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O único museu galego
adicado ás peregrinacións
leva vintesete anos pechado
No ano 1951 Manuel Chamoso Lamas concibe un proxecto de museu para a cidade de
Santiago, vinculado ao fenómeno social das peregrinacións. Por diversas razóns a
idea tarda en concretarse e
despois de abrir cunha pequena exposición no 1965,

até hoxe, vintesete anos despois, nada máis fixo. A piques
de entrar no Ano Xacobeo, o
Museu das Peregrinación-s
segue a ser un proxecto que
non entra nen nos plans da
Xunta nen do Concello de
Compostela.
(páx. 19)

Gonzalo Mosquera, biólogo:
L As rias afectadas polo petróleo
estarán sen producir ata o 95'
Gonzalo Mosquera é un biólogo que traballa no estudo da
situación dos bancos naturais
para a Delegación de Pesca
da Xunta de Galiza na Coruña. Membro da Asociación
· para a Defensa Ecolóxica de
Galiza (ADEGA), dá unha im-

presión, non oficial, sobre cal
é o futuro que lle espera á renovación ecolóxica duJlha
costa que sofreu, en dezaseis
anos, o impacto de duas mareas negras, caso único na
história.
(páxs. centrais)

A guerra de Bosnia modifica a visión
do governo británico no Ulster
Diante do conflito iugoslavo, e
con toda a remoción do mapa
dos Estados nos países do
Leste, a necesidade de resolver os conflitos nacionais abertos na Europa occidental está
abrigando aos governos a abrir
vias de diálogo impensábeis
hai máis de tres anos.

As declaracións do ministro
británico para Irlanda do Norte,
Patrick Mayhew, son un indício
nesa dirección "o exército británico na Irlanda do Norte poderia retornar aos seus cuartei s como no resto do Reino
Unido".
(páxs. 10-11)

Dionisio Pereira:
LO movimento obreiro anterior ao 36
foi ignorado polos historiadores'
O economista e historiador
Dionísio Pereira foi o encarregado de coordenar a equipa
que realizou o libro "Os conquistadores modernos. Movemento obreiro na Galicia de
anteguerra". Pereira, natural de
Vences (Val de Monterrei), formou parte do xa desaparecido
Colectivo Xerminal de investigación e ten atendido nos seus
estudos, desde hai máis de

quince anos, especialmente ao
movemento obreiro na ponla
anarco-sindicalista e o asociacionismo mariñeiro. Neste libro,
recentemente posto á venda
na colección Historia de Galicia
de Edicións A Nosa Terra, interveñen Gerard Brey, Luis Domínguez, Bieito Alonso, Xesus
Torres, Carlos Nuevo e Manuel
González Probados.
(páxs. 24-25)
ANXO IGLESIAS
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Os recentes acordes sobre comércio internacional
(Política Agrária Común, PoHtica Pesqueira e Acordes
arancelários) non favorecen a Galiza

~ac,

Gatt, K.O.

A economia galega resiste como un boxeador sonado. Os seus
principais recursos (a agricultura e a pesca, toda vez que outros
ramos económicos non acaban de arrancar) sofren as trabas e as
artimañas de países máis fortes que, moi ao revés dos galegas,
. defenden a sua produción. A responsabilidade dos dirixentes
políticos agrándase a cada máis. Sostenedores do mito comunitário
e modernizador non cambian o seu rexisto para sobrevivir na
Europa dos egoismos.

Estableceranse novas límites á produción na carne, leite, bacallao etc. a
consecuéncia dos recentes acordes internacionais

Carreira de obstáculos para os
produtos galegos
MANUEL VEIGA-G. LUCA DE TENA

Xa sobraban dous de cada tres labregos. Agora pode que
sobren todos. Os acordos do GATT (só acadados en
agricultura) reducen ás subvencións e a cuota de
produción. A
reforma da
PAC (Política
Agrária
·
Común)
camiña no
mesmo
sentido. O
mesmo que a
pesca.A
partir de
agora
pode rase
pescar menos
bacallau,
Leite, queixos, carnes, peixe, patacas,
confiteria, froitas e
ensaladas procedentes da Fráncia
convertéronse xa
en produtos alimentários habituais dos
comércios de distribución. A indústria
alimentar francesa
multiplicou por cinco as suas vendas
no Estado español
entre 1985 e 1990.
Actualmente sitúan- Galiza deberá reducir ainda máis a sua produción.
se en 180 mil mipañol exporta hortalizas, aceite
llóns de pesetas. Se no momene froita, própria do Levante e
to de entrada na Comunidade o
Andalucía, adícase a importar
comércio exterior español era
produtos do mar (só o adquirido
equilibrado en matéria alimena Fráncia neste eido acada os
tar, hoxe as exportacións co26.200 millóns de pesetas), pabren pouco máis do 70% das
tacas, carne de porco e vitela,
importacións. No balance Galiza
nas que a Galiza e unha destasae netamente prexudicada,
cada produtora. Desde as patapois mentres que o Estado es-

peixe sapo, rapante e pescada. Estas novas coincidian co
dato de que a indústria alimentária francesa multiplicou por
cinco .as suas vendas no Estado español desde 1985, asi
como co
anúncio de
instalación
en Galiza de
cinco novas
grandes
superficies
comerciais
extranxeiras
que xa
controlan o
70°/o da
distribución
de
alimentos.
dos acordes".

Porque reformar a PAC?

cas da Límia, até a Tarta de
Santiago, pasando polo polbo
das rías e a pescada, están sometidos a unha insaciábel ofensiva comercial a prol dos mercados. A instalacións de novas hipe rm e rcad os recentemente
anunciada da boa proba desta
realidade.

As últimas xoias da marquesa
Ten escrito o economista norteamericano John
Kennet Galbraith que "as vacas na Suiza viven
da herba e os labregos das subvencións do
Estado". Abondaria para rachar o mito que os
expertos locais repiten de que a agricultura
galega vive con muletas. As cifras da OCDE
informan que as subvencións á produción
agrícola son maiores no Xapón e case tan
grandes nos Estados Unidos. O sistema de
subvencionar en función da produción de anos
anteriores é unha condena á desigualdade, a
estabilización das diferéncias: canto máis grande
máior é a cantidade (Dinamarca recebe
proporcionalmente 117 veces máis cartos ca
Galiza).
Norteamericanos, franceses, alemáns, belgas e
neozenlandeses defenden a sua agricultura,
pesca e gandaria e sobretodo defenden a
comercialización do que producen. O governo
español non mira. pala pesca (Madrid non ten
mar) e def~nde o aceite e máis os cítricos. A
Xunta renunciou, até hoxe, aos obxetivos
axiomáticos de todo governo: integrará sua
povoación no território, maximizar os recursos e

obrar, en consecuéncia, a pral da mellara do níver
de vida dos seus cidadáns. Actuando como
vendedores da última xoia da marquesa os
governantes galegas deixan que os seus eidos
caían nas mans de calquer postor ou mesmo das
silveiras e o descuido.
Galiza cruza unha fronteira histórica na que non
están a debate as ideoloxias, senón o ser ou non
ser. Non se trata de como organizar a produción,
senón mesmamente de producir. Permanecer na
pasividade e ir a ceacu, camiño do terceiro
mundo, excluido dese 20% mundial que consume
o 80% das riquezas.
As normas comunitárias e do GATI son
filibusteiras, incumpridas en primeiro lugar polos
seus patrocinadores (os Estados Unidos néganse
a suprimir as axudas internas á produción) e en
apenas nengun dos seus pontos contemplan
medidas reequilibradoras contra as desigualdades
que provoca o mercado. Pouco poden durar as
admonicións autoidentificadoras se despois non
se corresponden coa prática. •
ANOSA TERRA

A Comunidade
Europea era deficitária en alimentos hai trinta anos.
Pero na actualidade a sua capaci dade produtiva
aumenta a un ritmo do 2% anual,
mentres que o
xuRxo LOBATO
consumo interior
noñ medra máis
A
que a médio ponto
insoportábel Os grandes
no mesmo periodo.
A CE compite, a
levedade do
produtores,
como
cada con maior dugoverno
reza, con Xapón e
producen máis, os Estados Unidos
Só queda baixar
a prol da conquista
á corte e matareceberán máis de
mercados. Os
las todas, alutres blocas subvensión ao suicídio
e viceversa.
cionan fortemente
própria dun país
os seus produtos
prolífico nos
agrícolas. No país
produtos da teasiático estas subrra, na gandeiria
vencións acadan o
e a pesca, pare68% sobre o valor de produción,
ce vir ao caso dunha situación á
na CE o 48%, en Canadá o 41 %
que os partidos no governo non
e o 30% nos Estados Unidos.
parecen ter interés ainda en poñer remédio. Tomás Pérez Vidal,
As medidas que agora se aproConselleiro de Agricultura, non
ban (dependentes do GATI e da
se manifestou sobre os acordes
PAC) tratan tanto de eliminar as
do GATI (nos que se regula o
subvencións (baixo a consigna
comércio internacional en matédo libre comércio) como de reduria alfandegária e de aranceis). A
cir a produción. Contrariamente
sua única declaración foi a unha
a esta política, defendida sobrecadea radiofónica onde afirmou
todo polos Estados Unidos, é esque os citados acordes non afecte próprio país o que adica "á
tan á Galiza, porque "por desgráaxuda alimentar interna un orzacia Galiza non ten comércio inmento moi elevado que debe
ternacional". A respeito da reforgastarse íntegramente en produma da PAC (política agrária eotos norteamericanos, o que lle
munitária) Pérez Vidal manifesasegura aos seus produtos unha
tou en Mondoñedo que "as conparte moi importante do mercado
dicións do mercado en que eninterior", como sinala Rafael Mitramos son realmente duras, pelan na revista Información Coro en absoluto imposíbeis". .
mercial Española.
Os líderes socialistas manifestáPero non convén esquecér que
ronse para defender as negociaos 35 mil millóns de Ecus que
ci óns do governo central. Así,
adica a CE a axuda agrícola
Antolin Sánchez Presedo afir(Pasa á páxina seguinte)
mou que "Galiza sae beneficiada

A NOSA TERRA
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A axuda agrícola
serve para soster
os prezos de
mercado pero non
contri bue
aos ingresos
, dos agricultores.

-
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-lembra Philippe Pilot, na revista
Paysans- "serven para soster os
prezos de mercado pero non
contribuen, máis que de forma
indirecta, aos ingresos dos agricultores, que non conseguiron
até fins dos anos oitenta en
Fráncia o nível de 1973". Un ha
política de prezos garantidos segue a ser reivindicación reiterada
no noso país dos sindicatos

íl
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agrários, sistema que permitiria a
sobrevivéncia sen sobresaltos
dos labregos.
A Comunidade trata de compensar a liberalización de prezos
cun sistema de axudas. Por unha parte os prezos seguiranse
sostendo, ainda que a níveis

Alguns dos acordos do GATI
• Axudas globais de apoio
Deberán diminuir un 20% en 6 anos. Afectará ao prezo de
intervención da carne e do leite.

• Acceso ao mercado
As exportacións da CE ao mercado mundial deberán
reducirse nun 21 %. As subvencións á exportación sofrirán
un recorte do 36% (sobre a media 86-90)

• Acceso mínimo ao mercado
A CE terá que permitir unha importación equivalente ao 5% ·
do que consume en cada produto.

(%sobre valor da producción)

Australia
Nova Zelanda
Ganada
EE.UU.
CEE
Xapón
Conxunto OCDE

1986

1987

1988

1989

1990

12
25
32
28
37
66
37

11
14
49
41
49
76
30

9
7
42
34
46
74
46

10

11
5
41
30
48
68

-5
37
29
41
71
41

44
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(Ven da páxlna anterior)

Axuda interna á agricultura
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PEPE CARREIRO

máis baixos. As axudas non serán fixas senón en función dos
rendementos médios rexionais
(tomando como referéncia a P,rodución de anos anteriores). E ·o
que está a suceder xa co leite.
lsto implica que os grandes produtores, como producian máis,
receben máis e viceversa. Ce
agravante de que ao liberalizarse
as fronteiras os pequenos produtores non tañen vias de resisténcia e carecen de oportunidades
para competir.
A PAC ten entre as suas preocupacións a estabilización da produción, o favorecimento de cultivos
que non prexudiquen o méio ambiente e a preservación de produtores en todo o território que evite
a desertización. Está política servirá para mellorar as condicións
do agro en Fráncia ou Alemaña,
que xa comezaban a acusar problemas deste tipo, pero probabelmente teña moi pouca incidéncia
na Galiza, onde o cámbio de curso dos acontecimentos require
medidas estruturais que o governo autónomo non parece disposto
a acometer.+

Como se observa no cadro, Xapón é o pafs que méis subvenciona a agricultura, seguido da CE, Canadé e Estados Unidos.

O Estado español exporta hortalizas, aceite
e froita, próprias do Levante entanto
importa produtos do mar, patacas,
carne de parco e vitela, produtos da Galiza.

A Xunta e o governo central estiman en 250 mil persoas a povoación sobrante no
agro galego.
DELMI ÁLVAREZ

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
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Emilio López, dirixente do SLG
1

Cando as únicas medidas protectoras son monetárias xa se sabe quen gaña'

"Como un país politicamente feble, sen capacidade para abrirse mercados, pode competir?",
pergúntase Emílio López Pérez,
dirixente do Sindicato Labrego
Galega, quen mostra a sua
oposición á reforma da Política
, Agrária Comun e aos acordes
sobre agricultura acadados até
agora no seo do GATT.

Antolin S. Presedo afirmou recentemente que os acordos
do GATT non perxudican á
agricultura galega e que a baixada da peseta favorece as
nosas exportacións?
lso non se lle ocurre nen ao que
asou a manteiga no guizo. O
próprio Ministro amosou o seu
temor a que as restrincións ás
exportacións en Europa produzan un exceso de produtos no
mercado español e que por isto
se reduzan os prezos. Os Estados Unidos mentres tanto seguen mantendo as suas produccións nalguns casos subvencionadas en máis do 50% e mercando matérias primas regaladas no Brasil ou na Arxentina e
máis reservando intocábel o
mercado das proteaxenosas e
oleaxinosas. Non fai falla entender moito para darse de canta
de que venderemos menos leite.
A Comunidade ten que reducir
as cuotas en 5,5 millóns de to-

neladas. Coa redución das cuotas e a desproteción en fronteira
virá a competir leite máis barato
con baixada de prezos .. Os custos aumentarán porque coa baixada da peseta sairán máis caros os pensos norteamericanos
que se pagan en dólares. Sabe
o señor Sánchez Presedo que
os paises da CE están utilizando
o ecu verde e os montantes
compensatórios para pechar as
nosas exportacións e que polo
tanto a devaluación da peseta
non influe ao naso favor?

O desafio segue a ser a competéncia?
Ao longo dos debates do GATT
a contradición mantense. Retirarar as axudas si, pero cales e en
que medida. Se desglosamos as
axudas que lle corresponden a
Galiza e a cada labrego vemos
claramente que a agricultura
deste país está condeada ao
subdesenrolo por decreto económico internacional. As perguntas
saltan á vista. Como desenvolver
no marco da CE, sen axudas e
dentro dun país políticamente feble, sen capacidade para abrirse
aos mercados, unha agricultura
competitiva? Pode aturar a agricultura comunitária unha redución significativa nos prezos?
Aturará ademais unha redución
na produción? Serán abando as

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

medidas compensatórias propostas? Haberá solidaridade para lle dar un tratamento prioritário
ás zonas que pola sua marxinalidade produtiva van sentir de for-

A estratéxia dos Estados Unidos
frente á CE ·consiste en converA consigna dos acordos pare- ter en aranceis, quer dicer medice ser a da supresión de todo
das monetárias, todas as nortipo de barreiras?
mas que gravaban aos produtos
en fronteira e suprimir todas as
demais salvagardas que establecía até agora cada Estado
para defender os seus produtos.
Os aranceis faranse ademais fixos e nunca fluctuantes, o que
resta flexibilidade a cada país e
·deixao ao arbítrio do máis forte.
Ao trocar as medidas políticas
(restrincións por cantidade, taxas, licéncias, etc.) por medidas
monetárias xa sabemos quen
vai gañar, o que teña máis cartos. Pero ademais os aranceis
iranse reducindo até desaparecer. Así chegariamos ao famoso
Libre Mercado Internacional. As
distáncias entre paises e agricultores pobres e comerciantes de
paises ricos con negócios agroalimentários agrandaranse a cada máis. O curioso é que os Estados Unidos non están dispostos a admitir que a sua fórmula
de axuda interna, deficiency pagaments, seña convertida en
arancel. O problema da seguridade alimentária plantease aquí:
interésalle aos paises ricos ma~ tar de fame totalmente aos máis
~ pobres, extorsionando a produ~ ción e o mercado de alimentos
~ que constituen a base da sua
< dieta alimentária? •
ma máis acusada as reformas?

1
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DOUS DE CADA TRES
CLAUDIO l..oPFZ GARRIDO

As ramas mais estruturadas do sector terciário, como banca e comércio, sofrem a mesma reconversom
que a indústria. Ainda que a
criac;om de novas necessidades e a
capacidade de invocac;om nos servic;os seja mui grande, o número de
desenhadores, modistas, cabeleireiras, maniquís, bares, pubs, restaurantes, salas dejogos, bingos, casinos, imobiliárias, assessorias de todo tipo, agencias matrimoniais, gimn ási os, salas de massagens ou
prostíbulos, nom pode crescer indefinidamente.

Umha das falácias que os ideólogos do bloco hegemónico occidental sostenhem é que os paises do
Terceiro mundo, mimetizando o modelo das metrópolis do sistema, poderám atingir o seu nível de desenvolvimento.
Apesar das suas riquezas naturais e
do estrito cumprimento das rigorosas medidas ditadas polo Fondo
Monetário Internacional, a situac;om
económica dos paises periféricos
nom cessa de deteriorar-se.
A trágica verdade é que os recursos
som limitados e que a sua explorac;om tem límites ecológicos que
fam impossível a estensom do standard de vida do Primeiro Mundo,
nom só aos habitantes dos paises
periféricos, senom tamém aos das
bolsas de miséria existentes no seio
dos ricos.

No discurso dos expertos, só o emprego e a remuneragom de agricultores e trabalhadores aparecem
submetidos as leis da rendabilidade
que regem a economia de livre mercado . A ocupac;om e os ingressos
de políticos, militares e profissons liberais constituem um parámetro de
natureza extra-económica, umha
restrigom de carácter institucional
ou umha variável independente num
modelo dinamizado pola insaciabilidade de umha minoría dominante
neurotizada.

O caso da energia é um dos muitos
exemplos reveladores da demagógia do discurso do crescimento indefinido. Segundo as estatísticas
dos organismos internacionais, os
EEUU, com o 5% dos habitantesdo
planeta, consume o 25% da produc;om energética mundial. Geralizar essa taxa de consumo exigiria
quintuplicar a produc;om ou reduzir
a populac;om mundial a quinta parte
da actual. O "america way of lite"
só está ao alcanze do 15% da Humanidade.
Para evitar que Galiza passara a
formar parte de esse 85% condeado a marginac;om, apresentou-se
como ineludível a sua adesom na
CEE. Transcorridos vários anos, seguem sem observar-se os benefícios augurados polos turiferários da
integrac;om e os índices socio-económicos evidenciam um retrocesso sem precedentes.
O discurso europeista carece, na actualidade, do seu optimismo inicial; mas nom
por isso é menos falaz. Afirma-se que Galiza, seguindo o exemplo dos paises da
CEE e cumprindo as suas directrizes,
atingirá o seu nível de desenvolvimento:
imitando-o, a galinha convertirá-se em
minhato.
A estratégia desenhada polos expertos
para alcanc;ar tal objetivo é muí simples:
Reduzir a populac;om agrária e transferir a
excedentária a outros sectores produtivos.
O primeiro passo consiste em aproximar a
distribuic;om da populac;om activa galega
a espanhola. Apesar da escassa fiabilidade dos censos e estatísticas oficiais, os
expertos estiman, com admirável precisom, o número de pessoas . que devem
abandoar o campo galego em 235.322 e o
dos empregos a criar na indústria e no
sector terciário em 92.255 e 143.571, respectivamente.
Lamentavelmente, as cousas nom som
tam fáceis como a simples operac;ons da
regra de tres parece indicar.
Para que a agricultura galega se situe ao
nível da média espanhola, devem desaparecer 2 de cada 3 labregos. Mas para que
a agricultura espanhola atinja o desenvolvimento da europeia, terá que eliminar 2
de cada 3 camponeses e para que a Comunitária poda competir com a estadounidense, cumprirá que suprima 2 de cada 3
explorac;ons e para que a. norteamericana
se adapte as condigons impostas polo
contínuo avanze tecnológico, terá que liquidar 2 de cada 3 agricultores.
Ainda que anualmente morrem de fame
15 milhons de pessoas no mundo, os
mercados estam estancados. O aumento
da produtividade permite cobrir a deman-

Nom é preciso tazer futurismo para
conhecer o resultado deste processo. A sua melhor expressom som
as urbes emblemáticas do capitalismo avangado. A minoría dos pri vilegiados subsiste aterrorizada e
fascistizada numha fortalec;a asse diada polos desafectados do sistema que ocup~m imensos arrabaldos de miséria. A cidade, berce da
democrácia, cujo ar fazia livres aos
homes no Medioevo é umha jungla.
A qué lado da muralha·será preferível viver?
da solvente com um número cada vez
menor de explorac;ons. O financ;amento
da eliminac;om de agricultores resulta menos costosa que o armazenamento ou
destruic;om dos excedentes. Só podem
sobreviver os mais competitivos, ainda
que nom sejam, forgosamente, os mais
eficientes.
O envelhecimento da populac;om rural galega e o facto de que a sua Superfície
Agrária útil seja inferior percentualmente a
· comunitária constitui umha inegável Vantagem para aplicar o modelo preconizado.
Mas a CEE estabelece umhas quotas que
impedem modificar a
actual distribuigom da
produgom europea. O
rejeitamento de Bruxelas ao tímido Plano do
Leite apresentado pola
Junta de Galiza é umha
boa prava. A modernizagom só é possível no
quadrado das agriculturas já modernizadas.

dutos: umha cesár-ea, que em muitos casos conleva o sacrifício da vaca, val o
mesmo que o bezerro.
Os agricultores que aceitarom o repto da
modernizagom descobrem finalmente umha amarga realidade: A agricultura está
condeada a transferir permanentemente o
excedente a outros sectores.
Os subsídios compensatórios, concedidos
as zonas cuja regressom demográfica comega a ameac;ar o equilíbrio ecológico,
som incapazes de frear o éxodo rural. Na
sociedade de consumo é difícil que al guém aceite voluntariamente viver em condigons medievais.

'Para que a
agricultura galega
se situe ao nível
da média
espanhola, devem
desaparecer 2 de
cada 3 labregos'

Dentro das estreitas
margens permitidas ao
agro galega para. o seu
desenvolvimento, os
mecanismos de selecgom e exclusom das
explorac;ons parecen
funcionar de modo inverso ao esperado polos expertos. Som precis·amente os agricultores mais avanc;ados
os que manifestam maior interesse por
abandoar o campo. Fam números e as
contas non saem. Os seus esforgos por
modernizar-se, nom acabam de plasmarse numha melhora significativa do seu nível de vida. Endividados até as orelhas, a
duras penas som capazes de fazer frente
aos créditos contraidos.
A qualidade nom se valoriga devidamente
e o custo dos factores nom experimenta
umha redugom similar a do prego dos pro-

Os .expertos nom necessitavam fixar a dimi nu ic;om da populagom
agrária como um objectivo. Esta é um facto.
No campo só permanece quem nom pode
marchar: "Maricom o
útlimo, e que ao sair
apague a luz!".

Mas as possibilidades
de tugida som escassas. A indústria está
submetida as mesmas
leis produtivista que o
agro e é incapaz de gerar o emprego que os
expertos indicam. A brutal reconversom
que exigiu o. ingresso na CEE reduciu a
sua ocupac;om ao nível de 1960 e esse
processo ainda nom está concluido .

Os agricultores excedentários sabem que
tenhem que disputar o pasto de trabalho
aos obreiros em paro, aos jovens que ainda nom conseguirom o seu primeiro emprego, aos emigrantes retornados e aos
inmigrantes ilegais. Essa é a única razóm
que impede que o éxodo rural atinja cifras
mais elevadas.

O optimismo dos expertos carece
de justifica(_íom . Mas existem algumhas razóns que o explicam:
Sabem que as cifras de popula<_íom activa
agrária que manejam som falsas, que estam infladas e que isso lhes permitirá aterecer os futuros ajustes numéricos, como umha reduc;om real que avala as suas teses.
Sabem que num país nom industrializado,
mesmo a instala<_íom de um cimitério de
resíduos radiactivos pode ser apresentada
como umha iniciativa de progresso, e que
qualquer aumento insignificante da ocu pac;om pode ser magnificado percentualmente : A centésima parte de 100 é 1,
igual que o 100% de 1.
Conhecem a regressom demográfica de
Galiza e confiam em que isso amortigüe
as tensoms inerentes ao processo. Ao final farám quadrar as cifras, de um jeito ou
de outro , e as suas predic;ons veram -se
cumpridas; ainda que já nom se poderá
talar em rigor da Economía galega.
Os expertos conhecem o carácter excluinte do modelo de desenvolvimento que
proponhem. Nom som ingénuos nem ignorantes, senom sicários da minoría dominante dos paises dominantes.
Executores solventes de umha política implacável, os expertos dim que para melhorar
o nível de vida, a qualidade de vida, a esperanga de vida, em Galiza devem eliminar-se
2 de cada 3 labregos, 2 de cada 3 marinheiros, 2 de cada 3 trabalhadores, 2 de cada 3
comerciantes, 2 de cada 3 galegos.
As suas propostas contam com um amplo
consenso social: 2 de cada 3 gal egos vota
PP ou PSOE, 2 de cada 3 galegos aspira
a ser incluido no tergo dos superviventes.
Nom necessitam, pois , explicar se som
necessáiros 2 de cada 3 políticos, 2 de
cada 3 militares ou , simplesmente, 2 de
cada 3 expertos. +
A
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Británicos e franceses impoñen
fortes reduccións de cupos no no me dun conservacionismo que 11ori.pratican
#
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A .CE manten o acorao re5tr1c:t1vo
para a frota de fresco até o 2003
Até o ano 2003, a
comisaria de Pesca
da CE manterá ás
frotas española e
portuguesa dentro do
rexime especial. Este
sistema de licéncias
moito máis duro ca o
do resto dos sócios
comunitários,
contradi a
declaración de
Obxectivo 1 para
Galiza e Portugal que
aportan a maioria das
unidades pesqueiras.
O rexime especial
establecérase no 86
para marcar
limitacións á
capacidade da frota
ibérica do Sur
durante o periodo de
adesión.

Reino Unido vetaron a proposta de Solbes e o ministro
contrariado resolveu votar
contra os acordes da Comisión. A representación española veuse na obriga de
defender, á saida da reunión, o mesmo acorde que
recusara co seu voto
momentos antes. Asi o secretário de pesca Xosé Loira dixo que os acordes permitirian "pescar un algo
máis" e Manuel Marin rexubilou porque a política pes~
queira "asumira a conservación cerno eixo central ".
en
<(
ü5

"Os sacrifícios impostes en
matéria de cuotas pola CooX
misión a España e Portugal
z<(
até o ano 2003 carecen de
Os paises produtores de agro-alimentários queren reducir as capturas da frota galega. Arriba, á direita, Manuel Marin, Comisário de Pesca da xustificación: esperabamos
CE, considera un éxito a filosofía conservacionista aplicada no reparto de cotas. A sua liña de actuación é defendida por franceses e ingleses. outro xeito de entender a
solidariedade", dixo o conga e baixo bandeira británica,
princípios básicos da CE, o rigor
central ainda que supoñen unha
selleiro de Pesca Henrique LóNo ano 93 a frota con bandeira
mediante unha falcatrua legal
competéncia desleal e perxudiconservacionista louvado por
pez Veiga ao coñecer as novas
española terá que reducir a sua
Marin é unha arela. A Franza socan directamente ás reservas de
que os privaba de licéncia. Agocuotas. O representante da Xuncuota de capturas de pescada
brepesca nas suas augas cigara, durant~ a reunión dos resrapante, espécie que só interesa
ta amosou as suas dúbidas a
en 2.650 toneladas , a de bacaponsábeis de pesca en Bruxelas,
aos barcos galegos.
la, que comercializa en tamaños
respeito da necesidade de baixar
llao en 5.000 e a de rapante en
ilegais; outro tanto fai coa carioo ministro español Pedro Solbes
o cupo de pescada pero cele5.000. A de peixe sapo baixa de
ca , que exporta conxelada ao
Doutra parte, Londres causara
anunciou que negociara co seu
brou que se limitase a sua captu3.050 a 1.192.
mercado español. A entrada desdurante o mandato de Marín, un
colega británico o levantamento
ra no cantil ibérico, no que se detas capturas de inmaturos nunca
perxuício irreparábel á frota mixparcial do regulamento restrictibe considerar unha espécie en
Os barcos galegos de fresco ,
vo; con todo, Franza e o próprio
foi denunciada polo Governo
ta de arrastreiros con base galeperigo de extinción.+
que son o número de matrículas
máis alto da frota española, seguerán sen poder aceder á zona
delimitada especial do Sur de Irlanda, que a administración pesqueira española coñece co nome
de box irlandés. Este área de
pesca está aberta ao resto dos
sócios da CE. O novo regulamento mantén princípios sumamente restrictivos que a Comisión de Pesca impuxera á frota
espñola baixo o argumento de
que compria aproximar formas
de faenar e capacidades e artes
diferentes durante o periodo de
adesión á CE. Agora manterase
até o 2003 a estabilidade das vellas cuotas e as áreas de protección que limitan non só as captu ras senón tamén a comercialización e o transporte. A Comisión
apresenta como un melloramento fundamental o control por satélite dos barcos. As frotas española e portuguesa serán polo
seu volume alvo principal deste
novo sistema de seguemento.
w
_J

Q

Marin, conservacionista
selectivo
O ministro británico de pesca
John Gummer dixo que estes
avances no control dos caladoiros e no recorte dos cupos eran
"unha homenaxe para o español
Manuel Marin ( Comisário de
Pesca da CE nos ultimes catre
anos) que tanto ten insistido no
conservacionismo durante o seu
mandato". Con todo, son moitas
as opinións en meios de pesca
que califican de selectivo o conservacio nismo 'do comisário de
pesca español. Pero se a nova
descriminación saida da Comisión de Pesca conculca un dos ·
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• Manifestación
contra o
desmantela mento
industrial en
Ourense
Máis de m_il traballadores
ourensáns percorreron o ·
Martes 22 as ruas da sua
cidade para protestar polo
.
"desmantelamento do escaso
sector indusrtrial e en demanda
dun desenvolvemento da
província".

• Unidade de
Viciños de
Vimianzo
intégrase no
BNG

A manifestación contou coa
participación, ademais das
centrais sindicais mairoritárias,
do alcalde da cidade e o
presidente da Deputación
Provincial , e marchou detrás
dunha pancarta na que
figuraba o lema "Todos por
Ourense''.

Os 21 membros da candidatura
Unidade de Viciños de Vimianzo
veñen de se incorpoar ao BNG.
Esta candidatura naceu no ano
83 para se apresentar ás
eleicións municipais. Hoxe conta
con tres concelleiros e máis de
mil votos.
Fontes do BNG calificaron de moi
positiva esta decisión de U. de V.,
xa que pode servir á
organización frentista como
trampolín para se imprantar nos
concellos próximos, como
Camariñas ou Zas; nos que
ainda non hai presenza
institucional do nacionalismo.+

• Europa debate a
autodeterminación
O Parlamento Europeu estudará
a primeiros de ano un informe
encarregado ao democristiano
Van Stauffenberg, en 1988. Tras
os parénteses das eleicións e a
actividade relacionada coa
construcción europea, o texto
redactado por este parlamentário
será debatido proximamente en
pleno e a el incorporaránselle as
emendas que sexa aprobadas.
A incorparación do dereito a
autodeterminación, as garantías
lingüísticas e a protección das
minorías nacionais sen Estado,
son algunhas cuestións que
están encol da mesa para ser
debatidas·. Apesar disto, o próprio
redactor do informe desbotou a
posibilidade de ser posta en
xuizo a "integridade territorial dos
estados". Por esta razón , e
debido á minoría na que se
atopan as organizacións
nacionalistas das nacións sen
estado, non é probábel que a
autodeterminación se incorpore á
lexislación comunitária. •

<!f>MA&w E.o coM•SAQfo ot: P€5rA oA ca
·

.

O incremento no gasto educativo,
que solicitan os representantes
dos traballadores e que nega a
Xunta, as actividades
complementárias, das que as
centrais queren garantir a sua
gratuidade e as diferéncias en
torno á conservación do
transporte escolar e o comedor,
son os principais pontos de
conflito.+

•Fraga
abucheado en
Pontea reas
Unha piscina, cun custo de 113
millóns de psestas, foi o motivo
do abucheo sofrido polo
presidente Fraga durante a sua
inauguración en Ponteareas, e
protagonizado por unhas 50
persoas que protestaban polo
elevado valor deste investimento
e pola poda de dez árbores "por
ensuciar o tellado da piscina e
supor un risco de que se
estropee o mesmo". Neste
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sentido, un grupo ecoloxista
desplegou unha pancarta que
dicia "Piscina climatizada,
árbores decapitados".•

• Folga de taxis
en Vigo
Unha folga está a deixar sen
taxis á cidade de Vigo, ao haber
un desacorde entre os critérios
do Concello, que quer aumentar
en cen o actual número de 553
licéncias, e os autopatronos
taxistas, que non están dispostos
a aceitar nengun incremento de
licéncias.
Nos primeiros dias de folga os
autopatronos incumpriron os
servizos mínimos decretados
polo Concello para garantir os
direitos dos cidadáns, e
representantes da patronal
amenazaron co funcionamento
de piquetes que impedan
traballar aos patronos que non
fagan folga. +

A Administración estima que as
posturas dos sindicatos "poñen
de manifesto que ~e fai necesário
un proceso de negociación máis
profundo e consultar cos
afectados".

• Etelvino Blanco
condenado por
faltas
A Audiéncia Provincial de
Ourense fallou a favor do
sindicalista da CIG
Etelvino Blanco no
recurso apresentado
contra a senténcia do
xulgado do penal
número 1 de
Ourense,
absolvéndoo dun
delito de desacato á
autoridade xudicial e
a penas dun mes e un
dia de arresto maior e
multa de cen mil
pesetas . Porén ,
Blanco foi
considerado autor
dunha falta de
respeito e
consideración debida
á autoridade xudicial ,
polo que se lle impuxo
unha multa de quince
mil pesetas.

"Apoiarémonos nas indústrias clave.
Coas suas riquezas e potente infraestrutu ra, Rúsia non debe converterse
nun país de tendeiros", afirmou o primeiro ministro ruso, Víctor Chernomirdin.
O novo responsábel, que substituiu ao
ultraliberal legar Gaidar, sinalou que
defenderá as "empresas socialistas" e
a indústria pesada. A política do governo consistirá en "deter a caída da
producción, pois nengunha reforma
avanzará cunha indústria na ruina".
Chernomirdin, que durante anos dirixiu
a indústria do gas -unha das que forneceron de maior cantidade de divisas
á antiga Unión Soviética- , considera
que este ramo é o único da economía
rusa que non sofreu caida e que o seu
ascenso poderia servir de locomotora
para todo o resto da indústria. •

•O alcalde do Porto
pesimista ante
o crecemento do
·Noroeste
O alcalde do Porto, Fernando Gomes.
sinalou en Braga o pasado dia 21 , que
Galiza e o Norte portugués deberían
medrar a un ritmo dobre do resto da
comunidad e entre
1993
e
1999 para
acadar o
nível de
desenvolvemento
méio da
CE .

Os feitos xulgados
ocorriron en Xullo do
90, cando Etelvino
Blanco acudiu a unha
subasta no xulgado
de Ourense e tras a
cal declarou que
Fernando Gomes, alcalde do Porto.
segundo o seu critério "é
inadmisíbel que nun Estado
que se di de Dereito haxa un
xuiz fascista como o do
xulgado número tres".+

Fernando
G ó mes
asistía a
unha das
reun i óns
periódicas
que cele bran
os
principais
concello s
de Galiza
e do Norte
luso , dentro do marco do Eixo
Atlántico.+

•Nova lei de
arrendamentos
urbanos

• Mellora emocional
da economia
norteamericana

•Paralizada a
xornada
continua no
ensino
A demora r:ia entrega do
documento base para a •
negociación sobre a xornada
continuada, que xa tiña que ter
sido presentado pola Consellaria
de Educación, é considerada
palas centrais sindicais
maioritárias como un intento para
dilatar a negociación e pospor a
implantación do novo horário.

Na convocatória da
mobilización , os promotores
indicaron que esta era
continuación das xonardas de
paro do 26 de Marzo e do 2 de
Abril, e manifestaron a sua
intención de "continuar
denunciando a marxinación
que sofre Ourense e para exisir
a saida do furgón de cola no
que estamos metidos".•

• Rúsia non se
convertirá nun
país de tendeiros.

"A recente subida da confianza
dos consumidores é, en parte,
unha resposta emocional á
perspectiva de cámbio coa
nova administración, mentres
que os empresários son máis
pragmáticos", en opinión de
Joseph Duncan, vicepresidente
de Dun e Bradstreet.

• Multitudinária manifestación do
naval en Vigo
Vários miles de traballadores do naval vigués protagonizaron unha
manifestación palas ruas desta cidade o pasado Xoves 17, en demanda de medidas urxentes que revitalicen a actividade industrial e naval.
A manifestación ia precedida por unha pancarta que se podia ler "Sector naval, solución xa". Rematado o acto, convocato pelas tres centrais
sindicais maioritárias, CIG, CCOO e UGT, procedeuse á leitura dun comunicado no que se expuña a táboa reivindicativa dos convocantes. +

Moitas empresas poñeranlle o
ramo ao ano con pardas, caso
da IBM que seguirá a reducir o
seu cadro de persoal. O
mesmo ten pensado facer a
filial norteamericana Ford
España, instalada en
Almusafes.+

As rendas das vivendas antigas que
estaban conxeladas subirán anualmente segundo o IPC sen ter en conta
a inflación acumulada. Coa nova lei a
subrogación queda regulamentada do
seguinte xeito: o cónxugue, despois do
falecemento do titular do contrato de
arrendamento, terá direito a ·p ermanecer na vivenda, pero non os tillos de
25 de morrer os dous pais. Outro aspecto é que o tempo mímino de contrato será de catre anos.
As asociacións de consumidores e
usuários xa manifestaron a sua protesta ante esta lei por considerar. que supón un empioramento nas condicións
contractuais. +

GALIZA E M. NDO
ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Fusionarase co ~G para formar a nova organización.e cederá
progresivamente·a sua soberania

O PSG-EG dá o y-isto bon a Unidade Galega
• HORÁCIO VIXANDE

A Conferéncia Nacional
do PSG-EG, celebrada o
Sábado 19 en
Compostela, pechou
definitivamente o debate
interno para a formación
de Unidade Galega e
formulou as liñas
fundamentais do
proceso que levará á
criación da nova forza
política, que define
como progresista.
A transferéncia de soberania e a
conservación das siglas eran os
dous aspectos que máis inquedaban á militáncia. Sobre a primeira cuestión a Conferéncia Nacional decidiu a cesión progresiva "baixo control da Comisión
Executiva e do Consello Nacional
de forma natural", como indicaba
Carlos Vázquez , membro da
Executiva. A Conferéncia xa outorgou a Unidade Galega a competéncia sobre as alianzas e as
listas eleitorais. Conforme nazan
os órganos de UG valeirarase de
contido a dirección do PSG-EG.
"O Congreso é o acto final, pero
hai un proceso político e outro
xurídico , o Congreso ·pecha o
proceso político e resolve o xurídico e a Conferéncia abriu o proceso político", indica Vázquez.
A formación da Asemblea e da
Promotora de UG , constituida por
consen so, son os seguintes pasos , probabelmente en Xaneiro
ou Febreiro, e o Congreso para a
primavera. A respeito ás siglas,
Vazquez asegurou que serán
transferidas a Unidade Galega.
"A fórmula política está clara -di
Carlos Vázquez-, fusión de várias organizacións nunha unitária, esta é a fórmula política, fórmulas xurídicas poden ser várias. Sempre conservando os direitos adquiridos".
A confusión na sociedade sobre
as características do proxecto e
a prolongación do debate no seo
de Esquerda Galega, que foi pechado por votación casi unánime
(todos a favor agás duas abstencións), é considerado como un
custe que pode ter efeitos positivos ou negativos, mais preciso
para despexar as dúbidas e
afrontar a criación da nova forza.

A Conferéncia Nacional do PSG-EG apostou por un proxecto que quer ser indispensábel na formación dunha alternativa a Fraga.

Programa nacionalista,
reformador ·
e democrático
As conversas con distintos grupos e persoas individuais ainda
están por pechar. Coalición Galega é unha forza á que lle manteñen as portas abertas. As incorporacións terán como premisa o carácter progresista, nacionalista ou galeguista. Os límites
son "a direita reaccionária e o
nacionalismo populista radical".
A perspectiva política de Esquerda Galega non é o acordo co

BNG, ainda que o cónsidera dese x ábel. "Tamén nos gustaria
chegar a acordes con Esquerqa
Unida, pero non é a nasa perspectiva. O que tratamos é de levar a cabo o naso programa, que
será nacionalista, reformador e
democrático", di Vázquez.
O PSG-EG nega que UG naza
nun momento inadecuado, xa
que estima que hai un carpo social moi numeroso que non vota
"á dereita reacionária do PP, ao
centralismo do PSOE nen ao populismo radical do Bloque". Ade:
mais, UG confia en ser indispen-

sábel na formación dunha alternativa a Fraga.

Formaci-ón política
progresista
e nacionalista
A respeito da orientación política que tomará UG, no PSG-EG
entanden que coa esquerda e a
direita non se desbotan todas
as posibilidades. "Unidade Galega será unha formación política nacionalista e progresista,
onde convivirán o nacionalismo
de esquerdas e o galeguismo",
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apunta Vázquez.
A participación na Cor.feréncia,
reservada activa e pasivamente
aos membros do~ Consellos
Comarcais, Nacional, Comisión
Executiva e representantes públicos, pero con libre acceso
dos militantes , foi dunhas cen
persoas, e as posicións maioritariamente expresadas, de forma case unánime, non daban
lugar a dúbidas sobre a implicación desta forza no proxecto de
Unidade Galega, "con distintos
matices", como explicaban no
PSG-EG.+

r----------------------------------------------------------------------------,
As incorporacións
terán como premisa
o carácter
progresista,
nacionalista ou
galeguista. ,
Os límites son "a
direita reaccionária
e o nacionalismo
populista radical"
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As discrepáncias expresadas
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non artellaron unha oposición organizada. Xa, cando foi formula- ·
do o proxecto, o 75% do Consello Nacional, segundo aponta
Vázquez, prestou o seu apoio.
As 23 emendas apresentadas
ao documento a debate non
discutiron o fondo do proxecto
e só un grupo mostrou organizadamente algunhas dúbidas,
ao parecer xa despexadas. Trátase da corriente de esquerdas
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liderada por Ana Gandón e Manuel Barreiro, e que agrupa un
sector importente da Executiva.
Foi a agrupación de Vigo a que
apresentou un · maior número
de emendas, debido, segundo
explicaron no próprio PSG-EG,
á diferente situación desta forza nesa cidade, onde tamén se
retrasou máis a decisión de
apoiar decididamente a criación
de Unidade Galega.+
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LEl ETRABALLO

CATÁSTROFE DO AEGEAN SEA

A escasa publicidade, un prazo para apresentar as
solicitudes de sete días naturais e que
o mesmo Tenente Alcalde non
coñecía a convocatória de praza de
Axente de Desenrolo local realizada
polo Concello de Verín en Ourense
fixeron que o BNG presente unha
moción denunciando a incorrección
e insuficiéncia das Bases de
contratación de personal laboral
con caracter temporal·.· Por outra
parte, Lola Sánchez, muller do
Tenente Alcalde, apresentouse á
devandita convocatória ante as
sospeitas de que esta praza
estaba xa destinada a Xosé
Manoel Bauza Límia quen,
precisamente, gañou a oposición.

Irregularidades nas convocatórias
d_
e prazas de contratación laboral
Os promotores pretenden seguir o proceso.de limpeza da costa

Constituida a plataforma
MarLimpo
•H.V.

Várias formacións políticas
(BNG, CDS, EU, FPG e UG),
ademais das centrais sindicais
CCOO, CIG e SMG, asociacións
de viciños, colectivos profisionais e organizacións ecoloxistas
da Coruña constituiron en asembleas celebradas os pasados
dias 17 e 18 de Decembro a plataforma Mar Limpo, co "obxectivo de facermos un seguimento
do proceso e dos acontecementos derivados do acidente do
Aegean Sea", indica o primeiro
comunicado difundido pola Plataforma.
Os membros de Mar Limpo esixen a declaración de zona catastrófica para toda a zona afectada, reclaman reparación económica "xusta e urxente", así como
a corrección dos danos causados no meio ambiente.

No terreo das actuacións xudiciais, as organizacións compo ñentes desta plataforma, apresentaranse como acusación particular nos xuizos que se celebren, acusando aos responsábeis, "ademais doutros, dos deli tos ecolóxico e contra a saúde
pública".
A reclamación dunha investiggación sobre a seguridade marítima na Galiza para evitar a reprodución de feítos como os acorridos e a petición de traslado do
pantalán de descarga de petróleo a unha zona da comarca que
reuna as garantías preGisas son
outras das pretensións desta plataforma.
Politicamente Mar Limpo responsabiliza á Administraciónestatal
do acidente debido ás deficiéncias no sistema de seguridade
marítima e require medidas de

cobertura social para os sectores
relacionados coas actividades
paralizadas por mor da marea
negra.
Por último, na táboa reivindicativa desta plataforma cívica está a
reafirmación na necesidade de
que "o desenvolvemento ten que
ser integral e sostíbel, e que este
non cabe sen o respeito ao meio
ambiente".
Esta plataforma, que está aberta
a novas incorparacións, e na que
ainda non se integraron forzas
como o PP e o PSOE, vai continuar a sua actividade de denúncia e control da rexeneración do
meio natural. Neste sentido, criará unha Comisión Técnica que
representará á plataforma para a
organización e convocatória dunha manifestación, que será a primeira actividade pública de carácter reivindicativo.•
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OS CONQUISTADORES
MODERNOS
MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA .

Un dos pontos
escuros máis
chamativos da
historiografía
contemporánea da
Galiza é a falta de
investigacións sobre
omovimento
obreiro postas a
disposición do leitor
interesado. Con este
libro queremos
perfilar
sinteticamente
distintos espacios

sociais do noso país
(as vilas, o agro, o
mar, as cidades), e
avantarno
coñecemento de
como as
sociedades
obreiras
aparecen e se
apañan neles.
Como se
adapt~, en
definitiva, á
peculiar
estrutura social

e á idiosincrásia das
e dos traballadores
do mar e da terra.

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

En Verin xa· se sabia
quen ia ser o axente
de desenrolo local
• XOAN CARLOS SILVA/VERIN

O Concello de Verin convocou
unha praza de contratación laboral para un Axente de Desenrolo
Local. O prazo para apresentar
solicitudes no INEM foi de sete
dias naturais a partir ·do 20 de
Novembro. Polo tanto, os dias
nos que se poideron cursar as
peticións para ir á oposición foron na práctica de só cinco . O
único que se pedía para poder
acceder a esta praza de Axente
era estar inscrito no paro, ter licenciatura universitária e os requisitos pertinentes de saude.
Non se daban a coñecer correctamente, sen embargo, as funcións que realizaría a persoa que
gañara a oposición.
Polémicas e rumores percorreron toda a vila de Verin no momento en que se soubo que o
único xeito de que se poidese
saber que estaba convocada esta praza erá através da táboa de
anúncios do INEM ou no mesmo
Concello. Somente se apresentaron á devandita convocatória
catro persoas, entre elas a mu ller do Tenente Alcalde, quen
soubo que o concello convocara
unha praza de Axente de Desenrolo local pala sua esposa. Está
inteirouse na oficina do INEM
porque llo dixo un. funcionário
amigo seu. Sen embargo, Xosé
Manuel xa entregar os impresos
o primeiro dia do prazo.
Pala sua banda, o BNG de Verin
apresentou unha moción para
garantir os princípios de igualdade e obxectividade na contratación de persoal laboral temporal.
Fontes deste partido sinalaron
que tiñan fundadas sospeitas de
que a praza estaba destinada
desde antes da convocatória a
unha persoa determinada, dado
o procedimento escurantista que
utilizou o Concello de Verin.
Na devandita moción, que se levará ao Pleno Municipal de vindeiro 20 de Xaneiro de 1993. Pídese a derogación das bases de
contratación laboral con carácter
temporal e solicitase a ampliación do prazo de convocatória.
Segundo un portavoz do BNG de
Verín, a actuación da actual

equipa de goberno erosiona a
credibilidade democrática e renovadora prometida por este . Recorda esta forza as promesas de
/impar a corrupción, realizadas
no seu dia polo actual alcalde.

Resposta do Alcalde
Segundo manifestacións de fontes do governo municipal, as
condicións fixadas nas bases
concorrentes á conv6catória
cumprian ca requerido no acorde
adoptado no Pleno de data 25 de
Xuño de 1992, ca voto contrário
do BNG, polo que eran totalmente legais. Por outra banda, segundo o regulamento o Alcalde
tiña a atribución de contratar e
despedir o persoal laboral, mália
o que se fixo foi convocar .unhas
oposicións.
Posteriórmente, Emílio González
Afonso, alcalde de Verin , deu a
coñecer as razóns palas cales se
convocara a praza manifestando
que pola situación xeografica de
Verin , a comarca era óptima para
actividades comerciais , senda
necesária a figura dun Axente de
Desenrolo Local. Os traballos
que ía desempeñar, segundo o
Alcalde , a persoa que ocupara
este emprego seria a promoción
e información a aquelas empresas que quixeran ubicar nesta
zona, realizar as relacións oportunas coas institucións para o
desenvolvemento de empleo e o
asesoramento a todas aquelas
persoas que se atopaban en
busca de traballo.
En canto á persoa que gañou a
oposición , Emilio González asegura que foi escollida por ter un
bo currículum vitae, xa que Xosé
Manoel Bauza Límia foi presidente da Asociación de Consumidores de Ourense e desempeñou
diversos cárregos en distintas
Escalas-Taller da Provincia, ademais, de ter unha boa relación
con ln$titucións e Administración.
Nestes momentos o concello de
Verín atópase á espera dunha
subvención do INEM que permitirá a ocupación da praza en discordia. O governo municipal
agarda que a partir de Xaneiro, a
vila poida contar cun axente de
desenrolo local.•
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En España morren anualmente máis de 200 persoas por cada miHón de habitantes
en accidentes de circulación.
·
O 3% das persoas feridas nas estradas galegas sofren, tres meses despois do
accidente, invalideces en distinto grao.
O 10% das estadías hospitalarias en Galicia son consecuencia de accidentes en
vehículos de motor.
·
- Revisa o coche antes de viaxares, sobre todo os freos, os neumáticos, a dirección
e as luces.
- Non esquezas que o Nadal é unha das datas máis perigosas para o tráfico.
- Fíxate sempre nas condicións da estrada ( chuvia, neve, xeada... )
- Se vas pasar por portos de montaña leva sempre as cadeas, por se acaso.
- Een caso de caravana, xa sabes que a única solución é a paciencia.
Se tes en conta estes consellos durante a túa viaxe seguro que pasarás un Nadal
moito má.is feliz e desde logo máis tranquilo. Recorda que a maioría dos accidentes
se poden evitar con só tomar algunhas precaucións, sobre todo co alcohol, a
velocidade e os adiantamentos inadecuados.
Fai a túa viaxe sen présa, cun pouco de tino xa verás como pasas un feliz Nada/.
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NACIÓNS SEN ESTADO NA EUROPA
Diante do conflito
iugoslavo, e con toda
a remoción do mapa
dos Estados nos
países do Leste, a .

necesidade de
resolver os conflitos
nacionais abertos na
Europa occidental
está abrigando aos

governos a abrir vias
de diálogo
impensábeis hai máis
de tres anos.
As declaracións do

ministro británico para
Irlanda do Norte,
Patrick Mayhew, son
un indício nesa
dirección "o exército

británico na Irlanda do
Norte poderia retornar
aos .seus cuarteis
como no resto do
Reino Unido".

Os británicos dan o paso máis atrevido desd_
e 1974

O governo de Maior deixa entrever a posibilidade
de negoCiar a situación na Irlanda do Norte
O governo británico ven de realizar unhas coidadosas declara.cións nas que se plantean posicións de parti~a para unha hipotética negociación co IRA. O ministro británico para Irlanda do
Norte, Patrick Mayhew respondeu asi á ameaza dun novo Nadal con bombas en distintas cidades inglesas que ten en alerta á
policia inglesa.
Mayhew falou de reducir a preséncia do exército e chegou a
disculparse "se a política de Gran
Bretaña contribuiu "á tristeza de
Irlanda". En troques, solicitou un
"auténtico e estábel cese da violéncia" e subliñou que teria "consecuéncias positivas unha renúncia duradoira á violéncia terrorista". O ministro inglés non deu pistas de que exista un proceso de
conversas co Sinn Feinn.

Palrick Mayhew.

25 anos
de conflito directo
Segundo a prensa británica as
palabras do ministro serian o discurso máis conciliatório expresad o polo governo desde 1974,
cando o IRA proclamou unha trégua de sete meses interrumpida
pala negativa británica de procurar unha saida política basada no
recoñecimento da soberania de
Irlanda.
Desde 1967 ten habido 3.000 mortos na loita do IRA por expulsar da
illa ás tropas inglesas, nun conflito
que se remonta a primeiros de século e que quedou sen resolver
despois da independéncia de Irlanda. A mudanza de posicións estaria relacionada moi directamente
.co revulsivo que supón a tráxica situación iugoslava, "esa guerra en
Bósnia quizais teña introducido unha nova perspectiva no conflito do
Ulster", admitiu Mayhew.
1

Para insinuar un avance de posición s conciliadoras Mayhew
anunciou a supresión da lexislación actual que proibe a utilización dunha língua que non sexa o
inglés ás ruas, dando un timidísimo paso na normalización do gaélico no norte do Eire.+

Nunha recente entrevista co semanário An
Poblacht, resumida nas liñas que seguen, o
presidente do Sinn Fein tala da posición do

partido sobre as conversas con Londres e o
intento británico de reformar a constitución de
Eire no referente a seis condados.

Gerry Adams, presidente do Sinn Fein
.1os británicos son moi sensíbeis á opinión
internacional sobre a sua actuación na Irlanda'
Como ve a iniciativa británica
de buscar un acordo cos partidos políticos irlandeses?
Recuperar a normalidade funcional do parlamento autonómico é o
obxectivo que declara o Governo
de Londres para promover as
conversas. Pero os británicos teñen obviamente outras razóns.
Son moi sensibles á opinión internacional sobre a sua actuación na
Irlanda e sobre todos os aspectos
non democráticos da intervención.
Alguns escándalos recentes tiveron grande publicidade. Por
exemplo o da detención ilegal dos
catro de Guildford ou do grupo de
Birmingham e Judith Ward e as
denúncias das torturas que lles inflinxiran; tamén están os casos en
que o exército británico ten aplicado a leí de fugas ou aqueloutros
con evidéncias de que os servícios secretos británicos estaban
metidos nos batallóns da morte
unionistas ou que a povoación católica sexa a que máis estea a sofrer o paro. O Governo británico
non pode ignorar a opinión pública internacional que reclama o recoñecemento dos direitos nacionais e democráticos da Irlanda.
Este cerco de opinión nótase mais
no momento que atravesa o mundo. As relacións anglo-irlandesas
vense afectadas no contexto europeu. De Sudáfrica a Palestina
estamos a ver os comezos de
procesos de solucións democráticas. En moitos casos, os mesmos
governos sometidos a presións tomaron iniciativas para iniciar eses
cambios. A única excepción é a
dos británicos que governan en Ir~
landa... Así que Londres tiña que
facer algo" de cara a opinión públf-.
ca internacional.

Como van respostar os republicanos?
Xa nos tocou pasar poi a fase · da
demanda de dereitos civis nos 60
e por outras nos 70 e 80 até hoxe.
Todos estes anos resistimos os
esforzos británicos por impor unha solución que evitase a retirada
de tropas. Está claro que intentarán o que sexa antes de asumiren
a fórmula democrática. Nós procuramos a paz e a democrácia
desde hai vintecinco anos mentres os nasos opoñentes mantiveron nese tempo unha guerra latente. Na perspectiva dos últimos
vintecinco anos, aparece con claridade que a loita republicana é o
catalizador constante da loita nacional e de todo o que se deriva
dela. Hoxe ninguén discute que
as folgas de fame, os éxitos eleitorais do Sinn Fein e a tenacidade
do IRA (sobre todo cando por un
anaco non fixo voar ao governo
en pleno en Brighton), foron os
motivos das contra-ofensivas de
Londres e Dublin a comezos dos
80. Todo aquilo rematara no Tratado de Hillsborough (acordo en- ·
tre Londres e Dublin para a intervención policial conxunta no Ulster) do 86 que non tiña mais obxectivo que acabar con nós. Pero
Hillsborough fracasou porque lle
plantamos cara.
Cal vai ser a estratéxia de Du-

blin e que vai pasar coa revisión, que Londres reclama, dos
artigas dous e tres da Constitución irlandesa (que reivindican
a soberania sobre os seis condados)?
Coido que calquer governo irlandés, e sobre todo se é do Fianna
Fail, métese na boca do lobo se
pensa en borrar ou reformar os
artigas dous e tres . Non estou
presumindo que o Fianna Fail non
o faga pero teria a opinión pública
na sua contra. Os unionistas, coa
colaboración activa do governo de
Londres e o pulo dos elementos
neo-unionistas dalguns partidos
de Dublin, están a levar unha boa
campaña sobre a reforma destes
artigas. O que deron conseguido

A nosa estratéxia
de paz é un éxito
·apesardas
dificuldades que
ternos para dar a
coñecer a nosa
posición.

Espera algo positivo desa iniciativa?
Non. Un proceso de paz áuténtico
require talar con sinceridade. O
proceso actual é parte dunha contra-ofensiva británica que intenta
anular as reclamacións democráticas e históricas do nacionalismo irlandés. Non é unha iniciativa de
· paz senón unha volta de torca máis
dos británicos para que os partidos
irlandeses sigan o seu rego.

Siareiros escoceses do G/asgow Rangers nun partido de fútbol celebrado'en Colónia,
reivi~dican o celtismo do·seu país cunha bandeira independentista irlandesa. A. IGLESIAS

é colocar a Dublin á defensiva. A
dureza de Dublín e do Partido Social Demócrata Liberal sobre este
asunto e a própria estratéxia unionista son un recoñecemento explícito da forza latente do sentimento
nacionalista que está escandalizada pala reforma constitucional que
reclaman . Os artigas dous e tres
son unha declaración e non unha
reivindicación territorial.
Alguns republicanos manifestaron a sua preocupación polo
que interpretan como unha atitude conciliadora do Sinn Fein
ao aceitaren as conversas
Non ignoro que hai certo descontento pero coido que a causa está
nunha falla de comunicación . A
xente que está na loita nunca se
dá comunicado como debera e
isto' se pode aplicar sobre todo
aes republicanos irlandeses que
levan toda a vida defendéndose
con recursos conspirativos. A nosa estratéxia de paz é un éxito a
pesar das dificuldades que ternos
para dar a coñecer a nosa posición. Por suposto que tentarán intoxicar a nosa posición sobre as
conversas para confundirnos a
nós e ás bases.
Cal é a estratéxia republicana
no remate de 1992?
Non hai atallos para a saida democrática desta loita. O cerne político
da nosa estratéxia inclue o diálogo,
un novo acorde entre Londres e
Dublin para acabarmos coa partición; apoio internacional para avanzar e un programa de reconciliación nacional. As eleicións locais
nos seis condados para o 93 son
unha boa oportunidade para consolidar a nasa posición. No momento
en que recesión castiga aos menos
favorecidos, o Sinn Fein debe ser a
resisténcia contra a inxustiza nos
dous Estados. Ternos que decirlle
mans fóra aos que están a empobrecer á nosa xente, a exportar a
nosa mocidade, a vender a nasa
saude, os servícios sociais, a educación e a vivenda, coa mesma
convición coa que lle decimos aes
británicos que nos deixen en paz.+
ÁN PHOBLACHT

Eurogalicia Forestal,
un caso para o xulgado
"Hai que ser moi negadiño mentalmente para pensar que se os
extranxeiros veñen a montarnos unha celulosa, ou outra causa desas,
é pra nos beneficiar aos galegas", escrebe Isaac Diaz Pardo en LA
Voz DE GALicIA do 22 de Decembro, sobre a faléncia do grupo de
investimentos de Kuwait (KIO) e a retirada dos proxectos de
Eurogalicia Forestal (As Pontes) e Papelga (Narón). "Cres leitor que
os alemáns, os franceses, os ingleses, os ianquis, nos deixarian a nós
montarlles fábricas nos seus paises? E menos que lles montemos
celulosas". Diaz Pardo coida que o proxecto de Eurogalicia Forestal
para As Pontes deberia ser investigado pola xustiza: "Os que querían
poñer a celulosa no Eume eran tan iñorantes ou estaban tan mal
informados que insistian en pedir cincuenta e nove mil millóns de
pesetas de subvención, que representaria o 50 ·por cento dun
investimento a facer por unha empresa (á sua vez) participada nun
setenta e cinco por cento por unha compañia que estaba en
suspensión de pagos. Ou é que o sabian e o que querian era facerlle
unha estafa ao Estado? Penso que a manobra que se tecia acó era
digna de ser estudada pola xustiza ( ... )Ningún dos grupos que nos
governan, ou dos que quereri e poden governarnos, son eraras en
aefinir os intereses da Galiza e como se propoñen serviles. A traveso
dos meios de comunicación fálannos de cousas abstractas, de moitos
proxectos que, xeralmente, se retiren aos continentes e non aos
·contidos. Como se o problema da nosa terra estivese en encher de
cimento e de eucaliptos a nosa paisaxe e, no demás, deixarse
acariñar as costas até o coxis, por norteameJicanos, alemáns,
franceses e outros estranxeiros porque eses si que saben. Os nosos
grupos políticos gastan tamén moito tempo en poñerse a parir uns
aos outros, botándose a culpa de todos os males e atribuíndose o que
está ben". O autor do artigo di que queren borrar "a tradición labrega
dun prumazo e implantar acó o que fan os norteamericanos, os
alemáns ... metamórfose da aristocrácia da xente da aldea en
aldeanismo, da xente desorientada pola propaganda dun falso
progresismo que vai vir ou que nos está asulagando; deses
extranxeiros que saben tanto. Se chegache aqui, paciente leitor, tenta
descobrer canto aldeanismo hai na maior parte das causas que están
a facer, que pretenden deixarnos coa boca aberta como os seus
facedores a abriron ao ver as causas que copiaron".

Saudades do socialismo
"Apenas tres anos e xa vai estragado aquil capital de ilusións. As
inmensas esperanzas que agomaran co esfarelamento dos reximes
comunistas da Europa do Leste, esvaJronse case totalmente",
escrebe o xornalista galega Ignacio Ramonet na portada do número
de Decembro de LE MONDE DIPLOMATIQUE. "A aquelas esperanzas·
sucede un intenso desencanto. As reformas económicas que esixe o
Fondo Monetário Internacional (FMI) e a inmersión radical na
economia de mercado, tiñan que conducirnos, cara un futuro radiante,
segundo se dicia. Pero diso nada. Recesión, in.flación e folgas
castigan a todos os paises do Leste( ... ) A sombra da decepción
profunda que experimentan os cidadáns do Leste proliferan as
saudades do vello réxime. Explícase asi en parte o recente éxito
eleitoral dos ex-comunistas (reformados) en Lituánia. Neste país, a
república máis industrializada e rica da Unión Soviética, as reformas
precipitadas de Landbergis fixo que se multiplicasen por vinte os
precios de consumo, que caise a produción industrial e se
multiplicasen as folgas ( ... ) Perante este clima que poderia favorecer a
volta ao poder dos comunistas pala nova via democrática, Occidente
sinte inquedanza. O senador norteamericano Sam Nunn, próximo a
Bill Clinton, lanza a alarma e advirte que as reformas económicas e
democráticas da Rusia corren gran perigo. Preocupación honrada
pero un algo seródia, non si?"

Os concellos miñotos afástanse do Porto
O diário Plmuco de 21 de Decembro avanza a formación dunha
mancomunidade de concellos de Entre-Douro e Miño. "Com a
regionaliza<;áo e os fundos comunitários como pano de fundo,
autarcas mfnhotos do PS pretendem criar urna associac;:áo de
municípios que possa tamén ser um travao ás ambic;:óes de lideranc;:a
do Porto e de Fernando Gomes r:ia Regiáo Norte. Os socialistas
Joaquim Cauto, Mesquita Machado, Fernando Moniz e o socialdemocrata e presidente da Camara de Barcelos, Fernando Reís, sáo
algums dos autarcas envolvidos no proceso que poderá levar urna
associac;:áo de municípios na regiáo do Entre-Douro e Minho. O
objectivo estratégico anunciado pelos seus promotores é ganhar
poder regional nas questóes da atribuic;:áo dos fundos comunitários.
Nos meios socialistas minhotos comenta-se que esta associac;:áo
visará tamén abafar o poder crecente na Regiáo Norte do presidente
da Cámara do Porto, o socialista Fernando Gomes".•
PACEMAKEA
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APOLICÍA GALEGA

QREI DEPORTE

DESCORDINACIÓN DAS POLICIAS LOCAIS

• VICTOR MIGUEZ

X. M. ÁLVAREZ COSTA

A remolque dos aconteci mentos, o actual Governo galega subscrebe
uns convénios co Ministério do Interior, polos
que unhas unidades do
"Cuerpo Nacional de
Policia", policía do Estado, pasan como adscritas ao Governo galego,
hipotecando de momento a criación da Policia Galega.

A Constitución Español a no seu artigo
148.1.22, e a promulgación máis tarde da Lei
Orgánica 2/86 de Carpos e Forzas de Seguridade (artigo 39) proporciónalle ás Comunidades Autónomas a faculdade de coordenar e rég ular as suas policias
locais.
·
As "Comunidades Históricas" ou nacións sen ·
estado que forman o
Estado español com0
Cataluña ou Euskadi
nos seus estatutos,. recollen ou amplían o des e nvo l vi mento desta
competéncia. Na Galiza
nación tamén sen estado, por máis "Comun·idade Histórica", canqo
elaboraron o estatuto
de autonomia, que" n:iáis·
tarde someterian a ·rete.:.
rendo, semella que coas presas ou porque
non acreditaban moito
na personalidade própria deste país, os cha.mados
país
do
"Estatuto" esqueceron
desenvolver algo tan
elemental como é que
as policias dos concellos teñan un marco de
actuación coordenado e regulado. Nen sequer se aproveitan as migallas que o Estado
transfire. O caso catalán pola contra .é ben
diferente. O 5/111/84 aprobaron a Lei de Coordenacíón e xa van para dous anos que teñen
Lei de Policia Locar (Lei 16/91) ao abeiro do
artigo 149.1 .1 8 da C.E.
O retroceso que sofre Galiza a respeito doutras nacións do Estado, (carece de Lei de
Policia Local e Corpo de Policia Autonómica); só pode ser concebido na falta de compromiso coa soberania deste país, por parte
dos distintos Governos Galegas que até agora o conformaron.
A ninguén lle pode esquecer que un dos sím-

Asemade, desde o máximo órgao lexislativo
galego, sácase adiante
unha "Lei de Coordenación· das Policias Locais" de costas e sen
coñecimento dos próprios afectados que ainda hoxe, un ano despois
da sua aprobación, é
descoñecida pola meirande parte dos Policías
Locais da Galiza; no
seu artigo 7 di que as
competéncias en matéria de coordenación serán exercidas por:
a) O Consello da Xunta
da Galiza.
b) A Consellaria da Presidéncia.

'Os pais do "Estatuto"
esqueceron desenvolver
algo tan elemental como
é que as policias dos
concellos teñan un
marco de actuación
coordenado'
bolos quemáis identifican a un país, ao igual
que a bandeira e o hino é a sua própria Policía.

c) A Comisión de Coordenación das Policias Locais.
A devandita Comisión formada por 20 persoas
das que só tres pertencemos á policia local·
por representación dos sindicatos, nove son
representantes da Administración, Xunta e oito membros dos concellos. a lentitude tanto na
constitución desta, como na criación dos grupos de traballo, deixa entrever que á parte de
non haber vontade de regular esta actividade,
tampouco un compromiso firme e eficaz.+
XosÉ MANuEL ÁLvAREz CosrA é funcioná.rio de Policia
Local do Concello de Cangas, desprazado en
Comisión de Servizo de Xefe da Policía a Allariz e
membro da Comisión de Coordenación das PP.LL.
da Galiza.

A EXPERIÉNCIA DE ALLARIZ
Esta nova equipa da policia de Allariz, composta en princípio por
cinco homes e unha muller, empezaron a asumir todo tipo de traballo policial no que era solicitada a sua presenza, patrullando a diário
pola vila e polos 92 núcleos de povoación do Concello, algo totalSenda coñecedores da recente Lei de Coordenacióri, intentouse pór mente novidoso en Allariz, póndose os viciños en permanente cono feito en coñecimento da Consellaria da Presidéncia para recabar tacto coa sua policía. Todas as demandas dos viciños son atendidas
asesoramento na adecuación desta á Lei aprobada polo Parlamento pola policía, que resolve ou canaliza a sua resolución . 1rstrúense todo tipo de dilixéncias e adícase unha vixiláncia especial ao coidado
Galega.
· do meio ambiente natural, onde a pedimento da alcaldía e do presiLogo do mareo interminábel dun teléfono para outro. A resposta foi dente do Couto de Caza faise un seguimento do desenvolvimento
"non sabe non contesta".
da actividade da caza; destacando a incautación de un turón a unha
cuadrilla de cazadores furtivos e a instrución de dilixéncias por delito
Mália á nula aportación da Consellaria da Presidéncia o Concello de ecolóxico. Tamén se organizaron actividades de educación vial en
Allariz levou adiante a criación da Policía Local seguindo os critérios da colaboración coa dirección do Coléxio de E.X.B. e a Xefatura de
Lei de Coordenación, deseñando pola sua canta unha ·nova uníformi·- Tráfico.
dade onde predominan as cores do escudo de Allariz e Galiza ou sexa
A experiéncia deste traballo, á parte do gratificante e dificultoso que
o branca e o azul. lntroducíuse na uniformidade o Estatuto da Galiza
pudese ser, tivo como surpresa a suspicácia e incomprensión que letal como recolle a Lei sendo neste momento a única Policía Local da
Galiza que porta tal distintivo. Asumindo os membros as competéncias
vantou nos carpos policiais do Estado operantes na mesma localidaestabelecidas na presenta Lei, na de Carpos e forzas de seguridade de, tjue nos ven demonstrar a falta de coordenación e colaboración
existente en matéria policial.+
do Estado, Axuizamento Criminal, Ordenanzas Municipais, etc.
A primeiros de Xuño do 92, o Concello de Allariz lanzou a criacíón
(junha POiicía Local que como tal cobrira a caréncia que neste eido tiñan os viciños de Allariz.

LIBRARIA- PAPELARIA

PE~ilIRA

+Libros galegos e
portugueses.
+Libros de texto.
+Fotocopias.
•Plastificados.
Encadernacións.

+

RUADO HOME SANTO, 55. TEL.: 58 54 03- FAX: 58 09 84 SANTIAGO

Instalación e
reparación de fontanaria
XAau1N DoMÍNGUEZ LORENZO

Tel.: 43 97 96 VIGO

• Alguns andan a se perguntar onde foi parar a "gloriosa" fúria hispana de sempre capitaneada polo Real
Madrid. Por non valer, nen
Antic, nen Beenhaker, e
mesmo Benito Floro, foron
quen de topala. Os dous pri. meiros cairon hai ben tempo,
mais despois do último partido en Sevilla, e por aquelo
das festas, as horas de Floro
parecen contadas, de aí que
o actual adestrador do Madrid tose batizado a semana
pasada co alcume de "El Almendro" (xa saben, aquel turrón que volve a casa .... )
• No recente partido celebrado en Vallecas entre o
Rayo e o Barcelona, deuse
a que poderiamos definir como "merenda de negros".
Eis, xa que logo, a relaaión
da peñas reunidas nun mesmo estádio. Los Petas,
Frente Atlético, Boixos Nois
e Ultra Sur. Perguntados
membros da malchamada
Comisión Anti-Violéncia sobre o agresivo concílio a resposta foi unánime: " ... estamos seguros de que os Ultra-Sur acuden ao estádio
coa única intención de animar ao Rayo ... ".
• Asi pois, mntres a protección institucional para os
grupos fascistas continua exposta á lus pública, baixo a
mesma luz acontecen detalles chamativos, como o protagonizado recentemente en
Riazor por empregados do
clube coruñés , quen abrigaban a retirar certo tipo de
bandeiras galegas, chegando a rachar algunha delas,
asegurando que non se permitia a sua exibición pública
porque facian "apologia del
comunismo".
• Ou sexa que en Riazor
certos símbolos nacionalistas están proibidos. Logo do
acontecido, agardamas vixiantes a colocación dalgun
símbolo por part~ de peñas
españolas. Facemos esta reflexión logo da preséncia dos
Ultra Sur na Coruña e pola
sua total liberdade á hora de
incumprir a regulamentación
estipulada pala Comsisión
Anti-Violéncia., Por este camiño Riazor rematará por se
chamar o Estádio do Antigo
Réxime , único en todo o
mundo onde non chegou a
unificación de medidas.
• Sorte que noutros campos, ainda que non tan grandes, si parecen andará altura dos tempos. E se non propómoslle un paseo polo Anxo Carro, onde empregados
e técnicos do Deportivo Lugo
determinaron adoptar a boina como elemento integrante
do uniforme da equipa. O caso é que a ocorréncia está
despertar simpatias, tantas
que lago da vitória frente ao
Bilbao Athlétic certos sócios
xa traballan seriam~nte na
posibilidade da implantación
do zoco na plantilla. Quen
. 1 sabe, habida conta de esta: 90 do terreo de xogo até po: de funcionar e todo.•

·Dtel, pataca, tenreira, queixo, viño.
·Productos galegas que cantan cos s.e us propios mecanismos
de pr.otección para garantir .a mellar calidade do mercado.
Galicia diferenciouse sempre do resto das rexións pola
boa calidade dos seus productos.
Productos de primeira que gozan dun gran prestixio
mundial, e que ternos aquí para o noso deleite e disfrute.
Nestas festas, non te conformes con menos, merca
pro~uctos

galegos

Á hora de mercar os teus productos de alimentación,
non te conformes con imitacións.

¡Que sexan de Galicia!

se é de Galicia. • •
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ACATÁSTROFE DO AEGEAN SEA

'Hé

Gonzalo Mosquera, biólogo

rec

pre
vin

'Coa estimación máis optimista,
as rias non estarán a pleno rendim9nto até o 95'
• HORÁCIO VIXANDE

Gonzalo Mosquera é un
biólogo que traballa no
estudo da situación dos
bancos naturais para a
Delegación de Pesca da
Xunta de Galiza na
Coruña. Membro da
Asociación para a
Defensa Ecolóxica de
Galiza (ADEGA), dá unha
impresión, non oficial,
sobre cal é o futuro que
lle espera á renovación
ecolóxica dunha costa
que sofreu, en dezaseis
anos, impacto _de duas
mareas negras, caso
único na história.

nos fondos. Tamén provoca problemas nas escamas dalguns peixes, e aparte da mortandade direita aparece unha debilidade neses
peixes, que son atacados por todo
tipo de funges. P_
or' isa non se pode medir nunha semana, unha
quincena nen nun mes. Os efeitos
coñécerise ao longo dos anos.

Cales son as posíbeis perdas
na produción?

Os bivalvos (ameixa, croque, vieira), terán grandes mortandades,
sobretodo nas rias de Ares, Betanzos e Ferrol, e máis ainda nesta última, porque é a máis afectada. Adernais_, este cru ten unha
grande compeñente lixeira e chega a outras zonas nas que non é
visíbel porque é unha película fina
pero altamente tóxica. Entón haberá mortandade de ameixa, croque, algas, ourizos ... Cando comece a baixar, agora o petróleo
aboia na auga, esas espécies veranse afectadas ou terán que emiCal foi a magnitude da catástrograr. Isa significan perdas, porque
pésie a non morrer reducirase o
fe do Aegean Sea?
número de capturas. Tamén hai
unha perda directa que é a baix~
Ainda estamos intentando coñecer
en que grao vai afectar a marea
no consumo. A xente pensa que o
negra aos bancos naturais. Os · marisco de Galizá, mália vir das
rias do Sul, as máis productivas,
efeitos son a prazo máis longo do
está contaminado na sua totalidaque parece a simples vista. Hai un
aspecto imediato indirecto que se
de, ou non se tia. Pero o márisco
produce ao se pausar unha manao que chegou a marea negra non
cha de cru sobre unha praia maestá comercializado porque están
os bancos pechados. O histerismo
risqueira e se produce unha morchega ao punto de a xente non
tandade en pouco tempo por asfícomprar peixe ainda que veña de
xia ... A máis longo prazo o cru diMalvinas ou do Gran Sol. Pero o ·
sólvese no mar, baixa ás zonas
tectónicas e hai unha mortandade
resultadó final é que baixa a ven-

o

da na mellor época do ano, cando
se consume máis peixe e marisco
de calidade e cando máis suben
os prezos.
En canto ao percebe, a piar zona
. é a de Cabo Prior, aparte da Torre
de Hércules, na que ardeu a costa. Vai comezar a aparecer mortandade ou comezará a ter sabor
e trácción aromática de petróleo,
que si é tóxica. Pero nada está comercializado.

Que porcentaxe de produción
están afectada?
· Moi pouco con respeito a Galiza,
porque o Sul é o máis produtivo.
En Malpica o percebe está intacto,
paralii;ouse a extración como medida preventiva, e no caso que se
levante a proibición analisarase o
que se poña á venda.
A respeito dos bancos. pesqueiros,
a estimación é máis complicada
porque os bancos marisqueiros
están máis localizados. Farase

'Primeiro. hai
mortandc:ide por
asfixia, máis adiante
o cru disó.lvese no
mar e o dano é nos
fondos'.

'Se fixan as larvas
na primavera en
dous anos poderase
comezar a recoller'.

nun futuro unha campaña para
medílo, pero agora non se pode
facer porque as próprías artes non
traballan ben por mor do petróleo.

Non haberá unha reconfiguración dos bancos?
Haberá unha recuperación progresiva. Os peixes irán vindo desde
outras zonas. Pero nun primeiro
momento rexistaremos algunhas
curiosidades, como que algunhas
espécies desaparezan e outras
aumenten porque, mália ao seren
afectadas, ao marcharen os seus
depredadores non estarán sometidas a tanta presión, ainda que haxa unha mortandade. Ese aumento de povoación equilibrarase no
futuro, cando o banco recupere a
sua normalidade.
Por outra banda, moitas das espécies emigrantes formarán novas
bancos en busca de alimento idóneo, pero a efeitos de produción
non é un dado relevante, porque
non estarán localizados.

Destruir
e rexenerar o meio
Cal é o mecanismo que emprega o petróleo para destruir o
meio natural?
·
Vários , un é a asfíxia, porque cobre os fondos cunha capa de plástico que non permite o intercámbio
de osíxeno e afoga a todo o meio.
Outro é o escurecemento, ao impedir o traspaso de luz e hai unha
baixa de produción. Por outra banda está a toxicidade, tanto a nível
de aparato nervoso, como se dá
nalguns crustáceos, como na toxicidade na pel, que non o envelena
directamente pero que provoca un
descenso nas suas defensas.

E cales son os mecanismos que
ten o meio natural para degradar o petróleo?
En primeiro .lugar hai unha disolución no próprio meio, e o mar vaina levando até zonas tectónicas ,
até o fondo. Pero a única forma de
degradación é bacteriana. Estase
a estudar radicar, nestes casos,
bactérias que degraden ese producto. Non é que sexan fabricadas xenéticamente, senón que
dentro do grupo son as que resisten máis nese elemento. Ao existir
unha grande cantidade qe petróleo as espécies resistentes e degradativas do petróleo van ser as
máis abondosas , entón irase degradando o cru devagar.
A respeito das bactérias, a incorporacipn das máis resistentes cando se produce unha marea negra
penso que non é perigosa. O
problema é o custo, porque se trataria de moitos quilos. Estas bactérias prodúcense normalmente, pero só representan a maioria cando
son as máis resistentes no meio, e
daquela van disminuindo cando o
petróleo xa está degradado.

Que mecanismos de rexeneración ten o melo natural?
Vai haber unha desaparición de
várias espécies e outras van redu cir a sua presenza. Cos mecanismos de autoreprodución destas
espécies, e tendo en canta que no .
meio mariño influen as zonas paralelas que non foron afectadas,
haberá un trasvase e colonización
das zorias conforme vaian estando recuperadas. Normalmente
téndese a colonizar as zonas que
son idóneas.

En que medida pode participar
o home para evitar a contaminación cando se produce a marea
negra e despois na rexeneración?
No referente ás medidas imediatas, aparte da extración do cru,
non hai que facer. Unicamente cabe retirar a cantidade de espécies
que van ser afectadas pero que
ainda non o foron a zonas limpas,
ou espécies que, mália seren
afectadas, non o foron mortalmente. Os bivalvos tenden a pecharse
e aillarse e resisten vários días.
Ainda que podan adquirir sabor,
perderano algun dia. Asi pode ha-
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'Haberá unha
recuperación
progresiva e o peixe
virá doutras zonas'.

ber unha supervivéncia importante. Pero cando está todo afectado,
é imposíbel evitalo.
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En canto á intervención do home,
ternos a posibilidade de sementar.
Sabendo a cantidade que habia,
botar indivíduos igual en número
aos anteriores.

A presenza da indústria
Como influe a refinería na Coruña?
É unha fonte de conflito que é
absurdo ignorar. Hai unha contradición entre os postas de traballo
nun sectqr e a perda potencial
noutros. E dicer, desde o punto
de vista ecolóxico e de produción, hai sectores que son eternos , por canto hai necesidades
vitais do home, como pode ser o
marisco , a alimentación . Tamén
hai postos de traballo máis circunstanciais . Ternos casos de indústrias puxantes pero que poden decaer.
Debería haber alternativas á refinería que non incidiran nas zonas de produción de alimentos e
de interese ecolóxico. Nunca deben instalarse as indústrias en
base a cuestións como a proximidade de vías de comunicación,
por exemplo. É o caso da refinería da Coruña, situada nun núcleo de povoación.
Hai dados sobre a incidéncia da
refineria na ria?
Non, porque leva moitos anos
instalada e non hai estudos anteriores . Ademais é difícil deslindar o dano que fai a refinería do
que fan as indústrias paralelas
ou os vertidos de hidrocarburos
de empresas e barcos. Tamén
está o saneamento da cidade,
que verte direitamente ao mar
sen tratamento dos resíduos . Hai
un aumento de densidade de povoación ...
Está concienciado o sec;:tor pes-

q u ei ro sobre a lolta contra a
contaminación?
Nor:i. Os pescadoraando van
nos barcos botan t~os os resíduos ao mar. Todo é contaminante, ainda que sexa unha bolsa oe
plástico; produce mortandade en:
tres os peixes. Isa é que non tañen conciéncia do meio no que
traballan e ignoran que teñen que
pular pola sua conservación.
A catástrofe foi equiparada á do
Exxon Va/dez, é comparábel?

Hadiacru,
, cacies
que
pas,
1ren
1enarse
lías.
.bor,
ha-

'A única forma de
degradación é
bacteriana e
estudase radicar
bactérias que
degraden o petróleo'.

Non. A cantidade de cru que se
botou 6 mar parece que é superior no caso do Exxon Valdez. O
Exxon foi en Alaska e o Aegean
Sea na Galiza. O mar de Galiza é
distinto ao do Mediterráneo e
máis ao de Alaska. As espécies
non son as mesmas, como tampouco o é o nível de produción~
Galiza ten moita vida no mar; iso
implica que a recuperación é
máis fácil, e a degradación do petróleo é máis rápida. Por outra
banda, Galiza e Alaska non son
comparábeis.

Non seria positivo que o control
marítimo de toda a costa estivese en mans da Xunta?

A Coruña ten unha refineria, un
porto comercial importante, e recursos marisqueiros, en Ferrol tamén hai infraestruturas portuárias,
e non hai na zona recursos para
O desexábel é iso. Non deben hacombater a-contaminaéión. Só haber contradicións entre as administracións. É certo -que carecebia dispersantes e deterxentes,
mos de soportes para evitar a que_todo o mundo sabia que procontaminación, proba é que no
vocaban un efeito pior que o que
evitaban, afortunada.mente non se
momento do accidente dispuñamos de helicópteros e barcos de
utilizaron. Estes recursos aumensalvamento, pero as barreiras tivetan a mortandade no meio porque
son moi tóxicos e o único que tan
ron que vir de Valéncia. Houbo
respostas imediatas, pero con falé evitar o efeito estético para que
ta de meios.
· non se vexa, pero continua aí. lso

evita a própria degradación natural do petróleo. Ao aumentar a disolución na auga, o petróleo chega máis lonxe. Falta unha infraestrutura de acción imediata. Cando
encallou o barco podía terse posto
en marcha algunha actuación de
colocación de barreiras e de extracción do cru.
Como se poden evitar estas
tástrofes?

ca~

Cumprindo as leis internacionais
de tráfico marítimo.•
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Do Urquiola ao Amoco ·Cádiz
Hal estudos sobre as mareas
negras?
Hainos , como no caso do Urquío/a ou do AMoco Cadiz na
Bretaña, unha zona semellante
pala produción marisqueira e que
foi vítima doutra catástrofe que
no tempo máis próxima que ·o
Urquiola. En todas estas experiéncias vaise mellorando e coñecendo os erros cometidos anteriormente.
Pódense extrapolar dados e
facer unha estimación de futuro?
Son extrapolacións. Na Bretaña
ternos o caso do Amoco Cádiz,
ali fixéronse estudos que fornecen dados para manexar hoxe.
Coñecemos as producións de toda a zona e cal era o estado dos
bancos no momento do desastre,
porque imediatamente houbo unha prospección, mesmo antes de
chegar o cru. A partir dos nasos
dados, extrapolando, coñecemos
as espécies que poden ser afeetadas, como lles dana a marea
negra, ·que fan as espécies depredadoras doutras que desaparecen, como afecta ao fitoplánc~on e zoopláncton na zona, que
baixa de produción conleva, como incide en espécies interrela-

cionadas, que pasa coas espécíes que desaparecen e que posibilidades de recuperación ten.
Respeito a eses dados, podia
concretalos máis?
Dos crustáceos, o percebe desaparecerá das rochas pero non
vai ter problema de recuperación
porque a repovoación dun banco
prodúcese_pola incidéncia ,dos
bancos próximos. Haberá larvas
a primavera que ven, e se as rochas están en condicións poden
chegar a fixar, entón o ano seguinte ainda non se poderá reco~
ller por non ter un tamaño legal,
pero despois si._Pasará o mesmo
coa ameixa, retrasarase a produción porque desaparece toda a
ameixa dos bancos, tanto adultos como crías. As crías tardan
un ou dous anos en medrar. Se
recuperamos as praias na primavera poderase sementar e despois, en dous anos poderase comezar a recoller a produción.
Coa estimación máis optimista,
as rias non estarán a pleno rendimento até o 95.
Estamos diente da primeira experiéncia en· haber duas mareas negras no mesmo ponto da
costa. Que diferéncias hai entre o Urquiola e o Aegean Sea?

Bastantes. A época do ano é un
elemento fundamental, o_U.rquiola_ encallou en Maio de 1976, en
plena eclosión primaveral, cando
todas as espédes estaban en
etapas larvárias, as máis fébeis.
lso implica a desaparición larvária de grande cantidade de espécies e unhas baixas de produción
enormes. Aparte é unha época
moito máis calma, e a autolimpeza da mar é menor. Porén agora,
por osixenación as bactérias teñen unha capacidade maior en
degradar o petróleo. Daquela tamén había distintas condicións
de vento: cando o Urquiola dera
do Norte, e agora do Sur, isto
implica que as zonas danadas
non son exactamente as mesmas. Na ria do Burgo .daquela
entrara grande cantidade de petróleo. Outra diferéncia era o tipo
de combustíbel, este é do Mar do
Norte, menos denso, con bases
lixeiras máis importantes, e o outro era un petróleo do Golfo,
máis gordo, pero máis facilmente
extraíbel mediante recoleción e
bombeo porque se acumulaba
mellar. O do Aegean Sea exténdese moito máis e ten bases
máis tóxicas.
Por último, nesta ocasion o petróleo ardeu máis tempo. lsto é
positivo para o mar e negativo

para atmósfera. A idea, creo, era
deixalo arder se o fume non chegaba a baixa altura a ningun núcleo de povoación.
Canto tempo tardaron en re.p ovoarse os bancos cando o Urquío/a?
Ternos estudos, pero daquela as
posibilidades de investigación
eran menores. Se -comparamos ~
coa actualidade vemos que en- .~
tón houbo unha rexeneración a~meio do trasvase de semente,
que non é tan doada nesta ocasión porque os mariscadores son
conscientes de que dela depende o futuro. Tamén é certo que
hoxe o mercado ten máis de manda.
E o feito de termos rexistrado
xa unha marea negra, non debilita ás espécies?
Pasaron 16 anos, e os bancos
xa estaban recuperados. Non
hai unha correlación entre aquel
impacto e este outro. Os efeitos
xa pasaron. Se houbera outra
catástrofe en pouco tempo si poderia haber máis problemas, pero é difícilmente avaliábel, non
ternos antecedentes. O certo é
que estamos diante dun campo
de probas.+
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Curioso

A pobreza
de Inzar

Morales Ruiz, tivo a idea
de alonxar aos
vendedores de coca,
haschis e cabalo ao por
menor dunha das prazas
da vila. Felicitado o xuiz
por un director de banca
da zona, Xosé Morales
díxolle -a ver se é
vostede tar:i amábel logo
de facilitarme as contas
de al_guns dos seus
clientes, con cartas de
dubidosa procedéncia.
-Ai n·ori ·-respostou o
director- que a min esa
xente non me molesta.

A Xunta colocará
un teléfono cada tres
quilómetros no Camiño
· de Santiago. Xa o
estamos ouvindo -É o
quilómetro 13? Viran
pasar ao meu home?
-Non, chame ao 17 que
está alí tomando un
vaso. -Que extensión?
-O 17 non ten
extensión, isó é cada

GONZALO

Teño sérias dúbidas de que pague a pena contestar a carta da
"Organiz.a ción Universitária de
lnzar" publicada no número 548
de A Nosa Terra, xa que a sua
sesuda contestación froito, sen
dúbida, do traballo colectivo dos
preclaros analistas que adubian
as suas filas partidárias está tora
do alcance dun "analista de salón", que é a forma como, graciosamente, me definen. Ainda que
non creo que pague a pena, non
quero deixar de facer algunhas
pontualizacións:

espectác~u lo de
invernia o de afiliados
a previda, cofrades da
adoración nocturna e
técnicos formados por
Barrerra de 1-rimo,
exculpando ao unísono
aos membros da
-Non deixa de ser paradóxico
Direción Xeral da Garda
que, ademais de transcreber o
Civil acusados de
parágrafo por min aludido, o único
xeito que teñan de defender
narcotráfico. Uns
os seus argumentos e de xustifiproclaman que os
carse sexa descalificando ao discrepante, un com.portamento que
gardas que meten na
pouco
ten a ver cunha suposta
própria faltriqueira parte
_ esquerda alternativa á que lnzar
da cocaina decomisada ·.
gostaria de representar.
deben ser presos, pero
-Do parágrafo transcrito, lnzar
con honor, é. dicer, sen
e os seus militantes tiran as suas
facer públ.ico o seu
· conclusións e
cada un pode tinome. Outros opinan
rar as suas, eu
que o xuiz está
tiro as que xa se Non creo que
coñecen, si o
interrumpindo o que
osCAFnon
meu obxectivo
simplesmente é unha
tora intoxicar uti- sintonicen coa
forma de traqallo (se
l'izaria os méto- realidade
dos que tan ben
cadra pícara). Curioso
pratican os/as das aulas..
ver a pais de família,
militantes de
confesionais de Deus e
lnzar. As miñas
conclusións báEspaña, por riba de ·
sanse no artigo publicado en Inideoloxias, e'ri'Saíando
zar Razóns, nas propostas feitas
virgalladas argumentais
polos membros de lnzar e nas
declaracións dos homes e mulle- para defender o tráfico
res que teñen unha posición sende drogas.
lleira na sua organización univer-

O xuiz de
Cambados, Xosé

fisi
ho
be
da
ta<
1í9c
ad
qu
ér
go

sitária: Dígoo claramente, o arti. go de lnzar pretendia xustificar,
preparar o discurso disculpatório,
para un posíbel batacazo dos
CAF nas próximas eleicións, batacazo que se deberia, e niso tedes razón, non ao bon facer de
adus, udegas, auges ou murgas,
senon á incapacidade dos CAF.
Eu non creo que os CAF non sin tonicen coa realidade das aulas,
creo que lnzar non sintoniza coas aulas, que é ben distinto. Os
CAF centran o seu traballo na
mellora do ensino en todas as
- suas facetas, académicas e extra-académicas, e pro isa receben· os votos que receben nas
eleicións. Os CAF, a diferéncia
doutras organizacións universitárias, teñen unha ideoloxia e por
esa razón non esquece a realidade social na que se insiren
eles mesmos e a institución (Universidade) na que traballan. Os
CAF poden ser maioria en centros como Direito e Ce. Económicas e Empresariais, nos que
existen alternativas de díreita
consolidadas, apesar da orixe e
das pretensións sociais dunha
grande parte do alunado, se se
coñece a realidade e se aplican
as políticas pertinentes, e non se
vive nas nubes e no mito da "revolución á volta da esquina".
-Outros pontos da carta de Inzar prodúcenme estrañeza, gas- taríame que de todos os xeitos
soubesen diferenciar a poi ítica do
persoal, ainda que sei que vai ser
difícil polo tono do escrito, e sobretodo porque existen razóns
alJeas por cocnpleto a min, ou ao
que eu poda dicer, e a Universidade que os forzan a determinados comportamentos. E para rematar, quen emporcalla a que
vos dicides "serea convivéncia no

er
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A
Air

me
ha
die
seo dos CAF" non son precisamente eu, iso sabédelo ben, ou é
que xa fixéchedes autocrítica? •

cionista Meendínho pede a
sua demissom
imediata.

EMILIO M. MARTINEZ RlvAS
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Derriissom
do Delegado
<de Cultura
em Ourense
Perante os últimós acontecimentos e declara9óes publicas do
delegado de cultura em Ourense
e Presidente da Camara Municipal de Man9aneda, senhor dom
Gabino Garcia o grupo reintegra-

Osenhor Gabino Garcia deveria P r e P a r a d o s
saber da importancia da utiliza,.oni para desenvol,
,
•
'!
ver o seu trada hngua propna como
.
balho deveriam
manifest~m de nonnalidade.
s u b m et e r - s ~

Desde as próprias instancias
de poder nom
se vela pola dignificagom da língua é do seu uso, quando é
competencia da sua delega9om.
Obstinado em defender os direitos linguísticos dos funcionários
e no desenvolvimento da administra9om no seu ambito, esquece o melh-or desenvolvimento
dos administrados, máxime numha zona rural de uso exclusivo
do galego.
Se os funcionários nom estám

também as rec1clagens necessárias ou sofrer
as correspondentes san<;óes.

Factos como o que se denuncia
nom som mais que a ponta do
icebergue numha Conselharia de
Cultura que nom so vive dando
as costas
línuga mas impede
sistematicamente qualquer actividade que desde iniciativas populares se desenvolvem para a
dignifica9om do €Jalego-portugues na Galiza.

a

O senhor Gabino Garcia-de pro-

r----------------------------------------------------------------------------,
Lei de RFC).
c) Recorrer também no suposto
O IAE nas
de que se outorgue tal bonifiPola demora na implanta9om
cagan, mas por tempo definido,
Cooperativas
do IAE, tal bonificagom era retev. gr. até só o 31 de dezembro
O imposto sobre Actividades
Económicas (IAE) continua
provocando celeumas e nom
poucos debates. Com efeito ,
quigá poucas vezes se tem legislado em matéría tributária de
um jeito tam pouco ordenado .
Previsto para o exercício de
1991, retarda-se a su~ implantagom para 1992; e, de mais a
mais, modifica-se, antes da sua
vigencia definitiva, por Lei
6/1991 (BOE, 1991 .03.12).
Os assessores fiscais , pois, devem esforgar-se em procurar a
mais adequada aplicagom das
normas legais, assim como as
maiores vantagens para os sujeitos pas·sivos. E, nesta perspectiva, vamo-nos referir a urna
vantagem comparativa, e específica, da que podem disfrutar
as Sociedades Cooperativas.
Trata-se de .urna bonificagom
nom recolhida na legislac;om do
IAE, mas sim na Leí 20/1990
de Regime Fiscal das Cooperativas (RFC), de 19 de dezembro (BOE, 1990.12.20). A qual
permite reduzir no 95% a carga
tributária.
Fiscalmente , as cooperativas
podem estar protegidas ou especialmente protegidas, salvo
no supos·to de perda de protecgom no que se impom a taxa geral no lmpto. de Sdes.
Portante, todas elas:
"Gozarán de una bonificación
del 95 por 100 de la cuota, y,
en su caso, d los recargos, _9e
los siguientes tributos locales:
a) Impuesto sobre Actividades
Económicas ... " (Art. 33.4. da

rida a Licen9a Fiscal, para 1991
(Dispos. Trans. 2ª). O facto de
que, em geral , foram contadas
as Sociedades Cooperativas
acolhidas a tal bonificagom em
1991, faz-nos pensar que também nom serám muitas as que
a invocaram no IAE.

de 1994, em aplica9om incorrecta, por nom pertinente, da Disp.
Trans. 3ª da Leí 6/1 991. De tal
suposto também existem provas
documentais de notificac;ons-liquida9ons praticadas polo Concelho de Vigo a alguma Saciedade Cooperativa concreta.

Ainda que se trata de um autorgamento de ofício , o certo é
que, na realidade , nom se pratica as cooperativas que previamente nom a
tem invocado.
Os própríos
Concelhos de- Va monos
vem comunicar anualmen- referir aurna
te a relac;om vantagem
das cooperaticompartiva, e
vas beneficiadas ,'
Dírec . específica, da
Geral de Coor- que podem
denac;om com
as Facendas disfrutar as
Territoriais, Sociedades
aos efeitos
Cooperativas.
das pertinentes campensagons para
as Facendas
Locais, com cárrego .ao Orgamento Geral de Estado.

A referida Disp. Trans. 3ª. 2 está prevista para a caducidade
de benefícios fiscais sobrevindos, e disfrutados, com anterioridade em Licengas Fiscais, e
nom a partir da implanta9om do
IAE, O seu teor literal é o que
segue :

a

Por se tratar de urna bonificac;om importante, e aplícável
em exercicios sucessivos, polo
seu carácter indefinido, resulta
bem beneficiosa como para:
a) lnvocá-la nas Declarac;ons
de Alta, ou de Modificagom, do
IAE.
b) Recorrer qualquer notifica9om-liquida9om que nom a
recolha.

}OAN }OSÉ SANTAMARIA CONDE
DPTO. DE ECONOMIA APLICADA
·ÜNIVER.filDADE DE VI'GO
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"Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto
sobre Actividades Económicas
gocen de cualquier beneficio
fiscal en la Lícencia Fiscal de
Actividades Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y áe Artistas continuarán
disfrutando de los mismos en el
impuesto citado en primer lugar
hasta la fecha de su extinción,
y si no tuviese términos de disfrute hasta el 31 de diciembre
de 1994, inclusive" (Sublinhado
nosso de um parágrafo "sic" redigido deficientemente, sem
pontos nem vírgulas).
Polo contrário, a sobredita bonificagom do art. 33.4 da Lei de
RFC nom sobrevém antes, senom após, da aplicagom do IAE
e sem término, mentres siga vigente tal regime fiscal das coaperativas.•
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A
fissom médico no próprio concelho de Manganeda- deveria saber da importancia da utilizagom
da língua própria como manifestagom de normalizade e ·de agiligom de qualquer processo, quer
administrativo, quer médico quer
qualquer actividade. Por tuda isto,
é necessária a renovagom do cargo e o início de medidas audazes
e decididas no assunto galega.+
MEENDINHO
(ÜURENSE)

Desmentindo
informacións de
Alonso Montero
Ainda que a capacidade de pasmo do ser humano sexa ilimitada,
hai un ponto onde se traca en indignación. Quere saber por que?
Lea, señor Alonso Montero, lea.
En nome de todos os que amamos e vivimos a cultura galega,
en nome de quen escoite palabras saídas da sua boca ou da
sua pluma eu acúsoo de omisión
da rea/idade e ocultación de bens
culturais de todos os galegos. E
denúncio a sua total caréncia de
credibilidade. E vouno demostrar.
Siga lendo, sr. Alonso Montero.
Poderíamos talar de hai dous
anos e ubicar a acción en Celanova. Mais en pral da claridade referireime a datas máis próximas.
Din que para mostra abonda un
botón, pero para que lle quede
claro dareille várias mostras dos
mesmos botóns.

Primeiro

.A IMPORTÁNCIA DOS PAPEIS
DEAGASALLO
NANINA SANTOS

Após anos de dar voltas no bolo, acudir a xuntas, ler centos e
até milleiros de páxinas, debater as máis das veces cun apaixonamento grave non sempre comprendido por toda a xente que
exercia de interlocutora sobre a intrincada e delicada cuestión
das diferéncias entre os sexos, esoutro dia, nun golpe de serte,
descobrín o inecesário de tanto esforzo e a facilidade que posuen certas persoas para chegar ao cerne dos problemas máis
complexos e poñelos ao alcance da xente do comun.
Asi foi que resolvendo eu na imprenta unhas cantas de Andaina -a famosa revista feminista-, e non recordo con precisión
por que o asunto veu ao caso, dixo el, o xerente da imprenta:
"velaí a diferéncia: As mulleres gardades 9s papeis de regalo
dobradiños. En ocasións os lazos, cintas, caixas ... , logo se lle
notan as raías e acaban non valendo para envolveitar outros
regalos. Os homes non".
Fiquei estupefacta porque eu tamén gardo, dobrados, os papeis,
cintas, lazos, e a miña nai e irmás e amigas ... non asi o meu pai
e homes que coñezo. Tan comovida estaba que fixen -sigo facendo- inquérito de urxéncia. Coas excepcións de abroga, elas
gardan papeis e eles non os gardan. Eis a diferéncia? +

bian á história dun mozo analfabeto que tora a Castela. Á persoa
menos versada non se lle escapa
a inegábel cultura de Rosalia, a
outra trivialización débese a que
vostede debía pensar que os que
o sofriamos éramos parvos.
Tres mostras do mesmo botón ,
que vostede adubiou con eses
impertinentes chistes que o público ri por non facer un feo ...

Ourense, 24 de Febreiro de 1992.
Conferéncia na Aula de Cultura
da Caixa Galicia. Vostede afirmo u:
1) Que Cantares Gallegos é "o libro inaugural da nasa literatura".
Barbaridade tamaña precisa pequeno comentário: vostede oculta
toda a realidade
1iterária anterior
aos olios do público , omftea No meio
(con que interedalguns
se?).

Pero entre todo iso mesmo
equipara a Resalía con ... Concepción Arenal!!! Deus bendito,
como non ha un de pasmar!!!

Segundo
Ninguén está libre dunha mala
hora. Pero é que vostede é
reincidente.
Vén vostede de publicar un arti-

SILVAR
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outros

2) Afirmou que destinos
se trata "dun li bro folclórico - chegou a
costumista" e afirmar que
que unicamente
se pode consi - Rosaliaera
derar como com- "unha aldeana
bativo a causa que escrive
do prólogo. A
quen lera algun- versos".
ha vez Cantares
e ouvira o que
vostede dixo,
hai unha palabra que lle ven lago
á mente: Fraude, porque vostede falsea a realidade.

1) Rosalia era unha nena solitária,
arfa e criada nunha aldea. Vale.
2) Que tocaba a frauta cando ia
co gado. Vale, tamén poderia tocar a batería que para nada influiria na sua obra, só lle fastidiaria a vostede o bucolismo.
3) Que as leituras de Rosalia se
reduciron aos "libros que leu de
oído" ao pé da lareira. Oxalá que
todos(as) os(as) pegureiros(as)
que saben (souberon) tocar algun instrumento apacentando o
gado escreberan máis Cantares.
Segue vostede negando a cultura de Rosalia: Reincide.
4) Que o idioma de relación do
matrimonio Murguia era o castellano. Sabe vostede moito, semella que fose o seu conselleiro
lingüístico-conxugal.
5) Todo isto sábeo vostede por-

que seica llo contou Ramón Pi ñei ro (que tamén debia saber
moito, polo visto). Quen llo dixo a
Piñeiro? Vostede sospeita que foi
Bauza Brei "quen bebeu estas e
outras novas na familia Tobio,
moi vencellada á terra e ó entorno humano" de Rosalia. Como
sabe vostede que Bauza bebeu
tal causa? Mire: unha amiga da
miña família deu a luz un nena,
cando a nova chegou á nasa casa eran xa xemelgos, e pode
imaxinar a cara que puxo a nai
cando lle perguntamos polo outro
irmanciño daquela ricura! Observe que o naso procedimento foi
tan cientffico como o seu.
6) Afirma vostede que a expresión de Rosalia en Follas Novas
é froito das suas tristuras e soidades infantis. Que bon seria
que todos os nenas solitários escrebesen libros!!! Efectivamente,
non se pode negar a influéncia
dos avatares vitais, pero vostede
explica todo con isa , omitindo
que isa só explica un feixiño de
poemas, e vostede sábeo como
o sabe calquer bacharel. Segundo vostede todo o dramatismo
de Follas Novas provén da infáncia solitária. A miña noraboa por
descobrir por fin a orixe da Negra Sombra; é vostede moi listo
porque deica hoxe ...

Conclusión
A sua interpretación da obra de
Resalía é falsa porque omite o
que a vostede non lle interesa.
Agora tócame sospeitar a min, e
sospeito que nos quer dar gato
por lebre minimizando a importáncia real dunha das figuras
senlleiras da nosa cultura. Procura que os galegas de a pé non
coñezan con fidelidade a sua
cultura, e faino escamoteando,
omitindo, ocultando a realidade.

vinte quilómetros. -Oía,
é o quilómetro 17? Está
por aí Faustino, o meu
home? -De parte de
quen? -De Mónica, a
sua muller. -Agarde, un
intre. (Música ambiente).
-Mónica, que tal? -Que
voz tan rara che sae
Faustino. -Qu,e? que
Faustino? -Non es
Faustino? -Son o
Conselleiro, pero ti non
es Mónica ... (Ti, ti, ti).
-Por favor, co quilómetro
20. Está Faustino
Garcia? Como que só
traballan palas mañás? E
a min que me importa,
eu estou buscando ao
• meu home que dixo que
ia este ano de Pelegrin. -Agarde que vou mirar,
pero por aqui xa non lle
hai ninguén. Debéronlle
ir á taberna a
Portomarin. (Vaia léria
de teléfono, co que xa
levo gastado). Xa verán,
todos os dias asi.
Acabarano suprimindo
como o 903.

As televisións
extranxeiras
retransmitiron imaxes do
petroleiro embarrancado
na Coruña, directas,
queixas incluidas, coa
xente chorando. Un
amplo despregue. As
televisións de aqui foron
máis asépticas. As
redaccións pecharon a
cal e canto. Os
habitantes da bisbarra
non daban creta ao que
vian. Aos dous dias
parecia que non tivera
pasado nada. Que non
está xa ali o petróleo, o
disgusto e as perdas
económicas. A-hora de
cear os viciños de Ares,
Pontedeume,
Valdoviño ... miran as
imaxes de Somália. Son
un alívio.

Final

3) No meio dalguns outros desatinas chegou a afirmar que Rosalia
era "unha aldeana que escribe
versos" e que os poemas reaccionários (poemas reaccionários nun
libro folclórico costumista?) se de-

Cale, señor Alonso, non lle pode
prestar mellar servizo á Gal iza.•
XosÉ MANuEL E. VAL
(BANDE)

ARMEGUIN • BRATH • DHAIS • GALERNA •
GAITEIROS DE SOUTELO DE MONTES •
LUAR NA LUBRE • MANUELA E MIGUEL •
MILLO VERDE • NA LUA • HAPARIGOS •
TARANIS • LJXIA • XOCALOMA • YELLOW
PIXOLIÑAS.

SONS GALIZA,

go: "Unha nena toca a frauta na
parroquia de Ortoño". Aí lese que:

o NOSO ·soN

--- --·
----- -- - -...............

San Salvador de Muxa s/n
27192 Lugo (Galicia)
Telf. : 982 / 24 49 24
Fax: 982 I 25 03 89

Afirmou Xosé

Luis
Barreiro, o pasado día

Se non atopas os nasos discos na tua ten da habitual,
ou queres máis información cubre estes datos e
envíanos ó noso enderezo

Nome: ................................................. ........ .
Enderezo: .................................................... .
Teléfono: ...... ................ ..... .. .. ...................... .
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~1tfl~A~A~L_D_E~A~G~L_O_B~A_L~~~~~~~~~~~~~~~~~~17, rio Clube A/en Nós
que. "no mundo que ven
non hai patacas da
Límia, senón
simplesmente patacas".
Ten razón o exvicepresidente en
excedéncia. No mundo
. que ven non habera .
patacas, senón
potatoes, milk, sugar,
honey e de la Biere.

A xustiza, aínda
Empezo por dicir que a Xustiza
non é iso que, con evidente lixeireza, se lle vén chamando dende
hai tempo por España adiante.
Non; a Xustiza española non é
un cachondeo, de maneíra ningunha. Por contra eu afirmo, sen
temor a equivocarme, que neste
país a Xustiza é unha desgracia;
unha desgracia nacional de consecuencia inconmensurables.

Na maña do luns 21
informaba Rádio
, Nacional do acordo
comunitário sobre Pesca.
Xosé Loira, director xeral
de Pesca do Ministério
do ramo, valoraba como
un éxito para España o
resultado final das
negociacións. De
seguido veu o
informativo de Galiza
que empezaba decindo
(a cita é de memória): O
acordo de Pesca, un
duro golpe para Galiza.

Decian os seus
votantes que Fraga era
un luxo para Galiza.
Despois de ver os
recortes en educación e
sanidade, as
subvencións (1.500
millóns) para a
preescolar privada, o
crecemento das
consultas médicas
particulares, a
inoperáncia en matéria
industrial e mesmo o
conto da leiteira coas
autovias, cómpre
recoñecer que Fraga non
só é un luxo para Galiza,
senón que lle está
saindo caro.•

••••
•
••••••••••
r-----------------------,
Fe de erros

No número anterior, e na páxi na 7, afirmábase que os
Fondos de Coesión están incluidos nos Fondos Estruturais, cando o que se debería
dicer é que forman parte ·do
Paquete Delors 11.
No mesmo número e na páxina 18 sinalábase que o alcalde da Pobra do Caramiñal votara a favor da cesión de espácio publico para instalar un
monumento a José Calvo Sotelo. O resultado correcto é
que votaron a favor os 6 concel leiros do PP, 1 do BNG, 1
da CNG e 1 da Alternativa lndependente. Votou en contra
o alcalde do PSOE e os 7
concelleiros deste partido.•

1
1
1
1
1

1
1

L-----------------------~
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Coido xa que a ninguén lle faria
falta que nos lembren os aconteceres recentes da nasa história
-imposta-, mais que non soubemos afrontar e darlle unha resposta axeitada na defensa de
conceicións hoxe tan en baixa.
Aquí, non podemos máis que talar da nosa estruturación como
pavo e defensa da vontade co1e ct i va, da enerxia criadora ,
guieiro e síntese de si mesmo .

\

O día 5 de Novembro, no novo
edificio coruñés da chamada Administración de Xustíza, vivín unha experiencia ben ilustrativa de .
como funciona a tal Administración na nosa terra. Non vou reterírme xa, anque
debía facelo, a
que un xuízo de
faltas se realice Amiñafala
dous anos despois dos feítos seica actuou
que se pretende de aguillón
xulgar. Tampou- · para alporizar
co heí dicír nada, anque ta- adoecidamenmén debería, do te aunha
descoñecemen- señora
to absoluto que
o Tribunal tiña maxistrada.
da causa a xulgar, demostrando que en dous
anos e pico ninguén se molestara en ler aqueles catro papeliños
breves que constituían o sumario, ó que nin saquera se lle botou unha ollada nos minutos previos ó xuízo. E digo que non vou
falar diso, porque polo visto estas son causas do máis normal
de ventás de aluminio na zona
nos nasos ámbitos xudiciais, anhistórica de Compostela.
que semellantes normalidaes resulten inconcebibles en calquera
Eu pregaríalle ao señor alcalde e
país civilizado.
Dirección de Património que tomasen medidas.
Do que si me queixo é do feíto
lamentable de que unha xuíza
Na Hua Nova hai unha xanela de
histérica me reciba de uñas, xa
alumínio criada por dobre ventá
de entrada, polo simple feíto de
que rompe, para unha mirada un
chegar alí falando galega. A mipouco sensíbel a harmonía desta
ña fala seica actuou de aguillón
emblemática rua . Para min ir
para alporizar adoecidamente a
desde a zona de Fonte de San
unha señora maxistrada, que de
Miguel, (onde unha casa feita de
contado se virou nun severísimo
novo con ventás
xuíz, especialmente implacable
brancas desenpara unha soa das partes. Alí
tona e eu poria
non se lles deu valimento ningún
as ventás de cor Ver como se
ós meus argumentos, por seren
verde). Pasar de
ditos da maneira que eran, e así
San Martiño Pi- emprega
se fixo posible que o atropelo
n-ario
e ver co- alumínio
que un día sufrín eu na rúa se
mo
se
emprega verde nesta
me repetise dous anos despois,
alumínio verde
pero doutro xeito moito máis manesta
monu- monumental
goante, nun local forense onde
mental
praza,
praza é un
disque se imparte Xustiza.
metérenme pola sofrimento.
rua que contiEstou agora á espera dunha sennua perto é un
tencia que xa sei contraria a min,
sofrimento de
polo que alí me adiantou explíciver como de notamente esa xuíza alérxica ó gavo o alumínio fai estragos, con
lego, quen, non pouco fóra se si
algunha casa que destaca un
nunha actitude abominable, aínalumínio lacado en branco pero
da tivo máis que dicir ante as mide xeito moi desafortunado.
ñas protestas polo maltrato, ameazándome con duras represalias
Apéname ver como se tiran uns
mediante o pesado brazo da Lei.
muros daquela parte e entristéceE velaquí estou hoxe, abafado de
me ver como as casas vellas non
todo, preguntándome a cotío en
se
arruínan ou se deixan abandotodo este tempo como é posible
nadas, ver como se tápian de cique, a estas alturas, aínda estemento as dos "okupas", non se
an as causas así na nosa túzara,
lles poñen novas ventás que en
calamitosa, e incluso ás veces
madeira non sobardarian as
coma neste caso contralegal Ad40.000 pesetas cada unha,
ministración de Xustiza.+
70.000 pesetas se tivesen antepeito.
MANOEL RlvEmo loUREIRO
(A CORUÑA)
E outra cousa: Por que se introd uci u na zona ·vella ese novo
chamado ·"onduliné" roxo que
tanto dana á vista. Entrando na
Praza do Toural hai unha casa
alta no que afea enormemente
Son un antigo estudante de Psiaquilo. Tamén vexo o xa tradiciocoloxí a en Santiago e quereria
nal sistema de uralita ou fibrocemanifestar publicamente o meu
mento que entrando na cidade
total desacorde coa proliferación
de vella ou andando por ela pa-

Ventás
de aluminio

como membros dunha colectividade humana deberíamos xa ter
acadado.

TOKIO

rece que entramos namais ordinária das vitas de Galiza.
O alumínio gris xa non digamos.
lso velo nas casas de pedra, mariñeiras ou labregas é sofrer para
toda persoa cun mínimo de sensibilidade . Por que a xente , se
non ten cartos para comprar outras, non as pinta? Non teria mais
que botas decapante e pintar a
man ou doutro xeito, podendo escollar a cor que mais lle goste.
Semente engadir que non gasto
da nova proliferación de "persianas" agora na zona vella de Santiago, como Q.or exemplo frente
aos "hippies" que causa moita
tristura, asi coma neutras rúas
algunhas do prestixio da do "Correo Gallego".
Xa sen máis e agardando que
alguén (sexan autoridades ou
sexan particulares) tamén en
consideración estas humildes
pero moi sentidas opinións, despídese atte. + ~
GoNZAW VAREIA GARCIA
( COMPOSTELA)

Impoténcia?
Desde logo non podemos refugar
de nós fondamente a sensación
de que alguén nos botou un mal
de ollo, ou algun meigallo. Non
sen razón coma se as pragas diviñas acudisen silandeiramente,
mais tanxibelmente deixando no
cerne da nosa alma colectiva, unha vez máis-e eu diría- causticamente sorrinte, un afogamento
das nasas estruturas económicas
e sociais; un esmorecer silandeiramente, mentres seguimos ano
tras ano, ceifa tras ceifa laiándonos e rogándolle os deuses e outras instáncias foráneas que nos
rediman dándolle solucións a todas as nosas doenzas. Mais aquí
non me sinto capacitado para pechar as portas a unha realidade
que non acadamós afrontar co
realismo e coa responsabilidade

Mais a razón debe ser un camiño
aberto nas nosas inquedanzas, e
ao mesmo tempo un valado no
cal poder apousentar o basamento das nasas pretensións, que por
certo témolas dediante de nós,
mais cos ouvidos pechos tentamos que sexan outros os que fagan o traballo -algun vírus xenético- quedándonos só os laios e
a fuxida para en diante esquecendo e quitándolle importáncia real
o devir da nosa história. As reconversións ou mellar dito, aniquilamento da nosa economia, básase
na domistecidade e tan cacarexada ignoráncia do povo galega.
Aconteceres como o encallamento do "Mar Exeo", e a verdadeira
dimensión da catástrofe son reflexo da esperpéntica situación de
irreflexión, na que como pavo estamos sendo encamiñados. Mais
xa é hora que despertemos e
afrontemos as nosas responsabilidades, que sexamos nos os que
organicemos a nosa sociedade, e
polo tanto as estruturas en función das nosas necesidades e da
nosa capacidade colectiva. Galiza
non pode aturar unha vez máis
feítos de destrución masiva do
naso entorno ecolóxico; Celulosas de Pontevedra -e as que
queren implantar-, Alúmina-Alumínio, e todas aquelas castes de
empresas que son unha hipoteca
no futuro da nosa sociedade, non
podando deixar sen lembrar o intento por parte de Fenosa de aniquilamento do noso rio mais senlleiro "O Miño".
A resposta a todas estas agresión s permanentes , sé se dá
desde unha posición nacional.
Desde a órbita nacionalista e a
sua prática diária e esforzo por
desenterrar os nosos sentimentos nacionais adormecidos e un
traballo racional permanente ,
tentando que no culmen donoso
afastamento sexamos nós os
que alumeemos os nosos destiños. Traballo abando amostrando na defensa da nosa economía
-Sector Público Galego, comu nicacións, etc.-, Meio Ambiente
-Leí de Montes , defensa ecolóxica, etc.- lndústria, Confrontación permanente coa política Estatal e da CEE, -Reconversión
Naval, Industrial, do agro, do
mar, e se nos descoidamos até a
nós mesmos. Sempre na vangarda de enfoques de futuro, o cal
no fundamento de conquerir unha realidade obxectiva; mellara
na calidade de vida e recuperación dun entorno .ecolóxico privilexiado.
As frustracións ante o acontecer
diário son sobranceiras, mais sé
nos que da un vieiro o cal ternos
de dinamizar, ser nós, e através
diso conquerir "capacidade política" necesária para que sexamos
os que negociemos, dictemos
Normas, Leis, e asumamos amplamente todas as responsabilidades e direitos que como povo
haxa lugar.+
CARl..os PIÑEIRO PASTORIZA
(MADRID)

•

•

u1e1r
CULTURAL

ANOSATERRA

N11 549

O Museu das Peregrinacións en Compostela
leva 27 anos pechado e sen actividades previstas para o 93
Manuel Chamoso Lamas concebiuno e dirixiuno desde o 1951
•MANUEL VILAR

Museu nacional

No ano 1951 Manuel
Chamoso Lamas
concibe un proxecto
de museu para a
cidade de Santiago,
vinculado ao
fenómeno social das
peregrinacións. Por
diversas razóns a
idea tarda en
concretarse e despois
de abrir cunha
pequena exposición
no 1965, até hoxe,
vintesete anos
despois, nada máis
fixo. A piques de
entrar no Ano
Xacobeo, o Museu
das Peregrinacións
segue a ser un
proxecto que non
entra nen nos plans
da Xunta nen do
Concello de
Compostela:

Pola sua temática o Museu das Paregrinacións foi considerado de carácter nacional polo que non foi
transferido á Xunta de Galiza e hoxe segue a ser o único do país que
depende do Ministério de Cultura.
Este carácter "nacional e interdisc i p linar" pode pesar á hora do
abandono a que está sometido polas administracións que non amosan interese polo centro pero si nos
seus directivos que en sucesivos
anos foron a ocupar cargos de meirande importáncia noutros museus.
Tras xubilarse Chamoso Lamas a
dirección ocupouna a compostelana Paloma Acuña, que fora concelleira de cultura no primeiro governo municipal de Xerardo Estévez,
até a sua marcha a Madrid onde
desempeñou un posto de importáncia na política de museus da administración socialista. Despois ocupou a Casa Gótica Carlos Sierra,
que acabou perdéndose no escalafón admistrativo. A el débeselle o
rótulo Museo Nacional de las Peregrinaciones , mais cando pasou a
traballar na política de museus da
Xunta xestionou a supresión de
"nacional" e a incorporación do
centro á administración autonómica. A actual directora, Helena Varela, tan só sabe que segue dependendo de Madrid e, oficialmente,
nada coñece do seu futuro máis inmediato.

Os teóricos da museoloxia acostuman a dicer que os museus son institucións ligadas ao desenvolvimento da burguesia e da sociedade civil
e que, no Estado español, proceden
ben das coleccións reais, ben da desamortización dos bens eclesiásticos ou ben da formación de colección privadas. Mais esta realidade
teórico-histórica non e pode trasladar ao no o paí . Aqui non houbo
coleccións reai e as privadas tiveron unha e ca a importáncia, polo
que a única institución que acaparou património cultural, de xeito
sorprendente, foi a Igrexa.
Como por outra banda o poder
central criara unhas Comisións de
Monumentos provínciaís (1884),
con instruccións concretas para a
criación de museus provinciais ,
aonde en princípio estaban destinados os bens artísticos procedentes
da desamortización, Santiago ficou
sen un centro onde musealizar a
nosa história.
Manuel Chamoso Lamas, verdadeiro santón da museística na Galiza nos anos 50 e 60, deseñou, directa e indirectamente, un verdadeiro mapa museolóxico da Galiza:
arqueolóxicos como o da Coruña,
ou de sítios como Castro de Viladonga; etnográficos, catedralícios,
de arte sacro, etc ... , e concebiu asemade un museu de carácter interdisciplinar para a cidade de Santiago no que estaría representado o
fenómeno das peregrinacións a
Compostela. Chamoso, home ben
relacionado en . Madrid, consegue
que se compre un edificio, a chamada Casa Gótica propriedade da
família Castromil, ubicado no Casco Vello e declarado Ben de Interese Cultural. O edificio é restaurado
e, posteriormente, fáiselle un enga-

Un Museu da cidade
Quen si parece saber algo máis é
Xerardo Estévez, que debeu atopar
entre os papeis do faiado do Pazo
de Raxoi, o documento de compra
da Casa Gótica polo concello compostelán e pensou que ali encaixaria outro dos seus múltiples proxectos.

dido de nova planta, "a única construcción que se fixo polo Estado na
Galiza pensada unicamente para
ser museu". Dótase ao Museu de persoal -escaso- e
dalgunhas pezas (hai pequenos fondos de arqueoloxia
medieval, orfebrería, imaxineria xacobea e acibeches) e
consegue abrir as suas portas, por vez primeira, no
Ano Santo de 1965, catorce
despois de ter sido fundado,
cunha exposición de carácter
temporal. Despois voltou a
pecharse.

Un proxecto viábel
Pode parecer que a idea do
Museu das Peregrinacións na
cidade de Santiago sexa algo
sen moito senso, producto
máis ben das teimas de Chamoso e que fracasou por entrar en competéncia directa
co Museu da Catedral.

Segundo várias opinións recollidas ·1 bel e adaptábase perfeitamente ás
en ambientes museísticos "a idea
·necesidades musdsticas de Santiade Chamoso non era nada irrealizágo. Dunha banda está a catedral co
seu museu no que se nos
amosa a história vencella-.
da á própria igrexa, doutra o Museu das Peregrinacións centrado nese específico fenómeno mostrándonolo non só do ponto de vista histórico senón
tamén na vertente antropolóxica". Non se facian
competéncia e podían
darse os dous centros, pero a igrexa, que é quen
ten as pezas que poden
ser museábeis, non as cede e o Museu das Peregrinacións fica sen fondos e
sen poder abrir. A maiores as administracións
vanse desentendendo cada
dia máis del non hai unha
política clara sobre sobre
o papel que terá que desempeñar.

Porén semella que a propriedade
<leste edifício non está clara. O
concello mercou unha casa en estado serniruinoso e cedeuna a outro organismo que a restaurou e
ampliou. O importante agora é que
o alcalde parece que quer incorporar o Museu ao Consórcio da Cidade, mais non para lle abrir as
portas na sua hipotética función
actual senón como unha espécie de
"Museu da Cidade" que ainda non
se concretou.
Oficialmente nada se sabe, pero
extraoficialmente o alcalde socialista conseguiu, via Madrid, contratar ao experto alemán Robert
PlOtz, para dirixir o proxecto. PlOtz
estivo por aqui, visitou o edificio
do museu e regresou ao seu país.
lsto lembra ao arquitecto J.P.
Kleihues, tamén alemán, quen deseñou para o concello compostelán
o polémico aparcamento de San
Clemente, que non se dá rematado
porque ao técnico teutón esqueceulle o deseño da parte superior.
As portas do 93 o Museu teria a
función de explicar a todos os visitantes que se acheguen a Compostela o fenómeno das peregrinacións, que foron ao longo da
hist'ria e que son hoxe, segue pechado sen que nengunha administración abra a boca.•
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DI AS
diversas actuacións que están por
realizar".
Estes mesmos dias o Diario Oficial
de Galicia recollia a Delimitación
do Camiño de Santiago realizada
por César Portela e Manuel
Gallego por encargo da Conselleria
de Cultura.+

• Outra soludón
salomónica para o
contencioso do
Camiño

• Sairon Os Boas
Case finalizado o ano 92, a
Fundación Barrié e a Real
Académia, veñen de publicar a
edición completa do poema épico

. A reunión da Omisión de
Património Histórico, que
dic'tamina sobre a lexitimidade e
correción das obras que se realizan
no Camiño de Santiago, decidiu
publicar un escueto comunicado
no que, por pasiva, admitia que o
informe estudado -realizado polo
Consello de Cultura- non andaba
descamiñado ·nas su as denúncias.
Con efeito, contradicíndo a idea de
que se trataba dunha pelexa entre
técnicos, e desdecindo as
afirmacións de Vázquez
Portomeñe, o comunicado lido por
lago Seara, presidente da
Comisión, afirma "ao ter
constatado que se incumpriron
parcialmente aspectos das
resolucións emanadas da mesma, e
logo de diversas xestións,
acordamos constituir unha
subcomisión específica e operativa
que comprobe, máis unha vez, e se
é o caso, reoriente, as obras
realizadas até agora, tendo en
conta acordos anteriores da
Comisión, e que supervise as

que estaba espareixdo, case en
situación clandestino, nas ·
poirentas malas da rua Tabernas da
Coruña.
Con efeito, desque hai xa máis de
sete anos Méndez Ferrin, dera
unha voz de alarma, várias persoas
estaban traballando sobre a obra
final do vate de Ponteceso, sendo
Amado Ricón Virulegio o
encarregado desta edición
completa. Na apresentación
tentouse xustificar os máis de
oitenta anos de retraso na
publicación, en base á dificuldade
de escolmar entre os milleiros de
tarxetas e correcións que deixou
Eduardo Pondal. +

• Cultura dedicará
373 millóns a
subvencións de
cultura
A Conselleria de Cultura inclue
nos orzamentos do 93 un total de
373 millóns, desglosados en 160
para actividades culturais dos
concellos e 213 para apoiar as das
asociacións e federacións culturais.

Eduardo Pondal.

Nas ordes nas que desenvolven
estes presupostos indícase que o
límite de cuantía en ambos e dous
casos é de quince millóns de
pesetas. Na orde referida ás
asociacións recoñécese que "as
agrupacións culturais mantiveron
aceso durante moitos anos o facho
da nosa identidade como povo e
ainda a seguen a manter na
actualidade. +

• O Delegado de
Indústria teima contra
o galego
Dentro da dinámica de debate
que se está dar en Somozas,
onde se quer construir unha
planta de tratamento de
resíduos tóxicos, produciuse
un incidente lingüístico que
lembra tempos idos.
Con efeito, e segundo
denúncia a Mesa pola
Normalziación Lingüística, o
Delegado de Indústria da
Coruña, Xoan Lizaur
Outeiro, e o Director Xeral de
Indústria, abriron a reunión
do seguinte xeito, "perdonad
que no hable gallego, pero no
lo domino por culpa de las
palabras técnicas. Para hablar
de cosas técnicas tengo que
hacerlo en castellano"
Organizouse unha discusión
co público que el próprio
sentenciou "para hablar de
este tema hay que hacerlo en
castellano", provocando unha
tensión e un enfrentamento
que abortou a reunión.
Lizaur acadou xa certa sona
con motivo de expedientar a
Erica-Mel por etiquetar en
galego os seus productos. A
Mesa ven de facer publica
unha lista, non exaustiva, de
máis de 400 productos de
todo tipo de productos sen
etiquetar nen en galego nen
en castellano
(manifestamente i1egais), que
non teñen chamado a
atención do organismo
autonómico.+

•Novo .símbolo e
exposición do Consello
da Cultura
Espreguizándose cunha actividade intensa, o
Consello da Cultura abre estes días na Coruña (Estación Marítima), unha mostra fotográfica baixo o título de Galicia, terra nai, da
que foi comisário Manuel Rivas. As fotografías, a cór e branco e negro, son de Vari Caramés, Xosé tejero, Tino Viz, Xulio Correa,
Xurxo Lobato,
Xoán Piñón, Tino
Viz e Xosé V. Caroncho .
Co cámbio de ano
o Consello da
Cultura ven de facer público, xunto
á felicitación do
nadal, o deseño
do que será o novo símbolo do Consello, baseado na recriación dun escudo de Galiza, publicada por
Castelao na cuberta da edición arxentina do
Sempre en Caliza.+

• Edición crítica do
Sempre en Galiza
A obra cimeira do pensamento político de
Castelao ten xa a sua primeira edición critica, realizada por unha equipa dirixida por
Ramón Maiz e Xusto Beramendi.
A edición estará á venda desde esta mesma
semana, costeada en comun pola Universidade e o Parlamento de Galiza. +
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Nas vísperas
do Nazismo
O pai dun asesino

de Alfred
Andersch
Da man da Editorial Galaxia, na
sua colección Árbore, ve Jume por
primeira vez en galego un texto de
Álfred Andersch. Un texto para "A
partir de 15 anos e para adultos",
pero non estamos perante dunha
<lesas obras chamadas de "literatura infantil ou xuvenil'', que adoitan
inzar a presente colección e diversas máis que pululan polas editoras
do paí . Pero, antes de nada, quen
é Alfred Ander ch? Un imenso escritor alemán, do que o leitor galego pode de cobir Efraim, publicada en español por Ediciones Península. Nacera en 1914, na sua novela-reportaxe auto b i o gráfica,
Les Cerises de
La Liberté (cito Unha obra
pola edición mestra do
france a que é a antinazisque coñezo, Ga11 imard, 1987), mo, que
lembra que can- hoxe, máis
do tiña cinco que nunca,
ano , desde o é de
balcón da s ua
ca a contempla- o brigada
ba como fusila- leitura.
ban aos partidários da República dos Con ellos -elimínados , lembrémolo,
que a hi tória esquécese doadamente, co con entimento da socialdemocrácia alemá. Nesta mesma
novela explica como despois de
er mernbro da Mocidade Comuni ta é internado en Dachau e enrolado á forza no Exército názi.
De erra en 1944, na frente italiana,
pero non por heroi mo, di, enón
porque de exaba cair 'fóra da história". Acabada a guerra, torna a
Munich e, con W.H. Richter, pu-

blica a revista "Der Ruf', que en
1947 é fechada polas autoridades
americanas, xa que desde as suas
páxinas pedíase unha Alemaña
unida, neutral e sen exército. Partícpa na fundación do "Grupo 47",
escrebe poemas, obras teatrais, relatos, novelas, ensaios, etc., e pouco antes da sua morte publícanse
-en quince volumes- as suas
obras completas, en 1979. Morre
en 1980, na noite do 20 ao 21 de
febreiro, mais pouco antes escrebera un dos seus máis belos textos,

que vería Jume postumamente: O
pai dun asasino, a novelera que
remata de publicar Galaxia, en versión galega de María de la O Ferández Estévez<1l.
A novelera, relato longo lle chama
Andersch no interesante epílogo,
narra o dia de clase dun rapaz de
14 anos (o autor, con nome diferente). Unha clase de grego nun
instituto alemán. O reitor do instituto vai á clase de 4º B, no momento en que se está a dar a asig-

natura de grego. Até ben entrada a
accióñ (sic) non se sabe o nome do
reitor. O señor Himmler, cuxo fillo, sábese, milita nas filas do señor Hitler, cousa que non agradaao
nacionalista do seu pai --que mesmo se trata con xudeus. A meio de
interrogatórios a alunos, a un pertecente á aristocrácia e mais ao
protagonista da noveleta, o autor
apresenta ao señor Himmler. Non
acontece máis nada, só que el é expulsado do coléxio, polas suas notas, por non saber grego, nen mate-
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Inscripcións
romanas

Arte en
Galicia

Antimilitarismo
Fei to en Chile, onde foi
editado a primeiros do
verán, chega este libro como
un non clamoroso ao
militarismo. Un libro
ateigado de voces
insubmisas e textos contra o
autoritarismo
institucionalizado. Camus,
Kennedy, Celine, Borges,
Maquiavelo, Savater,
Lawrence, Joyce, Ustinov, e
un longo etcétera de autores
escolrnados. Co título de
¿Fuerzas armadas? No,
gracias o libro ábrese cun
"Agradecerase non declarar
este libro como leitura
obrigada nos
e tabelecementos
educacionai ". Está editado
por Tercera Prensa (C/Peña
y Goñi, 13-l º-20002

Na sua colección de
Guias, Galaxia ven de
editar un manual de
arte do que é autor,
texto e fotografías,
Basilio Cegarra. Guia
da arte de Galicia
convértese nun traballo
de divulgación que
percorre coarente
núcleos comarcais, no
que se vai describindo
toda pegada artística en
diferentes épocas. Util
para estudantes,
viaxantes e público en
xeraL+

Viños de luxo

O Consello da Cultura
Galega, que asume
labores de edición
especializada, ven de
poñer en circulación o
volume adicado á
Coruña sobre o
Corpus de Inscricións
Romanas de Galicia,
dirixido na sua
elaboración por G.
Pereira Menaut cun
limiar de Xosé
Filgueira Yalverde.
Fotografías e
descripcións dos
textos, nun exaustivo
traballo para eruditos e
tamén para interesados
pola nosa anterga memória
histórica.+

A Editorial Nigra ven de
editar, cunha luxosa
encadernación estuchada en
tea, un libro sobre os Viños
do Rosal e do Condado, do
que son coautores Eliseo
Alonso (texto) e Nieves
Loperena (fotos). Unha série
que se encerta con este
volume e que se poderia
completar con outros caldos
galegos, pois xunto á
divulgación e a beleza Eliseo
Alonso foi quen de construir
un texto que debulla a história
e a artesania deste cultivo
centenário en terrado Miño. +
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máticas. Nen nada de nada, porque
aborrece a escola e aorrécese nela.
El quer ser escritor. Le a Karl May,
elemento - segundo o señor
Himmler, e o pai do protagonista,
que milita nas filas do señor Hitler- disolvente da mocidade.
A noveleta, a primeira vista, non é
nada máis que o interrogatório que
sofre Franz, así se chama o alter
ego de Andersch. Pero unha vez lida e relida, pois merece máis dunha leitura, axiña poderemos decatarnos que Andersch está a descrebemos os estados de ánimo da soc i ed a de alemá nas vísperas do
triunfo de Hitler; desde o ponto de
vista dun rapaz que quer ser escritor e cuxo pai é názi. Por iso non
hai moralina neste relato, nen fuxi. da cara adiante ou cara atrás. Simples narración dun feíto, simples
constatación de feítos e frases que
dá un libro sen esperanzas. As simpatías do protagonista van cara un
lado ou outro segundo as frases
que digan uns ou outros personaxes do relato, pero sempre está entre dous mundos definidos: o názi
e o nacionalismo alemán. A saída
era a "máis avanzado": o nazismo.
"Porque o Himmler novo éralle
simpático aínda sen coñecelo moito. Tiña que haber algo nun fillo
que era máis avanzado ca aquel
pai, ca aquel disco vello, gastado e
estragado de Sócrates. O único que
non lle gustaba a Franz del era que
fose dos anixudeus do señor Hitler,
.como se Hitler puidese ser un novo
pai para el". (páx. 37).
No que se refire á tradución , como non sabemos alemán, pouco
podemos dicer, pero comparándoa
coa española, vese que a galega se
axusta máis aoque pode ser o orixinal. Contado, hai certas diferencias. Na edición española, de María Angeles Grau, Lumen, 1984,
fálase, desde o primeiro momento
da clase de 4º B, na galega aparece, case sempre, a clase de 4º,
simplesmente. Dígase que a clase
é 4º B. Na versión galega, nun
alarde de adaptación, fálase de
(continua na páxina seguinte)
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COU, na española, de exame de
estado. Na páxina 61 da versión
galega lese: "Teu irmán Karl tamén é outro bo -dixo. É un
enigma para min como conseguiu
chegar a 4º"; na española (páx.
91 ): "Y tu hermano Karl también
es así. Para mi es un enigma como ha podido llegar a sexto cur~·
so". Podíanse sinalar rnáis contradicións, pero como non coñece- .
rnos o orixina] non sabemos cal é
a correcta. (Tamén se pode sinalar
que na versión galega existen
máis pontos e aparte do que na
versión española).
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O pai dun asasino é un excelente
relato, que demostra que cando parece que non pasa nada -todo se
desenvolve nunha "inócua" clase
de grego- a besta pode estar ao
axexo. Unha excelente noveleta
que non merece quedar afastada
no "ghetto" da literatura chamada
xuvenil, só porque -ás vecesas necesidades editoriais mandan.
Unha obra mestra do antinazismo
que hoxe, máis que nunca, é de
abrigada leitura. •
XGG

Hobbes
en g.a lego
Antoloxía
de textos do
Leviathan
Hai anos, un grupo de xente afrontou o proxecto de traducir textos
selecciónados dos grandes clásicos
da filosofía. Aquel proxecto fracasou antes de nacer pola lamentable
e endémica febleza das nosas editoriais, que se deixa notar especialmente en eidos, como é o do
ensaio en xeral .e a filosofía e a
ciencia en particular, nos que o
éxito económico é previsiblemente
difícil. Sen embargo, algúns daqueles traballos, levados adiante
polo encomiable tesón dos seus
autores,. van vendo a luz. Primeiro
foi a versión que Paco Sampedro
fixo de O existencialismo non é
un humanismo, de J. P. Sartre
(Sotelo Blanco). Agora aparece,

nunha pequena editorial de Noia,
unha valiosa síntese dunha obra
que sen dúbida constitúe un dos
tratados fundantes da moderna teoría política: o Leviathan, de
Thomas Hobbes. Goldaracena, a
máis de autor da traducción e notas, é o responsable da selección e
a introducción que a precede. Esta
constitúe un sintético e moi didáctico achegamento á vida e pensamento do filósofo inglés. Inclúe
unha visión da época na que este
viviu, que permite unha axeitada
contextualización da sú·a obra, e
unha exposición da antropoloxia e
a teoría política hobbesianas. A selección dos textos segue o criterio,
primeiro, de respectala integridade
do sentido mediante a inclusión
sempre de capítulos enteiros; e, segundo, centra-la escolla nos puntos centrais da
concepción política do autor
(a situación dos Constitúe
homes no esta- un sintético
do de natureza emoi
e a constitución
didáctico
do Estado, teoachegaría contractual e
teoría da libef- mento á
dade, etc.), sen vida e
esquecer dous
capítulos que pensamenrecollen a súa to do
concepción da filósofo
ciencia e a crí- inglés.
tica da tradición
filosófica aristotélico-tomis- .
ta. Un texto, en definitiva, que vén
encher un pequeno oco na por desgracia inmensa oquedade do panorama das versións galegas dos clásicos da filosofía. +
M.V.F.

O home e o Estado en Hobbes. Antoloxía de textos do Leviathan. Introducción , traducción e notas: Celso
Goldaracena del Valle. Prólogo: Mª
Xosé Agra. Sementeira; Noia, 1992.

Grisácea
realidade
cotiá
Joan Americ:
Escala de colors
Tíbio colorido en
forma de cancións
sabiamenie deseñadas. Cancións, que,
seguramente, foron pensadas nuntia Améric vai
mesma to- debullando
nalidade
todas elas, situacións,
mália o monólogos,
seu colo- diálogos
rido resulfrustrados,
tar variado segun- observado as dis- cións ás
tintas can- veces
cións do
disco, que contradicrexistan tórias.
diferentes
mensaxes
ppticas. Quer dicer,
pódense detectar várias cores, pero nen-

en particular)~ melloras xenéticas
no gando bovino promovidas polas sociedades cooperativas, procura de información nas escolas
agrárias (a Granxa da Coruña por
exemplo) ... monstras todas de que
o campesiño non ficou alleo ás
mudanzas que se estaban a producir no contexto español e internacional. Algo houbo sen dúbida de
todo isto, sobretodo nas décadas
do dez e do vinte, e polo tanto
cómpre contrastar tal imaxe coa
tradicional do labrego comesto pola inércia, a ignoráncia e o autoconsumo.

Novas
.
1maxes
do mundo
_rural ralego
Da man de Edicións Xerais e de
Ramón Villares ternos no mercado
dous libros cun obxecto de estudo
comun: o mundo agrário galego.
Na mesma série "Universitaria" da
editorial afincada en Vigo, publícanse duas teses de doutorarnento
co carimbo de produto de calidade
que aporta a dirección do reitor da
Universidade de Santiago nun tema no que foi pioneiro, a história
agrária contempor~ea.
Os seus autores son historiadores
novos en idade, Lourenzo F. Prieto
e L. Domínguez. O primeiro analisa a introdución de adubos inorgánicos, melloras pecuárias e novas
máquinas no agro galego; o segundo, a evolución do cultivo da vide

gunha delas en ton chillón. As impresións que aqui se cantan, por
anedóticas, non alporizan nen tampouco entristecen a ninguén, pero
pode ser de proveito escoitalas polo seu atinado tratamento: arranxos
e instrumentacións ao servizo de
Joan Americ, cantautor que continua a tradición da espécie en Jíngua catalana.
Abatido dese o primeiro tema,
Americ vai debullando con grande

no Ribeiro. Os títulos teñen un
aquel "light": Labregos con ciencia, un, e Viños, viñas e
xentes do Ribeiro, o outro. Con estas
Desp-0is de todo, unha fun- obras o
ción da histó- panorama
ria nos tempos da que corren é evolución
desmitificar,
como outrora o do agro
fora mitificar. conta con

interpreta-

Prieto, que cións,
subtitula o seu
traba11o "Esta- matizacións
do, sociedade e campos
e innovación de
tecnolóxica na investigaagricultura galega , 1850- ción
1939", tencio- abertos,
na botar abai- impensábel
xo a crenza
hai unha
nun mundo rural fixo e imó- década.
bil. Vealí os intentos de actualización dos labregos galegos:
compra de maquinária (malladoras

imaxinación situacións, monólogos, diálogos frustrados, observacións ás veces contraditórias ... a
grisácea r~alidade cotiá, exibida
por unha voz, que non en balde
responde,. na prática totalidade dos
temas, á do seu próprio autor, que
canta nun ton lánguido, sen esforzos aparentes, tan monocorde que
ás veces perde o seu lugar no duelo cuns músicos, que eficazmente,
tamén contribuen a esta coerente
produción: austeros, pulcros, máis
próximos ao jazz que
a calquer outro estilo
musical.
Nos textos, Americ
confúndense coa lua,
convertida en suxeito
pasivo; arela a beleza
coma meta e revolución; deposita a sua
confianza nunha Vareta Magica ... ao final,
conclue cunha pequena peza sen letra.

Pois ben, neste labor de tecer e
destecer modelos interpreta ti vos
Lourenzo Prieto pon en entredito a
interpretación en clave de "atraso"
da evolución da agricultura galega
desde a crise finisecular do XIX.
Proponnos pola contra o conceito
"adaptación" do campesiñado á
economia mundial capitalista que
aos poucos foi penetrando no eidos e agras.
Na monografía de Domíguez, ubtitulada "Economía e patrimonio
familiar, 1818-1952'', ten especial
interese o xeito de nos achegar ao
tema: através do e rudo amiudado
de dua familias podente . Un ,
prestixiosos profi ionais liberai ,
outros fidalgos con pazo, ambos
os dous con viña no Ribeiro. Limiar para nos achegar a ele é á
voda, en 1921, entre dous do seus
vástagos. Podemo abeiramo <leste xeito aos seus costumes, ritmos
de vida, alimentación, ... mesmo
ás suas leituras através das obras
consercadas na biblioteca pacega.
Esta esculca chega a ter un carácter lindante coa etnografía no capítulo correspondente á descrición
dos difentes labores: a gábia, a poda das vides, a cava e bima, ... e ao
cabo a vendirna, a pisa e a fermentación que maxicamente converte
o mosto en báquico elemento.
Póñense en dúbida aquf- tamén algunha da ideas e tabelecidas, pexorativas de certo, sobre o carácter
rendista-absentista da fidalguia
poi cftanse figalgos que mercan
na desamortización para redondearen e con olidaren a uas viña"
dirixen a emade as ua explotacións, e paseniñamente van introducindo mellora tecnolóxica na
mesma . Tamén o foro, sendo predominan te , non é omnipre ente
nesta bi barra. Non é alleo a todo
isto , dísenos, o liberali smo dalguns figalgos. En conxunto unha
imaxe da fidalguia pouco coñecida
até o momento, e de de logo máis
positiva.
Parece confirmarse, a cada e .tu do
· que se publica sobre diferentes
áreas e sectores sociais, que o rus
galega non ficou imóbil e estático
na idade contemporánea, senón
que tivo o "seu" dinamismo. Contodo, tal dinámica ven imposta ou
forzada por presións alleas e conx unturas várias que abrigan, digámolo darwinianamente, a evolucionar se se quer subsistir.

Recomendábel para
degostar á hora do
solpor, cando o dia
comeza a perder a cor.
Adaptábel tamén coma compaña ambiental. Joan Americ debe
ter as ideas claras, a
xulgar por este disco.
E non é pouco. +

Certamente, con estas obras, e con
outras parellas aparecidas nos últimos anos, o panorama da evolución do agro galego contemporáneo conta non só cunha masa factual e heurística considerábel, senón con interpretacións, matizacións e campos de investigación
abertos, impensábel hai unha década. O balance non pode ser máis
positivo.+
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mesa, a historia, os monumentos, caraterísticas dos

da vida mariñeira, urbana e campesiña. O vivir

.viños, adegas da zona, comidas máis axeitadas ...

cotidiano captado pola cámara dos mestres da

en 200 páxinas ilustradas con gravados de época e

fotografía e dos "retratistas de caixón", vellos

numerosas fotografías a cor.

artesáns de gardapó, sabas e trípode ao lombo.

O DOAHNGO CUB.A.i"JO O() /"
"CA...l\JONERO" LPACES
r

(ja{icia: magos,
so{datÍos e via~iros
Máis de duascentas páxinas de
percorrido histórico a través do

1\?cordos do mozo
Mosquera, quinto do 98

~~~¡~~~~~~
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Üs escritos de Cesáreo Mosquera (1876-1955)
recollen as lembranzas da aldea, nenez e
alistamento como quinto para Filipinas, peripecias
militares na Compañía de Cazadores, e vida dos
soldados nas vilas e aldeas filipinas . Volta de
Mosquera a Galicia e posterior emigración a Brasil
e Iquitos (Perú) onde se establece primeiro como

gravado galego dos séculos XVIII e
XIX. Trinta e <lúas láminas, exentas
na páxina, dende o vivir peregrino,
os mitos e crenz~s, ata a Galicia épica
e lexendaria dos galeóns de Rande ...

·(jaCegos: as mans de .!Jlmérica
Ü

s 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.

barbeiro e logo como dono dunha das máis

Recuperar as cadras de tanto mapa trabucado só

importantes librerías do país. Un segundo

será posíbel dende a contestación leal a unha

documento é o diario de operacións dende
xaneiro de 1893 ata a rendición de Manila en 1898.

pergunta sinxela: ¿por que emigramos tanto os
galegas?. As pezas da crónica perdida comezan a

Inapreciabeis documentos sociolóxicos

acaer con harmonía nesta páxnas conmovedoras
que compuxeron Gonzalo Allegue e a súa equipa.

~),
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'B{anco .9.f.mor, diante
dun zy,iz ausente. 'Biografía

')

' 1 C\r ~~,.\-

Actemais da case póstuma coquetería de
reclamarse ambiguamente filio do elegante
Custodio, EBA tivo outra -"que compartín con
Lorca"-: por nada do mundo ser un home do
XIX. "Nacín en 1.900", mentía. Naceu o 13 de
setembro de 1.897, nonº 27 da rúa Lepanto.
Segundo a acta bautismal foi filio lexítimo de
Víctor Blanco, natural da Inclusa de Astorga, e de

o/iños do 1\psa{ e
do Condado
Un

Aurora Amor. Foi bautizado cos nomes Eduardo
Modesto ...

(jaCicia, o oficio de vivir:
.9.f. terra, O mar, .9.f. cúíade

p~seo polos víñedos, adegas,

Asi comeza un dos capítulos da biografía de Don
Eduardo Blanco Amor. Un estudio exaustivo que a
través de 350 páxinas revela aspectos inéditos da

alambiques e tabernas do Baixo Miño
feito co bo pé de Eliseo Alonso.

Insólita recuperación en máis cte setecentas

vida do eximio escritor ourensán.

Todo o proceso de vinificación dende a terra ata a

páxinas e seiscentas fotografías, de case cen anos

Á venda a mediados de xaneiro.

Os libros que todos os gal egos deben coñecer!!

NIGRA IMAXEN

s.

L.
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24 ANOSA TERRA

Nº 549 -24 DE DECEMBRO DE 1992

MOVIMENTO OBREIRO NA GAllZA 555555555555555555555555555555555

Coordenou o volume da História de Galicia 'Os conquistadores modernos'

Dionísio Pereira
'O sindicalisnlo foi nloi intenso, con 100.000 afiliados no 1936'
procas, co obreirismo. Pero este fenómeno só se deixa ver case no 36,
antes as distáncias eran moi grandes e tamén as conceicións.

• XAN CARBALLA

O economista e
historiador Dionísio
Pereira foi o
encarregado de
coordenar a equipa que
realizou o libro "Os
conquistadores
modernos. Movemento
obreiro na Galicia de
anteguerra" . Pereira,
natural de Vences (Val
de Monterrei), formou
parte do xa
desaparecido Colectivo
Xerminal de
investigación e ten
atendido nos seus
estudos, desde hai máis
de quince anos,
especialmente ao
movemento obreiro na
ponla anarco-sindicalista
e o asociacionismo
mariñeiro. Néste libro,
recentemente posto á
venda na colección
Historia de Galicia de
Edicións A Nosa Terra,
interveñen Gerard Brey,
Luis Domínguez, Bieito
Alonso, Xesus Torres,
Carlos Nuevo e Manuel
González probados.
Por que este título de Os conquistadores modernos para un estudo
colectivo sobre o movimento
obreiro de anteguerra?
Unha razón histórica é referirse a
un grupo de mineiros portugueses
exiliados, que traballou antes do 36
nas minas de San Finx en Lousame, e que escolleu este nome para
organizarse; na mesma liña na Coruña había outro grupo de traballadores portugueses que se chamaban Os inadaptábeis. A idea de escoller este nome por eles suponse
que era acadar unha vida máis libre
e xusta para eles e para o resto da
humanidade, unha reivindicación
de progreso frente ao atraso.

En publicacións tamén babia
unha escolla de nomes moi líricos noutros grupos anarco-sindicalistas.
A revista Brazo y Cerebro, La Locomotora invencible; babia nomes
de centros de estudos sociais (unhas agrupacións culturais que tiñan
os libertários) como Resplandor
más allá de la Aurora e Resplandor en el abismo. Todos tiñan unha
simboloxia de arela doutro tipo de
sociedade, de esperanza en cambiar o que se estaba a vivir.

Na introducción do libro fálase
das caréncias da bistoriografia
galega oeste eido.
As sete persoas que asinan o libro

O irmán do deputado galeguista
Suárez Picallo, Antón, estaba afiliado á CNT e é galeguista, con ese
motivo en Sada, nos anos 35 e 36,
fanse actos e labores conxuntos entre galeguistas, republicanos de esquerda e cenetista . Algo parecido
ocorre en Viveiro.
Pero hai algo interesante que se
formula no libro: se ben non hai
conciéncia política da cue tión
nacionali ta de de a agrupacións
obreiras, si adoptan, influidos polo
médio social no que están, fórmula organizativa e e tratéxica que
teñen moito a ver con e tar na Gali za e non noutro paí . Pen o na
propostas que fa n re peito ao agrarismo e me mo nas relación do
movimento ceneti ta ao mundo
mariñeiro. Ainda que non se planteen cousas próximas ao galeguism o, no ideolóx ico , si se están
adaptando á condición e pecíficas da Galiza.
ANXO IGLESIAS

son practicamente o cento por cento dos que traballan no movimento
obreiro na Galiza (agás quizais Giráldez, que agora está noutros temas). Desde os anos 70 na Universidade de Santiago escolléronse
duas grandes liñas de investigación: nacionalismo e agrarismo,
cunha visión quizais algo ruralizante, e entendendo que eran os
dous movimentos máis significativos da nosa histórica contemporánea. Nós (e falo de Probados, de
Brey ou de min), desde o 75 teimamos en que babia que atender
tamén aos movimentos urbáns e
desde aquela seguimos. Esa desatención relativa tamén se deu con
outros movimentos importantes,
como o republicanismo ou o estudo das circunstáncias sociais que
promoveron fenómenos como Alfar, Ronsel, Ser, Claridad etc ...

Galeguismo
e obreirismo
Apenas babia conexión entre o
galeguismo e as agrupacións
obreiras, por que esa distáncia?

O nacionalismo na sua xénese na
Galiza é un movimento burgués e
.en ocasións reaccionário, como na
saida da Dictadura de Primo de Rivera, onde non teñen claro moitos
dirixentes -agás o grupo da Coruña
de Vilar Pónte- se elexir entre Ditadura ou República. Os militantes

'Se ben non hai
conciéncia
política
nacionalista, si
adoptan
fórmulas
organizativas e
estratéxicas que
teñen que ver
con estar en
Galicia'

obreiros daquela tiñan unba conciéncia certa de mudar a sociedade
radicalmente e iso empecía os pontos de unión.
A distáncia provocábase mutuamente, porque o movimento obreiro practicaba unha espécie de cosmopolitismo universalista, esperantista na cuestión das línguas, e
tiña unha conceición do internacionalismo proletário moi dogmática
que deixaba pouca marxe de integración dos movimentos das nacionalidades. Pero hai exemplos que
contradician esta tónica, Quintani11a no PSOE e ITláis adiante, perto
do 36, sectores e persoas do Partido Galeguista, como Plácido Castro, tiñan xa unha posición máis de
esquerda e próxima do s planteamentos sindicais...

...e Ramón Suárez Picallo?
Tamén, pero el estivera sindicado
na Arxentina, ás agrupacións socialistas, e representounas en Xenebra
en diversos encontros. Estas persoas representarían a ponla galeguista
que profesaba máis simpatías, recí-
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Traballando de sol a sol
Como eran as condicións de
traballo nese primeiro tércio de
século?
Traballábase de sol a sol, e como
canta Pasin nas suas memórias:
no banco todo o día e os domingos a limpar o taller. Gañábanse
duas ou tres pesetas diárias, a primeiros de século, con quince horas de xomada e había que velar
no inverno (despois das seis da
tarde había que seguir duas ou
tres horas á lus das velas) para rematar traballos. As condicións sociais da vivenda eran en choupanas pouco hixiénicas (en vilas e
cidades, sen auga corrente ou alcantarillado), os país apenas vian
aos filias as tardes dos domingos

e o analfabetismo, mesmo cando
a república, andaba no 50% polo
xeral e nas mulleres chegaba ao
70-80%.
Nas cidades grandes (Vigo e Coruña) , onde o movimento sindical
foi máis forte, comezouse a organizar nos anos 70/80, van mudando as causas, e A Coruña é das
primeiras cidades do Estado que
consegue a xornada de oito horas.
Nas vilas as condicións de traballo infrahumanas continuaron até
a Il República. Nese senso é bon
que os traballadores de hoxe saiban que algunhas das conquistas
en xornada laboral, horas extras,
seguros sociais, etc .. . costaron
desde primeiro século moitas loi-

!
tas, suor e sangue.

No labor educativo e de alfabetización os sindicatos cumpriron un labor importante.
Como tamén as escalas dos emigrantes. O Estado non cumpre as
suas funcións e o asociacionismo
obreiro supliu ese labor en parte.
Xesus Torres fala disto referido a
Betanzos e é un caso extrapolábel. Os anarquistas criaron sociedades de estudos sociais, prévias
á implantación dos sindicatos, e
un dos labores máis importantes
era a leitura comentada das revistas dos sindicatos. O que lia actuaba de mestre e ensinaba a ler
aos outros. •
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Un exemplo desta adaptación
--comun a anarquistas e socialistas- é que o disc urso dos pequenos proprietários rurais só se dá
aquí e non sei se en Asturias, que
está sen estudar. Na CNT ouviuse
fa1ar dos pequenos proprietários,
por primeira vez, através de militantes confederais galegos.

As duas grandes correntes son a
anarco-sindicaJista e a socialista?
UGT e CNT e tamén os comunistas
(Confederación .General de Trabajadores Unitaria), con gran influéncia nos arrabaldos de Pontevedra,
de sde a Federación Comarcal
Agraria a partir da que e montou a
Caixa Rural que ainda exi te hoxe,
como movirnento cooperativo.

A chegada ao 36 é cun nível de
sindicación relativamente importante, ainda que menor ca no Estado?
É un erro facer estimacións 6
cuantitativas. O movimento é relativamente pequ eno , con 100.000
afiliados, no tope de 1936, obre un
total de 900.000 traballadores,
aproximadamente. Cun reparto de
40.000 para CNT e UGT e o resto
en pequenos sindicatos comunista .
O 65% dos traballadores estaban no
campo. A comparación total é dun
23% de sindicados no estado e un
7% aqui, e se só tomamos a comparación de traballadores industriais e
de servizos falamos dun 38% no
estado e un 16% aqui.
Ainda que numericamente sexa cativo é un movimento política e socialmente moi clarificado, e mentres as agrupacións agrárias están
moi esgazadas e as de orixe católica son asimiladas máis adiante por
Franco nas UTECO, o movimento
obreiro, que vai metendo tamén
pequenos proprietários (pequenos
armadores nas sociedades mariñeiras; pequenos contratistas nas pequenas vilas ... ), ten rnoi claro onde
vai, e prévio ·á guerra é o movimento social IT\áiS dinámico na Galiza, e que se integra claramente
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nunha cultura urbana pero tamén
con raíces nas vilas e no mundo
mariñeiro.

Un movimento que se
adapta á Galiza
Vilas, cidades e movimento mariñeiro son a atención primordial
dos sete traballos que se incluen
en Os conquistadores modernos.
O esforzo nas vilas é porque nelas
prodúcese un cruce de camiños. A
cultura obreira mistúrase co campo
e co mar e danse as experiéncias
máis novidosas. O obreirismo ten
que adaptarse a condkións nas que
non acostumaba traballar con pequenos proprietários rurais. /
Os militantes obreiros na Galiza fan
un discur o que non ten que ver con
Jaen. Villaverde polos anarco-sindicalistas, Botana polos socialistas ou
Ricardo Mella na sua producción
ideolóxica final téñeno moi claro, e
falan de que a propaganda e as cuestións organizativas teñen que axeitarse a cada sítio onde se traballa.
Non se pode facer unha propaganda
única para todo o Estado. Por iso
tratan de implantar e no mar e facer
propo tas contín uas ao agrarismo. O
libro trata de facer ver que o movimento obreiro non é reiterativo ao
do Estado español.

Reivindicacións
e preocupación social
Como caracterizaria os conflitos
que se enfrentan?
Hai un proce o que tocamos que é
o paso das sociedades gremialistas
e localistas, que responden a unha
situación económica sen integración e a un país pouco vertebrado,
a movimentos de máis coordenación. Despois da I Guerra Mundial
as cousas van mudando, coas folgas xerais do 16 e o 17 contra a carestía da vida, contra os acaparadores ... son as primeiras mobilización xerai que e fan na Galiza,
comun ao conxunto do Estado.
Tamén comezan a producirse manife tación agrária moi fortes,
que rematan á vece en traxédia,
como O eira, Sofán, Sobredo ... e
e .a traxédia teñen unha gran repercu ión na vita , de olidariedade co labrego repre aliado . Cando o uce o de Nebra (Porto do
Son) hai unha folga xeral do
obreiro co incidindo coa chegada
do ferido ,... Hai unha conciéncia
que medra de re pender ao problema do e pácio ocia! comun e
o obreiro tenden a apoiar a loita do agro. De a necesidade de
atender un e pácio comun nace,
por exemplo, a Confederación Regional Galaica da CNT.
Daquela non só se atenden reivindicacións económicas ou de condicións de traballo, enón a problemas sociais do país e e avanza cara unha maior autoorganización
galega. Un exemplo desa preocupación pode ser a folga xeral do
ano 32 polo asunto do ferrocarril
Zamora-A Coruña: son os obreiros
de Ourense os que dan a voz de
alarma e os que primeiro se mobilizan e márcanlle o rego ao resto
da sociedade.

Que tipo de sindicalismo se facia?
Era comun ao resto do Estado en
gran medida. Houbo folgas moi
duras e tamén se puxeron bombas
durante algun conflito, pero esa
violéncia viña dada pola situación
de clase do proletariado. Xesus Torres analisa en Betanzos eses conflitos e pódese falar de que na CNT

'O obreirismo
ten que
adaptarse a
condicións nas
que non
acostumaba
traballar con
pequenos
proprietários
rurais'

estaba afiliada xente nova, con
poucas perspectivas na sua vida,
porque o paro é endémico, e na
UGT estarían os traballadores máis
estábeis. Era máis fácil que fosen
máis violentos os afiliados á CNT.
Pero a violéncia na Galiza foi sempre defensiva, aqui non se dan intentos de toma do poder como no
Alto Llobregat en Cataluña ou en
Aragón. En Galiza o movimento
obreiro foi moderado respondendo
ao espácio social específico e o
conceito de revolución que aquí se
tiña era máis ligado á evolución
cun ponto de ruptura por acumulación do que falaba Ricardo Mella.

18 de Xullo de 1936
A reacción das burguesias en ci. dades e vilas foi moi belixerante?
Esmagadora nun princípio. Ali onde sae unha sociedade obreira
alianse co púlpito, o secretário do
concello e o tenente da guardia civil, as forzas vivas, e impiden traballar en contratas aos afiliados a
sindicatos. Isto prolóngase até os
anos 30 con listas negras, sobretodo nas vilas, que só coa solidariedade desde as cidades e coa nova
situación política republicana se
atemperou esa presión.

O golpe do 36 seria a ponta de
lanza contra esa síntese do problema nacional e de clase a cada
máis agudo e organizado?
Hai un exemplo moi gráfico. En
Corcubión o dirixente da patronal
que governaba a ca¡ga e descarga,
e que tivera enfrentamentos contínuo co dirixentes sindicais, é o
delegado guvernativo dos golpista . Xa e pode imaxinar o que fixo
contra o eus vello opoñentes. En
ítios onde e a xenreira foi intensa
fíxo e unha escabechina, onde a
loita fora mái leal os dirixentes
patronai atemperaron a represión.
No 18 de Xullo os dirixentes obreiros están de primeiros no ponto de
mira dos sublevados, tamén porque
son os que resisten aos militares:
en Tui con Gumersindo Rodríguez
á cabeza; en Betanzos, Beade, Latorre, O Ladrillo; en Viveiro ou na
Coruña os mineiros de Lousame ...
Na posterior divulgación do coñecimento de toda esta epopeia sindicalista hai que ter presente que o
medo prendeu por xeneracións.
Tui, por exemplo, foi un dos sítios
onde máis represión e mortos houbo, porque o sindicalismo era importante e a resisténcia durou sete
días. Os traballos do libro sobre as
vilas rematan sempre o 18 de Xullo como dicindo: o que veu despois foi a reacción violenta contra
o movemento sindical que puña en
perigo ás forzas vivas que governaban como se todo fose da sua
propriedade. +
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'Habia un enorme proletariado feminino,
só superado en Catalunya,
e con organizacións próprias'
Dionísio Pereira fala da intención
que animou este volume de abrir
liñas de traballo sobre temas pouco estudados, " desde o traballo
infantil, ao papel dos americanos
que regresaban da crise dos anos
30, e que en moitos casos estaban
á frente de agrupacións obreiras,
a influéncia da simbiose á hora de
atemperar alguns conflitos, .. . son
agras abertas sobre as que se pode
traballar".

No traballo de Gerard Brey
aténdese á especificidade das
loitas das mulleres proletárias.
É tamén un campo pouco estudado?
A igual traballo os homes cobraban o doble das mulleres. Este tema do traballo da muller dá para
facer un estudo próprio. Só na Fábrica de Tabacos había 2.500

mulleres traballando, despois estaban as conserveiras, descarregadoras no porto, traballando no
peixe ... Galiza, agás Cataluña, era
onde máis mulleres proletárias
existían. A muller, fai todo tipo
de traballos, só lle falta -agás
exemplos illados-, ir ao mar. Na
Coruña, en número, hai tantas
mulleres como homes proletários.
Apesar desa importáncia segue
imperando un conceito de que o
seu traballo é complementário do
masculino, e en certos sectores de
traballadoras, por presión cultural
e falta de conciéncia, non aprécia
esa discriminación, por exemplo
no salário, e non o reivindican.
Progresivamente ese proletariado
feminino de mans negras como o
define Brey en contraposición coas xastras ou as costureiras, máis

alienadas e con distinto horizonte
social, entra en conflitos. As sociedades obreiras no porto coruñés son unhas de mulleres e outras de homes, nun princípio, até
a República en que se unifican as
sociedades de estibadores.
Este é un tema engaiolante. En
sociedades obreiras de primeiros
de século hai cláusulas que impiden ás mulleres afiliarse pero xa
na República a CNT está planteando a liberación da rnuller e un
xornal como Brazo y Cerebro
adica unha parte da sua liña editorial ás mulleres e á sua liberación.
Pero ao tempo permanecen sindicatos separados e cando hai pouco traballo son os 50 maridos os
que traballan e quedan as mulleres na casa. Dificilmente podían
ver nos sindicatos a defensa do
seu poste de traballo. •
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Verbas cruzadas

VICENTE BARREIRO MESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Agasallos
Faga como os
franceses, nestas
vacacións agasalle
produtos próprios.
. Hainos variados,
desde cerámica até
bon viño, pasando
por libros e discos.
Non se guie pola
publicidade.
A orixinalidade
sempre se
agradece.+
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. HORIZONTAIS: l.- Crenza nas verdades dunha relixión. Dobregas, curvas. 2.- Antigo touro europeu. Certo condimento.
Vogal. 3.- Símbolo do Molibdeno. Unidade de producción
nalgunhas sociedades comunistas. 4.- Repugnancia, noxo. Primeira e cuarta letras do alfabeto. Consoante. 5.- Encarnece,
motexa. Dedico. 6.- Pronome persoal. Deus grego do amor.
7.- Benévolo e bondadoso. Adverbio que indica o que está
preto ou presente. Contracción gramatical. 8.- Vogal gordiña.
Quero, sinto amor. Rio italiano. 9.- Amamante, alimente. Nome de consoante. 10.- Vogal repetida. Concello de Asturias.
11 .- O rei dos astros. Marchas, camiñas. 12.- Servicio Público.
Pór ao Jume un alimento directamente. Consoante. 13.- Ir do
interior para o exterior. Certa peza do vestuario feminino e
cinxida á cintura.
VERTICAIS: 1.- Aspirar e expiralo fume. Abertura, oco. Nome da policía militar nazi. 2.- Que causa erosión. Desbasta,
alisa. 3.- Cero. Espacio ilimitado onde navegan os astros. Ne.se lugar. Vogal. Símbolo do lodo. 4.- Cincoentos. Contracción
gramatical. Ter semellanza. 5.- Peza ríxida do esqueleto. Vogal. Satélite de Xúpiter. Cincoenta. Consoante. 6.- Zugades líquido. Remexes aterra coa eixada. 7.- Evitar, escapar de. Sufrirá. 8.- Vogal. ·Símbolo do Nitróxeno. Cocorote do 'trompo,
plural. Un. 9.- Relativo ao campo de cereais. Nos- naipes, a
carta primeira. Deidade solar exipcia.

12

13

SOLUCIÓN AO ANTERIOR: Abrente. D. Caule. Lvi. Era.
Sosas. N. Dateas. Alalas. Am. Mesa. Tala. Ei. Raenos. Remesa. A. Catar. No. Isa. Emana. I. Soan Ur. t

Música
Rosendo e
Crazy Cabuxa
Dia 26 de Decembro, ás 21,30 h, no
Pavillón Polideportivo da Garda.

Orqµestra
Clásica 4e Vigo · .
Dia 28, na sá ele concertos do Centro
Cultural Caixavigo. •

Coral Polifónica
Dia 29, a Coral do Clube Náutico de
Vigo no Centro Cultural Caixavigo. t

Actos
A pataca

quente
delo de conferéncias que organiza a
Sociedade Cultural Oliva (r/ San Vicente, 8- 111 • Vigo). A derradeira que
ten Jugar Mércores 30, ás 8,30 da tarde, corre a cargo da Ana Gandón que
tratará A lei ante a violéncia
sexual. t

Convocatórias
II Prémio de Poesia
Martín Codax
Organiza Bodegas de Vilariño en colaboura co Conc'ello de Vigo e a Editorial
Galaxia . Pódense apresentar todos
aqueles que o desexen coa condición
de que os orixinais sexan inéditos, non
participen en outro certame e estean escritos en galego normativo oficial. O
prémio é único de 500.000 ao mellor
libro de poemas. Tema libre de extensión mínima cincocentos versos. Os
traballos presentaranse por cuadroplicado, mecanografiados a dous espácios
en: Editorial Galaxia, r/ da Reconquista, n2 1. Vigo. Antes do 23 de Xaneiro.

I Prémio de Poesía

O Grelo
Organiza a Sociedade Gastronómica e
Cultural O Grelo. O prémio é único de
250.000. Poden concurrir todos os que
o desexen, sempre que os poemas estean en Galego. Tema libre, extensión
mínima 400 versos e 200 folios por
unha cara, mecanografiados a dous espácios. Para concursar, mandar traballos, por quintuplicado e baixo plica a:
Sociedade Gastronómica e Cultural O
Grelo. Mesón O' Pedregal. R/ Doutor
Gasalla 29. Lugo. Para máis informa-

ción chamar ao (982) 21 11 40. O prazo de admisión remata o 30 de Abril
de 1993.

Axudas
para proxectos
Convoca 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 solicítalas 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.

Obxetivo
da Memória
Prél,llio, fotográfico organizado pola
Asociación de Amigos do Museu Arqueolóxico da Coruña. Unicamente para afeizoados, a obra pode ser en branco e negro ou a cor, sobor do tema património cultural galego. O formato
das fotografías sobre papel será de
20x25 ou 18x24 cm, sen nengun tipo de
enmarques. Non hai limitacións no nú-

mero de orixinais por concursante. No
dorso das fotos deberá figurar: Nome e
apelidos do autor, enderezo e teléfono,
tema representado, lugar e data na que
se realizou a fotografía, xunto co texto
Autorizo ao Museu Arqueolóxico de A
Coruña a publicar esta fotografia e a
firma do autor. O prémio é único de
100.000 pta, pero con dous accésits de
25.000 pta para outras dous fotografías.
Para máis información ou remitir, por
correo certificado, as fotos, dirixirse ao:
Museu Arqueolóxico Castelo de San
Antón-Apartado 2.045-15001 A Coruña. Antes do 28 de Decembro.

tuiña de Sargadelos. Os orixinais remi·tiranse por triplicado, e con plica na
que constarán os datos do autor, a:
Centro Cultural de Begonte (Lugo);
antes do 6 de Xanéiro de 1993.

XVII Certame Nacional
de Poesia
sobor do Nadal
Convoca o Centro Cultural José Dominguez Guizán de Begonte. Poden
participar todos os poetas que o
desexen, con textos en Galego ou en
Castelán, e con libre contrucción dos
poemas. O tema ha ser o Nada!, dende
· calquer ponto de vista, anque recibirán
especial valoración os que fagan referéncia a Begonte e o seu Belén. Hai un
priméiro prémio dotado de 100.000
pta, máis estatuiña de Sargadelos; e un
segundo prémio de 50.000 pta e esta-
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Só faltan 7 dias

Compre a sua acción para ser dono de
ANOSA TERRA
Máis de 500 persoas xa o son
Chame ao teléfono (986) 43 38 30 ou envie o boletin de subscrición antes do 30 de Decembro.
Sr. Director: Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro Nº .................................... .
os documentos de cobro que serán apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .. .. .. . accións da
seguinte forma: .... .. mensualidades de ............. ptas.

TITULAR DA CONTA
Nome ................................................................................ . Banco/Caixa ...................... .................... .. ... ......................... .
Apelidos ............................................................................. Axéncia Nº .... ..... . Enderezo .............................................. .
Enderezo .................... ....... ............... ... ........... ....... .... ...... ..
C.P. ......... .......... ... ... Cidade ............................................ .
Localidade .................... .... :................................................. .
Província ............................................................................
Província ........................................................................... ..
.. . .... .. .... .. ..... .. .. . ..... ... ... . a .......... de ................. ........................ de 1992
Asinatura do interesado:

AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.
ANOSA TERRA
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Camiño de Santfago.
Concurso de obras
teatrais inéditas
Convoca a S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo, con tres categorias: Teatro
profisional, teatro escolar (adaptada
aos últimos cursos de EXB e primeiros de ensino meio) e teatro de
títeres . Os prémios: 3.000.000 e un
accésit de 1.500.000 para teatro profis ion al; l .000.000 e un accésit de
500.000 para teatro escolar e 500.000
e un accésit de 250.000 para títeres.
As obras han ser inéditas e estar escritas en galego normativo oficial ou en
castelán. O tema ha gardar algun tipo
de relación co camiño de santiago e os
traballos presentaranse por quintuplicado, sen asinar e con unha plica pechada cos datos persoais, antes do 21
de Febreiro en: S.A. de Xestión do
Xacobeo. Departamento de Cultura e
Programas. (Concurso de obras teatrais). R/ dos Feáns, nº3, baixo. 15706
Santiago. Para máis información (981)
595939 / 595936 e 902 199300.

VIII Prémio Antón
Losada Diéguez
Convocan os concellos do Carballiño
e Boborás de Ouren e, e premiaran e:
Duas obras, publicadas no 92, unha
no eido da criación literaria e outra
de investigación con 500.000 pt cada unha; unha obra inédita de escritores da comarca do Carballiño con
250.000 pts e outro traballo inédito de
investigación obre a comarca. O prazo ·remata o 15 de Xaneiro de 1993.
Para máis información dirixir e ao
concello do Carballiño. Ouren e.

Prémio Empre a
A Confederación de Empresários de
Pontevedra convoca un prémio de Investigación e Periodismo. O traballos serán orixinais, e publicado no
méios de comunicación entre o 1 de
Xaneiro e o 31 de Decembro de te
ano, data de peche da convocatória.
De cada orixinal apresentaranse seis
cópias antes do 15 de Xaneiro do 93,
nos locais da CEP, rNelázquez 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 méio no que foron emitidos. Adxuntaranse os dados personais do autor/a, enderezo e teléfono. Toda a documentación enviarase nun sobre pecho. O fallo do xuri darase a coñecer
no primeiro trimestre do 93, e o prémio estará dotado con 1.000.000 pta.

Língua e publicidade
Aga 15"roduccions/Ednaga. S.L. convoca unha Bolsa de Investigación sobre
"A Língua Galega e a Publicidade", á
que se poderán acoller colectivos ou
persoas. As solicitudes entregaranse no
domicílio social da entidade, R/Ma·ria,
98-2. 15401 Ferrol. Mais información
no Tlf. (981) 35 04 75.+
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Exposicións

Río Vermello
Sábado 26, en Entrada libre, da TVG.
Howard Hawks dirixiu o filme en
1948, con John Wayne e Montgomery
Clift entre os intérpretes. Ainda que no
libro orixinal a persoaxe interpretada
por John Wayne, remataba soterrada,
Howard Hawks, non se atreveu a matalo e deixouno vivir para arrepentirse
dos seus erros. É un dos grandes westerns da história do cinema, contou cun
desplieque que moveu 1.000 persoas e
9.000 cabezas de gando. A trama recrea a rivalidade entre un veterano gaándeiro e o seu filio adoptivo, nos tempos inmediatamente posteriores a guerra de secesión.

Que fermoso é vivir
Sábado 26, en Butaca Especial, da
TVG. Drama dirixido por Frank Capra

en 1946 que conta nos papeis principais
con James Stewart e Lional Barrymore.

A Panteira Rosa
Domingo 27, na TVG. Peter Sellers e
David Niven interpretaron esta comédia baixo a dirección de Blake Edward en 1964. O inspector Clousseau
e a sua esposa, chegan a Cortina
D' Ampezzo, ca intención de capturar
a famosa pantasma que leva vinte
anos roubando.

Pocketful of miracles
Martes 29, en Entrada Libre da TVG.
Dirixiu Frank Capra, con Glenn Ford e
Betty Davis coma intérpretes. Frank
Capra, xa dirixira Dama por un día en
1933, e vol tou co mesmo con to en
1961, no que situa a hisfória da Cincenta no Nova Iorque. +

Libros

Galicia Terra Nai
Até o 23 de Xaneiro, fotografia na Estación Marítima
da Coruña. Organiza o Consello da Cultura Galega.

Recordos
de Xoguete
Até o 6 de Xaneiro, na Casa
.d as Artes de Vigo. Mostra
de xoguetes antigos, pertencen tes ao periodo 18801948, que conforman a colección de Osear Lacalle
Borrego.

Amelia Queiroz
Até o 11 de Xaneiro. Pinturas na Galeria Sargadelos de
Vigo (Dr. Cadaval, 24).

Ofeitoamán
F:eira de artesanía. Até o 5
de Xaneiro na Estación Marítima de Vigo.

Escritos en galego
de Portela Valladares

III Fotoviaxe
do Verán

Enrique Acuña, Xosé Antonio Durán e
Modesto Barcia presentarán o dia 29,
Luns, o libro antolóxico que contén os
textos en Galega de Manuel Portela. O
volumen Litúlase A Nosa Terra e Nós, e
foi editado por Casal Edicións. O acto
será na á da Caixa de Aforras de Pontevedra (Praza de San Xo é), á 8,30 da
tarde. Xosé Portela Valladares (18671952), foi liberal-demócrata, avogado,
conselleiro de Canalejas, gobernador civil de Barcelona, ministro en duas ocasións (en 1923 de Fomento e en 1935
de Gobernación), creador e líder do Partido de Centro Democrático, exiliado ao
estallar a guerra civil e figura clave do
agrarismo e nacionalismo galega. t

A té o dia 16 de Xaneiro na
Casa da Xuventude de Vigo.
Mostra das obras participantes no certame.

Norberto Olmedo
Pintura na Galeria de Arte
Ad Hoc, de Vigo. Até o 5 de
Xaneiro, de 11 a 13 h e de
17 a 21 h (pechado Domingos, a tarde dos Sábados e a
mañá dos Luns).

Arturo Baltar
Até finais de Xaneiro, de 19
a 22h. Esculturas na Sala
de Exposiciones Caixavigo.

Anúncios de balde
Vendense cruceiros e demais traballos
en pedra. (986) 70 23 02.
Fanse cuñas publicitárias para
festas. Megafonía móbil. Atraccións.
Oberturas de espectáculos. Montaxes
musicais etc. (986) 29 30 48.
Gostaria topar alguén que tenha gravados filmes en VO da ecs:om Butaca
especial da TYG para inter-cárnbio. Tino Prego. Santiago de Chile 29 A, 511B.
15.706 (Santiago).
Aluga-se local amplo en Ribeira, 25
m2, con grande xanelas exteriores e
con lugar para rótulo. Perto da Casa do
Concello, r/ Otero Pedraio (Ed ificio
Atanes). Chamar ao (981)8712 16 en
horas de e critório.
Temo livros portugueses, ecoloxismo, liberación e mú ica popular (di co e CD). Pide o catálogo temático
á: Librería Sfriu , Travesia de Vigo 17,
36206. Vigo. (986)279855.
Faite suscritor da revista O Tran
Vía. Receberá a revi ta pontoalmente
por correo. Cota de u crición 1.000
pta., 4 número ao ano. Mandar peticións a: Tran Vía Colectivo, Apartado
de Correos 136, 36480 O Porriño.

cerial aucoproducido por grupos, selos
non comerciais e colectivos que teñen
outras iillciativas á marxe do sistema. Se
estás interesado ou queres pedir catálogo
escreve a: Triñans N11 60. 15938 Boiro.
Quería coñecer xente que estivese interesada no Galega Reintegrado, para facer un grupo reintegracionista ou sociedade cultural na Coruña. Interesados
chamar ao (981) 269442 e perguntar
por Cario ou escreber a: r/ Cidade de
Lugo 37, 8Q. 15004. A Coruña.
Vendo discos e casetes de calquer dos
3 LPs do grupo de rock alicantino Badarza. O cuarto LP editarase próximamente. Tamén vendo gravacións de calquer LP de FUXíln os Ventos. Contra-ree nbolso. Escreber a Manoel Bello Salvado.Ruada lgrexa nº 9, 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.
Vendo amplificador PEAVEY de 15
Watio . (AC/DC). Sen uso . Razón,
(986) 30 38 58 en horas de traballo .
Perguntar por Padin.

Negócio anticapitalista con vocación
cooperativa busca sócios capitalistas
para a ua expansión. Pódese participar
desde 300 pta. ao mes. Interesados/as,
dirixirse a Librería Sírius, Travesía de
Vigo 17, 36206. Vigo. (986) 27 98 55.

Xa estamos en Barcelona: P.P.G. (Produtos Patrióticos Galegos). Venda e
di tribuizón de produtos da terra de alta
calidade a prezos sen competéncia: camisetas, bandeiras, pegatas e outros obxectos imprescindíbeis para calquer celebración patriótico-reivindicativa:. Un
magnífico agasallo para as vindeiras
festas. Se queredes contactar connosco,
non lle dedes máis voilas e escrebede a:
Dores Asorei Veiga. R/ Ausiás March,
130, 2º !ª. 08013-Barcelona.

Rata Subversiva Distribuidora Alternativa, é un proxecto de distribución de
material autoxestionado e alternativo
(publicacións contrainformativas, chapas, camisetas, libros e música anticomercial), dando sempre prioridade o ma-

A Casa da Xuventude de Oleiros, está
interesada en ter información sobre todo tipo de fanzines que se distribuen
pola Galiza. O noso enderezo é Darwin, l. 15172 Perillo (A Coruña). (98 l)
63 65 98.+
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De Taller
Pinturas de Leopoldo Nóvoa na Galeria Trinta de
Santiago. Até o 12 de Xaneiro, de 12 a 14 e de 17,30
a 21,30 h.

Mostra de xoguetes antigos na Casa das Artes de Vigo.

Lodeiro
Pintura na Galeria Citánia
de Santiago, até o 8 de Xaneiro, de 18 a 21 h.

Páxinas coordenadas por.
IAGO LUCA

h Sábados.

Sevillano
Mostra de pintura na Casa
da Parra de Santiago, até o
31 de Decembro, de 12 a 14
hede 18,30a21 h.

Teté Castro
Expón as suas pinturas no
pub Modus Vivendi de
Compostela. Até o 30 de
Decembro e a partires das
20h.

Museo
do Povo Galego

II Bienal
de Gravado
A Aula de Cultura de Caixa
Ourense, recolle as obras
participantes na JI Bienal de
Grabado Julio Prieto Nespereira.

América
tece que tece ...
No pub Pepa a Loba en Santiago, de 9,30 a 14,30 h pola
mañá e a partir das 19,30 h
no serán. Exposición de tapices cedidos por Pilar Sampedro.

Acolle duas exposicións.
Imaxes da Arte na Galiza
mostra itinerante de 198
transparéncias de Xurxo
Lobato e Ultimas adquisicións e depósitos do Museo. Até o 31 de Decembro, de 10 a 13 e de 16 a 20
h pola semana, e até as 19

Fotografía da man da Aso. ciación Fotográfica de Cambre. Até o 30 de Decembro,
de 19 a 21 h, de Luns a Sábado, na Casa da Cultura de

gráfico que é a película
mesma e outro de vídeo
doméstico que se achega
máis á realidade, porque é

o rexistra as experiencias e
os enfoques sexuais das diferentes protagonistas, sen
trucos nen artificios.

Retratos

Oleiros, Casa Charry.

Quessada
Oleos sobre teas e técnicas
mixtas sobre taboas da man
de Jaime Quessada, configuran a exposición Busquedas e encontros II, na Casa
das Artes de Vigo. Até o 6
de Xaneiro.

Galegas, as mans
de América
Fotografia na Sá de Exposicións Salvador de Madariaga da Casa da Cultura da
Coruña. Até o 10 de Xaneiro.

Novos criadores
de moda
Deseños no Salón de Actos
da Universidade Popular de
Vigo

C. Angílica
Até o 30 de Decembro no
Obradoiro Fotográfico de
Vigo, r/ élo Prazer 12. t

Cme
Mulleres
no cine
A Coordinadora Feminista
Donicela, organiza un ciclo
de cine de catro películas. Os
pases son as 20,30 h, no
Centro Cultural Caixavigo.
As duas derradeiras son: dia
28, Tampopo de Juzo Itarni,
con Nabuko Miyamoto no
papel de Tampopo. A história trata da propietária dun
bar suburbial, que vive un
peculiar proceso de autoafirmación co éxito do seu negócio, para converterse na
raiña dos tallaríns e mudar a
sua vida. Todo esto nun país
no que a muller está controlada e discriminada no fogar,
na educación e no traballo.
Sexo, morte e gastronomía
nunha película que se expresa coma sátira da sociedade
nipona contemporánea.
Dia 29, Sexo, mentiras e
cintas de vídeo, que acadou
a Palma de Ouro á mellar
película e ao mellor actor
no festival de Cannes de
1989. Steven Soderbergh
dirixiu o filme ambientado
en Louisiana (USA), no
1988. Soderbergh confronta
dous planos, un cinemato-

Cine
no Nadal
Organiza o Ateneo St. CecíIia de Marín, trátase de catro pases matinais (11,30 h),
de cine infantil e con entrada libre, na minisá do Ateneo. Luns 28, En busca do
val encantado; Martes 29,
Basil, o ratón super detective ; Mécores 30, A Cincenta; Xoves 31, Hook, o
Capitán Gárfio.

Cine de
Animación
en Cinemascope
Na sá
Centro
lmaxe
Loriga

Tom and Cherie.

de proxección do
Galega de Artes da
(CGAI), r/ Durán
10. A Coruña.

Os dias 6 e 7 de Xaneiro, o
ciclo ábrese cun Trailer
explicativo da técnica do
Cinemascope e cun Trailer anúnciador da conversión dun cine para a pantalla ancha. Dentro desta
série tamén se emiten: Tom
and Cherie, Good will to
men, Millonaire droopy,
Blue Cat Blues, Mucho
Mouse e Mr. Magoo goes
overborad.+
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TRES EN RAIA
asetodaa

caoba que saiu
durante o ano 92
do Brasil, viu de
talas ilegais
realizadas en
Reservas Naturais
e territórios
lndíxenas, segundo
informes da
guvernamental
Fundación
Nacional do Indio
(FUNAI). Galiza
participa através de
cinco empresas
nesa importación,
cun valor estimado,
no ano pasado de
case 1.100 millóns
de pesetas.

ES pello

de parvos
• G. LUCA DE TENA

N

on me maten con poemas ,
mátenme con bacallao, dixo o
governador nun arroto e púxolle unha
multa de doce millóns e meio de reais
ao Festival de Poesía do Condado,

Cinco empresas galegas importan 25.000 toneladas anüais de madeiras nobles

O comércio da caoba ameaza

a supervivéncia dos boscos tropicais
• XOSE LUIS CORTIZO

O comércio de madeira tropical é unha
das principais causas de destrucción da
Amazónia e doutras zonas tropicais. O
. caso da caoba no Brasil é especialmente
grave: a caoba está case esgotada ali
onde a sua extracción é legal, polo que
as madeireiras invadiron xa case todas
as reservas e Territórios lndíxenas nos
que hai caoba, provocando importantes
danos. A grande dispersión dos caobos
fai que, por cada árbore cortada se destruan 1.450 metros cadrados de selva:.
No caso dos territórios indíxenas a invasión é moitas veces violenta e os pavos
índios vense na abriga de fuxir das suas
terras.
O poder das empresas brasileiras é de tal
magnitude que de nada valeron os esforzos dos organismos do estado por deteren esta actividade ilegal, chegando a ser
destituido o Secretário de Estado para o
Meio Ambiente, José Lutzemberger, pola
sua oposición á actuación das madeireiras. Só a oposición de importadores e
consumidores pode deter esta tala indiscriminada de caoba.

Grandes importadores
europeus
O Estado español é o segú11do importador
europeu de caoba, despois do Reino Unido. Cada ano merca unhas 43.000 Toneladas de caoba e palisandro rosa (outra espécie tropical en perigo de extinción). A
asociación galega "Ecos do Sur" investigou a compra de madeira tropical do Brasil
por empresas galegas, detectando que do
total das importacións estatais Galiza. importou 25.179 toneladas no 1990 e 23.051
no 1991. Estas cifras incluen diferentes
madeiras tropicas e non foi posíbel desglosar as cifras de caoba, que por outra banda é sempre a fracción principal deste tipo
de importación~>. A maiores débese sinalar
que os baixos prezos destas madeiras

compiten negativamente coas madeiras
nobles autóctonas (castiñeiro, nogueira,
cerdeira, carballo, ... ) diminuindo a sua rendabilidade e desincentivando a repovoación con estas espécies. O prezo médio da
madeira tropical importada do Brasil por
empresas galegas foi dunhas 40 ptas/kg.
no 1990 e 46 ptas/kg. no 1991 (ver cadro) .
MADEIRA TROPICAL IMPORTADA DO
BRASIL POR EMPRESAS GALEGAS

Ano
1990
1991

Total Toneladas

Prezo total

25.179,286
23.051,161

1.009.879.202
1.077.212.141

Empresas: Maderas del Noroeste S.A. (Ferro!) .
Maderas Iglesias (Vigo). Maderas Villapol (Trabada) e Maderas Mendaña (Pontedeume).

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

o poeta é un facineroso , un parco listado de butano con vermes no rabo , un
merlo comesto de termitas que se raña
contra o santo da procesión , un botelo
de carne de can, mala hora, pior amigo, berrou o delegado provincial do governo central , un animal decúbito supino, quen son eses poetas que se xun tan en Salvaterra e non solicitan permiso a esta dirección delegada do ministério, o poeta é o ultimo da clase , asasino por correspondéncia, lamprea tarta, babuino empalmado vestido no corte inglés, colla papel e pruma dixo o
governador levantado nun nuveiriño de
clorídrico de vesi'cula, que me abafo,
poña ai: Multa 2370, negociado de infracciones administrativas, Sociedad
Cultural y Deportiva CONDADO, por
organizar el XII Festival da Poesía en
O Condado, careciendo de la preceptiva autorización para dicho festival
(Sic),
otrosí digo que busquen aos poetas
cataláns, portugueses, vascos , galeses, bretóns, galegos, que mos traían
pola corda sobre o rio e asi aprenderán a non xunt~ palabras que separadas tanto dan pero a rentes son un perigo para o Estado, nécora, triste, governador, corcuera te aguanta, o de
Pontevedra espello de parvos.
Parada (fin).+

Caoba é asesiñato
Recollendo o título dun documental que
emitiu a BBC2, a Organización Non Guvernamental Ecos do Sur ven levando
adiante unha campaña contra a tala de
caoba, veiculizando na Galiza as accións
que outras institución s europeas
están realizando
desde hai meses
contra o comércio
da caoba e o consumo indiscriminado de madeiras
tropicais, realizando na mañá
do 22 de Decemb ro unha saida
nas cidades de A
Coruña e Santiago para explicar a
situación.
A caoba constitue
un bon exemplo
da grave responSitbilidade que o
~<Comércio tropical

ten no avance da deforestación de moitos paises tropicais e dos asesiñatos que
teñen lugar para desaloxar á povoación
indíxena que habita nas selvas.
A caoba constitue un bon exemplo, pero
pódense atapar outros moitos en paises
como Filipinas, onde membros da tribu
lgorot están senda arrincados dos seus
fogares palas forzas armadas para que
aqui se poda mercar madeira producida
nos seus bosques; Birmánia, onde as
compañias tailandesas semian de minas
os arredores das suas concesións de
madeira de teca para impedir o acceso
dos indíxenas, ao tempo que fináncian a
represión guvernamental; Sarawak, onde continuan os arrestos masivos de in'díxenas que intentan deter a tala dos
seus boscos; Papua Nova Guinea, onde
as tribuas erguen barricadas nas estradas dos madeireiros; Libéria, que reinviste os benefícios en mercar armas para continuar a guerra civil ou Zaire, onde
os pigmeos Mbuti -os coñecidos bosquimanos- son expulsados das suas terras
polos industriais da madeira. +

VOLVER AO REGO

"O

1

acordo Start 11 xa foi preparad o para a redución
dos dous tércios das armas nucleares
estratéxicas de ambos paises", afirmou leltsin en Pekin. Pero a Casa
Branca negou calquer tipo de acordo
con Moscova. "Hai cuestións sen resolver que son moi importantes". O
seu portavoz, Marlin Fitzwater, sinalou
que ainda que o acordo está próximo,
falta unha decisión".
Porque ainda existen maos entendidos
e receos por parte do governo norteamericano? En todo caso os intereses
da indústria militar dos Estados Unidos
terán que ser esquecidos, ainda que
somente seña porque non estaria xustificado o bombardeo da cola de McDonalds da Praza Vermella. ~

