanto, supoño que
eran dos republicanos paseados
na guerra civil".

• HORÁCIO VIXANDE

"Na zona onde estamos a
construir o túnel de Isaac
Peral, en Vigo -comenta
Francisco Hermida, un
enxeñei ro da compañia
adxudicatária das obras-,
tivemos moitos problemas
porque atopamos o que
pode ser unha vella mina
de prata, que ocupa várias
hectáreas de terreo". A
cidade de Vigo, e outras
da Galiza en menor
medida, ten o subsolo
minado por canais, vellos
túneis ferroviários e
defensivos, esquecidas
minas de auga, e mesmo
galerias de minas. Por
outroparte,aslendas
populares indican a
posibilidade da exixéncia
de corredoiras soterráneas
de comunicación entre
distintos conventos.
Case nunca hai probas documentais da existencia destas cidades mergulladas na terra. As
canalizacións do saneamento ,
os condutos eléctricos, telefónicos , instalados no pasado, non
están sinalizadas, e non hai cróqu is da sua situación. "Neste
sentido -comenta Francisco
Hermida-, as compañias de
servizos teñen que botar man
de vellos empregados profundos coñecedores da realidade
que hai baixo o chan. Por exemplo, se un grupo de persoas clave nesas empresas caisen enfermas, coincidindo cunha situación de emerxéncia, haberia un
auténtico caos."

Minas de prata
Os enxeñeiros do túnel vigués
houberon de botar man dos vellos do lugar, que xogaron de
nenos na zona das obras , para
coñecer as condicións nas que
se atopaba o subsolo. "Dimos
cunha rede de canais , alguns
de máis de cen metros de lonxitude, que estaban tendidos por
todo o lugar -comenta Hermida-, e tivemos que indagar entre os máis vellos. Polo visto, o
duque García Barbón a princípios de século excavou unha
mina nesta zona. Pensaba que
había prata, segundo comenta a
xente . Non estamos certos, pe-

"Cando neno -interrompe un
mozo que está sentado onda
Barbosa-, no coléxio no que
estudaba, nos Maristas, de Vigo, habia várias entradas aos
túneis do Castro, e mesmo en
distintas ocasións internámonos por algun deles. Os curas
- dician que tempo atrás atoparan restos de armas, pero da
guerra da independéncia. Ainda que tamén cantan que os
empregaron como depósito de
armas que agacharon durante
a guerra civil".

ro podo asegurar que era unha
mina excavada con procedimentos rudimentários e sen maquinária. Algunhas teorías indican
que fixeron unha prospección,
pero as máis fiábeis talan de
que houbo unha confusión entre
as mostras de terreo das minas
bolivianas que posuia, con estas
de Vigo".

-di Xosé Barbosa-, disque vai
do Castro a unha zona por debaixo da Porta do Sol (a vários centos de metros). Pero tamén houbo quen sostivo que ia dar ao .
Berbés (o porto pesqueiro)".
Sobre a sua exploración tampouco hai testemuño documental.
"Eu entrei hai moitos anos no tramo que parte do Castro -recorda

Xosé Barbosa-, pero só me
adentrei uns corenta metros porque cheguei a unha zona na que
o túnel se dividía en várias galerías. Non continuei por duas razóns, a primeira por temor a perderme, e a segunda porque a
aquela altura o aire xa estaba viciado. Contado, atopamos unhas
moedas de cobre de forma ovalada que entregamos no museu

Pero as típicas galerías de saneamento que coñecemos através do cinema non existen na
Galiza. Aqui a rede é mais· sinxela, unicamente en Lugo hai algo comparábel.

r-----------------------,
A
underground
romana

Túneis militares
O Monte do Castro é outro lugar
en Vigo sobre o que circulan len- ·
das verbo dunha imensa rede de
túneis. O feíto de ter sido un castelo militar aumenta o mito, pero
dalgun xeito está fundamentado.
Xosé Barbosa estivo empregado
no departamento municipal de
parques e xardins, o que lle permitiu visitar o interior dalguns
dos túneis que hoxe están tapiados ou desapareceron baixo os
cimentos de novos edifícios. Segundo el , "os túneis foron construídos en tempo imemorial, pero
a sua factura nas máis das veces foi de calidade".

-

Amostra máis underground
das accións dos homes é
precisamente a máis antiga.
Trátase das cloacas
romanas da cidade de Lugo.
Felipe Arias, historiador, ten
baixado a alguns dos seus
tramos. "Non ternos
documentada toda a rede
de esgotos que había en
Lugo, pero desde lego
· sabemos que hai unha
galería principal que
percorria a cidade de Norte
a Sul e várias secundárias
que atravesaban o espazo
urbano soterráneo de Leste
a Oeste", comenta Arias.

-·==-=== -

--- - - ~
·

Non hai testemuño documental
sobre a sua existéncia, pero si
coñecimento real. Sobre as rotas
que trazan estas canles baixo terra as lendas deixan libre a imaxinación popular. "O máis longo .

Estas galerías de Lugo
teñen unha altura de dous
metros nos tramos máis
amplos, están contruidas en
mampostaria de pizarra e
parcialmente foron reutilizadas para as
conducións de todas as
redes de distribución
modernas, como auga,
·electricidade ou teléfono.

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

Covas dos mouros
"Hai, na nosa tradición cultural,
constantes referéncias ás covas dos mouros, que sempre
están asociadas a castros, camiños que conducían desde os
povoados aos ríos para que
pudesen abeberar os cabalas",
di Xosé Manuel Hidalgo Cuñarro, Director do Museu Quiñones de León, de Vigo e arqueólogo. O historiador Manuel Vilar
comenta que son representacións míticas dos que o povo
non acerta a entender, asi, mitifica todo o que non se explica.
Tan populares .como as-cavas
dos mauros son as landas que

O arquitecto .vigués e experto
coñecedor da arquitectura militar, Xaime Garrido, discute a veracidad e destas afirmacións:
"Non vexo para que quererian
un túnel no século dezasete ou
dezaoito, d,aquela xa non eran
utilizados. E máis probábel que
estivesen excavados para atapar xabre. En todo caso non nego a posibilidade de haber un
túnel no castelo do Penso, un
edifício medieval pertencente á
Mitra Compostelá, anterior no
tempo ao do Castro, mais emprazado no mesmo lugar".•

intrigan sobre a existéncia de
soterráneos que conectaban os
conventos de clausura masculinos e femininos, no medioevo.

"Ternos notícias de que en
cidades como Brigantium,
lria e Ourense debeu haber
unha rede semellante, pero
a menor escala -comenta
Felipe Arias-, pero non
ternos documentada a sua
presenza. Por outro lado,
ademais de acondicionadas
para as conducións
modernas, nalgun caso, as
galerías urbanas,
naturalmente, foron
aproveitadas para usalas
con finalidade defensiva".•

· A modernidade tamén deu en
fabricar novas catacumbas, estas dedicadas á comunicación
telefónica, á subministración
eléctrica, ao saneamento, á
distribución da auga, e talvez
algun dia, ao gas.
Existen subestacións de transformación de enerxia situadas
baixo terra, ás que unicamente
acceden empregados da compañia eléctrica.•
MAN EL
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.fX CON~RESO DE CONVERGENCIA DEMOCRATICA O.E CATALUNYA

Nen as relacións co Governo central nen a autodeterminación quedaron aclaradas

A·reafirmación de Puiol .
.
confirma a ·ambigüidade de CDC
•P. SOTO/BARCELONA

O noveno congreso de
Convergencia Democrática
de Catalunya (CDC)
finalizou en Barcelona co
triunfo do re-eleito
presidente do part~do
nacionali~ta, Jordi Pujol,
quen, máis .un.ha vez,
conseguiu impor as suas
1eses frente aos que
,pedían cámbios internos e
un r-epensam.ento {jas
re1acións co Governo
.Central.
Pujol -insistiu unha é outra vez,
tanto antes como durante os tres
días que -durou o congreso, na
necesidade de impulsar a reflexión e o debate nas filas do
CDC, pero o carismático político
catalán, coñecido pola -sua grande capacidade de manobra e a
sua dobre linguaxe, xa tiñan fixado's de antemán. os límites desta
discusión: As relacións co sócio ·
democristián da ·coalición, Unió
Democrática de Catalunya
-(UDC), que atravesan momentos
difíceis, a renúncia de Miq1:1el
Roca a seguir de secretário xeral
· do partido, e a participación na
política española foron, certamente, cuestións abordadas por
Pujol e outros dirixentes de
CDC, pero eh nengun momento
o sangue chegou ao rio. Como
en tant~s outras ocasións, a roupa suxa lavouse na casa, e Pu- .
jol, coa sabedoria que o caracte- ·
riza, soubo levantar adesións entre a militáncia, especialmente a ·
base do· partido, . ainda que, esta
vez, só foi re~eleito presidente do
partido co 9_2 ,54 por cento dos
votos. Pero que son menos do 1
oito por cento dos votos nunha
organización que, máis que un
partido estricto, é unha sorte de
movimento político composto por
diferentes famílias ideolóxicas e
só unido por un vago sentimento
nacionalista e dirixido exclusivamente por un home, Pujol, que

Jordi

Pujól~

nacionalismo dentro dunha orde

manexa poucas ideas, pero sabe
levantar paixóns e serve de gancho eleitoral cara a ampJos sec-

Pu1_.o._ I manexa.
·

~~:.si~~ª~~~e~e~;t~~6 fo~;ª!~ ¡ _pP_eº_~oc_ a$_ s~bidee_ as,

mo era de esperar, Roca, quen
segi.Je co control dun sector do.
aparato do partido, pero sen poder levar a termo as suas aspiracións políticas. E é sabido que o
ex secretário xeral de CDC nun-

1

1

·

levantar
pas1'0'
ns
·
·.
e ·serve de
h
gane o Cé!ra as
~~sfi~~a~~~~s c~t~~~~=lii~t:ss~~~ ! . clases r:nedias

pañois e, incluso, a participar
nalgun eventual governo de coalición. Roca perdeu, e non lle
serven de consola nen as louvanzas de Pujol cara a sua persoa, nen que o seu amigo e íntimo colaborador, Josep Caminal,
teña sido re-eleito secretário de
organización .

Dentro dunha orde
A partir de agora, Pujol controlará máis de cerca a secretaria xeral de CDC, que quedou vacante, e cuxo cargo será designado
polo Consell Nacional, órgao di-

·rixente do partido, sen necesidade de convocar un novo congreso, grácias a unha reforma dos
estatutos neste sentido. Pujol,
que se sente reafirmado no seu
poder, sabe, sen embargo, que
existen problemas en CDC, máxime cando esa organización se
move exclusivamente en torno a
unhas cantas ideas claves e ún
líder cunha grande capacidade
· capacidade de mobilización e de

convicción. Por iso mesmo o dirixente catalán -non se nega a talar das dificuldades e dos problemas. O único que fai é interpretalos ao seu gosto propor as
solucións que a el lle interesan,
cando lle interesan, como lle interesan e porque lle interesan.
En resumidas cantas, todo dentro dunha orde. CDC incorporou
unha emenda na ponéncia de
estratéxia que reivindica o dimito á autodeterminación. Pois
ben, intervén Pujol no discurso
de clausura e deixa claro, primeiro, que todo isto está moi
ben, para, imediatamente despois, despexar calquer dúbida e
dicer que a independéncia non é
o obxectivo de Convergencia,
senón unha difusa "reconstrución de Catalunya". Unha de cal
e outra de area, e o "president"
saise coa sua.

Reafirmar
as suas posturas
O dito sobre a cuestión da auto-

determinación e a independéncia é igualmente aplicábel a calquer outro tema. Tal e como tiña
anunciado, o presidente de
CDC abordou no discurso de
clausura todos os asuntos conflitivos do partido , que, é importante sinalalo, pola sua expresa
vontade tiñan sido exclu ídos
dos debates dos delegados. A
medida que Pujol expuña as
suas opinións sobre cada un
dos problemas, reafirmábase
nas posturas que teñen levado
a Miquel Roca á sua renúncia a
continuar como secretário xeral.
Referíndose á UDC, alabou o
funcionamento cfa coalición , porque a grande virtude de CiU
desde 1980 foi ter sabido unir
ao seu proxecto a un amplo en torno nacionalista. Pero recoñeceu a existéncia de tensións e
non negol:J que no futuro CDC
poda ir pala sua canta e risco. O
mesmo fixo ao abordar a posibilidade dunha participación con verxente no Governo do Estado
.e _dun pacto co PSOE. Non se
negou en bloco a abrir negociacións nesta via, pero sinalou o
. prezo político que tiña que exixir
para asumir un compromiso desa categoria. Falou da obra de
Governo, do seu, e ensalzouna,
sen deixar resquício nengun para a crítica construtiva , ainda
que recoñeceu, que todo é superábel. O- mesmo fixo ao referirse a CDC. Todo funciona ás
mil maravillas, porque asi o demostran a permanéncia no poder desde hai 12 anos . A lista
seria interminábel.

Papel histórico
Jordi Pujol non cansa de dicer
que CDC , ademais de ser máis
ca un partido, é un "instrumento
de reconstrución nacional", con
18 anos de existéncia e a vontade de se converter no centro político do país frente aos demais
partidos "sen vocación catalana"
e aos "nacionalistas extremistas", en clara alusión a Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) . t

QNOBEL DA PAZ

A AMIGA RIGOBERTA
GUILI.ERMO FERNÁNDEZ-ÜBANZA

A primeira noticia que tiven de Rigoberta
Menchu Tum, foi a través dun vídeo relativo á visita de Fidel Castro a Ecuador. Nun
dos actos, e abríndose paso a duras penas entre a xente, unha índia pequena, de
apacíbel rostro moreno e de lua, ataviada
co raxe do seu povo, dirixiuse a Fidel dicíndolle:

baneira de Xosé Neira Vilas me mostrou a
sua ·dona Anísia Miranda. Anisia faloume
entusiasmada desa xoven india quiché
que deixara de tecer guipiles, para converterse en. tecedora da história do seu povo.

"Comandante, trás 500 años de resistencia indígena, dígales que no queremos
que nos echen una mano, queremos que
nos las saquen de encima".

A ocasión de entrar en contacto con ela
presentóusenos ao grupo que organizamos no Concello de Oleiros, o ciclo de
Publicacións, Actos e Conferéncias que
denom inamos "Desenmascaremos o Vº
Centenario. 500 anos de Resisténcia indíxena, negra e popular".

lmpresionoume a frase, por considerala
unha acertadísima denúncia da cooperación institucional Norte-Sul, convertida as
máis das veces nun mecanismo máis de
expólio e aculturalización.

Escribímoslle extensas e tenras cartas, talamos extensamente con ela e conseguimos que "saltase", alguns dos múltiples
compromisos que tiña contraídos con outras institucións e colectivos.

O seguinte encontro con Rigoberta, e foi
atraves donha to.tografia, .é¡ue na ·casa ha-

Rigoberta estaba daquela, polo mes de
'Abril, en Xenebra, tr--aba11ando na Comi-

sión dos Direitos Humanos. En contestación ás nosas perguntas, comentounos indignada que o papel dos Estados Unidos
neste aspecto limitábase a vetar toda canta denúncia de violación houber en Guatemala, Salvador ou calquer país da sua órbita se non viña previamente e por moi in-

fundada que for, precedida por unha denúncia contra Cuba. Tal proceder, dicia Rigoberta, ten paralizado todo o proceso de
denúncia de gravísima violacións no seu
país, Guatemala , e neutras partes do
inundo.
Esa profética índia quiché padeceu nas
suas próprias carnes os maiores sofrimentos e os terrores da morte bestialmente violenta, dos seus seres máis queridos.

Estados Unidos
limitábase a vetar toda
l denúncia se non viña
¡ ·precedida por unha
~ -denúncia Gont-ra Cuba.
1

1

O prémio Nobel a Rigoberta, é por extensión e méritos un prémio ás mulleres, a
esas miles de Rigobertas, que son laceradas e martas pola sua universal, inquebrantábel, radical e tenra obstinación na
defensa de Xustiza e da Vida.•
G UlLLERMO fERNANOEZ-ÜBANZA GARC!A
FOl-C-ONCELLAL EN-0LEIROS

~ VARIAS

IDEAS SOBRE OPROGRESO

Créditos FAD por importe cercano aos cuarenta miJ rnillóns de pesetas
foron destinados para a venda de armamento a países subdesenvolvidos

O Estado español vendeu armas aos países máis pobres
do mundo con fondos de axuda ao desenvolvimento
•CARLOS GOMEZ GIL

Ainda que o próprio
nome destes créditos
(Fondos de Axuda ao
Desenvolvimento)
remarca o seu
compromiso por
axudar ao desenrolo e
a mellara do nível de
vida dos países que os
receben, un detido
estudo dos créditos
concedidos por España
desde o ano 1982
demostra que os
créditos FAD foron , no
mellar dos casos, un
instrumento puramente
comercial que en non
poucas ocasións foron
destinados a
programas que de
nengun modo
contribuirán á mellara
de países tan
necesitados de axuda
básica, contribuindo
con frecuéncia á sua
dependéncia
económica e atraso.

Autoridades españolas preséncian as probas dun novo veículo militar todo-terreo.

A eleición dos países destinatári os dos créditos FAD e os programas aos que se orientaron,
pon de manifesto como o Governo español, de quen depende a
concesión destes créditos , non
os utilizou tampouco para propiciar a paz, a estabilídade e a democrácia no mundo, nen para intens ificar a axuda a zonas prioritárias para os intereses do Estado, como América Latina ou o
Magreb, a quen polo contrário
contrib uiu a desestabi lizar mediante a venda de armamento e
material militar.
A impo rt áncia dos Fondos de
Axuda ao Desenvolvimento no
conxunto da Axuda Oficial ao
Desenvolvimento (AOD) que España facilita aos países máis pobres , queda patente ao repre sentar os créditos FAD máis de
unha terceira parte da mesma,
sendo o capítulo máis significativo. Máis de 40.000 millóns de
pesetas foron concedidos durante o 90 en créditos FAD, frente
aes 2.300 millóns de axuda ali:
mentar; os 18.000 millóns de
asisténcia técnica e cultural, axuda de emerxéncia e axudas a
ONGs; os 36.100 millóns de
aportación á CEE e organismos
internacionais e os 1.700 millóns
de axuda descentralizada.
Desde a sua posta en marcha no
ano 1976, os créditos FAD dependen da Secretaria de Estado
para o Comércio, o que remarca
a sua vertente estritamente comercial frente á de cooperación.
Os critérios xera~& para a sua
concesión serven. asi para acentuar: estes aspectos, senda os
máis destacados a concentF-ación- de créditos en áreas prioritárias comercialmente, o considerar a solvéncia exterior do pais receptor ou a utilfzación destes créditos para exportar bens
de tecnotoxia avanzada ou cun
alto valor engadide. ·

Dos 5 países receptores no ano
i 982 pasouse a 37 en i 999 , recebendo neste último ano Africa
o 39% do total de créditos, América latina o 39% e Ásia o 22%,
existindo en cada continente uns
países máximos receptores de
créditos FAD q,ue son Marrocos
no Norte de Africa , Cuba en
América latina e China en Ásia.
Ainda que pareza contraditório ,
un crédito FAD pode contribuir a
agravar a situación de subdesenvolvimento na que se atopa o país receptor. De feito , en 22 de 43
programas en curso de créditos
FAD orixinan créditos "negativos", quer dicer, os pagamentos
que teñen que realizar estes países polos créditos recebidos su-

man máis que os ingresos e demais recursos recebidos en conceito de axuda ou cooperación.

Axudarao
desenvolvimento
vendendo armas
O Governo español foi sempre
moi remiso a facer público dados
concretos sobre os programas,
países e cuantías aos que viñeron concedendo os créditos con
Fondos de Axuda ao Desenvolvim ento, apesar da importáncia
que ten para comprender a política de cooperación internacional
que se ven realizando e os programas cos que se tratou de axudar aos países subdesenvolvidos.
De feíto, cantas persoas estuda-

ron estes fondos se encontrou
coa auséncia total de documentación e o total hermetismo da Secretaria de Estado de Comércio,
de quen dependen estes créditos.
Sen embargo, grácias ás perguntas realizadas ao Governo por vários Deputados sobre as exportacións de armas españolas a países en vías de desenvolvimento
realizadas con créditos FAD, púdose acceder ao listado de programas financeiras con estes créditos polo Governo socialista desde o ano 1982 até i 990.
Facendo un estudo dun avultado
e críptico listado trasladado polo
Ministro de Relacións coas Cortes ao Deputado Antonio Romero, chégase á conclusión de que

ARMAS PARA O REI DE MARROCOS
C. GóMEZGIL

O Estado español ocupa un dos últimos postas europeus en Axuda Oficial ao Desenvolvimento, representado no ano 1990 un 0,2% do seu PNB, porcentaxe moito máis baixa se se lles descanta o concecdido
para fábricas de cervexa, venda de armas ou construción de cárceres. Parece necesárto un novo marco de cooperación cara os países subdesenvolvidos.

de adxudicación e control de proxectos, xunto con
organizacións non governamentais de recoñecida·
solvéncia, o que contribuiria a asegurar o éxito dos
proxectos apoiados. Ao mesmo tempo, deben de
entrar en xogo novas critérios preferenciais para a
adxudicación destes créditos,
entre os que se atoparian a total exclusión de venda de material militar ou de dobre uso.

A opacidaáe coa que se ten
xestionado os fondos FAD, a
auséncia de información sobre
os países destinafários e os
programas concretos desenrolados parece obedecer ao inte.- .
rese porque non se coñecesen
os verdadeiros fins. lmponse
unha nova regulamentaeión
destes fondos, pasando. a depender do- Ministério de Asuntos Exteriores para acentuar a
sua dimensión. de cooperación
internacional, converténdase
así nun instmmeAto máis eficaz da política exterior
españ-ola, en lugar dunha simples trampa comerciat
para transferir produtos do Norte cara o Sul. O Parlamento, atrávés das suas Comisilms e Grupos Político& debe intervir máis decisivamente no proceso

O Presidente do Governo español anuAciou na clausura da
Conferéncia do Rio de Janeiro
o pasado mes de Xuño o compromiso-de España para duplicar, daqui ao ano 2000, a porcentaxe de axuda concedida
aos países subdesenvolvidos,
pero para isto deberí ase de
traballar primeiro. e con urxéncia- en pór en marcha- un marco novo para a cooperación internacional, onde prime a selidariedade fre.nte ao ánimo de
fuero. O Estado español carecerá ·de f"f>rza moral
para denunciar a imigración ilegal de mifes de- marroquinas, mentres se lles ofereza Gomo- axuda ao
desenvelvimento armamento, barcos áe g_uerra,
avións e material de defensa.+

Non se pode
denunciar a
im±gración
marroquina mentres
se axuda con armas
ao governo de
Marrocos

España concedeu créditos
FAD a países subdesenvolvidos para a venda de armas por importe cercano .
aos cuarenta mil millóns de
pesetas, desde o ano 1982
ao ano 1990, senda cantidades mínimas, dado o critério
restrictivo co que o Governo
apresentou información sobre este tema. Asimesmo, a
utilización doutras liñas de
crédito para fins militares, tales como a compra de bens
e equipos, aumentaría facilmente estas cantidades. Para dar unha idea do significado destas vendas, téñase
en conta·que no ano 1989, o
36,3% dos créditos FAD que
foron concedidos se empregaron para a venda de armamento. Débese considerar que a regulamentación
dos organismos internacionais de axuda ao desenvolvi mento aos que España
pertence, como o Comité de
Axuda ao Desenvolvimento
da OCDE , abriga a que a
axuda concedida polos países membros "teña por obxectivo principal a promoción do desenvolvimento
económico e o benestar dos
países receptores, non admitindose a axuda militar". España poderia estar incumprindo os
seus compromisos internacionais
en matéria de axuda ao desenvolvimento, ao tempo _que engordaria artificialmente as cifras dunhas axudas cuxo destino final pasaria por aumentar os arsenais
militares de países con graves
problemas democráticos e de seguridade.
Entre os países aos que se lles
venderor:1 armas financiadas con
créditos de axuda ao desenvolvimento, destaca Exipto, que recebeu créditos desde 1982 até 1985
por un importe superior aos
16.000 millóns de pesetas, figurando ' en segundo lugar os
créditos recebidos por Marrocos,

Unha análise dos
créditos FAD
concedidos polo
Estado español
desde o ano 82
evidéncia
desviacións na
sua concesión
que superan os 4.000 millóns de
pesetas. Noutro grupo figurarían
países ~atinoamericanos como
Bolívia, Ecuador ou Panamá, que
receberon máis de 1.200 miltóns
de pesetas durante os anos 1987
e 1988. Finalmente, sobresai UA
terceiro grupo de países co denominador comun de seren os máis
pobres do mundo, entre os que
se atopa Zimbábue, Angola, Lesotho, Sáo Tomé, Uganda e So.mália~ que en conxunto receberoo
créditos FAD para a compra de
material militar por valor superior
aos 2.600 mtllóns de pese.tas.+
CARLOS GOMEZ Git É SOCIÓLOGO E MEMBRO DO
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al pero o sistema ten no s-eu centro
problemas importantes.
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Como explica estes resultados?
• G. LUCA DE TENA

As razóns son moitas, pero sobre
todo unha de arde política. Houbo
unha série de cámbios que levaron
todos na mesma dirección. A finais
dos 70 comeza a haber máis inflación no mundo, abandóanse as políticas keinesianas e vólvese ás
dos anos 28, 29 e 30. O problema
de hoxe é que atravesamos nun intre que se non abandoamos as políticas de corte actual irnos a unha
. situación catastrófica; os problemas da sociedade son a cada máis
forte e igual poden levamos a un
cámbio de política económica. Un
reasentamento de políticas neokeinesianas seria o máis optimista
ou ben a vias que non serian as do
nacional-socialismo pero que serian completamente regresivas no
campo social.

Pertence a unha
·xeración de
economistas das
Nacións Unidas
(Mhyrdal, Kaldor,
Robinson) que
souberon canear con
rigor, autoridade e
visión global os
intereses particulares
dos grandes. Xosé
Fernando Pérez Oya
foi xefe das seccións
Países do Sul da
Europa, dentro da
Comisión Económica
para Europa da ONU,
de Comércio Exterior e da Balanza de
Pagos da Comisión
para América Latina.
Desde o seu recén
instalado observatório
de Vigo, Pérez Oya
canta a sua visión das
relacións
internacionais e fala
da tormenta
económica de
Setembro.

O dividendo da paz
Non lle parece un algo apocalíptico? A comezos de século moitos países seguiron -p olíticas de
liberalismo económico semellantes ás dos anos 80.

ANXO IGLESIAS

A débeda norteamericana non existe'

Como ve a situación económica
do mundo?
A situación económica mundial está determinada ultimamente por
_ dous factores principais. Un de po1ítica económica e ideolóxica, de
que políticas hai que aplicar. Vivi"'
mos desde hai moitos anos no liberalismo que nacera nos Estados
Unidos e Inglaterra e seguimos nel
ainda que nestes dous países está
a haber unha regresión. Eles xa se
decataron de qµe o monetarismo
fracasou, pero aquí ainda non se
deron conta. Está demostrado que
non funcionan as teses de Milton
Friedman sobre a relación entre a
cantidade de diñeiro e o produto
nacional bruto, en termos nominais. Convén lembrar que Milton
Friedman e a señora Schwarz falsificaron os dados. Cando unha série temporal non lles daba as correlacións que eles querian, cambiábana. Hai un documento do Banco
de lnglatera, que non é de certo
unha instáncia do comunismo internacional, que o demostra claramente. Vivimos nun mundo no que
descobremos que un señor recebeu o Prémio Nobel a base de falsear dados, pero este señor segue

E

'Convén lembrar que
M. Friedman e a
señora Schwarz
falsificaron os dados
cando unha série
non lle daba como
querian".

Xosé F. Pérez Oya
1

e

sado . mañá. lsto só é certo nun
contexto xeral expansivo. A História económica e os modelos econométricos indican que o investimento segue, e non precede, a reactivación da demanda. Pero hai quen
quer por o carro diante dos bois.

'Vivimos no
liberalismo que
nacera nos Estados
Unidos e fracasou.
Aqui ainda non se
decataron".

Os intereses dominantes poden
máis ca as suas próprias institucións

a dar conferéncias en todo o mundo para explicar que a inflación é
como o alcolismo. Pero aparte das
relacións formais de tipo macroeconómico, recusadas na realidade, a Política económica monetarista ten un contido sustantivo social, ou por utilizar unha palabra
obscena, e según algúns obsoleta,
de clase. Do que se trata é de finchar o que os meus colegas chaman castamente o excedente empresarial , isto é: os beneficios do
capital. E todo partindo da falsa base de que como dicia Willi Brandt
Os benefícios de hoxe son a inversión de mañá e o emprego de pa-

As definicións en economia veñen
dadas pela mainstieam, a fonte
principal do coñecemento económico. O crecemento do PNB durante dous trimestres vai para
abaixo e chamámoslle recesión;
asumímolo asi porque é o que se
impón desde esas fontes principais. Os institucionalistas norteamericanos dinque se a economia
quer ser unha ciéncia terá que ser
unha ciéncia sócial e atender a toda a sociedade, non só a figuras
abstraetas de demanda de oferta.
Fálase de mercado, pero que é un
mercado? No Joumal of Economic
lssues, Peterson propón outra definición de recesión: odia en que
a maioria da profesión ter:i menos
ingresos. Desde o ano 1973, o oitenta por cento da povoación nor-

teamericana ten menos Ingresos.
O centro do sistema leva nunha
recesión continuada 19 anos. Os
dados que avalian esta información están tomados do informe
económico da Presidéncia e da información do buró do orzamento.
Que pasou lago? Que o chamado
crecemento dos Estados Unidos
foi totalmente desequilibrado; que
se concentrou principalmente no 1
por cento máis rico, reflexo do
asalto dos máis ricos ao poder
económico para facer unha política que os favoreza.

Como se

m~nifesta

esa pobreza?

As diferentes clases de ingresos
dos traballadores norteamericanos
baixaron espectacularmente. Desde o ano 79 ao ano 89, os ingresos
dos exécutivos aumentan un 66 por
cento; os dos traballadores de oficina descenderon un tres por cento:
os da indústria, un 11,6 e os do seitor de servizos un 18,8 por cento. O
nível de pobreza, que no ano 78
chegaba a 24 millóns no 88 chega
a 31 millóns; a taxa de encarceración pasa de 13.5 por mil persoas á
244. Fálase moito da crise dos mal
chamados países do socialismo re-

Pero eran países periféricos e non
centrais. A diferéncia é importante.
Durante os últimos corenta anos o
governo dos Estados Unidos adicou
máis de tres cuartas partes do orzamento federal a gastos militares. Cal
seria a esperanza de que o sistema
capitalista mundial entrase nunha
fase neo-keinesiana? O que se chamou nun momento dado o dividendo da paz. Que paso u nos paf ses
que abrazaron o monetarismo? Que
a base infra-estrutural veuse abaixo.
O mesmo pasou no do socialismo
real. As estradas e servizos dos Estados Unidos ou de Inglaterra están
en estado calamitoso. Poderian dirixirse os recursos dos gastos militares á renovación infra-estrutural.
Non o impiden atrancos físicos senón políticos. Se hai presión polftica
pode facerse; senón, seguiremos
con gastos militares altos. No programa de Bush non baixan pero no
de Clinton si. Hai intereses criados.
Para o sistema os gastos militares
son moito máis seguros, porque a
obsolescéncia do militar é rápida: en
causa de catro anos hai un modelo
de avión mellar e compre cambialo
todo.

A esperanza da prosperidade
pode sustituir a ideoloxia, pero a
pobreza ideoloxízase decontado.
Tamén pode ideoloxizarse por outra parte. Cando subira Reagari foi
polos votos dos que querian que
as causas cambiasen. E foi para
unha política máis deflacionista e
de direitas. Hai cen anos o seitor
importante era o agrícola, cun seitor industrial emerxente e ·un de
servizos cativo de todo. Despois
creceu o seitor industrial, a produtividade e os salários e todos contentos . .E a seguir chega o mito da
sociedade post-industrial, que [lon
hai tal. A prosperidade dos anos
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Onde situa a orixe da recesión
actual?

Que efectos tivo a des-regulación?

A recesión comeza no 73 pero as
causas son anteriores. O sistema
empeza a fluctuar moito máis fortemente a finais dos anos 60. Sabemos que a crise do petróleo foi un
mito. Hai unha suba das matéria
primas anterior. Para min é grave
que o dólar perdese a sua convertibilidade no 72. As fluctuacións económicas comezaran antes, e ninguén sabe por que. Kaldor di que
os economistas non sabemos moitas veces por qüe suceden moitas
causas. Posibelmente houbese un
desprazamento da indústria para a
finanza. Houbo moita máis liquidez. O capitalismo cambiou. Non o
que descrebe Marx senón o dos
grandes oligopólios. No periódo de
entre-guerras, o importante era a
producción, pero hoxendia é máis
importante a finanza. O benefício
desprázase da producción á comercialización . Hoxendia, os benefícios son máis grandes canto
máis perta está unha actividade ou
trasacción da fase final da demanda, da venda. A comercialización ,
., a propaganda publicitária tomouse
: case máis importánte ca eticácia
: produtiva. En moitos casos, a persuación é máis importante ca a
producción. O banqueiro Mário
Conde é un financeiro. Ternos un
capitalismo de especulación, de
casino, como di libro recente dun
xornalista. Por que se produce o
capitalismo de especulación? Hai
unha série de causas reais, como
que hai moita liquidez. E hai unha
1 causa política que é o movemento
1
1 de des-regulación.

A des-regulación foi absolutamente catastrófica. Produciu O
fraude maior de todos os tempos:
o das savings and loans ou caixas de aforro de Norteamérica e
os dos bancos de construción hipotecária. Pero que pasou coa
des-regulación? Durante a crise
de Setembro, cando todas as
moedas comezaron a bailar, devaluaron a peseta un cinco por
cen; devaluaron a lira; Inglaterra
non tivo outra que se sair do sistema europeo porque quedara
sen fondos para aguantar a libra.
Que foi o que pasou? E todo o
mundo di: os especuladores. De
certo a especulación internacional hoxe é algo colosal. Os fondos que están a moverse nos
mercados de capitais cada dia,
son máis de trinta veces os fondos que se moven para finanzar
o comércio. Que quer dicer isto?
Que a especulación hoxe é máis
importante ca a producción. As
relacións de intercámbio dependian tradicionalmente da competitividade, das transaccións. Hoxe
a base segue senda a mesma.
Pero sobre ela érguese un edifício de especulación. Pero quen
especula? As grandes compañias
trans-nacionais descobreron arredor dos anos 70 que era un gran
negócio especular nos mercádos
monetários. Pero agora ternos
unha des-regulación e son os
fondos de pensións que supoñen
cantidades enormes. O que se
move na bolsa, tanto en obrigacións como accións, non ten na-
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nun capitalismo de casino'
da que ver co que se movía hai · chega con moito vagar, ainda
dez anos. No ano 1980, as tranque se vai dando. Por exemplo,
a finais de Setembro quen tivese
saccións internacionais en accíóns desde os Estados Unidos
un millón de libras, non só poderia comprar o quivalente en mareran de 93.000 millóns de dólares; no 90 son 615 mil millóns.
cos senón dez ou vinte veces
No 80 as transaccións feitas por
máis a crédito, sobre un prazo de
extranxeiros en obrigacións dos
quince dias. E tes a seguridade
Estados Unidos eran grandes:
de que se vai producir a devaluación da tua moeda. Se a deva158 mil millóns de dólares. No 90
luación é dun 9 ou dun 12, im~
foron de 4 billóns. Non se multiplicaron por dous ou tres; foi unpórtache un caralla. Ti vas gañar
unha marea de cartas. Que fixeha verdadeira explosión.
ron so suecos? Puxeron un tipo
de interese de 500 por cento
'Os ingleses
anual na sua débeda para cortarlle a cabeza a alguns especulaquéixanse da
dores. Por moito que Suécia teña
un governo burgués, hai certas
especulación. Pero bebedeiras
especulativas que
non se permiten porque a prequen especulou
sión social é grande. Pero transmáis contra a libra
nacionais, fondos de p.ensións,
calquer institución que teña unha
esterlina?"
liquidez grande, como o mercado
de capitales é libre move fondos
dun sítio a outro e pode desequi1i br ar o barco. O barco pode
afundir porque pega cada bandazo que asusta. Detrás diso que
hai? Moedas fortes e febles. PeBebedeiras especulativas ro a febleza comercial de Inglaterra a longo prazo non acae con
estes movementos a curto prazo.
Galbraith di no seu último libro
A crise post-Maastricht en parte
que Estados Unidos é un país
foi por causa da especulación.
monetarista agás cando se arruiOs ingleses quéixanse da espenan as suas caixas de aforro;
culación, pero ten grácia: quen
daquela ven o Estado e paga. .
especulou máis contra a libra esterlina?
Paga, porque, se non, provocaria
unha desfeita de tal tamaño que
Os ingleses.
perigaria o sistema. Pero o reaxuste ideolóxico perante a realiClaro. Os dous quemáis engordadade dunha des-regulación que
ron coa especulación da libra na
chegou até extremos de toleria,

derradeira semana de Setembro
foron o Barclays e o Citybank. O
director do servício exterior do
banco Barclays di nun artigo publicado no The Guardian: "Non comprendo o que a xente quer dicer
cando tala de especulación. Nós
traballamos nun mercado global
como calqueroutro. Para a maioria
de nós este traballo consistiu en
comprar marcos e vender esterlinas. Se alguén quer cargar culpas
sobre alguén que as cargue sobre
a forza do marco!"

Tal vez en todo este castelo de
especulación hai unha novidade histórica, que consiste en
que polo meio non hai unha situación.de guerra.
O inimigo exterior grande, ao parecer esvaiuse. lsto é importante. A
guerra contra Alemaña? lsto non
se pode dicer pero o que pasou foi
que Alemaña cometeu un exceso
pero o seu obxectivo, igual ca o de
Inglaterra, era o de parar aes bolcheviques. Que foi históricamente
o ideal da unidade europea? O ante-bolchevismo. Agora non hai poténcia militar soviética. Nen tan sequer era tan potente como se aseguraba, porque a forza doutro lado
estaba esaxerada propagandísticamente. Agorq non hai situación
de pre-guerra. E verdad~. Hai moitos cámbios históricos. E certo que
vamos a un capitalismo de casino.
Este cubileteo de fluxos ti nanceiros da moita gañáncia que sae,
por suposto, dos seitores produtivos. Non é un maná que cae do
ceo porque para que alguén gañe,
alguén ten que perder.+
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oitenta nos Estados Unidos en que
se baseou? No seitor servizos, no
que o empregado gaña menos ca
na indústria. Pero esa prosperidade consistiu en que medraran un
anaco os servizos super-tecnolóxicos. E que mais? As pizzerias, os
servizos nos que non se precisan
traballadores especializados. Pero
por que medrou? Esa foi a política
de Reagan: cun pouco de diñeiro
se podia pedir un crédito barato
que non se pagaría nunca. Os benefícios fiscais concedidas ao investimento foron absolutamente
colos~is durante o tempo de Reagan . E certo que baixaran os impostas aes ricos, pero máis importante ainda foi este defeito de subsidiar uns investimentos de escasa
rendabilidade social pero de longa
rendabilidade individual.

Decian que eran monetaristas
pero de feito facian unha política keinesiana.
Pero unha política keinesiana sobre un aspecto importante que hai
que subliñar: que Norteamérica absorbeu efectivamente aforro do exterior até aparecer coma primeiro
país debedor do mundo. Pero cunha característica particular: que a
, débeda norteamericana non existe.
Cando digo isto como provocación

'Nos paíse$ que
abrazaron o
'
monetarismo a base
infraestrutural veuse
abaixo".

todo o mundo pergunta como é
isa? O que pasa é que os conceitos económicos están tinguidos de
ideoloxia e falseados. O que .si
existe é unha absorción de recursos que van desde os países máis
pobres aes máis ricos, coa excepción de Xapón e Alemaña. Pero
Estados Unidos non ten débeda.

Quer dicer que só hai débeda
cando hai intención de pagar?
Non, non. É algo máis elemental.
Se unha indústria nacionalizada da
India vai a Zurich e di que quer pedir un empréstimo, os banqueiros
observarán que exporta moito, ten
benefícios; diranlle que si. Os índios precisan quinientos millóns de
francos suizos; pode ser. Pero a
seguir indican que queren pagar
en rúpias e daquela escóitase unha grande gargallada e aí remata
todo. En que lle debe Norteamérica ao resto do mundo? En máis do
noventa por cento, en dólares. Un
país como Arxentina que debe?
marcos, francos suizos, dólares, libras. Para pagar iso ten que hipotecar o seu comércio exterior e a
sua producción a longuísimo prazo. A pesar da pérdida de competitividade, Norteamérica segue a ser
o país máis forte. As relacións económicas internacionais son relacións de forza. A débeda norteamericana liquídana como queren.
O índio ten que pagar cunha valuta sobre a que non ten control; o
norteamericano paga en dólares, e
p~ na vita e aqui pan e fariña.

Pero a inflación e a cotización
da moeda?
Claro que ten riscos. O que .quera
explicar é que mentres un país pobre non ten control sobre a sua
débeda e debe afacerse a calquer

política económica imposta desde
o exterior, Norteamérica pode facer da sua capa un saio. Os demais están collidos pola gorxa, coma o Xapón en moitos aspectos,
porque case a metade das suas
exportacións industriais van a Norteamérica. Basta a ameaza norteamericana de subir as tarifas alfandegárias para que o Xapón teña que finanzar a débeda norteamericana.

Un caza sen inimigos
Por onde se sae da crise?
Ternos os tres grupos Xapón, Estados Unidos e Europa. Na crise,
Xapón optou por políticas neo-kei-

nesianas. Norteamérica tamén
porque se gaña Clinton fará esta
política. Os recursos só poden sair
do keynesianismo militar (como lle
chamara a miña amiga Jo?tn Robinson), polo que ten que haber un

'As estradas
,,. e
servizos dos
Estados Unidos ou
de 1nglaterra están
en estado
calamitoso".
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O Ché levaba razón
Nesta situación é cousa de comentar algo das institucións
públicas internacionáis. O
Fondo Monetário Internacional recomenda· para sairmos
da crise desregulación, privatización e recorte público.

Hai alguns anos a televisión cubana veu a Europa e entrevistou
a unha série de persoas con motivo dos do vinte cabodano do
·che. Viran canda min en Xenebra e perguntáronme que pensaba do Che. Dixen que tivera o
pracer de asistir á sua famosa
conferéncia da UNCTAD na que
denunciou o empobrecemento a
cada máis grande dos países
pobres e do papel de cancerbeiro do Banco Mundial e do FMI.
Díxenlle que cicais desde o ponto de vista internacional, o máis

importante era sinalar que as
causas que el denunciara naquela época hoxe, por desgrácia, seguen agravándose. A relación de intercámbio cos países
pobres segue a ser de espanto,
non hai mecanismos para engad ir valor ás materias primas ...
Seguimos no mesmo ponto. Non
quixen falar doutros aspectos da
sua vida. Pero os discurso aquil
fara importantísmo. Era o tempo
do Papa Xoán XXIII e de Kruschev. Lembro ben que cando rematou o discurso do Che a xente
posta en pé, agás alguns países
ricos, rompeu nun aplauso. As
causas que dixo eneal dos mecanismos distributivos do sistema, as diferéncias a cada maiores que provocaba e os cancerbeiros da pobreza e da riqueza,
ainda valen hoxe.'"+
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cámbio. Quen son os que teiman
por unha política de tipo monetarista? Os europeus, porque o Bundesbank é o cabo de varas da política monetarista. Nos Estados
Unidos a captación de aforro exterior serviu para facer unha política
económica de Keinesianismo militar e subsidiáriamente para lograr
unh51 expansión artificial; na AlemaNa unificada, o mesmo mecanismo serve para para mellorar a
infra-estructura das suas rexións
orientais, para modernizaren unha
indústria obsoleta y para manteren
uns níveis de renda e consumo
mínimos entre os novas parados
do Leste. Non parece que os go. vernantes da Alemaña estean moito polo keinesianismo militar como
ben se ve pala navallada que lle
acaban de e~petar ao avión europeu de caza, proxecto de pura fachenda á vista da desaparición do
inimigo; proxecto que, por certo, o
governo español apoia afervoadamente. En Inglaterra, é interesante
a presión de tipo populista dentro
do partido conservador. Teño aqui
un artigo de lan Gilmour, que foi
ministro da Thatcher e expulsado
do governo ao cabo de duas semanas. Gilmour di que o aumento
da produtividade foi falso, que a ta~
xa de crecemento foi baixa, como
o paro medrou. Os monetaristas
dinque hai que facer U!) sacrificio
para despois medrar. E o que di
Solchaga: asumamos esta política
de axuste porque despois virán os
bós dias. Igual que Mitsotakis en
Grécia, o mesmo ca os portugueses e os irlandeses. Se adaptar a
Maastricht, poñerse no pelotón de
cabeza custe o que custe, etc. Pero en Inglaterra o descreto das políticas monetaristas dentro do partido conservador está subindo. lsto
terá influéncia ideolóxica no resto
dos países europeus. •
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González}

1
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1
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Descobriron os
governantes

europeus que o pavo
tiña direito a estar
1
informado. Rosa
1
1
Conde anunciou en
1
1
1
rolda de prensa o
1
reparto
masivo de
1
panfletos divulgativos
1
1
sobre
o Tratado da
1
1
1
Unión Europea (agora
1
non se debe dicer
1
1
Maastricht porque este
1
1
nome ten má imaxe).
1
Chegou
aos buzóns
1
1
1
un díptico azul, con
1
1
1
estrelas amarelas. En
1
1
títulos
moi breves
1
1
1
destaca a nova
1
1
"Cidadania europea",
1
1
1
o
"Princípio de
1
1
1
subsidiaridade" (máis
1
1
claro, auga) e as
1
1
"Novas
políticas" que
1
aparecen en letra
miúda:
"Europa social,
1
1
1
educación, sanidade,
1
1
cultura, consumidores,
1
1
1
coesión
social. .. " e
1
1
1
outros pormenores.
1
1
1
Patrocina o folleto a
1
1
1
Corporación
Bancária
1
de España
1
(Argentaría).
1
Quedamos
1
1
1
informados.
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
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1
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Corporacion
Noroe ste e o
meu affiigo
No } o

ou mercarer! parte das accións.
Pra exerceren contr_ol desde
dentro. con toda seguridade a
Cimpor vai vender parte das exempresas galegas a mumnacionais do ramo, po1s en
un sector industrial tamén esta a
venda,
como
aquí o I.N.I.
todo isto o
nacionalismo
e ode
gale-

GONZALO

Portu~a,I

o presidente portugués ~níbal
Cavaco Silva ven de manifestar
publicamente a sua satisfacción
pola compra e absorción do Hol-

1
1
1

1
1
1

,,.

Durante a
presentación do
Plano Estratéxico da
cidade de Vigo e na
antesala do Círculo
Mercantil, António
Ramilo, presidente
dos empresáríos da
Galiza, e Xosé Manuel
Barros, alcalde
popular do Porriño,
estabelecen unha
cómplice e breve
conversa. A. Ramilo:
"Estannos surxindo
moitos· tntmigos ... ".
X.M. Barros: "Si, si.
Tes razón". A. R~mHo,

guismo leal ten que tirar unha
nova lección.

ding Noroe~te efectuada pola
Cimpor( ... ) "E un exemplo a seguir por todas as grandes empresas da nagáo", dixo en datas pasadas.
Hai unhas semanas, o pasado
mes, este semanário galega
apresentou unha reportaxe especial sobre todo o asunto. Exemplar que e~ ~
sua vez ensme1
ao Nolo. Un veciño, albanel de Os patróns
ofício, con un tillo no paro tem- eses son uns
poral. Traballan- cabronazos.
do a base de
contratos a tempo parcial desde
hai uns cantos anos, un outro que
ten por oficio o mesmo que el.ten,
e unha tilla enganchada no infame pico da heroína; unha rapaza
que prometia nos estudos.
-¿Oes Nolo, coñeces o ANT?
-Non, non cho coñezo
Respostoume extrañado, e ate
surprendido pola miña pregunta.
-Pois toma; i bótalle unha ollada
oh! e que tala dun asunto do cemento e a construción.
Colleuno e levouno consigo para
a casa. Feito que non me estrañou, pois ao Nolo góstalle ollar a
prensa, o fútbol, e botar unha~
partidiñas ao naipe, c?ma a m~
lleiros dos nasos obre1ros, manñeiros e labregos.
Días de·spois, cando eu xa, non
lembraba o préstamo, cruzamonos casualmente no alto do camiño que leva ás nasas respectivas casas.
-Ai si, home. Xa non me acordaba del.
-Entón, ¿que che pareceu ~ tema aí comentado?, resposte1.
El baixou lixeiramente a cabeza
e ·rañou na sua viseira rescorida
polo sol e o vento dos andám!os,
e lago díxome con ollada achicada e fulminante
-Os patróns eses son uns c~
bronazos, tanta riqueza como tiñan e agora podemos quedar
con pouco choio e mal pago.
El foise polo seu camiño sen facer ruído, sen presas, e eu polo
meu máis lixeiro no andar. O
que nos ven dicir o Noto, el que
non sabe o que é o galeguismo,
nen a esquerda nacionalista,
nen as lrmandades da Fala, nen
a mesa pala normalización, nen
moi ben o que representa a CIG,
nen o actual narcotráfico e branqueo de diñeiro para o sistema
financeiro español, por exemplo.
É que Galiza segue a ser unha
terra despoxada, desherdada do
seu patrímónio material e cultural, mil veces traicionada por unha burguesía estúpida, con complexo de querer·ser o que nunca
poderán: mad~ileño~ c~~le~as
con nível de vida e mfluenc1as
Mario Conde, KoplowFtz e José
María Cuevas, amén de Rafael
Termes e ou·tros, (como por
exemp~o os. novos ricos do
PSOE e as xu-ventudes arribistas do PP).
Son unha burguesía ·incapaz de
vertebrar laboral-empresarial-financeira e politicamente a sua
sociectade. Que maioritariamente
se lava as mans-; desentendén-

Porque, onde estaban neses intres os Guillermos de la Dehesa
(Banco Pastor) e os Xosé Luís
Méndez (Caixa Galicia)? El~s
que sempre falan de pontenc1ar
o aforro dos galegos, a sua oferta industrial e técnica. Hipócritas.
Burguesiños ¡¡Castrados!! Viciosos de fin de semana en GolfDomaio . Desertores do arado
con masters mercantis de Florida. Xente guapa que segue
abortando en Londres, con tillo~
curándose da esnifada en hosp1 tais suízos de médio millón ao
mes. Tios cultos que teñen prostituídas ás secretárias . Mamalóns de merda saltos de palabra.
Daquela o Nolo tamén me d_ix~ra
-"Se houber xustiza, merece1an
que lles medisen o lombo cunh~
vara"- Si , Manolo , pero aqu1 ,
como en Venezuela, "Aqui , campa, el que no corre vuela".•
A.D.M.
VIGO)

dose da crucifisión e suplício do
seu povo, entregada ª?s. c~pri
chos da CEOE e dos m1rnstenos
madrileños de turno, (o caso do
· ancoro do Undoso é un exemplo ). E asi che nos vai, per~, a
eles, os ex danos da corporac1on
noroeste ·que lles importa? agor~
a viver de rendas, ou a 1nvest1r
parte das _
reridas ·e~ negocios
especulativos,
··

Os conselleiros de indústria E?
traballo dixeron resignados - "E
algo ao que ternos que afacernos son as regras do xogo en
Eur~pa"- o próprio fragair.iba~
ne manifestou sentirse sat1sfe1to pola operación realizada. Claro· eles están ben implicados na
aliada, pois oficiaron de alcahuetes "correveidiles", in9apaces de pediren contrapartidas

r-----------~----------------------------~--------¡

1

: Expo .92:
l

·

·

: baile de cifras
•
: Contra todo pronóstico, a conl ta de explotación da Expo deu
: benefícios, 7 .616 millóns de
1 pesetas despois de amortiza1 cións, segundo as cifras. f~c!li1 tadas, con carácter prov1sono,
1 polos seus organizadores. As
1 mesmas fontes estabelecen
: que o número de visitantes foi
: de 15.540.628.

•

1 Como tales cifras non coinci-

1 den coas previsións que eu

: apontaba, no trabalto publicado
en A NOSA TERRA a semana
l pasada, non quera substraelos
1 á consideración dos que se to1
maron a moléstia de lerme.
:
1 Conío xa se sabia, os gastos de
1 investimentos en La Cartuja
1.. -un total de 128.607 millóns
l de pesetas--- quedaron fóra da
: conta de explotaciéns, supoño
1
que á espera de seren traspa: sados a Cartuja 93 ou de a so: ciedade Expo ser liquidada a fi~ nais do ano próximo. A
: surpresa dos .b enefícios é
• maior, se ternos en conta que
: se ingresaron 23.000 millóns de
: pesetas menos do _q~e estaba
} previsto (130.548 mdlo~s, frent~
1 ás prev~sións. de 153.516 m1: llóns). Os gastos globais (inves: timentos máis "gastos corren~ tes"¡ chegaron a 227.269 mi1 llóns de pesetas (dous mil mi: llóns máis. dos que eu reflectia) .
:
1 En canto ao número de visttan1 tes, os cálculos "absolutamente
1

1

artesanais" que eu f1xen (sobre :
doce ·millóns) foron rebasados 1
polos cálculos , sup~nse que :
científicos e electrornco.s, dos :
organizadores, que os s1tua~on 1
en 15.540.628 visitantes, e 1so
que a média de visitas dos titulares dos pases de tempora~a
resultou ser tres veces ma1or
que a aventurada por min.
A electrónica
Aelectrónica oficial non
oficial non
aclarou cantas visitas se
aclarou cantas deberon aos
visitas se • próprios trabailadores da
deberon aos
mostra ~ tfampróprios
pouco in ortraballadores. mou do número de tarxetas
de tres entrdas (máis baratas que as
individuais). Pra mi~, son cál~ulos optimistas, destinados a incrementar a cifra de visitantes
reais, cifra difícil de estabelecer
con exactitude e que, nen sequer co optimismo oficial, chega á previsión de 18 millóns de
visitantes.
Unha úftima consideración. Estou totalmente de acorde coa
necesidade de fiscalizar e clarexar até o último céntimo, as
cifra; da Expo 92, pero gostaríame que a oposición mostrase
a mesma escrupulosidade contábel a respeito das cifras dos
Xoges E>límpicos. ~arece que
hai diferentes maneiras de medir, segundo se tr~te de Cataluña ou de Andaluc1a. •
XosÉ A. GAcIÑo

1

t

L______ "'.""------------------------------------------.J

O direito a se

negar a matar
Os acontecimentos que tiveron
lugar desde a última gu~rra m~,ri
dial outorgaron unha d1mens1on
totalmente hóifa. . ao direito a se
negar a facer ·servizo militar, o
direito de se negar a matar.

o.

É provábel que un conflito muncial conducise á utilización de armas termo-nucleares , biolóxicas
ou químicas que levarían á desaparición dunha grande parte ~a
espécie humana. lsto pr~porc1~
na en si mesmo outra razon , válida, ao acto de se negar a participar na guerra, de se negar a formar parte dun exército.
A Carta das Nacións Unidas converte -virtualmente- toda guerra en ilegal e proibe -explícitamente- o recurso á ameaza ou
o uso da forza.
A Carta do Tribunal Internacional
de Nuremberg recoñece a existéncia de Direi tos Humanos
fundamentais
superiores á lei A
do estado e pro- insubmisión é
texidos por sancións penais in- o mecanismo
ternacionais, in- de que se
cluso se impli - dotou a
can unha violación da lei de humanidade
estado; por todo para non
isto, negarse a
cumprir o" servi- repetir
zo militar ou a anteriores
obedecer deter- erros.
minadas ordes
xa non é unha
cuestión pura.
mente de consciéncia, en mo1tos
casos é unha abriga derivada do
direito iRternacional.

A. insubmísión é o mecanismo
de que se dotou a Human!dade
para non repeter anteriores
erras; polo tanto non se pode
entender como un governo que
se di "democrático e progresista"
castiga con dous anos~ catro
meses e un di-a a persoas quenon só-se negan e-xpresamente
a formaren parte dun ex.ército,
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A ESPAÑA ETERNA

LIBi_~

de novo: "Pero os
piares témolos dentro
do partido".

TOKIO

NANINA SANTOS

A leitura, en xeral, nunca estivo ben vista no Estado español. As
xentes que investían tempo en libros diários e tertúlias eran, ao
fin e cabo, masóns, pecadentos, librepensadores ...

Un xurado
absolveu en Texas

O domínio exercíao a Igrexa católica, que pésie a ter dado lumbreiras de importáncia no saber e pensar, nunca se distinguiu
polo empurre á cultura Ousou, daquelas, a través do Santo Ofício da Inquisición, meter o nariz nas bibliotecas _:_na de San
Martiño Pinário, por exemplo--, co obxecto cie censurar, retirando os libros "maos".

a un violador por ter
üsado condón. O
atenuante foi
considerado eximente.
O xuíz pediu agor~ a
Alentou a defensa da ignoráncia de xeito tal que, párrocos ave- _
,
revisión da senténcia.
zados no adestramento moral dos seus fregli~ses, escrebiran,
O prihcípio-que, no
fI_lesmo en 1927, causas asi: "Un dos azoutes mais temibeis para
as almas é a literatura de -diarios e libros maos. Esta leitura fai
fondo_, se volve
perder a fe e corrompe os bons costumes, por iso está proibida
cuestjonar é o da non
no 1º e no 62 mandamento".
resisténcia da vítima
Con esta herdanza se foi tecendo a cultura da socieclade na que
para -evitar que a
vivimos.
:1 maten. Se a vjolada
· j COffO !IE l>tGO E\J MfRA <iut tSO
: intenta salvar a sua
Só nun lugar asi se insulta dicindo "intelectual!" porque, para isDO GMlOO
\IAC.W
·AA JJOIJ St ~tJ~ I
.
.
to, "nihil obstat".•
:1 vida e chega a un_·
: acorde ca agresor para
r----------------------------------------------------------------~-----------, - : que non a estrangule
se non que eren imoral a ocupación cun posto de traballo que
Reciclar (e II)
Obradoiro e por altura 600-m.
mort.e.
- . . : ~ ou para que.non lle
non lles pertence, a Prestación
,
Rec1clar, meu amor, é mm1m1- ·
: contáx1e a Sida, xa non
Social Substitutór.ia, estando disl
A lata, amigo, é bauxita roubaAli están apil~das e pestilentes
zar o impacto da nosa ex~sten: hai condena.
postos a defender co seu encar-

1

.

1

!

ce ram e nto non só a Paz Mundial , ·senon eses "i maxinários"
postos de traballo.

l
'
l

' o .papel, amiga, é bosque !aminado e cocido con dioxinas .e
mercúrio en Pontevedra.

Nós, persoas auto-incumpladas
cos insubmisos na bisbarra de
Ferrol, poderíaamo entender a
contradición na que se ven os
xuíces que á hora de xulgar aplican a lei vixente e no plano persoal peden a absolución : nais
exiximos que sexa cumprido o
direito internacional emanado da
Declaración dos Direitos Humanos , da Crta das Nacións Unidas, dos Princípios de Nuremberg e do Convénio contra o Xenocídio declarando a libre absolución de todos os insubmisos
des te estado.•
E

CATALINA SANCHEZ LUENGO
OVE ASINATURAS MAIS (FERROL)

da e electrocutada a base de
dióxido de xofre nas Pontes.

o plástico é iraquiano morto, é
tea de petróleo multimilenário e
vengativo.

1

cía .sobre o mundo.

Reciclaré integrar a nasa existéncia no circuíto respeituoso :do
eterno retomo, porque reciclaré
converter o pasado en futuro.
Reciclar, ·cariño, e asumir persaal e colectivamente ésa débeda
. interna que ternos con este belísima planeta e coas xeracións
futuras que xa estades aqui.

.. .certamente non todo é reciclábel. •

G. FERNANDEZ-OBANZA GARcIA

L----------------------·------------------------------------------------------

Cont~s das Américas

Cándido Bronco
e o Caba leiro Negro

Xavier Alcalá

Daría Xohá n Cobona

NARRATIVA
"· ~·

J

· XERAIS .

·

-

1

1

l
:
:

.

·
•

~

Q nOVO

presidente norte-americano, calquer

1

:
~
1

As nosas atrevidas autoridades
tan que o ignoran.

,
:
•
•
~

~

Porque podemos viver sen ca- :
se destruir.

1

x.' L Méndez Ferrí n

Mº Xosé Queizán

futuro.

O que usamos •. o que nós co- .
o que as nosas atrevidas
memos, pequena, son sempre
autoridades
os trozos da naturaleza, que se
arrincan lacerando as terras e
queren facer
con este cúmio do despilfarro, é
os pavos, e que tras un efímero
ou ben enterralo nesa sorte de
uso convértense en lixo.
arqueoloxia podre para o futuro
que denominan vertedeiros, ou
Para que te dés de conta, Galiben incineralo dicindo que desaza produce cada ano un montón
parece, mentres nos salfiren con
de lixo, equivalente a un prisma,
cínzas envenenadas e fumes de
que tivese por base a Praza do

Crónica de nós

Amor de tango

as bauxitas do Camerun roubadas, os bosques galegas coci· dos, as frias e eternas láminas
do mundo árabe e as terras
·férteis que preReciclaré
cisan os nosos
converter 0
abrasados e
sad
descarnados
pa Oen
montes.

que seña,
desmantelará unha
boa parte das fábricas
de armamentos. Os
.
avións vendidos
recentemente a Taiwan
non serven máis que
para dar traballo á
General Dynamics
durante os vindeiros
tres meses. Os
cidadáns de Califórnia
saben que a proa da
economia do seu
Estado ten a sua
marte ·escrita. Pero,·
contado, non é seguro
o qu~ pode suceder na
política exterior. Clinton
trata de mostrarse tan
"patriota" coma Bush e
xa se sabe o que isa
quer dicer. Por cal dos
dous votará Fidel?

Fran~ois

Mitterrand
advertiu en
Birmingham sobre a
necesidade de que a
CE siga sendo "o único
dos conxuntos
internacionais que non
se desagrega". "Hai
que .evjtar o contáxio",

GLOBAL
engadiu. O mito dos
grandes espácios está
ferido. Como dixo lñaki
Gabilondo, o pasado
Mércores na Ser. "Non
se pode defender. o
nacionalismo dos
grandes e estar en
contra do dos
pequenos".

Está ben que se
loite contra o
tabaco. Que para ser
Bogart non é preciso
ter un pito entre os
dedos (Laurnn Bacall
amábao por outras
cousas). Pódia que
disminuan as
enfermidades de
pulmón e os cancros
de larinxe. Mágoa que
a causa da
preocupación dos
governos non seña a
saúde, senón os
excesivos gastos en
sanidade.

Repaso a un
andel de A/campo:
patacas de Logroño,
cenouras de Segovia;
uvas de Chile, polbo
das Filipinas e a Índia,
cebolas de Toledo,
allos de Cidade Real,
froita do Levante (da
horta á sua porta, en
camión frigorífico) e o
queixo de tetilla de
Sevilla.

Haberá que
rectificar esa
opinión de que os
deputados só van ao .
Parlamento a votar. Os
do PP nen iso.
Perderon unha
votación por vários
despistes e isa que
teñen pantallas
indicando o sentido do
voto e o presidente da
Cámara avisa sempre
pedindo que
"comproben o voto". A
non ser que non fose
despiste senón folga
de brazos caídos.

••••• ••••••••

O "Depor"

O hino dos
EE.UU. non foi
composto por
un galega

vai ser máis
ca un Clube
O jornalista Carlos Luis Rodriguez -de sempre tao obsesionado com o sexo do nacionalismo galega, e agora atemorizado
pela onda de erotismo nacionalista galega, que se pode desatar
com os triunfos do Deportivoestá cometendo um grave erro,
ao alimentar o desportivismo
com as suas crónicas "forofas",
já que o triunfo do Desportivo
(apesar do corunhesismo localista, gue o quere instrumentalizarO pode representar para o
crescimento da consciencia nacional galega mais do que suporia que o Bloco Nacionalista Galego conseguisse duplicar o seu
número de deputados nas próximas eleic;óes. Claro que, para
que o Depor poda cumprir esse
papel, teria que
chegar, ·como o Apolitizaº8o
Barc;a,
ser dos e'x1"tos
mais que um
clube, quer di- desportivos
zer, identificar- nao é
se com o país,
chegar a ser co- ilegitima.
mo um símbolo
da galeguidade,
fazer honra ao
facto de que já leva no seu escudo a bandeira de Galiza. O "Depor" está no bom caminho, já
que o grito de guerra mais difundido, por oral e por escrito, da
sua torcida é "For9a Depor!". Se
a torcida desportivista continua
por essa via, pode chegar um dia
no que Carlos Luis Rodríguez
tenha que escrever as suas crónicas em galega e nao no dialecto do espanhol, que se tala nos
localistas círculos corunhesistas
onde ele se move.

ª

Há qué superar, também no futebol, o tribalismo localista. Hoje
estamos numa boa conjuntura,
pois os éxitos do Deportivo nao
vao acompanhados por desafortunadas actuac;óes das demais
equipas galegas ("Celtinha",
"Campos" e Lugo). Os éxitos do
Depor nao se baseam no fracasso dos demais. Igual que náo ternos porque ter urna única grande equipa. O modelo galega é o
do habitat disperso. Sabemos
que seremos acusados de querer "nacionalizar" ao Desportivo
por aqueles ·que o querem "loca-

~ ole 1t>Aisno RIJ~
1'REci'iA 'PAtoml'it'IA

i~AJ1'1°'&(E Co>J iNli.RME'i
.A&;;~COE

~11i..,c;

lizar", sabemos que seremos incriminados de politizar o desporto. A politizac;áo dos éxitos desportivos náo é ilegítima, sempre
e quando isso náo se fac;a para
fazer esquecer os fracassos noutros campos , como quando, por
exemplo, a cada vez menor produc;áo de toneladas de carváo ou
de aceiro é dssimulada pelas toneladas de medalhas de ouro e
prata conseguidas pela Espanha
nas últimas Olimpíadas. Por que
náo lhe dar aos éxitos do Depor
o significado simbólico de que os
pequenos também podem triunfar? Náo disse um ministro dinamarqués, diante da obtenc;áo pela Dinamarca da Copa de Europa de futebol de equipas nacionais, que aquilo demonstrava
que os pequenos também podiam ganhar e de que se devia
tirar a licgáo de que Europa tinha
que estar constituida por pequenos Estados? Náo é explicável,
até certo ponto, que os argentinos se sentiram compensados
da sua derrota na guerra das
Malvinas, quando derrotaram
aos ingleses no campeonato do
mundo de futebol de 1986?
Até hoje os galegos, devido á
nossa miséria futbolística, exprimiamos as nossas preferencias
desportivas pelo Madrid ou pelo
Barcelona. Inclusive havia e há
gente que é antes do Madrid que
do Desportivo ou do Celta. Aos
lusistas náo nos passava isso,
porque, aparte de ser do Deportivo ou do Celta antes que do Madrid ou do Barcelona, compensavamos a nosso defecit local em
vitorias desportivas ressoantes
-que sao as que movem as
grandes paixóes- com os triunfos do Porto (campeao de Europa efectivo antes que o Barcelona e campeáo, em televisao em

color, de Europa antes que o Madrid). Menos mal que aos lusistas
nos ficava Portugal! (Observe-se
aí a vantagem de ser lusistas).
Agora, o Desportivo tem a oportunidad e de ser mais que um
clube, um clube de Galiza e náo
só de A Co.runha (que conste
que o que isto escreve é também de A Corunha, como Carlos
Luis Rodriguez, rpas náo corunhesista como ele). Um clube que
nos ajude aos galegas a superar,
embora seja só simbolicamente,
o autocolonizados que estamos.
Náo lhe demos pretexto -falando-lhes em espanhol- a Bebeto
e Mauro Silva, para que deixem
de nos falar na sua língua, que é
a nossa. Entretanto dure o liderato do Depor será fermoso e
quando o perda, se é que o perde -temos fé em que náo o perderá-, entáo essa perda deverá
servir-nos para que os galegas
tentemos ser líderes neutros terrenos mais decisivos que os
desportivos. Forza Depor!+
XAVIER Vll.HAR TRn.Ho

ANOSA TERRA
canta con tres páxinas para receber opinións,
gabanzas, críticas, informacións
(texto, fotos ou deseños), sobre
todo o que nos rodea
como persoas , como cidadáns,
como consumidores.

Envios

No nº 537, X.L. Veiga dende Tarragona contaba que o hino dos
EE.UU. fara composta polo fillo
dun emigrante galega nesa terra:
Xoán Felipe Sousas. Efectivamente este músico do cal eu
descoñecia a sua orixe, foi o autor de populares obras nese país
como "Semper Fidelis" (o hino da
infantaria de mariña) ou "Star
and Stripes Forever", pero esta
última peza non
é, como el afirma, o hino desa
república norte- Esta cuestión
americana , que
se chama "The <Wbe ser
star spangled allordada
banner".

desde outras
miras.

o

que si é vo rrecto é que a ·
letra é dun 'poe ma escrito por
Francis Scott Key, o seu título
inicial era "A defensa de Fort
McHenry" e lsaac Asimov relata
na sua obra "O nacimento dos
EE.UU. " (1763-1816 , publicada
por Alianza Editorial.) que o poema "imediatamente fíxose popular e observouse que as palabras axeitábanse a unha vella
canción .báquica chamada "A
Anacreonte no ceu " e o poema
cantado deste xeito e máis tarde
chamado a Bandeira Estrelada
("The Star spangled banner ")
converterase no hino nacional
dos EE.UU .".

É certo que estes sempre ~ive
ron un rexeitamento ou desprezo cara o hispano , pero creo
que esta cuestión debe ser
abordada desde outras miras e
non suxerindo sandeces coma
que se os habitantes fron coñecen o autor desas obras (que
nengunha é o seu hino) é por
ter noxo da orixe non" anglosaxona do seu aut.!j>r.
Nas paredes da misión "El Álamo" (Texas) aparecen os nomes
dos seus defensores, ientre eles
unha vintena de canáriÓs, que dificil mente se apelidaran Von ou
Mac, que segundo X.L. Veiga parece requisito.•
X.M. B EIS

a:

ANOSA TERRA
A ALDEA GLOBAL
Apart. 1.371 36200 Vigo ou
através do Fax:
(986) 22 31 01.

( ANTIAG )

r----------------------------------------------------------------------------,
de volta de todo é frecuente que
dúbida, pero radicalmente hor----~
Estar
nunca foran a parte nengunha.
nesto- que mimou os seus pasos. lso valia fai 25 anos e sede volta do Che Eu nunca souben moi ben a gue
valendo agora.
1 A NOSA
1
O aniversário da marte do Che
Guevara mereceu moitos artigas de prensa. Ao que se ve,
isto estaba pragado de guevaristas. De guevaristas que agora, por suposto -apresúranse
a aclarar-, xa están de volta
dos seus xuvenis soños
revolucionários.
Tanto guevarista habia en 1967,
e eu sin inteirarme? Ocórrenseme duas posibilidades: ou eran
guevaristas cunha asombrosa
capacidade para se manteren
na clandestinidade -nunca se
lles veu exercer de tais- ou se
están inventando un pasado de
combatentes do que carecen.
Tendo a pensar que a verdade
debe rondar máis ben por esta
segunda hipótese: como dicia
Antonio Machado, os q1:1e están

onde ia. A cámbio sei que non
estou de volta de nada. Acáboo
de constatar outra vez, ao evocar a figura do Che.

É certo que a sua doutrina me
resulta distante. Cando leo agora "O deber de todo revolucionário é facer a revolución", non podo por menos que responder: e
como se fai "a" revolución? Só
hai unha? As revolucións, fanse,
como se fosen de encargo? Esta frase é clave do pensamento
de Guevara, e retrata moi ben o
piar defecto do seu pensamento
político: o voluntarismo.
Pero toda a distáncia intelectual
que me produce a obra teórica
do Che se me volve respeito cara o home que foi, a sua atitude
ante a vida, cara o impulso ético
-tinxido de mesianismo, sen

Co paso do tempo, desp-ois
de darlle moitas voltas a todo,
cheguei a unha só conclusión
firme: a Humanidade está
-estivo sempre- dividida
por unha gran barricada. A un
lado sitúanse os que queren
sacar partido dos demais para
o seu benefício persoal. Do
outro lado, quen levan mal as
inxustizas. O Che cometeu
moitos erras , pero tivo cl51ro
de que bando estaba. E o
principal.
Tamén moitos destes que agora vilipéndian a Guevara está
claro en que bando se situan .
Din que están de volta de todo,
pero é só que cambiaron de
bando.+
JAVIER ÜRTIZ
PAGINA ·ABIERTA
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PRECISA

Axentes

I Comerciais
todas as cidades e
1 Paravilas
da Galiza.
1 -Traballo
a realizar:
vendas, publicidade e

1
1
1
1

subscricións.
-Pago a comisión.
As persoas interesadas
poden telefonar ao
(986) 43 38 30
polas mañás, perguntar por
César Pazos. .
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1SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LÍNGUAS EUROPEAS E LEXISIACIÓN

A construción europea precisa

eliminar as discriminacións lingüísticas
Os asistentes ao encontro
consideran insuficiente a Carta Europea para Linguas Minoritárias
• MANUEL VI' lAR

O pasado fin de serna.ria
reuniuse en Compostela
o I Simpósio
Internacional de Línguas
Europeas e Le:xislación,
o primeiro desta caste
en celebrarse. O
Simpósio estaba
organizado pola
Axéncia Europea para
as Línguas menos
Estendidas e contou coa
colaboración galega da
AS-PG e da Federación
de Asociacións Culturais
Galegas. Durante o
mesmo foi apresentada
a Carta Europea para as
Línguas Re:xionais ou
Minoritárias.
A intención era discutir e abordar a
análise das línguas europ-e as non
normalizadas en relación á realidade legal e administrativa para poder
esclarecer as causas que sustentan
as desigualdades lingüísticas.
Ao longo dos tres dias do Simpósio anali ouse a realidade lexislativa en diver os países. O primeiro
dia tocoulle o tumo aos europeus.
Foron anali ada a realidades do
gaélico en Irlanda do sueco en
Finlándia e a situación lingüística
en Bélxica, Gale e no Val de Aosta. A realidades on rnoi diferentes, de de o galé que apena ten
lei que o protexan (tan ó hai unha
Jei), pero a ua ituación parece
mellor que a do gaélico en Irlanda
que, ape ar de er lfngua oficial e
de contar cun bon feixe de lei ao
seu favor, está nunha situación de
"algo simbólico que e debe preservar e non perder; egundo referiu un dos ponentes.

COM!S~
ro~t~DS

PJOP'EAS

:A EUROPEA

AS U GUAS

ESTfNOIOAS

Segundo F. Rodríguez "a Constitución lexitima como individual o que é social, como o galego". MERCEA.

As línguas que estiveton vilipendiadas baixo o franquisrno, segundo expuxeron os participantes, puderon, coa cham~da transición cara a democráciá ser obxecto, por
leis, dun proceso de normalización da que fica excluída a língua
castellana que non precisa de resortes para asegurar a sua implantación e que se consolida como
língua oficial en todo o território
español, compartindo oficialidade
nas comunidades que teñen outra
lfngua. O direito dun cidadán a se
expresar nunha Língua diferente á
castellana ven delimitado por esta
territorialidade.
Todos os ponentes concordaron
que a Constitución española impón, explícitamente, que todos temo o direito de coñecer o castellano, pero é máis ambígua coas
outras línguas cando di que as outras linguas españolas serán tamén oficiais, quer dicer, que poderan equipararse ao castellano dentro dese território. O Estado español, que se quer apresentar como
unha entidade política cunha base
profunda multilíngüe, tan só reco-

cos, teñen o deber de coñecer o
castellano, a comunicación
sempre-é posíbel
en castellano.
En consecuéncia
e en caso de
conflito comunicativo, este só
pode provir da
má vontade dos
bascófonos bilíngües. Asi nace a "discriminación" dos monolíngües castellanófonos. Polo
que, na sua opinión, falar unha
língua "rexional" pode ser
discriminatório
cara todos os

ñece, dunha forma rnoi parcial e
entre constante~ tensións, dous direitos mínimos, como son: o direito a ulitizar a própria lingua tanto
na vida cotidian ou en público coma <liante dos tribunais e, o dereito a ensinar na própria lingua. Outros direitos, como o poder asociarse máis alá das fronteiras están proscritos.

que non a coñecen, pero falar castellano nunca pode ser motivo de
discriminación.

Os estatutos de autonomía falan
de "línguas próprias" polo que parece que se dá unha cooficialidade
paritária. Pero a constitución non
di que o castellano sexa a lingua
"própria" do povo español, senón
que afirma que é a língua que todos os españois teñen o deber de
coñecer, polo que esa cooficialidade non existe. O "deber" é inconstitucional para as outras línguas e c~nságrase só ao castellano, segundo se referiu no Encontro. Este é obrigatório dentro de
calquer comunidade, mentres, por
exempro o euskara non o é dentro
do País Basco. Isto leva, segundo
José Luis Álvarez Emparantza,
"Txillardegi'', a que dado que todos os españois, incluídos os bas-

Francisco Rodríguez foi o encarregado de iniciar o último día as ponéncias que se centraron no caso
galego. Analisando o inadecuado
marco legal, que non contempla a
Galiza nen como sociedade nen como indivíduos de pleno dirieto,
propón modificar a Constitución
española, xa que consagra a desigualdade e para a que tan só hai
unha língua e unha nación: a española. "A Constitución legalizou
xuridicamente a existéncia das línguas que non eran o españo, porque lexitimou só como individual e
inorgánico o que é social-colectivo
e orgánico". Quer dicer, que sen
direitos individuais non pode haber
protección dos direitos colectivos,
mais non serian suficientes, pois

Esta situación agrávase máis en casos como os de Nafarroa coa delimitación dunha zona "bascófona",
onde hai unha toleráncia lingüística e outra zona "non bascófona"
onde non hai direitos lingüísticos.

A Constitución espanola
consagra a desigualdade
No segundo dia os debates centráronse no caso español e a discusión foi moito máis viva, sob a mirada atónita dos éuropeus, queparecian non entender realmente o
que ali se dicia.

A xornada rematou cunha amena
mesa redonda, na que interviron o
letrado Báldomero Cores, o maxistrado García Ramos e o notário Vitorino Aller. Quizá este último,
usando unha linguaxe case que telegráfica, pero directa, fose o máis
incisivo, recalcaldo que, mentres
Galiza non conquira o poder político, o galego_sempre será unha lfngua, ainda que a fale o 100% da
povoación, discriminada no seu
próprio território.

Críticas á Carta Europea ·
No decurso deste Simpósfo foi
apresentada a Carta Europea para as
Lfnguas Rexionais ou Minoritárias,
un texto elaborado pola Conferéncia Permanente de Autoridades Locais e Rexionais (órgao consultivo
da comisión de ministros .da CE) e
· que vai ser asinado o próximo día 5
de Novembro en Estrasburgo.
O documento, segundo os representantes do. Estado español, non
vai aportar nada substancialmente
novo, porque segundo Txillardegi,
se o governo da CE o forman os
ministros de Asuntos Exteriores
dos estados membros, estes non
van aprobar algo que vai en contra
do que teñen lexislado dentro do
seu próprio Estado. Onde pode
aportar algo é ali onde non hai nada lexislado, caso do basca na
Franza. Para o representante de
Gales tan só é algo simbólico e que
tampouco vai aportar nada novo
para o galés, xa que non ten en
conta a territorialidade.
O ponente que defendiu a Carta o
funcionário holandés J. Kuipers,
chegou a dicer que os galegas tiñan que abrazar este texto e que
con iso axudaban aos pavos do
Leste a sair da miséria. •

...........
································································································································:.
As e os asistentes ao I Simpósio
/

Mellor parece o momento para a
minoría sueca en Finlándia, onde
se chegou a un compromiso entre o
princípio de territorialidade e o individual. Segundo a leí, un município é unilíngüe cando a minoría
que fala a outra língua nacional
non chega ao 8%, se ten esta cifra
é bilíngüe. Pero ainda que o sistema non teña erros sérios -segundo o ponente- a situación é socialmente máis complexa e hai presións importantes para que os monolíngües suecos abracen, cando
menos, o bilingüísmo.

para manter a integridade e identidade "ternos que existir corno pavo, polo que necesitamos reais direitos colectivos".

Internacional de Lfnguas Europeas e lexislacións, constatamos durante os tres dias de duración do
Simpósio (16 - 18 de Oububro),
un progreso notório da toma de
consciéncia a respeito dos direitos
lingüísticos dos cidadáns de Europa aos que deberia corresponder
unha lexislación cada vez máis
axeitada a esta realidade.( ... )
Esta situación é froito dunha men-

talidade política que admite, de feíto, a desigualdade e a xerarquización lingüística como se fosen unha
forma democrática de convivéncia.
Por isto, entendemos que compre
potenciar unha nova orde xurídica
e política mundial basada no coñecimento, recoñecimento e desenvolvimento libres dos direitos individuais das persoas e colectivos
dos povos, fundamento da igual-

DECLARACION FINAL

dade e diversidade. lingüísticas.
Para acadar estes obxectivos, as e
os participantes neste I Sirnpósio,
propomos:

l. Que as lexislacións lingüísticas
sexan destinadas a favorecer sempre e antes de nada, os procesos
de normalización de cada unha
das línguas.

2. Dado que, moitas leis actuais
parten de presupostos dificilmente
respeitosos coas finalidades mencionadas, sexan reformadas aquelas disposicións legais, tanto constitucionai s como doutros níveis,
que podan frear ou limitar o desenvolví.mento normal de todas as
línguas.

3.

Que calquer lexislación lingüística garanta e poténcie a
oferta de uso de todas as linguas,
tamén nos ámbitos formais, coa
finalidade de criar necesidades
de utilízalas nas suas próprias
áreas.

4. Que nengunha fronteira, nen estatal nen administrativa no interior
dos estados constituintes interfira
no mantimento da unidade obxectiva das lfnguas e dos seus falantes.

5.

Que o princípio de territorialidade das línguas intervefü1 para
resolver os problemas actuais de
superposición e de clasificación
política e xurídica das lfnguas en
dominantes e dominadas ou maioritárias e minoritárias.

6.

Que nunha Europa cada vez
máis intercomunicada, a presenza
e actuación dos meios de comunicación social podan desenvolverse para todas as lfnguas nun plano
de igualdade. .

7. Que, vista a inadecuación entre
a demanda social e a vitalidade
das lfnguas frente ás políticas lingüísticas actuais, os poderes públicos representativos asuman
máis responsabilidades na fidelidade que deben ás comunidades
lingüísticas que administran.

8. Que as convencións e tratados
internacionais inter-europeus
vaian interpretándose ou perfeizoándose e eventualmente sexan
revisados, no sentido de abrir camiños de igualdade lingüística
efectiva de todos os cidadáns e os
seus respectivos colectivos ou
povos.t
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.DI AS

A X Semana de Filosofia

estará adicada ás relixións
Xa está aberto o prazo
para enviar comunicacións

• Prémios para
teatro, tradución
e guións de cine

•X.C.

Organizada pola Aula Castelao de
Filosofia na Páscua do próximo 93
chega á sua décima edición a Semana Galega de Filosofía que se
vai adicar a "Filosofia e Relixión".
Para os responsábeis des ta impor..:
tante cita. cultural son várias as razóns que xustifican a escolla do tema. dunha banda a coincidéncia co
Xacobeo, "e a necesidade de desvear as suas dimensións económicas, sociais, políticas, culturais e
relixiosas, sendo capaces de conectar, como se veu facendo noutras
edicións, a universaiidade e a espeificidade".

A Xunta concedeu os seus prémios
anuais para textos teatrais, guións
de cine e .traduccións ao galego. A
obra gañadora do Prémio Alvaro
Cunqueiro de textos teatrais foi
para o texto Copenhage de Xosé
Cid Cabido e Andrés Vila. Está
dotado cun millón de pesetas e até .
agora incluía a obriga de ser
representado polo elenco do
Centro Dramático Galego.
O gañador do Carlos Velo de
guións de cine foi Carlbs Aurélio
López Piñeiro, por A fuga
americana, recebendo mención
especial Xoán Xosé Piñeiro
Cochón polo seu "Mellor, estar
calado'', do que se destacou "a
habelenza para o diálogo
cinematográfico e o uso brillante
dos rexistos do idioma".
M. LAREO

O Ramón Cabanillas de tradución
seguiu a tradición de estar
compartido por vários autores, e
nesta edición foi para Benigno F.
Salgado por "Diario de Eva" e
Xavier R. baixeras pola tra.dución
de "O deserto dos tártaros".+

•Bienal
de caricatura
Até o 29 de Outubro estará aberta
na Casa da Xuventude de Ourense
unha mostra de 38 caricaturas
escolmadas entre as 163
apresentadas por 32 autores que
enviaron debuxos ao I Concurso
para Caricaturistas Galegos
Noveis.
O gañador <leste certame foi
Manuel Lareo Femández, cunha
caricatura de Woody Allen, e os
catro accésits para Antonio Amado
Lorenzo ("Adolfo Domínguez"),
Pedro Cabaleiro ("Cousteau
Neptuno"), Miguel Harguindey

("Valle Inclán") e Francisco Padin
("O comandante do irreductfbel
·povo cubano"). A mostra estivo
argallada polo Club Alexandre
Bóveda, a Casa da Xuventude e a
Asociación Tres Pon tes.+

facelo por estar en galego. (.... )
Juan Lizaur incumpre tamén o
decreto 101/85 sobre a utilización
no etiquetado e na publicidade do
idioma galego en embalaxes de
productos que se comercializan na
comunidade galega".

• Ao delegado
de indústria de A
Coruña repúgnalle
o galego

A Mesa pede o cese des te
delegado da Xunta, sinalando a
"malevoléncia engadida de
empregar o ilegal castrapismo La
Coruña no escrito dirixido a Erica
Me!" e estar elaborado este en
castellano, contradicindo a obriga
de promoción do galego "máxime
se lembramos a circular que Fraga
dirixiu a todos os departamentos
da Xunta dando instruccións sobre
o uso do galego por parte da
administración autonómica. De
nengunha destas cuestións parece
estar ao tanto Juan Lizaur". +

Juan Lizaur foi denunciado
publicamente pola Mesa de
Normalización Lingüística a raíz
do envio que lle fixo á cooperativa
"Erica Mel", instándoa a etiquetar
os seus productos "en lengua
española" baixo adeverténcia de
abrirlle expediente.
A Mesa valora a atitude do
Delegado da Conselleria de
Indústria comparándoa "coa
neglixéncia de non aperceber sobre
a venda sen etiquetas de mel e

• Reivindicación do
Xardin do Posio
O Grupo Reintegracionista ·

A Aula Castelao considera que na
actualidade están a proliferar todo
tipo de sectas que provocan problemas sociais, políticos e culturais de
grande trascendéncia, ao tempo que
no eido das denominadas relixións
universais, se producen posicións
fundamentalistas, por veces integristas, que requiren unha reflexión
a fondo sobre o papel da relixión
das sociedades contemporáneas e
para debater sobre o diálogo entre
cultura e relixión, ecumenismo, europeismo ou universalismo.

Mostra sobre
o Camiño de Santiago

atención á problemática específica
de Galiza en relación ao tema xeral
-a Aula insiste en vencellar universalidade e peculiaridade nun discurso filosófico coerente- e sesións
divulgativas para público menos
especializado, que vencelle á cidade de Pontevedra -sede da Semana- coa xomada e esta non se convirta en evento excluinte e 6 para
especialistas.
Ainda non está pechado o programa
pero procurarán incluir nas e ión
da noite análises obre outras relixións universais ademais do cri tianismo "saindo asi do frecuente vício de xulgar con critérios exclusivamente occidentali tas e eurocéntricas e recuperando con feíto o e pírito ecuménico. E tá confirmada a
preséncia entre o ponentes galego
de Marcial Gondar, Torres Queiruga, Xurxo Torres e Xosé Chao Rego, convidándo e tamén ao Con elleiro de Relación Institucionai
para falar do Xacobeo.
Dos ponentes estranxeiro que
confirmaron a sua pre éncia están
Maurice Godelier, Georges Labica,
Enrique Dus el, Leonardo Boff,
Reyes Mate, Raúl Fornet e Pedro
Martínez Montávez.

A estrutura prevista polos organizadores mantén a combinación de
sesións de mañá, tarde e noite para
atender, desde a vocación universalista do discurso filosófico, a

A Aula Castelao está a xestionar
unha exposición de traballos sobre
papel duns vinte artistas galegos
baixo a temática do Xacobeo e o
Camiño de Santiago que coordenará a Faculdade da Belas
Artes.+

Meendinho ven de publicar unha
revista sobre o Xardin Botánico do
Posio, que en doce páxinas recolle
ahistória do Xardin desde que
foran comprados os terreos polo
Concello no século XVII até finais
do século pasado en que se
converteu en verdadeiro xardin
botánico para estudos dos alunos
do próximo Liceu provincial e ·
para desfrute de todos os

ourensáns. A revista está ilustrada
con fotografías de diferentes
épocas e partes do Botánico econ
grafismos que a fan harmónica co
tema de agradável leitura. En parte
a revista é resposta ao proxecto de
construir un estacionamento
subterráneo no Xardin do Po io
que foi contestado por todas as
forzas da cidade e finalmente
desestimado.•
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Proximamente:

Os conquistadores modernos
Movemento obreiro na Galiza de anteguerra
coordenado por
Dionísio Pereira

1 A Romanización de Galicia

1·de Felipe Arias
1
1 . l8 EDICIÓN ESCOTADA. A2' EDICIÓN PHOXIMAMENTE ~.llENDA
1
1 PVP: 1590 pta.
1 N de páxinas: 193.
11

EN PREPARACIÓN:
3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 5.- O Reino de Galicia, de
X. Annas Castro. 7.-A igrexa galega, de Francisco Carballo.
8.-A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 9.-A desamortización, de
Ramón Villares. 10.-Historia económica contemporánea, de Xoán
Carmona. 12.-Lingua e Historia, de Santiago Esteban.
13.-Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena.
16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 18.-0 nacionalismo, de Xusto
Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo
Máiz. 20.- Transición e autonomía, dé X. R. Quintana e outros.

Historia de Galicia
de F. Carballo,'F. Senén, A. López Carreira,
Luís Obelleiro e Bieito Alonso
.·

· . 2' EDICIÓN ESCOTADA. A3ª IDICfóN Á11.ENDA -

· •

PVP: 1590 pta.
N 11 de páxinas: 288.
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Memória
(erótica,
e non só)
de Lugo
Pecados manuais
de Xosé de Cora
Coñecido como periodista, autor
dun libro de conversas con Ánxel
Fole e de Barreiro contra Barreiro
-aparte de diversos libros en español- , Xosé de Cora, director do
xomal lugués El Progreso, estéase
como narra~or en galego, Peca.dos
M anuais ••. E o volume un mangado de 13 relatos mais unha coda de
gabanza que é, á vez, un feche me, lancólico dun tempo determinado,
o da mocidade do protagonista-narrador (ou narrador que é o protagonista da maioria dos 13 relatos).
Leva o volume, tamén, un excelente limiar de Xoán Soto que é, ademais dunha boa "definición do libro, unha acoutación histórico-cultural, e para-cultural e política,
dos anos e a cidade -Lugcr- en
que se desenvolven este~ relalos".
1

Ao definir o libro como conxunto
de relatos, incúrrese nunha J"Timeira contradición, xa que es.tamos de
acordo con Xoán .Soto en que ainda que estexa " presentado adrede
como un libro de relatos, Pecados
manuais é ( ... ) unha novela pola
sua organización (na súa estructura, non faltará quen diga) e argumento". A organización --estrutura se se queré novelesca, no
sentido bon da
palabra. A cada Escrita nun
relato -que estilo
por outra banda
pódese ler in- transparendependente un te e
do outro, ainda ameno é
que teñan rela- un axuste
cións entre i e
de contas
e aludan á
veces- a f te- copa ado.
e a un "in
ere cendo" que
abrollará no último relato e que o autor "explicará" na coda. Os protagonistas da
"novela' como moi ben di Xoán
Soto, "en a pena nove meses dun
cur o (... ) terán que facerse cos código dun mundo absolutamente
alleo á placidez domé tica na que
medraron". Un código , que lle
servirán para intentar d~cifrar os
problemas e os acontecimentos,
cos que o leitor saby, ainda que
non llos apresente directamente o
autor na sua obra, terán de afrontarse Xosé - nome do narradore mais os seus amigos nun futuro
máis que incerto.
Códigos que van descobrir a medida que avanza a "novela", en
cada relato. Desde a violéncia
sentida no próprio corpo ("Un
calvario chamado Roberto Ameijenda") até a violéncia sádica (e
masoquista?) "O pi'ñeiral de Montirón". Da amizade até a violéncia
exercida en nome da amizade .
Mais, sobretodo, Xosé vai descobrir o que o mundo lle promete e
que Hes é negado polo seu arredor
-físico, moral, espiritual: a sexualidade. un mundo que remata
coñecendo, o último relato, e ao
que lle dedica unha gabanza. Gabanza que é nostálxica pero á vez
confiada no futuro.

Xosé e os seus amigos son
uns excelentes personaxes
de novela: nen caricaturas,
nen marionetas, nen portaestandartes de nada. Son
verdade, tanto nas esperanzas como nas desilusións
dun t~mpo difícil de viver
-aínda que eles non o saiban; un acerto do narrador:
plasmar toda a atmósfera
opresiva dunba cidade provinciana sob o franquismo
sen falar, -Oirectamente, nunca de represión. As suas
aventuras e desventuras son
as dunha iniciación; a iniciación dunha xeración que
verá anos máis tarde perdidos todos os seus soños --0
11arrador vai contando desde
o presente, lem brando -aqueles vellos tempos, nos mellores, en realidade piores,
mais si diferentes. Iniciación dunha xeración que o
narrador, Xosé, non o autor,
explica nas primeiras páxinas de "Corre o viño do gordo Rubén": "Como se medra, como se avellenta e como se morre non eran mecanismos perfectamente claros
nos miolos; nin sequera tó- Xoséde-Cora.
dolos trocos dos que fomos
testemuñas nos primeiros tres lusidade ida pero a pesar de os pers-otros nos servían como referencia
naxes estáren tratados con ternura ·
fronte ó que sobreviña cun empuxe
e ironía, e con humor, non usa de
aloucado e rebentón". Unha .inicia.nengunha compracéncia. Sabe deción na que o "sexo agromaba cunbuxar con forza aquela -idade que,
ha forza irresistible e a práctica requizá, tamén é a máis difícil de
füdosa era unha molesta abriga".
viver: adolescéncia. E como -taf,
Unha iniciación á vida, porque a
por ~sa forza, ·esta aparece como
morte ainda era "unha eiva !ios deera, ou como é. Coas masturbamais, non nosa".
cións e o voyeurismo propios
dunha adolescéncia determinada
Nesta novela (ou relatos, escolla o
( asi como débeis práticas .homoseleitor o que máis lle ·praza), Xosé
x uais case nenca confesadas, relade Cora consegue restituir unha
to "Exercicios espirituais en Gan~.

darío") ; coa violéncia .e as .
paixóns. -docificadaS por.
. un profundo uso da ironia
e unha certa mirada amábel ao arredor, quer dicer,
á cidade-, cáseque sempre eróticas, da mocidade.
Co medo "do rapaz que
non é home" e a solidariedade "do home que se sinte rapaz", que cantaba
¡,Benedito?. E sobretodo
coa inxenuidade e a malícia de quen vai entrando
na vida a rebentóns, e atropezóns.
Escrita nun estilo transparente e ameno, cunha língua nada literária que canta
sen metáforas, con destreza
narrativa e un humor ás veces cruel, chea de ironía,
narrada de modo "Hano y
sencillo", provoada de personaxes verosímeis, Pecados manuais e tamén un
axuste de contas c-0 pasado,
unha mirada lúcida -e lú:.
dica- a unha mocidade
que creceu ao mesmo tempo que á sua cidade (e .que,
quizá, ·chegarán a sobrepasar e repudiar). E é un canto -non nostálxico- a
unha mocidade que medreu nunha
sociedade que aparecía amábel pero que era represiva (e c-0ntinua a
ser), cúrsi, aprichos~ cruel, espello
dunha nación frustrada, condenada
á frustración. Un canto a unha mocidade que non sabe o que lle espera: o afundimento total dos seus
soños.+

XGG
1) Col. Narrativa. Edicións Xerais. Vigo,
~99i. 170 páx. 1.250 pta

capas, sempre iguais, e
pouco atractivas 'no seu
deseño xeral.+

Comentários
do evanxeo

Fotüs do XIX
Aproveitando a celebración
da XOCIVIGA no
Carballiño estanse
realizando todos os anos
diferentes exposicións
relacionadas coa fotografia
histórica. Xosé Enrique
Acuña foi o comisário
dunha exposisición ·, que co
título De fotografia
decimonónica incluía
imaxes do arquivo
fotgráfico de Jesus Muruais,
de quen se conserva a
biblioteca e os seus fondos
documentais na Biblioteca
de Pontevedra. A
coordenación do volume foi
de Xosé Luis Cabo e Xosé
. Daniel Buján preparou a
documentación e introduce
a figura de Jesus Murais. •

A editorial SEPT ven
de facer unha nova
aportación á
normalización da
litúrxia católica en
galego co libro Co
Evanxeo pola man,
que inclue
comentários dos
evanxeos de cada
domingo para o Ciclo
A do ano litúrxico
que comeza o
próximo 29 de
Novembro, primeiro
domingo de Advento.
O autor é Manuel
Regal Ledo e os
comentários son parte
dunha experiéncia vivida
cos viciños de Labrada en
Abadin. A editora ten
previsto dous novos títulos
para cobrir os ciclos
litúrx..icos B e C. •

Patagónia
literária

Cláskos en
galego
Dentro das aportacións
normalizadoras o Servicio
Central de Publicácións da
Xunta ven editando
traballos da literatura
clásica que terian difícil
encaixe en calquera
editora comercial, unha
xustificación máis para a
criación dunha editora
nacional. Os últimos
publicados son o
Satiricón de Petronio;
Nubes asembleárias de
Aristófanes e duas obras
de Plauto, Anfitrión e
Asinaria. Os volumes de
próximas edición son o
Hamlet de Shakespeare e
Bucólicos latinos con
textos de Virxílio,
Calpúrnio e Nemesiano.
Mágoa non coidar máis as

Xavier Alcalá entrega outra
crónica novelada das suas
viaxes polo imenso Su!
arxentino, con Viaxes ao
país de Elal que edita
Galáxia, firma que ao
mesmo tempo reimprenta
Nos pagos de Huinca Loo
en versión corrixida e
renovada. A nova ficción
ideada polo escritor de
Miguelturra afonda na
epopeia galega pola
América máis difícil e na
participación dos nosos
emigrantes na colonización
daquelas terras ao su! do
paralelo 41. •
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Pouca
. .
conv1cc1on
/

1492) A conquista
do Paraíso
de R.Scott
Pouco promotedora se apresentaba
esta fita do prestixioso Ridley
Scott, e o carácter de obra de puro
encargo non é para nada desmentido polo produto final. Sen embargo a insipidez e a escasa convicción que desprenden as imaxes
dasta "1492" na ma.ioria dos momentos non semellan tan xustificábeis, a pesar do trillado que resultaba (}.tema e o empeño. Cunha estrutura típica das "biopic", esas
biografias filmadas tan en boga no
Hollywood dos anos dourados, a
fita de Sc-0tt fai uso e abuso dos rótulos explicatives, algo que semella ben poaco necesário e que queda francamente mal, e da voz dun
narrador qae·nun principio é o fillo
e posterior h!lxiógrafo de Colón,
-polo medio é o próprio Colón (no
que semella unha surprendente luxeireza, asi coma certos descoidos
de raccorá), par(!. tornar a ser o fino no epílogo final. Un remate no
que. por certo se inclue un texto no
cque ademais de informársenos do
papel do fillo na reivindicación da
figura do pai, faise unha igualmente surprendente refereéncia a un
descendente do Almirante que hoxe forma par1e da armada española. Aparte de proporcionarnos tan
importante dado (pois tíñamos lido
que··a liña xenea1óxiea lexítima do
descobridor se esgotara un par de
xeracións despois da súa morte), a
mención resulta digna dos tempos
da imperial produtora Cifesa, a antorcha .aquela dos éxitos.
Mais non debe ser o rigor histórico, máis ou menos dado por suposto a estas alturas, o que se lle pida
á fita. Por máis que, mirándoa asi,
nunca nos imaxinaríamos unha
Raiña Católica encarnada pola esbelta e atractiva Sigourney Weaver, a quen francamente non vemos no papel da monarca que non
quitou a camisa en sete anos até a
toma .de Granada. Tampouco pega
·moito ese nobre castellano con cara de chefe apache e vestimenta á
que non faria ascos Michael Jackson, por moito que poda ser moi
rogorosamente histórica indumentária. Por outra banda, hai que recoñecer nos méritos do filme o
dunha ambientación atractiva, asi
· nos sórdidos ambientes peninsulares coma nos do· novo mundo ou a
bordo das carabelas.

a

Pero o que fai esta biografía filmada un produto dunha insípida
discrección é escasa convicción
que desprende a história desde o
princípio; o convencional da sua
estrutura, filmando un por un os
pasos da "xesta" que os libros de
história xa cansaron de repetimos,
con maior ou menor adobio patriótico, e filmados con máis ou menos
acerto na criación de ambiente de
época, e cuns actores bastante solventes. Pero en médio dese "cromo" histórico filmado en moi bonitas cores, bastante pouca paixón
se nos consegue transmitir. Depardieu presta a sua casi paquidérmica
ºhumanidade ao protagonista pero
pouco máis. A estrutura dramática
da fita resulta deslabazada, e como
se se acabase con certa presa. O
que empeza sendo ese "biopic'',
(cC?ntinua na páxina seguinte)
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{ven da páxlna anterior)

métese logo nun filme intermédio
de aventuras caribeñas, e retorna
logo no tono inicial. Polo médio
só atopamos illados momentos de
brillantez ou de certa emoción, ás
veces axudada polos épicos acordes da banda sonora de Vangolis.
Pero a progresión dramática resólvese asi, a impulsos, e non excesivamente prodigados. O demais é_
un filme onde case nada resulta incorrecto, onde existe unha apreciábel beleza formal "de oficio'', pero
onde tamén todo resulta coñecido,
previsíbel. Por máis que se cadra
sexa un dos achegamentos á fitgura do Almirante, se ben licitamente mitificadora, menos recarregantes en tintes pátrios e demais parafemália imperial. E que tamén só
fastidiaria eso. Ainda así parece
que a fita espertou certos malestares, segundo se escoitóu entre outros, a un representante do Vaticano na Expo,
quen <licia que O que
había que porse
na mentalidade empeza
da época para sen do
entender certas biopic,
atitudes. O que métese
pasa é que el e
outros represen- logo nun
tantes institucio- film~ n ais semellan intermédio
meterse tanto na de
mentalidade esa,
que os seus pos- aventuras
tulados non difi- caribeñas.
ren nada, con
tanta xustificación, dos daqueles torquemadas, coa desvantaxe
de que para estes de agora si pasaron quiñentos anos de história,
ainda que ás veces é para dubidalo
sinceramente. +
G. VILAS

O disco

do Festival
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Arca Marmárica
Xa ternos comentado abondo nestas páxinas sobre o esplendoroso
panorama que contempla a música
folk galega. Pois ben, este disco
ven confirmar tal realidade, á par
que dar pulo a unha iniciativa, que
é parte responsábel da situación
actual: o Certame Galega de Música folk para Artistas Noveis, Cidade Vella, organizado en Santiago
pola Asociación Cultural do mesmo nome, cada ano, desde 1900 ao
comezo do verán. O título do disco, Arca M armó rica, responde a
un "lugar de enterramento e culto", que hai máis de dous mil anos

.
'
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.
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se ubicaba onde hoxe se asenta a
actual cidade con;ipostelá.
Esta gravación colectiva, a xeito
de escolma,"recolle unha variada
representación dos participantes na
Prime ira M ostra do mentado
evento: Anneguín, Dhais e Galerna. Son, certamente, tal como se lé

na contraporta- Pásasedun
da do disco,
"tres conceptos estilo a outro
diferentes ·den- coarnáis
tro do folk": sinxela
Armeguín aca- . facilidade,
dan o grau máximo de enso- detrimento
ñación cun es- dunha
tilo aperfeizoa- ordenada
do, como co- cóerénciarresponde a
uns músicos de estética.
sólida formación clásica; se
a calidade fose
parella coa popularidade, este grupo ocuparia un lugar privilexiado
entre a afeizón. Nunha estética parecida se desenvolven Galerna, pero a diferéncia dos anteriores, non
· pasan de pechar os olios ao ouvinte a criarlle un mundo de ensoñación, quédanse no lindeiro sen dar
o paso definitivo. En ambos casos,

en

calquer dos dous grupos son formacipns que compre degostar en
momentos de acougo. Pola contra,
enérxico e vitalista é o outro feíto
presente na gravación: Dhais conseguen un son compacto, directo;
amáis de madeira de bons músicos, posuen as condicións necesárias para conseguir iso que se chama "éxito", e por algo comezaron
ao gañar o pasado verán o Certame Pelegrín, igualmente destinado
a grupos noveis.
Unha última cuestión nada gratuíta:
a orde correlativa de temas e grupos
sucédese alternativamente, co cal se
pasa dun estilo a outro coa máis
sinxela facilidade, en detrimento
dunha ordenada coeréncia estética.
que fac-ilitaria unha máis atinada
valoración das distintas aportacións
artísticas presentes no disco.•
X.M. ESTÉVEZ

~~~1~llT~elev~isión~llJ~~~~
Masó en
Maastricht

Sobre o talento e a orixinalidade
de Pedro Masó non hai que repasar
a lista dos seus éxitos durante o
tardo e postfranquismo: As ibéricas, Experiencia prematrimonial,
A mel, sen contar coas perlas que
produciu, inspirou ou axudou a parir. É lóxico que con tal historial,
Televisión Española, na sua etapa
suarista e gonzalista quixese recuperar o tono popular que o seu talento visual poderla oferecer ás novas xeracións de televidentes. Asi
surxiron as suas colaboracións coa
ínclita Ana Diosdado, dando como
froito Aneis de ouro, recentemente
emitida de novo na televisión
~entro da tacañaria da televisión
estival, empeñada na tarefa de devolver todos os castigos que botou
ao público nas épocas pasadas.

Brigada, central prescindiu de Ana
Diosdado -a sua feminidade non
parecía a indicada para a violéncia
dos diálogos:._ e buscou a colaboración dun escritor do xénero ·negro
español: Juan Madrid. -O resultado
foi a série máis gritada de toda a televisión española e onde o exceso
de xesticulación de todos os actores facian pensar neses italianos característicos que de cando e9 dando inclue o cinema americano:
sempre movendo as mans coma
posesos, pensando_que ser latino
ten moito a ver cunha incontinéncia dos xestos. A diferéncia --e o
que serviria para a entrada de Brigada, Central con todos _os honores
no libro do Guiness- é que mentres no cine americano a presenza
dos "italianos" esaxerados non sobrepasaba os cinco minutos, no caso de Brigada Central era full-time. Ollar cada episódio supuñía un
ataque á paciéncia do espectador -sobretodo
do seu sentido Se a série
auditivo- e a ten
caída constante
no ridículo in- aceitación
acabarán
voluntário.

O tándem Diosdado-Masó pretendía oferecer un retrato de España
através do ·traballo dos diferentes
grémios profisionais. Na xa mencionada série eran os avogados; en
Segunda, enseñanza era, de maneira ainda máis insultante, o ensino.
Séries retóricas onde as pretensións duns diálogos fillos de Benavente. ian acompañados da "funcionalidade" da cámara de Massó: zooms, atropelo de planos -non
montaxe___: e dirección de actores
segundo o molde nefasto do Estudio Uno: a falsa teatralidade duns
. xestos que a moitos levaron a odiar

O tecido argu- en Bósniamental en tomo
a Flores, o co- Herzegomisário Poveda vina. ·
e outras ervas
segue na segunqa parte, pero
,
tanto Masó como os se"us colaboradores decidiron que a nov a seiva
dos tempos tiña que ter un eco na
série: é asi como Maastricht e a integración europea entran como
protagonistas na segunda parte.
penso que talvez for unha condición de Felipe González á hora de
dar o visto bon para rodar os novas

Brigada Central ·
Dous: A Guerra
Branca

marulo. Cada colega europeu--cornisárío- repre enta os tópicos de
cada unha das nacións europeas: o
italiano xesticula, o francés aprécia
a comida e a bebida, o británico é
frío e irónico. Como se pode ver,
unha galería de subtilezas.

para sempre o teatro.

filmando

lmanol Arias.

episódios: hai diñeiro se se fai desde unha perspectiva europea e sinalando a importáncia da colaboración europea contra a droga nestes
tempos de nacionalismos, etc.
O incansábel Masó non se conformou con Europa. Sabendo que todo o povo está a unha dieta estricta
de culebróns deixou entrar na trama policial a estética dos mesmos
a través dunha señorita que gañou
o título de Miss Colombia o ano
pasado e que sofreu moitísimo coas exixéncias dramáticas de Masó.
Exixéncias que non serviron de nada: mentres cruza as pernas con artifício e non di palabra as cousas
van ben, pero cando fala entran
con ela Cristal, Mundo .defieras e
outros, navegando no médio dunha
· série que primeiro fof negra-esperpéntica e lago gris-europei-sta.
O contraste entre a paixón española
e a subtileza do vello continente está mostrada através do tándem
Imanol Arias-Flores e Stan Krazwinovicz, un francés-polaco algo

A transformación do xitano Flores,
agora separado' e ao coidado de
tres filias "encantadoras" dun exaltado algo paranoico nun europeu
orgulloso ven dada por un eámbio
do vestuário de Imanol Arias. É
sempre de agradecer que policias
de tantos países distintos se expresen tan ben nun castelano de Valladolid. Queda o toque sabrosón dos
sudamericanos para subliñar o racismo dunha série que á hora de
prestar un servizo á tan arelada integración europea non deixa de sinalar os obstáculos que tal integración supón -persoas non europeas, sen escrúpulos e no caso da rutilan te beleza de Margarita de
Francisco, sen nengun talento interpretativo.
A emisión do primeiro dos epísódios serviu polo meno para comprobar cómo o gritario da primeira
parte é substituído por unha politesse máis a tono coa unificación
que se avecifia. O clásico estilo de
Masó segue sen variar: zoom para
captar nun par de planos a eséncia
dunha cidade - Praza Maior=Madrid, Torre] Eiffe1=Parfs- as tomas agresivas duns personaxes
marcados pola acción, e a atención
aos diálogos -no primeiro episódio con parrafadas do seguinte tipo: "Europa é un feito. As fronteiras desaparecen", (redactadas polo
mesmo González?) ou o entrañábel: "Dame esa man, vello ¡¡migo e
brindemos polo sentimento da
amizade").+
CARLOS AMARO
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RAMON CABANILLAS,
OUTRO AUTOR· PARA BORRAR O PASADO
'ROSA DE CEN FOLLAS', REEDITADO CUN LIMIAR DE ENCARGA ASINADO
POLO PRESIDENTE DA XUNT
ANTÓN CAPELÁN

'"J,{gn fiwcas o que non sintes, .
porque non fiai qiu.n cfw crea "
~

Ca6aniíías

"Había tempo que Basilio Álvarez
dera o sinal para a partida. Esnaquizada, a torre da Balconada do
noble e altivo Balboa, era muda
testemuña do rebrillar daquela fouce que escentilara vivaz dende Ortega} ata o Miño. Cesaran xa os
sons da gaita, que mesturados co
ruxir das táboas do antergo pazo,
foran a única ledicia daquel velliño
de brancas guede11as, que agora,
esquencido, repousa baixo as caladas campas de calquera cemiterio
aldeán. Soamente semella remanecer Ramón Cabanillas"O).
Con este brillante parágrafo dá comezo o "Limiar", asinado por Fraga Iribame, de A rosa de cen follas, un volume editado pola Xunta
de Galicia o ano pasado e que nós
non vimos comentado nos suplementos culturais dos xornais de
Galicia que dedican algunhas páxinas ás novidades literarias en lingua galega, a non ser nunha breve
nota de Xavier Castro Rodríguez
en 'El Correo Gallego(2) .
Como podemos ver neste fragmento, o autor vai trazando na primeira
páxina a evolución poética de Cabanillas mediante a recreación de
motivos temáticos de famosas
compo icións de No desterro, Vento mareiro e Da terra asoballada.
Non deixa de con tituír un verdadeiro escándalo intelectual que un
texto asinado polo actual Pre idente
da Xunta conteña numerosas referencias eloxio a a poema emblemático do Cabanilla vencellado
ao agrari mo de Ba ilio Álvarez e
ao movemenro de emancipación
nacional da Irmandades da Fala,
como 'A cadea", 'A Basilio Álvarez," "Acción Gallega", "Lume no
pazo", "O galo negro", " ¡Miserere!" e "¡En pé!". Ninguén pode ignorar que, hoxe por hoxe, a forza
electoral do PP en Galicia re ide
basicamente no campo, ao que
mantén abafado baixo o manto negro dun caciquismo propio doutras
épocas gracias ao poder da Consellería de Agricultura. Ata o de agora
non viramos nunca un exemplo tan
descarado de apropiación dos símbolos do movemento antiforal por
parte da máxima representación dos
poderes caciquís de Galicia.
Non ignoramos ·que Ramón Cabanillas evolucionaU-moito desde o
punto de vista ideolóxico entre a
primeira etapa de .loita anticaciquil
e o dos anos vinte e trinta, pero,
lonxe de nós calquera inte:nto de
mitificación pueril e perigosa, hai
que recoñecer que durante uns
anos soubo dar expresión poética,
con todo o desfase estético que se
queira, aos ideais das masas caµi (1) FRAGA IRIBARNE, Manuel : "Limiar"
en CABANILLAS, Ramón: A rosa de "éen
. follas, Xunta de Galicia; 1991, p. 7.
:
(2) CASTRO RODRÍGUEZ, Xavier: " Reedición de "A rosa de cen follas'', El Correo
Gallego (16-VIII-1992}.

pesinas de Galicia que loitaban daquela pola redención foral.
Por outra parte, se crésemos de verdade que este "Limiar" corresponde
ao propio Fraga, tíñanos que desconcertar grandemente a cita do poema
"¡En pé!", un verdadeiro himno das
Irmandades dedicado ao nacionalista
compostelán Porteiro Garea, pois
nos textos que versan sobre a historia do movemento galeguista o Presidente da Xunta adoita dar un brinco desde a figura de Brañas ao actual
Estatuto de Autonomía, e non quere
saber nada do nacionalismo galego
dos anos vinte e da Il República

,'

FALTA DE INFORMACIÓN
A brillantez do estilo das páxinas
do "Limiar" non nos pode facer esquecer, por momentos, a falla de
información que revela sobre a traxectoria literaria de Cabanillas:
"Pero dende aquel 1917 en que na
Arousa vira a luz a súa Da terra
asobaliada, a voz do cambadés enmudece por unha tempada. Son varios os anos de calado silencio.
Certamente, un non pode ser poeta
durante toda a vida e xa se sabe que
Calíope endexamais acudirá puntual a unha cita. Será agora a man
amiga de Enrique Peinador, aquel
para quen o noso poeta pregara
"eterno, maino e alumeado sosego", a que o guíe polo vieiro da reconciliación coa cabuxeira Musa. E
en Mondariz, lugar de reencontro
do Cabanillas home co Cabanillas
poeta, vai creba-lo seu silencio"(3).
Ramón Cabanillas non se mantivo
silencioso en absoluto entre a edición de Da Terra asoballada e os
poemarios editados en Mondariz,
senón que continuou dando á luz
poemas en revistas como A Nasa
Terra, Nós, Rexurdimento, La temporada de Mondariz, ou en xomais
como Galicia de Paz Andrade. Por

outra parte, ninguén pode ignorar
que en 1921 Cabanillas publica en
(3) FRAGA IRIBARNE, Manuel: "Art. cit", p. 8.
Madrid a segunda edición de Vento
A poesía social de Cabanillas serviu aos intereses domomareiro, ampliánvimento agrarista e antiforal.
doa considerablemente.
As páxinas 9-12
do "Limiar" están
destinadas, fundamentalmente, a
dar unha visión
encomiástica de A
rosa de cen follas;
para iso o autor
foxe dunha análise
crítica que procurase contextualizar o poemario
amoroso na época
en que foi editado,
pois daquela tería
que recoñecer o
desfase estético en
que se mantén Cabanillas. Non esquezamos que no
momento de editarse este libro xa
había máis de catro anos que Manuel Antonio publicara ¡Máis alá!,
no que impµgnaba
con profunda au-

tenticidade o legado literario dos
tres mestres do Rexurdimento, precisamente a tradición poética que
Cabanillas continúa e renova pero
sen lograr salvar o grave décalage

•••••••••••••••••

'Nunca vtramos
.
un exemplo tan
·descarado de
apropiación dos
símbolos do
movemento
antiforal por parte
da máxima
representación
dos poderes
caciquís de
Galicia".

histórico padecido pola nosa poesía
nese momento, xa que-o de Cambados non foi un poeta que se caracterizase precisamente polo afán de
modemidade. Evidentemente, para
xustificar as louvanzas ao volume
de Cabanillas o autor do "Limiar"
permítese mesmo algunha referencia negativa ás imaxes, bases da
moderna lírica que estaban a facer
neses anos Manuel Antonio, Amado Carballo, Otero Espasandín ou
Euxenio Montes: "A rosa de cen
follas " conta xa de entrada cun valor sintomático, xa que Cabanillas
desbota tanto a retórica como o barroquismo das imaxes, que esvaen e
retardan a conexión entre o autor e
mailo seu lector"(4).
Nin que dicer ten que as palabras
precedentes revelan unha concepción moi arcaica da imaxe, vista
como un simple ornato retórico e
non como un elemento básico da
"creación" poética.

Á PROCURA DUN AUTOR
VERDADEIRO
O que si resulta digno de toda louvanza é o estilo coidadísimo da prosa das páxinas <leste breve "Li(Pasa á páxina seguinte)
(4) lbidem, p. 10.
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IN-TELECTUAIS CONTRA O INTELECTO
A.C.
tan proclamada independencia poJítica
dos dous máis novos, procuran apostar
todos ao cabalo gañador.

Certamente, para quen tiña coñecemento do pasado de Fraga Iribarne, non
puido sorprenderlle que unha das innovacións introducidas por el na política
galega fose a degradación e devaluación da vida parlamentaria. Desde este
punto de vista, o seu Discurso de investidura non debe ser xulgado como
un auténtico programa de goberno, senón como un mero trámite cunha serie
de xeneralizacións propias dunha campaña electoral que a nada o obrigan
porque parte dun previo desprezo ao
poder lexislativo e ás canles de representación popular. Aínda así, convén
volvermos sobre os coritidos do citado
discurso á hora de xulgar calquera aspecto da política que desenvolveu o PP
na presente lexislatura . .

Non deixa de constituú unha boa paradoxa o feíto de que certos intelectuais
de prestixio se apresten a formar parte
do séquito dun político autoritario, a pesar de que non fai nada para que as súas
obras narrativas poidan chegar ao conxunto da poboación a través dun sistema moderno de bibliotecas. Claro que,
gracias ao filósofo polonés Leszec Kolakowski, non ignoramos que sempre
houbo e haberá "intelectuais contra o
intelecto",- capaces de apoiar aos xerar' cas máis bárbaros de cada época.

FRAGA E O SERVICIO
DE PUBLICACIÓNS
DAXUNTA

No capítulo titulado "A nosa ~ultura"
Fraga Iribarne, moi razoablemente,
propón a creación de pequenas bibliotecas nas zonas rurais para eliminar a
marxinación cultural en que vive a poboación campesina de Galicia:

Fronte á ausencia de medida eficaces
para facer chegar o libros ao ectores
sociais máis desprotexidos chama a
atención o uso con tante que neste últimos anos fixo Fraga Iribame do Ser"Quixera destacar especialmente a crevicio de Publicacións da Xunta para
ación de pequenas bibliotecas nas noeditar os seus libros e di cur o , o
sas parroquias rurais, coma un instrumáis deles en ver ión galega e españomento básico para entende-lo libro a
la, como corresponde a un antigo repreaqueles sectores de poboación que estisor e agora defensor do estatus diglósiv~ron totalmente abandonados. Conci- Diante do Grande Hotel de Mondariz Balneário, a fins da década dos 20, de esquerda a dtreita, Vicente Riestra, Enrique
co do galego. Par"a comprobar estas
biuse ata agora a dinamización cultural Peinador, Ramón del Valle lnclán, Ramón Cabanillas, e Vitoriano García Martí.
aseveracións ahonda con con ultar o
coma unha preocupación urbana, marcapítulo "Presidencia" do Catálogo de
xinando, as áreas rurais, nas que vive a maioría da nosa pobopublicacións da Xunta correspondente a maio de 1991.
ación. E o noso propósito decidido inverter esta tendencia,
colocar nun primeiro plano e articular unha oferta cultural seQue as máis destas publicaci"óns do Presidente da Xunta
ria importante para as nosas áreas rurais"(l).
non teñan carácter venal , senón que sirvan como obxecto
de regalo para as visitas protocolarias, deixan ao descuberOra ben, cando se van cumprir tres anos de lexislatura con
to, ademais do seu tradicional egotismo e a súa falla de elemaioria absoluta, aínda non atopamos por ningures esa progancia espiritual, que Fraga non persegue outra cousa que a
metida rede de pequenas bibliotecas rurais, a pesar dos índiconsabida propaganda política partidista . O Presidente da
ces de lectura tan baixos que puxeron ben de manifesto as inXunta, aínda que se gaba a miúdo de ser diplomático de cavestigacións de Xan Bouzada. ¿Pero poderíase esperar acaso
rreira, parece ignorar que representa a un País e a unha Culoutra cousa, no ámbito da extensión cultural, de quen levou a
tura e non a si mesmo cando regala libros e discursos asinacabo inclusive unha moi grave redución de orzamentos para
dos por el. Pero, por moita crise de valores que haxa, polo .
as ensinanzas básicas e medias. estatais, postas baixo a direcde agora aínda nos negamos a aceptar que a máxima expreción ideolóxica de representantes de grupos represores, como
sión da Cultura Galega actual sexan os opúsculos superfio Opus Dei e a Inspección?
ciais do Sr. Fraga.

•••••••••••••••••••••••••••••

'O Presidente da Xunta parece

ignorar que representa a un País
e a unha Cultura e non a si
mesmo cando regala libros e
discursos asinados por el".

No "Prólogo" á Guía de bibliotecas elaborada pro Camacho
García, Pazos Ferreirós e Abad López xa se deixaba constancia no ano 1988 da responsabilidade das autoridades públicas
no baixísimo índice de lectura en Galicia:
"A penuria de medios, a inadecuación á realidade xeográfica,
o tradicional desinterés dos poderes públicos, o pouco número de profesionais, non propiciaron que a lectura fose un hábito arraigado nos homes e mulleres de Galicia"(2).
(1) FRAGA IRlBARNE, Manuel: Discurso de Investidura, Xunta de Galicia,
Santiago de Compostela, 1990, p. 43.
(2) CAMACHO GARCÍA , Enrique; PAZOS FERREIROS, Ramón L. e ABAD
LÓPEZ, Marta Mª: Mapa bibliotecario de Galicia. Gu(a de bibliotecas, vol. II,
Consellería de Cultura e Deportes, Santiago de Compostela, 1988, p. 5.

(Ven da páxina anterior)

miar", propio case dun estimable
poeta, como se pode apreciar, por
exemplo, nesta ·sabia utilización
dun leve paralelismo sintáctico para
aludir ás diferentes obras de Cabanillas que anteceden ao poemario
distribuído agora pola Xunta:
"Xa Galahaz estaba de volta de galgar triunfante polas abas do Cebreiro, Artur durmía placidamente nun
Jeito de flores e de rosas, don Amaro de Arentei había xa tempo que
baixara á cova co remorso no peito
e, cando aínda se escoitaban os
laios de dona Sabela de Castro por
non chegar a tempo de ve-la cabeza
de Pardo de Cela bica-las frías lousas da praza de Mondoñedo, aquel
15 de marzo de 192ó, no horto de
don Ramón agromou fresqueira e
vizosa unha Rosa de cen follas"(5).
Quen coñeza minimamente o estilo
atropelado de Fraga, ten que reco(5) Ibídem, p. 8

Non podemos esquecer que, hoxe por· hoxe, non obstante o
auxe dos novos medios de comunicación de masas, o libro segue sendo o principal instrumento de cultura.
É obvio que esta situación de déficit cultural non debeu ser
inconveniente ningún para que un Premio Nobel, un Premio
Miguel de Cervantes, un Premio Nacional de Literatura e o
director dunha editorial de pasado ilustre acompañasen ao
Presidente da Xunta nas entrevistas con Mário Soares en
Chaves. O que proba que, máis alá das declaracións de escepticismo político dalgún intelectual profundamente vencellado
ao fascismo durante a Guerra Civil e nos anos corenta, ou da

ñecer que dista tanto do utilizado
neste fragmento como o de Álvaro
de Campos do de Ricardo Reis pessoanos. Na revista madrileña Leer
caracterízase desta maneira o estilo
ortónimo do Presidente da Xunta:
"Exhibe una gran hinchazón retórica
que en ocasiones se hace muy pesada. Gran tendencia a la inclusión de
citas como si tuviera prisa por demostrarle al lector lo que sabe"(6).
Por outra parte, o feito mesmo da
selección <leste volume de Cabanillas para a reedición demost:ra que
o autor destas páxinas prologais debeu ser un profesor de Literatura
galega, pois sabía ben que A rosa
de cen follas era un dos poucos poemarios que non contiña composicións de tema patriótico inasimilables polo fundador do PP. Se, ademais, A rosa de cen follas presenta
unha fermosa portada de Castelao,
(6) "Nómina de escritores políticos", Leer, n2
4 (Abril-Xüño), 1986.

contribúe a manter a ficción bastarda de que os membros dese partido,
en especial o "Caudillo do Deza",
son capaces de asumir as teses políticas do nacionalista rianxeiro. O

..... •.•......... .
'Estamos seguros
de que Reimundo
Patiño non se
prestaría
endexamais a este
xogo
bochornoso".

A eses textos habería que agregar aínda os prólogos e introducións que levan a asinatura de Manuel Fraga, pero que debemos dubidar que correspondan plenamente á súa autoría,
c,omo o ensaio "Un home chamado Álvaro Cunqueiro" de
Alvaro Cunqueiro. Dous discursos ou o "Prólogo" aos Estudios sobre o Estatuto Galego, editados pola EGAP en 1991,
no que se perciba doadamente a existencia de dous e tilos e
dous discursos ideolóxicos claramente diferenciados.
Un capítulo máis desa realidade e perpéntica, digna do e tudio dun Zamora Vicente, constitúeo o "Limiar" á edición de
A rosa de cen follas de Ramón Cabani11as. E te volume non é
un auténtico facsímile porque ampliaron considerablemente o
tamaño da plaquette orixlnal, para que se prestase menor ao
formato dos libros de regalo tradícionais. •

autor do "Limiar" non podía ignorar que este volume de Cabanmas é
practicamente inencontrable nas librarías de vello de Galicia, pois
Enrique Peinador fixera unha edición de 300 exemplares, como lle
confeso u o propio poeta a N abor
Vázquez nunha entrevista en marzo
de 1954(7). Por iso mesmo non lle
debeu ser moi difícil ao lacaio, digo asesor, do Presidente convencelo de asinar un texto de presentación dun poeta nuclear na historia
da nosa literatura. Outro argumento
concluínte de que este "Limiar"
non debe ser da autoría de Fraga
constitúeo o conxunto de citas de
Villar Ponte, Risco, Carballo Calero e Álvaro Cunqueiro, propias de
alguén que está moi instalado na literatura galega, pero nunca de Fraga. Do autor de Merlín e familia toma dous breves parágrafos correspondentes ao texto "Ramón Cabanillas de Cambados", incluído no
(7) VÁZQUEZ MONTERO, Nabor: "Diálogo a simple vista", La noche (18-IllOl 954).

vol. IV da Obra en galego completa. Hai que aclarar que Cunqueiro
se ocupou en varias ocasións mái
da significación da obra de Cabanillas, especialmente nas páxinas de
la Noche, pero non eremos que á
autor <leste "Limiar" 11e interesase
citar algún texto do escritor de
Mondoñedo no que se deixaba
constancia da condición de poeta
nacional que desempeñou na súa
época o autor de Da Terra asoballada, como na prosa lida no camposanto de Fefiñáns na homenaxe
tributada á súa memoria pola Real
Academia Galega, o 3 de xullo de
1960:

"Todo o que foi de nós, todo o que
é de nós, todo o que será de nós fixo home na pequena, homildosa
terra que foi dada ós galegos. Encheuse iste home, iste Ramón Cabanillas de Cambados, de luz, e
cantou. A poesía é a meirande das
certezas, i-é por iso que reside nelas toda a espranza posibre, todo o
(Pasa á páxina seguinte)
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OS LIBROS QUE. TODOS OS ·GALEGOS
DEBEN COÑECER!!

O RECOMENDADOR DE
RAMIRO DE MAEZTU
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as mans de
Ylmérica

A.C.

XUNTA DE GALI C IA

futuro dun pobo. Home libre, Cabanillas dixo as certezas galegas,
as pasadas .. as presentes i-as futuras. Puxo a sede das bocas galegas
no terrón xusto. Dixo, por toda a
nación, si e non, como Cristo nos
ensiña. Envelleceu a carón da fogueira por el acesa, e finouse pra
que todos chorásemos unha dura,
triste mudez"(8).

UN NOVO ILUSTRADOR
Como é abido, A rosa de cen follas conta cunha moi fermosa portada de Castelao, de aí que este libro figura e por dereito propiro na
exposición organizada o ano 1988
polo Museo de Pontevedra en homenaxe a D. Antonio Odriozola
Capas. Os artistas galegos e o libro. 190011936.
A parte de romper gravemente o
deseño orixinal do poemario de
Cabanillas e o estilo das ilustracións de Castelao, un dos feítos
que rnáis sorprenden ao lector inxenuo nesta edición de A rosa de
cen follas é a inclusión de oito debuxos de Xaime Quessada, un tanto acaramelados, moi na liña das
ilustracións doutros libros recentes.
Un, sinceramente, quere crer que
e ta colaboración do autor de Lucenza "ad maiorem gloriara domini
Emmanuel" se debe.u a algunba celada ou mangancha, aínda que non
ternos constancia de que o pintor
ourensán protesta e publicamente
por unha manipulación. Pois, doutro xeito non poderiamos explicar
racionalmente a enorme contradición que upoñería participar conscientemente nesta operación de
imaxe p eudogalegui ta de Fraga e
o ter a emade a opinións política vertidas no libro de conversas
con Sotelo Blanco. Non orna s
quen, certamente, para de mentir
a úa interpretación ocio-políticas obre o expre ionismo abstracto pañol, pero i e tamos eguros
de que Reirnundo Patiño, o introdutor en Galicia de te estilo pictórico, non e prestaría endexarnais a
e te xogo bochorno o.+
(8) CUNQUEI RO, Álvaro: "Bardo en fi n",
La Noche (4-VIT- 1960).

••••••••••••••••
'Para xustificar as
louvanzas de
Cabanillas o autor
permítese algunha
referencia
negativa ás bases
da moderna
lírica".
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Nós aínda conservamos certas esperanzas de que na Facultade de Ciencias
Políticas de Santiago se fagan estudios sociolóxicos sobre a recruta de
propagandistas e ideólogos que fai a burguesía de Galicia ao longo dos séculas XIX e XX. Ao mellor resulta que na época actual desempeñan esa
función antigos membros da esquerda, que mesmo dan o seu apoio a Fraga, como se se tratase dun demócrata burgués convencido á maneira de
Pujol ou Ardanza, unha crenza que non comparte a maioría dos presidentes das comunidades europeas.
Desde o punto de vista estritamente político, non interesan moito os moti• vos persoais que poden levar, nun auténtico suicidio moral, a un antigo esquerdista a colaborar cun personaxe autoritario como Fraga Iribame, pero
resulta perigoso gardar silencio durante moito tempo s-0bre este tipo de colaboracionismo intelectual, por máis que se xustifique cunha pretendida
creba xeneralizada de valores. Non ignoramos que os cadeados dourados
das subvencións, presentes ou futuras, contribúen decisivamente a que non
abunden as tomas de posición claras e nítidas sobre a realidade de Galicia
por parte de intelectuais de certa sona. Pero u nacionalismo pe esquerdas
dificilmente poderá avanzar na sociedade se, previamente, non vai conseguindo a hexemonia ideolóxica. É desde esta perspectiva desde a que se
debe xulgar como moi preocupante a tendencia actual de Fraga a apropiarse de símbolos e mitos galeguistas
• • • • • • • • • • • • • • • • para crear confusión no electorado.
Estas prácticas políticas de confusión
e de apropiación terxiversadora resúltanlles ben coñecidas aos estudiosos
dos diversos fascismos europeos.

'Aínda que
fixese o esforzo
de imitar o estilo
do propio Fraga
poderíase seguir
denunciando a
farsa dos
comentarios
literarios do
Presidente da
Xunta".

Aínda que o redactor do "Limiar" de
A rosa de. cen follas fixese o esforzo
de imitar o estilo descoídado do proprio Fraga 1ribarne e non intentase
deixar as súas pegadas nun texto asinado por mans alleas, poderíase seguir denunciando .a farsa dos comentarios literarios do Presidente da
Xunta, pois estamos seguros -de que
este político non le a poesía de Cabanillas. Com-0 el mesmo confesou
nunha entrevista concebida hai meses
irevista Estilo Galicia, o autor que si
relé é Ramiro de Maeztu, a -quen chega a recomendar á mocidade actual.
Unha lectura absolutamente lóxica
nun político autoritario coma e1, que
dernostra unha vez rnáis a súa coherencia .ideolóxica co pasado franquis ta, e inutiliza completamente as <;ampañas de imaxe destinadas a presentalo como un converso ao galeguismo. ¡Pero se Fraga nunca pasou da
galegada! ¿Como non se ha de poñer
en relación, entón, esta defensa de Maeztu coa negativa de Fraga a aludir
en certos textos ao movemento nacionalista galego dos anos visnte e da II
República, e coa exaltación do acceso ao poder do fascismo en España en
1936 a través da vía militar? O seu discurso como Ministro de Información
e Turismo no actos conmemorativos do XXVIII aniversario da fundación
de Falange Española y de las JONS de Galicia en Vtlagarcía de Arousa non
deixa lugar a dúbidas sobre o seu pensamento, nunca rectificado:
"[... ] Pero, además de realizaciones, tenemos un haz de ideas importantes,
son aquellas cuyas banderas se alzaron hace 30 años, por José Antonio Primo de Rivera y el magnífico grupo de hombres de su generación, que se
adelantaron a comprender que era necesaria unha vía recta q_ue no fuera de
derechas ni de izquierdas. No podían estar ni con unas derechas que no
comprendían las necesidades de un mundo nuevo, y se aferraban a fórmulas caducadas, llenas de egoísmo social, ni tampoco aceptar que, por reacción contra esta situación, la izquierda se nacionalizara, anunciara la traición a la Patria y llevara al pueblo engañado hacia el ateísmo, hacia la revolución materialista y despiadada. Ni derechas ni izquierdas, nuestro Movimiento, precisamente por su enorme ambición transformadora, no podía
ser un partido más. El haber sabido nacionalizar la izquierda y elevar las
banderas de la justicia social en el mismo mástil que las banderas de la Patria, es el gran éxito del Movimiento y es lo que ha sabido encamar con su
ejemplo de austeridad el Padre de la Patria, luchador incansable, nuestro
caudillo Franco"(l).

-Os -camiños dos emigrantes deixaron
rodeiras que aparecen por todo o mundo a
pouco que se·removan as silvas do tempo.
Somos, con Irlanda e Grecia, o país máis
. emigrante do mundo. Recuperar as cadras
de tanto mapa trabucado só será posíbel
desde a contestación leal a unha pergunta
sinxela: ¿por que emigramos tanto
os galegas?
As pe-zas da crónica perdida com'ezan a
· acaer con harmonía nestas páxinas
conmovedoras que compuxeron Gonzalo
Allegue e a súa equipa.

No primeiro tomo oferécese unha estensa documentación baseada en arquivos,
protocolos notaria is, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoais ...

O segundo tomo consta de máis de duascentas fotografías que documentan os
traballos, oficios, a vida cotiá dos galegos de Alén Mar.

Ademais, se Fraga Iribame lese a obra de Cabanillas, atragantaríase con moitas composicións do poeta cambadés, inaceptables para o seu chovinismo españolista e a súa ideoloxía reaccionaria. ¿Que pensaría, por exemplo, o actual
Presidente da Xunta dun poema da prirneira edición de Vento mareiro como o
soneto "A un cacique"? Non .se ha de esquecer que na voluminosa obra poética de Cabanillas aparecen versos ben máis heavys que algúns de Siniestro Total -non en van a Obra completa editada en 1959 polo Centro Galego de
BB.AA. tivo que circular clandestinamente durante anos; e como mostra do
que dicirnos, ahonda a última estrofa do soneto anteriormente citado:

.'

"¡Rite, ladrón! ¡A túa sepultura
levarémo-los filias, pra escarmento,
a escupir sobre aterra en que apodrezas! "(2)+

NIGRA IMAXEN S.L.

(1) "XXVIII Aniversario de las Falanges Gallegas'', El Correo Gallego (19-III-1963).
(2) CABANILLAS, Ramón: Vento mareiro en Obras completas,!, Akal Editor, Madrid, 1979, p. 193.
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O trinque

Actos

Cine
rra amarela, realizada en 1984.
Dentro da programación de Pro·
ducción galega o
CGAI estreará· o
dia 28 o filme
Cielito Lindo, dirixida este mesmo
ano por Alber
Ponte. As sesións
serán ás 20, 15h na
Sala de Proxec~
cións do CGAI, na
r/ Durán Loriga,
1O da Corufia. •

Periodismo en acción
O neno que berrou puta.
Filme inabitual e auténtico. História dun neno
psicótico, cruel, seductor.
e intratabel. O dificil papel dunha nai e o acertado retrato do entorno social. Non é das que se esquecen. +

No Centro Social de Vite, en Compostela, o dia 23 ás 18h proxectarase Os gritos do siléncio; o dia
24 Bos dias Vietnam, e o 25 pasarase Baixo o fogo á mesma hora.
A entrada será libre.

Tres ciclos
O Centro Galego de Artes da Imaxe está a ofrecer o ciclo Clásicos
en Cinemascope. Os dias 26 e 27
proxectarase Rebelde sen causa,
de Nicholas Ray. Seguindo co ciclo
adicado ao director chinés Zhang
Yimou o dia 29 proxectarase Te-

Convocatórias
Concurso
de Teatro Breve
A Escola Dramática Galega convoca o XII Concurso de Teatro Breve, para
orixinais inéditos, cunha extensión máxima de vinte fólios a dobre espazo. Mandaranse por triplicado, sen
mite e con plica a: "Escola
Dramática Galega. XII
Concurso de Teatro Breve.
Rua Santa Teresa, 18 baixo.
15002 A Coruña". O prémio, dotado con 50.000 pts.
inclue a publicacion da obra
premiada nos Cademos da
Escola Dramática Galega.
O prazo de admisión de orixinais rematará o dia 31 de
Decembro. A E.D.G. poderá estrear, de acordo co autor/a a obra premiada.

re-

Lemas
para a língua

D Concello de Cambados
convoca un concurso de lemas para a Campaña de
Animación ao emprego do
Idioma Galego que este
concello levará a cabo proximamente. Os lemas tratarán da necesidade de espallar e defender o emprego
do noso Idioma. O lema
non poderá exceder de 1S
palabras e apresentarase sen
sinatura, e sen nengun outro
dado que permita recoñecer
o seu autor/a. Nun sobre pechado, que se unirá á cartulina que contefla o lema, incluirase o nome e enderezo
do autor/a; no caso de ser
escolar, citarase tamén o
Centro de Estudos. Os lemas mandaranse á Casa de
Cultura do Concello de
Cambados: Rua Nova, 4,
antes do 5 de Novembro.
Serán premiados os 5 me~
llores lemas, cun lote de libros valorados nunhas
5.000 pts.

Modaxove
A Conselleria de Cultura e
Xuventude convoca Tesoi·
ra:I Mostra de Novos Creadores de Moda-Xuventu·
de 92, na que poderán participar xoves deseñadores de
moda entre os 16 e 30 anos
de idade, en grupo ou individualmente. A temática será de libre eleición. As
obras deben ser orixinais e
non se ter apresentado noutro certame. Os participantes presentarán os seus deseños en láminas de 42 por
32 cm. como mínimo, con
deseflo de fronte e de costas. Pódense apresentar un
máximo de 3 coleccións,
cada unha de 1Oa 15 modelos. Cada obra levará no reverso o tíduo e a descrición
da mesma co seudónimo do
autor/a. Xunto coas obras
deberá entregarse un sobre
pechado co seudónimo no
exterior figurando no seu
interior o boletín de inscrición cos datos do autor ou
autores, enderezo, teléfono
e fotocópia dos seus DI.
Deberán tamén presentar o

Recital poético
Artistas do Morrazo pola Solidariedade é o lema do ciclo organizado pola Comisión contra o V Centenário. Ademáis dunha mostra que
plástica, o 23 terá lugar no pub
Komplot de Cangas un Recital Poé·
tico no que participarán Xosé Vázquez Pintor, Xabier Lorenzo e Pere
Boubeta, acompafiados pola música
de Perete. O 30, Charla-colóquio ás
20h na Casa da Cultura, e ás 22,30h
Cea pola solidarledade, no restaurante "O Marifieiro" de Cangas.
Venda de invitacións nos locais do
Comité.•

Anúncios de balde
seu curriculum, e canta documentación consideren de
interese para mellor valoración da obra. Os participantes deberán presentar os
obras na Delegación
Provincial da Conselleria de
Cultura e Xuventude de
Pontevedra. R/ Benito Corbal, 47-2, 36001 Pontevedra. O prazo remata o 16 de
Novembro. O xurado seleccionará 1O participantes
cunha colección de cada.
Estes confeccionarán 4 dos
modelos para o pase a realizar o dia 18 de Decembro
no Auditório do Centro Cultural Caixavigo. Os deseños
exporanse na Casa das Ar- .
tes de Vigo, desde o 18 dese
mes até o 11 de Xaneiro do
93. Outorgaranse dous prémios de 250.000 pts.

Deseño gráfico
A Conselleria de Cultura e
Xuventude convoca a 11
Mostra Nacional de Xoves
Deseñadores Gráficos Xuventude 92. A mostra non
terá carácter competitivo.
Os participantes serán menores de 30 anos. Cada participante poderá enviar un
máximo de tres obras, que
serán orixinais ou impresas.
Haberá unha selección prévia á exposición da mostra,
procurando que na mesma
se recollan o maior número
de participantes. O tema é
libre. Coa obra enviaranse,
ademáis dos dados persoais
do autor/a, un pequeno curriculum. Os participantes
deberán apresentar as obras
na Delegación Provincial
da Conselleria de Cultura e
Xuventude de Ourense, na
Afda. da Habana, 105-3. O
prazo para a recepción das
obras será até o 15 de Novembro. A inscrición deberá efectuarse mediante o
boletín normalizado. Un
xurado seleccionará os mellares traballos, que serán
expostos en Decembro na
Casa da Xuventude de
Ourense. Os prémios consistirán nun Diploma de
participación e un obxecto
lembranza da Mostra, ademáis a organización realizará un Catálogo, que se enviará aos participantes.

Encadernación
Artística
C.E.M. Cooperativa de
Educación Medioambiental organiza o 11 Curso de
Encadernación Artfstica,
impartido por Carlos Rey,
que dará comenzo o dia 2
de Novembro. O curso terá
unha duración de 7 meses,
de Novembro a Maio. a desenvolver os luns e mércores, con duas posibilidades
de horário: de 17 a 19h e de
19,30 a 21,30h., no local de
CEM. Terá unha cuota mensual de 8.000 pts. e o prazo
de inscrición remata o dia
26 de Outubro. Mais información en CEM, r/Laracha
10-sótano. A Corufla. Tlf.
26 5640.

Língua e
publicidade
Aga Produccións/Ednaga.
S.L. convoca unha Bolsa de
Investigación sobre "A
Língua Galega e a Publicidad e", á que se poderán
acoller colectivos ou persoas. As solicitudes entregaranse no domicílio social da
entidade, R/Maria, 98-2.
15401 Ferro!. Mais información no Tlf. (981) 35 04 75.

Axudas
para proxectos
tonvoca a Axéncia Española
de Cooperación Internacional
do Ministério de Asuntos
Exteriores. Subvenciona proxectos de axudas ao desenvolvimento, promoción e difusión educativa, intercámbio e actividades culturais.
Poden solicitalas persoas xurídicas, entidades públicas ou
privadas. O prazo remata o
31 de Decembro. A convocatória está publicada no
B.O.E. do 19-05-92. Máis información na Axéncia, Avda.
Reyes Católicos, 4. 28004
Madrid. Tlf. (91) 583 91 54.

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

Monterrei
A Asociación Cultural
Monterrei organiza para os
dias 22, 23 e 24 deste mes
as l ,Xornadas Culturais
do Val de Monterrei (Verín), que terán un prezo de
2.500 pta. para os non sócios. Estas primeiras Xor- •
nadas 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 Cul·
tura e información; o dia
23 António Rodríquez Colmenero e Anselmo López
Carreira falarán sobre história, mentres que Miguel
Angel Gaonzález e Felipe
González Vega falarán 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 Xomadas rematarán cunha mesa
redonda sobre As posibilidades Sóci.o·Económicas
do Val de Monterrei. Para
poñerse en contacto coa A.
Cultural chamar aos Tlfs.
(988) 41 00 41 (Xabier) e
41 03 79 (Alberto Blanco).

Prémio Empresa

O Comité Cidadán Galego Anti·
SIDA de Compostela terá o seu
local aberto ao público de luns a
venres de 16,30 a 21 h, e os martes
e mércores potas mafiáns de 11 a
13h. Tamén contan cun contestador automático para facilitar o
contacto fora deste horário. O local
está en Ponte de San Miguel, 2baixo. 15704 Compostela. Apdo.
correos 117. Tlf. 57 34 01

A Confederación ae Empresários de Pontevedra convoca este premio de Investigación e Periodismo. Os traballos serán totalmento orixinais, e publicados nos médios de comunicación entre
o 1 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 traballos 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 pecho.
O fallo do xuri darase a coñecer no primeiro trimestre
do 93, e o premio estará dotado con 1.000.000 pta.

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 rio Mifio. Finca
con froitaies. 18.000.000 pts. (facilidades). A 30 km de Ourense. Tlf.
(981) 22 12 63. Femando.

III Mostra
de Teatro

Véndense cachorros Cocker de 4
meses, xa vacinados. Tlfs. (986)
37 40 18 e 43 65 87.

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 Corredoira, l. Antes do 30 de Outubro. As dotacións irán desde
25.000 a 250.000 pts., segun as categ?rias. +

Poesia
A Concelleria de Cultura de
Ourense convoca o Prémio
de Poesia "Cidade de Ou·
rense", 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 péchase o 11 de Decembro. O
prémio está dotado con
250.000 pts., placa de prata,
e publicación da obra.

III Certame
de Cerámica
Poderán apresentarse os xoves de até 30 anos en duas
categorias: até os 17 anos e
dos 18 aos 30 anos. As
obras enviaranse á Delegación Provincial da Conselleria de Cultura e Xuventude
na Corufia, na r/Durán Loriga, 9-1. Tlf. 22 13 36, até o
7 de Novembro. As dotacións dos premios irán desde 10.000 a 70.000 ptas. dependendo da categoria. +

História da Lfngua em Banda Desenhada. Segunda edi9om. Esgotados 3.000 exemplares da 11 edi9om.
Pre90 300 pta. Edita e distribui
Grupo Reintegracionista Meen·
dinho. Apartado 678-0urense. Venda por reembolso ou vale postal.

A revista literária "Ollsbos", 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 r6stlca
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 Bafios. Pizarra, 47-4F, Vigo. Tlf. (986) 41 34 96.

gal, 16. 27500 Chantada. Tlf. Anxo
(982) 44 02 75.
Autonomia. Centro de difusión alternativa (discos, libros, camisetas,
chupas). Mércores e venres de
19,30 a 21,30 h. Sábado maftá e
tarde. R/Maria Bercliales, 39-2. Vigo. Distribución non comercial.
Calxa 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 Garcia: 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 folle e tamén exposicións de
fotografia, pintura e escultura. Os
grupos ou colectivos interesados en
contactar chamade aos tlfs. (981) 71
49 24 ou 75 42 36. Preguntar por
Xosé M' Vareta.
Véndense camisetas de forte con·
tido hispano·fóbico. Tlf. (986) 30
38 58.

Camisetas Me cago no V Cente·
n'rio, para financiar proxectos de
solidariedade con comunidades
indfxenas. Pedidos
contrareembolso a
1
Pisos poro
Xevale: Avda. Portu1 compartir, avisos,
gal, 16. 27500 Chan1
1 olugueres, c6mbios,
tada. Lugo.
1

,--------------,
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compras, vendas,
contactos ...
de publicaci6n
gratuita na secci6n

.&Dúaoloa de balde
Tfno. (986) 43 38 86
ANOSA TERRA.

Escritor cinematográfico oferécese para ela·
boraclón de guións.
Tlf. (986) 22 61 52 .
Chamar de 15 a 16h.

Tea de liño, primelra
calidade e bon prezo.
Véndese por metro.
Tlfs. (986) 31 24 87 /43 99 62.

L-------------..1
.

Casa Popular "Fogar
Infantil". Centro social
okupado de Ourense precisa da tua
colaboración. Se estás interesada/o
en criar unha cultura alternativa, autoxestionada e reivindicativa podes
participar na organización de exposicións, charlas, obradoiros, cursifios...
Tamén necesitamos axuda material,
o que a ti non te serve, a nós podenos ser útil. &tamos no antigo orfanato, no recinto de campus universitário. Apdo. 660. 32080 Ourense.
Papaventos Educación Ambiental
oferece a centros escolares, concellos, empresas, institucións... todo tipo de programas de educación ambiental, obradoiros de reciclaxe, teatro ecolóxico, audiovisuais, xogos
cooperativos, fondo bibliográfico,
festas verdes, xomadas de ecoloxia,
cicloturismo, etc. Papaventos, Portu-

Troco ou vendo mel e polen producidos na meia montaña ourensá.
Mando información sobre o manexo
das colmeas aos interesados que o
desexen. José Lufs Cortizo Amaro.
32435 Rubillón-Avión (Ourense).
Desexaria estabelecer contacto con
persoas de fala grega. Podedes
escreberme ao Apartado 938 de
Santiago de Compostela
Vendo ou troco sobres con mata·
selos e rodillos conmemorati·
vos, os máis dos anos 1980 e
1981, acepto outros sobres ou selos. Ricardo Alonso, rua Compostela 2-3C, 36700 Tui. Tlf. (986)
60 35 59.•
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Teatro

Asociacionismo
A Casa da Xuventude de Vigo
acaba de editar un novo número
do BIX, o Boletín de Información Xuvenil, no que se da información sobre bolsas, cursifios,
certames, actividades culturais e
diversos traballos dirixidos aos
xoves. Elaboraron ademáis un
Boletin Monográfico sobre Asociacionismo~ orientado a fomentar o asociacionismo xuvenil e no
que se dá información precisa sobre trámites e documentación necesária para constituir unha Asociación, os modelos de solicitudes e de acta fundacional, estatutos, regulamentos, etc. asi como

información sobre a lexislación
que afecta ao tema, e unha lista:
de enderezos e teléfonos útiles.
Todos os interesados en recibir
estes boletins poden enviar as
suas solicitudes, onde conste o
nome e enderezo, ao Centro de
Información Xuvenil, Casa da
Xuventude, r/López Mora,31.
36211 Vigo.+

go no Pazo-Museo "Otero Pedrayo" en Trasalba, Ourense.

Festival Iberoamericano

Victeo
Z. Rubczinsky
Monográfico adicado a este autor o
dia 22 dentro da programación do
Ciclo de Videocreación. Será ás
20h no Centro Cultural Caixavigo.

Teatro

Mostra

A Lagarada

Até o dia 25 desenvolverase en
Boiro a Mostra de Teatro non
Profesional.

Todos os dias, agás luns e martes, a
partires das 19h representación a
cargo do Centro Dramático Gale-

No Teatro Principal de Compostela estase a celebrar o Festival
Iberoamericano de Teatro. O
dia 23 ás 22,30h o grupo "El
Galpón" de Uruguay representará "El vendedor de reliquias". O
sábado 24, de novo ás 22,30h a
Compañia Absurda de Brasil
representará "Josefina la Cantora", de Franz Kafka. o domingo
25 o Teatro Itinerante de Vene·
zuela porá en cena "La secreta
obscenidad de cada día", de Marco António de la Parra.•

Exposicións

Trio Serrano-Yepes
Concerto no auditório do Centro
Cultural Caixavigo o 25 ás 20,30h.

Opera e Zarzuela
Os dias 23 e 24 ás 20,30h celébrarase no Centro Cultural Caixavigo
o IX Festival de Opera e Zarzuela "Memorial Camilo Veiga", organizado polo Círculo Mercantil e
Industrial de Vigo.

Piano
Concerto a cargo de Krystian Zi-

merman odia 30 ás 21h no Auditório de Galfcia, en Compostela.
Interpretará obras de Brahms, Szymanovski e Chopin.

Santa Cecília Orchestra
de NewYork
O dia 28 na Sala de Concertos do
Centro Cultural Caixavigo.

Harpa
Concerto de harpa a cargo de Benoit Wery no Centro Cultural Caixavigo. +

.
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MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA
BOLETIN DE INSCRIPCION

Alén-mar

Electrografias

"A creatividade galega
no Novo Mundo". Obras
de 38 artistas galegos no
Mosteiro de San Martiño
Pinário de Compostela.

Mostra na Galeria Lucerna de Ourense.

Luz Lafuente
Pinturas na Sala de exposici óns de Caixa Pontevedra.

.

Localidade ......................................................O.P........................ .
Provincia .............................................Telf.................................. ..
Profesión .......................................................................................
Centro de traballo ..........................................................................
DOMICILIACION BANCARIA

Caixa/Banc (1) ............................................................................ .
Sucursal. ......................Cta. cte./Lbrt. afor. (1 L. ............................ .
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Obras na Galeria Sargadelos de Compostela.

Maria Xosé Díaz
Esculturas na Galeria
Sargadelos de Ferrol.

MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGUfSTICA
Ruado Vllar 29, 12 B. Apdo. 247. Tefl. 56 38 85 Santiago

DE GALICIA

Carlos Maside
Pinturas na Sala Isaac Dfaz Pardo do Auditório de
Galícia, en Compostela.

Na Galeria Trinta de
Compostela mostra "Cinc o artistas de Malborough", obra sobre papel
de Jorge Castillo, Juán
Genovés, Lucio Muñoz,
Luís Gordillo e Manolo
Valdés.

Oleos na Galeria Pardo
Bazán da Coruña.

América

Consuelo Liñeira ·

No compostelán Pazo de
Fonseca exposición científica "A história natural
de América".

Arquitectura
Na sé do Coléxio de Arquitectos de Galfcia, na
Praza da Quintana en
Compostela, mostra "Arquitectura da Auga".

Virxílio
Ampla mostra do seu traballo na sala da Fundación Caixa Galfcia na
Corufi.a. -

Warhol e Oldenburg.

Tui

Luís Seoane

Mostra fotográfica "Tui,
50 anos de história" no
Museo Diocesán.

Pinturas no Pazo Municipal da Coruña.

Pope
Expresionismo
Abstracto
Na Galeria Severo Pardo
de Vigo obras de De Kooning, Noland, Olitski,
Rouschenberg, Litchenstein, Ropsenquist, Jones,

Rosa Caamaño
Pinturas na Sala Os Peiraos, na Praza da Constitución en Vigo.

Perú

Victória
de la Fuente
Mostra antolóxica no
Centro Cultural Caixavigo.

Torres Pato
Pinturas na Aula de Cultura de Caixa Ourense en
O Barco.

Puri del Palácio
Obras nas Salas de Arte
Caixavigo.

Maria Villanueva ···:......,p
Mostra na sala "A Fábrica" de Allariz.

A
n.

OGrupo-TallerAbracadabraorganiza unhamostrade seis gravadoras até o
31 deste mes no Centro
Social de Beade, en Vigo, en colaboración co
Museo Nacional do Gravado de Buenos Aires.

Xohán Torres

.........................................a.........de ..................................... 199... .

(2) De 1000 a 5000 pta.

Abracadabra

Marlborough

Apelidos ........................................................................................ .
Noma........................................... Enderezo.................................. .

(1) Tache-se o que non proceda.

Queta
Pinturas na Sala do Banco Galega de Lugo.

s· ,.

Artesania popular peruana na Casa da Cultura de
Xinzo de Lfmia.

Beatriz Abi1leira
Esculturas na Galeria
Saira, en Vigo.

Banda Deseñada
Exposición "Unha historieta democrática". No
Museo Municipal de Ourense.

A Arte

epa .1m?n

Mostra pictórica ~a Casa
da Cultura de Ole1ros.

Míquel Herreria
Obras na Galeria Androx
de Vigo.
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MARGA R. HOLGUl N

"Imaxes da Arte en Galfcia", mostra fotográfica
de Xurxo Lobato no Museo Arqueolóxico de Ourense.

Carme Hermo e
Antón Sobral
Obras no. Teatro Principal de Pontevedra, até o
31 deste mes.

Danza
das Espadas
As obras que se apresentaron ao Concurso de Fo·to grafia sobre a Danza
das Espadas de Marín estarán expostas nos locais
do Ateneo Santa Cecflia.

Solidariedade
A Comisión contra a celebración do V Centenário organiza diversos
actos dentro do ciclo Pola Solidariedade, en
Cangas de Morrazo. Unha ampla mostra que acolle pintura, cerámica, debuxo, escultura, fotografía e instrumentos populares está aberta na Casa
da Cultura de Cangas.

Fotobienal
o dia 29 abre as suas portas unha. nova edición da
Fotobienal en Vigo, no
Centro Cultural Caixavigo e na Nova Sala de Exposicións Caixavigo.

Emigrantes: as
mans de América
Nigra Edicións presenta
a mostra fotográfica Ga·
legos: As mans de Amé·
rica, na Sala da Caixa
Ourense.•

CONSELLERÍA DE CULTURA EXUVENTUDE

Ruado Príncipe, 22, pla1;1tabq.ixa
Apartado· postal 1·371 (362°0'0 Vigo),
Tel.: Administración, Sull>scricións_
e Publicidá.de (986) 43 38 3Q•.
Redacción (986) 43 3S-86 - 22 24 05. ·
Fax (986) 22 31 01 .

Director: Alfonso Eiré López
Presidente: Francisco Carballo
Empresa Xornalística Editora:
Promocic)ns Cultura is Gategas S.A.
Papel 100% reciclado, de 65 gtm2, branqueado
con oxíxeno. fabricado por Papelera Echezarreta.
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TRES EN RAlA

Excedentes
e sobrantes
•CARLOS MELLA

S

empre hai que desconfiar deses homiños cativiños, feos, de
pernil recortado e cueira descolgada.
Búscanche un embrullo por un quítame alá esas pallas, e non che deixan
viver en paz, que é o que adoitamos
facer cristiáns de ben.
Don Cuevas, o presidente dos empresários, di que os xubilados e os parados son uns langráns e uns parásitos,
e que o mellar que poderian facer é
coller porta; inda máis, se non se suicidan voluntariamente, haberia que conxelarlle as pensións que, para o caso ,
produciría os mesmos resultados.

XURXO LOBATONO:C NOTICIAS

O futbol como etiqueta

Non me pises que son do Depor
•PUCHEIRO

'T
·

i de quen es", pergúntase o
grupo de rock rural "No me Pises que Llevo Chanclas'', nunha famosa
canción do mesmo nome. Unha pergunta
que surprendeu aos mozos das cidades,
daí o seu éxito, pero que é algo normal
nas relacións do mundo rural. Nas relacións sociais fara das grandes vilas hai
duas perguntas básicas frente a unsuxeito
da comunidade "non identificado": "Ti de
quen es?", se consideran que a persoa
ten algun vínculo co entorno, ou, ''ti de onde es?", se o consideran foráneo.
As respostas a estas perguntas permiten
ter uns elementos para definir e clasificar
ao "descoñecido". A nova "etiqueta" é a
que lle abre as portas do grupo social no
que pretende integrarse.
No mundo urbano, no que se dan unhas
relacións moito máis complexas, tamén é
necesária unha definición que permita,
dalgun xeito, as relacións entre os indivíduos. O nome, nun espazo urbano di moi
pouco,· o ''ti de quen es", xa non serve porque as famílias sequer se coñecen; o "ti
de onde es" perdeu valor totqlmente por
non poder valorar o lugar de procedéncia.
Polo tanto é necesário fabricar outros sinais que permitan as relacións sociais.

/

/

Nacen asi novas clasificacións, novas
marcas ou sinais de identidade. Podes ser
coñecido como membro dun partido político, dun sindicato, da asociación de viciños e mesmo pola ·marca e o modelo do
teu coche. As mulleres están, case sempre, definidas polo seu marido.
A persoa, ademais, necesita tanto ser recoñeci da como recoñecerse formando
parte dun grupo máis amplo. Daía diversidade de asociacións que xurden dia a dia
na nova estrutura social á que deixou paso a parróquia. O ser de tal ou cal casa,
lugar o parróqi.Jia, levaba consigo ademais
dunha identificación, un aval persoal. En
certo xeito esas comunidades estaban

respondendo por esa persoa, ·que, desta
maneira, sentíase protexida, como membro desa comunidade.
O ser siareko de tal ou cal equipa de futbol cumpre esa función identificadora e tamén a de pertencer a un grupo determinado, de compartir cunhas persoas os mesmos sentimentos e saberse que defenden
os mesmos frente aos "alleos".
Asi ternos que, nas persoas adultas (agás
excepcións patolóxicas), o sentimento
porque a sua equipa perde un partido,
non ven determinado polo amor ao "clube
en si", senón porque para os "contrários"
(do bar ou do centro de traballo) é el quen
perdeu ("ante perdestes ... ", frase recorrente os Luns). El perde ou gaña en canto está identificado con esa equipa. Asi,
moitas persoas que son incapaces de
ollar soas un partido pala TV, ou que tan
seqúer se interesan polo resultado, cando
están en grupo, viven os encontros con
inusitada paixón, vólcanse en cada xogada como se estivesen defendendo o seu
território íntimo.
Os demais tamén necesitan esa referéncia necesária para proxectarsee, asi, encasillan aos contertúlios nun ámbito determinado, até que pouco a pouco esa persoa vaise identificando con ese grupo. Asi
un elemento neutro futbolísticamente, nun
ambientepropício rematará tomando partido por algunha equipa, ainda que sexa
contrário a definirse.
Hai que ter en canta o papel de dinamizador das relacións sociais que xoga hoxe o
espectáculo futbolístico,convertidoen tema "transcendente" nas discusións, pero
que, pala sua própria banalidade, non permite só a toma de contacto con foráneos
cos que non tes nada en comun, senón
discutir acaloradamente sen que haxa un
enfrentamento real entre as persoas. Da
crise económica, política, relacións laborais ou outros temas "sérios", é imposíbel
a toma de contacto entre descoñecidos e,
tamén, o aprofundizamento das relacións.
A maioria das persoas que talan de futbol,fano como unha "espécie de pacto so-

cial', sen o tema lles preocupar (precisamente por iso).

A identificación actual
co Deportivo
A visita que o Real Madrid realizou ao estádio coruñés de Riazor o 3 de Outubro
marcou un fito n~ identificación dos siareiros co Deportivo. Os afeizoados deportivistas compartían todos estes anos, na
sua maioria, o seu corazón entre duas cores, a branca madridista e a branca e azul
deportivista. O Deportivo estaba para andar 'pala casa' e o Madrid como grande
referéncia. Cada enfrentamento entre os
dous conxuntos podia observarse como
habia unha gran maioria de galegas que
se decantaban polo Real (en puxo cos
contrários, case sempre o Barcelona),
enarborando bandeiras brancas e berros
a favor da equipa merengue.
O dia 3 en Riazor mudaron as causas. Case non houbo bandeiras madridistas (os ultras enarboraron signos españois e fascistas), e os aplausos atronadores cos que
sempre foi recebido o Madrid na Coruña,
convertéronse en asubias, contrastando
coa atronadora ovación que acolleu ao clube patrocinado por Feirac;o. Mesmo as peñas madridistas galegas anunciaron que,
esta vez non se ian decantar por nengunha
equipa, pedindo bon futbol,corrección e que
"gañase o mellar". O mellar foi o Deportivo.
Que foi o que propiciou este cámbio? Nen
máis nen menos que os resultados. O Deportivo era o líder. Asi, nesa proxección
que se dá para identificarse: "família, lugar,
parróquia, concello, província, ou nación .. .", utilizando o referente segundo a distáncia e coñecimento (en Madrid non se me
ocorreria dicer que era de Riopedroso ou
de Laxe, por non coñecelo ninguén, pero
si o digo en Chantada), o Deportivo pode
compararse a calquer outra equipa, loita
polos máximos obxectivos. Afirmar antes
que eras do Deportivo ou do Celta era
agardar que che perguntaran o consabido
"... e de quen máis". A autoestima é o primeiro paso para a asunción da própria
identidade, xa sexa persoal ou nacional.+

Este Robert Redford destinxido ornea
en toda ocasión que, xubilados e parados, son un ha carga .que non se pode
permitir a economía do país . E non seria mao cantarlle catre verdades: asaber, "Escoi1a mamoncete, que eres un
mamoncete económico: os xubilados
traballaron arreo durante cuarenta
anos, pagaron trabucos, alcabalas e
cuotas sociais, e hoxe cobran o que lle
quitaron antes. E algun dos teus millóns está amasado co seu esforzo. E
os parados están parados porque hai
moito empresário coma ti, que non sabe organizar e producir ben e barato,
como fanos alemáns e os xaponeses:
que onde hai bons empresários non
hai parados, e onde hai parados hai
maos empresarios. E ti , que non es
empresário, por moito que presumas,
que non arrrscas a tua fortuna .nos negócios, que es só un empregado dos
empresários de verdade , oxalá sexas
axiña un paradó. Asi che quedaría
tempo para contar as ganáncias que,
co que produciron os xubilados e lle
deixache de pagar aos parados , deben
ser un palleiro".
Claro que Don Cuevas, cando tala de
economía, está a talar de millóns, esculacións e negocios : quer dicer, de
enteléquias. En troques , cando un parado tala de economía está a talar de
pan e pesetas: quer dicer, da vida real.
Pero, sabe Don Cuevas o que é a vida
real?+

VOLVER AO REGO

.
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·or fin é posíbel comprender a
diferéncia entre Felipe González
e os conservadores británicos. A
John Major arrodeárono os trinta mil
mineiros que prentendia despedir. Ao
Reino Unido nácelle unha primavera
de manifestacións e a crise económica
provoca, como é léxico, a crise
política.
González, en cámbio, ten a bula dos
sindicatos, polo menos dos estatais.
Os despedidos da siderúrxia case
peden perdon por se mobilizaren. Nicolás Redondo e Antonio Gutiérrez
terman de 500 mil parados máis para
"salvar" aos socialistas e modernizar
os seus despachos.

