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A indústria militar norteamericana
mostra no lraque que non está disposta
a perder os seus priviléxios

023-F
de Bill Clintori
Os xenerais norteamericanos -movidos polos intereses
da indústria militar antes que por causa
do amor pátrio-, non agardaron a ver
que tipo de transición tiña pensado o
novo presidente demócrata.
Os avións de combate
norteamericanos
toldaron o ceo
do lraque,
pero tamén a
ceremónia de
toma de

Os labregos decláranse
insubmisos ante a cuota láctea
Diariamente , Alfonso Méndez,
recolledor de leite , percorre as
parróquias da Estrada coa sua
cisterna . "Levo un par de anos
por aqui , e desde hai algo menos de un ano estou a com-

probar que a produción de leite está a aumentar. Desde entón incrementouse en cinco
mil litros o volume de leite que
recollo".
(páxs. 10·11)

Fariña
Jamardo: 1 0
poder caciquil
e o un1co
sostén das
Deputacións'

Os
conservatórios
de base
esmorecen ante
a falta de
cartos públicos

ACXTG

Xosé Fariña Jamardo (Caldas1919), é unha desas figuras intensamente traballadoras, que
dan fe desa adicación desde
unha obra plural que cultiva a literatura e o ensaio . As suas novelas en galega e en español ,
tocan en moitos casos aspectos
críticos da nosa história recente
(guerra civil, contrabando de
wolfrámio .. .), e no campo do ensaio estudou todo o relacionado
coa vida local e a ordenación territorial. Secretário de -concello
durante moitos anos, exerceu o
cargo tamén na
Deputación de
Pontevedra até
a sua xubilación no 1986 .
Non dubida en
afirmar que os
organismos
provinciais teñen que desaparecer.
(páxs. 14-15)

Os conflitos que desde hai anos
se veñen dando nas filiais de
conservatórios en diferentes vilas
galegas, veñen de vivir un novo
caso en Cangas. O pano de fondo supone a inadecuada estrutura de educación musical que
mestura nunha mesma oferta toda a demanda musical. A Xunta
iníbese ante·a indefinición lexislativa e desatende unha demanda
educativa e cultural que medra
na sociedade sen centros apropriados nen cartas suficientes.
(páxs. 19-20)

A CXTG -CIG confirmou no seu
111 Congreso o camiño de unidade coa INTG que rematará o 1O
de Marzo de 1994. Os máís de
400 delegados asistentes acordaron tamén oporse ao tratado
de Maastricht. A mesma fin de
semana celebraba en Santiago
de Compostela o seu 1 Congreso a organización lnzar, surxida
hai catorce meses da fusión do
MCG e a LCR. lnzar aprobou
unha resolución de solicitude de
entrada no BNG. A organización
seguirá contando coa sua persoalidade diferenciada dentro
da Frente Nacionalista, ao
tempo que se
compromete a
non formar parte de nengunha
organización
política de ámbito estatal.
(páxs. 7 e 9)
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aproba a unión
coa INTG
e lnzar solicita
a entrada

noBNG
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O complexo industrial-militar negou os cen dias de confianza
ao novo president~

Os xenerais poñen en posición
de firmes a Bill Clinton
M. VEIGA-G. LUCA

Só 48 horas antes da ceremónia de toma de posesión do novo presidente, Bill Clinton, o seu antecesor, George ·Bush,
ordeaba un novo raid aéreo de bombardeo de território iraqui. As operacións militares condicionan o cámbio presidencial e
mostran que o complexo qiilitar-industrial non está disposto a ceder facilmente as suas prerrogativas, dominantes na política
·
norteameri.cana desde a ·11 Guerra Mundial.
governador de Arkansas, émulo
da nova fronteira kenediana,
simbolizaba un rouse progresista
dentro da moderación. Xiro que
sen dúbida foi apoiado pala
maioria dos votantes que deron
ao candidato demócrata unha
ampla marxe de ventaxa.

Unha chapa, editada polo Partido Demócrata, penduraba das
1apelas de moitos cidadáns norteamericanos durante a campaña eleitoral. Decia asi: "Saddam
segue no seu posto de traballo.
E vostede?". O texto aludia, dun
golpe, aos temas centrais da política de ambos candidatos. Poñia de manifesto que Bush non
derrocara ao presidente iraqui,
mália ter declarado inicialmente
que esfe era o seu obxectivo;
doutra parte, lembraba o crecemento do paro dentro dos Estados Unidos.
Clinton anunciara na campaña
un moderado recorte na produción de armamentos e unha
atención especial
aos problemas
internos. Xornalistas deste perió- operación
dico poideron
comprobar, sen de guerra
embargo, como contra
nun dos Estados
de maior produ- o Iraq
O xeneral Colin Powell con 8111 Clinton. ·
ción militar -Califórnia- a concién- antes da ceremónia de posesión
cia social da redución armamen- máis que un aviso foi unha verdadeira hipoteca sobre
tística non deixa- a política do novo presidente
ba lugar a dÚbidas. A fábrica de
misis Tomahawk
(Machado de guerra), situada
Agosto pasado, Bush asinou predos entre os traballadores da ciperta de San Diego, ten os seus
cipitadamente unha orde de cen
dade apenas como unha prolondías contados e os novos bomnoves Tomahawk, por valor de
gación da agonía antes da inevibardeos sobre Iraq son entendícento vinte mil millóns de peset áb e I reconversión. O 23 de

De certo, Clinton deixara pasar o
seu ano de campaña eleitoral
sen concretar as medidas a tomar co burato negro do orzamento do Estado, que dacordo coas
mellares previsións será de corenta billóns de pesetas (catrocentos mil millóns de dólares) no
ano 1994. Segundo os economistas da escola clásica, as contas
do Estado caben nunha libretiña
escolar e toda pretensión de escurecelas é inutil: hai gastos, ingresos e débedas e debedores.

A

Keinesianismo militar

tas para que a sua fabricación
servise de viático á pranta de
San D!ego contra a caída en picado do comércio de armas no
remate da Guerra Fria.

O- candidato elixido preparou, no
entanto, unha cerimónia de cámbio presidencial que debería lembrar os mitos de Kennedy, Roosevelt e, no alén , a Lincoln. O
novo pacto, anunciado polo ex-

Cen ollos da indústria de armamento asexaban calquer sinal do
presidente eleito sobre a actividade económica de maior peso
político nos Estados Unidos desde a 11 Guerra Mundial. Pero até
o 18 de Decembro, Clinton non
deu pistas sobre o seu esquema
de gastos e o tratamento previsto do déficit fiscal. Dunha parte
renunciaba ás propostas de
Ross Perot de gravar con impostos direitos a asisténcia social;
doutra nomeaba unha equipa de
asesores especializados na función pública. No canto de manter
(pasa á páxlna segulnte)

Bush dalle unha patada a Clinton no cu de Hussein
A eleición de Clinton -un demócrata que trata de
parecerse a Kennedy, incluso ·físicamente, e que
centrou o seu programa na recuperación interna- non
levantara apenas ilusións entre as esquerdas. O antiimperialismo, revalorizado despois dunha década
manifestamente inxusta a nível mundial, segue
unificando o pensamento, ben é verdade que desde
unhas trincheiras máis febles. Pero as análises dun só
rexisto non deixan ver o bosco político norteamericano.
O complexo militar-industrial síntese ameazado por
Clinton e acaba de ensaiar un golpe de Estado por
anticipación que hipoteca ao novo presidente e trata
de recortar a sua marxe de manobra. Non doutra
forma se pode interpretar que un presidente inície un
ataque -que non é unha guerra porque o inimigo non
se defende, como ben di neste mesmo número o
xeneral Piris- apenas uns dias antes do seu cese,
cando xa están en marcha a ceremónia de toma de
posesión do novo, e sen que médien motivos de
envergadura que xustifiquen a acción, a non ser a
servidume vergonzosa na que están sumidas as
Nacións Unidas de Butros Gali.
Desde a 11 Guerra Mundial, a democrácia
norteamericana que gabara Alexis de Tocqueville en

1840, vive un estado de excepción militar, dirixido pola
indústria bélica que centraliza perto do 40% do
Producto Nacional Bruto norteamericano, desde as
suas diferentes ramificacións tal e como considera o
próprio complexo: armas, indústria informática e
indústria espacial.

Contodo, á estratéxia dos intereses que medran
arredor do keinesianismo militar vénselle máis
posibilidades para retrasar que para evitar o futuro. A
evidéncia de que non estaba na Unión Soviética o motivo da carreira de armamentos descobre as
verdadeiras intencións do sector bélico-industrial
norteamericano.
A vitória de Clinton ten ademais sólidas bases na
realidade. Após do lavado de cerebro da década
reaganista, o cámbio en sentido progresivo débese ás
necesidades económicas e sociais do país.
Aumentaron os desequilíbrios entre clases, a
marxinación das minorias, deterioráronse os servícios
públicos e perdeuse competitividade internacional. bs
pedidos do Estado á indústria militar tan que esta gañe
a costa de abandoar a sanidade, a educación ou a
investigación en indústrias non directamente mi.litares
como o automóvil. A proba está en que Clinton non

venceu polo seu atractivo persoal -nen sequer era
coñecido- nen polas suas promesas, senón porque
unha parte importante da intel!igentsia do país e o
macizo das clases médias viren imprescindíbel un
cámbio de direción para non seguir empiorando. Esa
alternativa parece inevitábel e con ela o
postergamento, máis cedo ou máis tarde, dos
empresários militares.
Por último, o que este conflito puxo, máis unha vez, en
evidéncia foi a absoluta caréncia de autonomia dos
meios de comunicación e políticos a respeito das
consignas enviadas polo Departamento de Estado.
Despréciase a pluralidade existente dentro dos próprios
Estados Unidos, de modo que é máis enriquecedor
acudir directamente á información provinte dese país.
Unha grande maioria dos méios españois esqueceron
a estas alturas toda profisionalidade. A auséncia de
distanciamento e dun mínimo espíritu crítico
converteron ás televisións, rádios e xornais, estatais e
autonómicos -con raras excepcións- en paródia
vergonzante da emisora interior para os marines que
até hai pouco emitía en Torrejón de Ardoz. Ao final,
resultará, coma sempre, que Roma non paga
traidores.•

ANOSA TERRA
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ción gratuito e de elevados custos humanos.

(ven da páxlna anterior)

o keinesianismo militar (Bush ca·
peaba o fin da Guerra Fria con
subvencións direitas aos fabricantes de armas e unha costosísima campaña militar no Golfo),
Clinton busca unha clase de xestores capaces de por en pé as
suas promesas de xeneralizar e
mellorar o sistema de asisténcia
médica, o retiro subvencionado
de traballadores e a reforma do
ensino público. A indústria militar
considera que non haberá orzamento para serví cios, subvencións sociais e armas a un mesmo tempo. A despedida do Falcón Bush consistiria lago nun
forte tirón ás reservas de armas,
reclamada con cinismo insistente
polos empresár i os, m entres
Clinton pulia as
metáforas ke- Máisque
n ed i an as do
seu discurso. de
Horas antes do Kennedy,
bombardeo, o
Chicago Tribu- Clinton
n e publicaba
unha caricatura deberá
de MacNelly na tomar
Misil Tozmahawklanzado desde o navio norteamericano
que Clinton nom e aba un se- nota de Eisenhower,
cretário de Estado para tran- quen no seu discurso de despedida
quilizar á indústri a de arma- avisaba á nación norteamericána
mento.

Wiscosin.

mesmo desde o ponto de vista
legal, coa indústria de·· armamentos- resulta que entre 1'972
, e 1975, por exemplo, os gastos
en investigación e desenrolo militar chegaron a situarse entre o
contra o perigo do "complexo industrial-militar"
67 e o 75% do total dos gastos
Mentres desde a
do Estado en investigación. Os
esquerda euroestrategas da política exterior
pea, por exemnorteamericana e os patróns da
de cada tres científicos ocúpado para as fábricas de armas
plo, non se tomou en sério a Clinindústria militar convertéronse
se, desde 1945, na indústria miestá na raiz do deterioro da saton, a postura foi moi distinta enen aliados naturais.
litar e desde aqueta tamén os
nidade, a educación e os servítre o complexo militar-industrialgastos do Estado en investigacios públicos que actualmente
científico norteamericano que
Gratuito e mortífero
ción e desenrolo con fins militaafectan aos Estados Unidos. De
desde 1945 ten ao seu servício o
res superan aos de fins civis.
contabilizar os gastos espaciais
posto de mando do Estado. A
Clinton é, así, un dos poucos
Este desvio dos fondos do Esta-directamente relacionados,
operación de guerra contra o Iraq
presidentes que, lonxe -de conapenas unhas horas antes da cetar cos cen qias de cohfianza
remónia de posesión de Clinton,
habituais, resultou atropelado
constitueu máis que un aviso, unpor un dos principais poderes
ha verdadeira hipoteca sobre a
fácticos, o militar -unha grande
política do novo presidente.
parte dos principais altos cargos
da administración son do Sul e
Agora, máis que de Kennedy,
do Oeste, onde están ubicadas
Bill Clinton deberá tomar nota
as maiores fábricas de armadas famosas palabras do xenementos- mesmo antes da toma
ral Eisenhower, quen no seu
dé posesión. Son máis creíbeis
discurso de despedida o 17 de
agora os sinais de que George
Xaneiro de 1961 avisaba á naBush non acababa de crer que
ción norteamericana contra os
fose· relevado. Os 100 avións
efectos perniciosos do "compleenviados o pasado dia 13 a laxo industrial-militar". O presiminar o que quedou do Iraq
dente cesante precisaba a sua
despois da guerra de Xaneiro
"ínfluéncia total; económica, podo 91 ou os 75 que fixeron o
lítica e mesmo espiritual que se
seu labor o dia 18, a maiores
deixaba sentir en cada vila, en
dos ataques "sen premeditacada Estado, en cada departación" contra obxectivos desarmento do governo federal". Un
mados mostran un plan de acPEPE CARREIRO
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Baixo o retumbar das bombas,
os sistemas de comunicación
dominantes r;ion facian mención
das consecuéncias do bloqueo
político, . comercial e militar que
padec.e a povoación de Iraq
desde Agosto de 1990. A
mortificación do país dase en
várias frontes: na destrucción
dos sistemas de produción e
distribución de enerxia eléctrica
e de tratamento dé augas, de
consunmo e residuais; a carén- .
cia de pezas de recámbio, para
toda unha rede de servícios
constituida por máquinas e sistemas occidentais; a falla de alimentos e medicinas. Unha equipa de Medica/ Action for Global
Security (Medact) (acción médica para a seguridade) de Londres, denunciou que nun ano a
mortalidade de nenos menores
de cinco anos se multiplicara
por 3,8 como resultado da contaminación da auga e alimentos,
a falla de vacinas e a necesidade. Un millón de nenos está
malnutrido e 118.000 están condead os á morte, seg1,mdo os
médicos da Medact.
A campaña polo levantamento
das sancións á Iraq -promovida
entre outras organización por
Sodepaz- sinala que unha consecuéncia concreta, ainda que
non visíbel, do bloqueo é a caréncia absoluta de cloro. A proibición de comerciar con cloro
(pasa á páxina segulnte)

En Iraq,
a destrucción dos
sistemas de
produción e
distribución de
enerxia eléctrica e
: de tratamento de
augas causa
',.
graves danos á ·
povoadón.
t-
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Israel incumpre vinte resolucións ·da
ON·U sobre Palestina desde o ano 67

1

de 1990 as tropas iraquies invaden Kuwait e os Estados
Unidos convocan unha intervención dos paises occidentais
para repoñer fronteiras, os palestinos lembran a sua situación de país ocupado e torturado á vista da comunidade internacional desde 1967. Aplí canse medidas distintas, segundo
a fronteira atropelada, sobre todo se o que se compromete é
un solar clave da reserva de
petróleo do mundo.

Máis de 400 palestinos expulsados de Gaza por Israel sobreviven desde o 17 de Decembro
na zoná de seguridade da fronteira Sul do Líbano. A decisión
do governo sionista vai contra
todo princípio de direito: non hai
razóns para que un Estado expulse pola forza da sua terra a
ninguén. Pero Israel ignora unha nova condea do Consello de
Seguridade da ONU que obriga
a readmitilos no seu lugar de
orixe. O xenocídio do pavo curdo baixo Iraq e Turquía non preocupa a Occidente.
O desterro dos palestinos por
resolución do governo laborista
(integrado na 1nternacional Socialista) dase ao mesmo tempo
que o castigo dos Estados Unidos contra Saddam Hussein e
revela gráficamente a diferéncia de tratamento que a Organización das Nacións Unidas
dá a unha violación do direito
internacional segundo o transgresor sexa o governo de Israel ou o de Iraq.
Pero os 415 palestinos botados a ponta de fusil das suas
casas padecen unha ocupación das suas terras desde
1967 con vinte resolucións das
Nacións Unidas que castigan o
abuso. En especial a Resolución 242, aprobada a finais de
1967 que fai un chamamento á
paz e recusa o dereito á adquisición de terras por meio da
guerra. Esta e as demais resolucións da ONU foron ignoradas por Israel pero o incumprimento non preocupou aos Estados Unidos, aliado imprescindíbel dos sionistas.
O nível de mortificación dos palestinos nos territórios ocupados aumenta dia a dia desde a
guerra do 67: deportacións,

Vildirim Nurettin, lider kurdo. A. IGLESIAS

controles, apropriación de acuíferos tradicionais, militarización
das reservas de alimentos,
enerxia e auga, dereito de detención por tempo indefinido
sen formalidade procesal, incomunicación e torturas a menores, deformación sistemática da
violéncia do Estado sionista por
censura dos meios de comunicación, aumento simultáneo do
paro, os impostas e a poboación sen teito no intento de favorecer o exílio vontário dos
palestinos que viven nos territórios ocupados. A lntifada (levantamento popular) é o cúmio
de todo un movemento de protesta dos palestinos contra da
ocupación israeli. A pinga que
colma o vaso é o asasinato de
catro palestinos desarmados a
mans dos soldados sionistas.

Duas medidas
Sobre a ocupación de Gaza, a
Ribeira Oeste do Xordán e Xerusalén, súmase a represión a
fago do levantamento popular
palestino. Cando o 2 de Agosto

"Iraq é o único país que cumpriu case todas as resolucións
das· Nacións Unidas" -sinala o
palestino da Cisxordánia e veterano representante da OLP
na Galiza, Mohamed Safa. "Por
que Israel non cumpre nengunha resolución da ONU? Liberdade no Iraq e liberdade en Palestina: citicar unha ocupación
debe implicar que se critica a
outra". Yildrim Nurettin, representante da Unión Patrótica de
Trabal/adores do Kurdistán,
que visitou recentemente Galiza convidado pola CXTG, denúncia. a outra ocupación veciña do Iraq que non quita o sono
dos paises occidentais. "O
obxectivo de Bush non era salvar Kuwait. En 1988 Saddan
Hussein era igual de dictador e
ninguén decia nada. Daquela, o
presidente iraqui fixo desaparecer dez mil mulleres e nenas
nunha cidade curda e nen sequer houbo protestas internacionais. USA non fai causa polo
Curdistán do Sul, que está baixo o Estado iraqui. Ao mesmo
tempo que os avións dos Estados Unidos bombardeaban o
Iraq, avións de Saddam deitaban bombas sobre os curdos;
tamén non critican o xenocídio
turco contra os curdos. Ninguén protesta porque Ankara é
un país da OTAN".•

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

(ven de páxina anterior)

está relacionado ca control sobre a fabricación de armas químicas. O coronel Jacquement e
o comandante Dewez, membros
da comisión de desarme da
ONU, sinalan que a falla deste
desinfectante das augas está
dando lugar a tifo, cólera e enefermidades intestinais, que non
se poden tratar porque non hai
medicamentos.

Culpabilidade atómica
Os diários da mañá do dia 18
coincidían esmagadoramente
nun titular de primeira páxina:
"Estados Unidos ataca con misis unha instalación nuclear de
lrak". Pero esta xustificación,
implícita na culpabilidade do
adxectivo nuclear, non cadraba
ca dictame da Comisión da
Enerxia Atómica, que visitou no
verán pasado a instalación e
concluiu que ali non habia outra
causa que ferros vellos. A mesma acusación de querer Hussein ingresar no clube atómico
tora o argumento que Menahen
Beguin empregou en 1980 para
xustificar perante á opinión pública o bombardeo, con vários
mortos , das instalación de Tamuz, por canta do exército sionista. A información do Mossad,
o servício secreto de Tel Aviv,
aparecia nos despachos de
axéncia co valor dunha evidéncia irreprochábel ; poi a contra, a
deserción do traballador Mordejai Vanunu dun laboratório nuclear sionista, no ano 1986, para denunciar a inminente produción dunha bomba de hidróxeo
por Israel, foi tratada nos informativos coma a extravagáncia
dun tolo. Vanunu seria logo secuestrado en Francia polo Mossad, sen que o governo de París abrise a boca.
Agora, perante a auséncia de
aviación ineiiga ou defensas antiaereas que respostasen, o Departamento de Estado impartiu
a consigna -repetida servilmente por case todos os locutoresde que os iraquianos estaban a
piques de "poñer en funciona-

Unha equipa
médica
denunciou que
nun ano
a mortalidade
de nenas menores
de cinco anos
en Iraq
se multiplicara
por 3,8

mento os seus rádares , o que
poderia indicar que tiñan prevista unha futura defensa ante os
bombardeos".
Bill Clinton que, nunhas primei ras declaracións , tratou de distanciarse de Bush, sentiuse forzado case inmediatamente a realizar un mentís . Inicialmente as
normas de cortesía obrigábano a
non desautorizar ao pres idente
sainte , pero de contado viuse
que os acontecementos tiñan un
maior alcance .•

Un millón
de nenas
está malnutrido
e 118.000
están condeados
á marte, segundo
os médicos
da Medact.

O PAPEL DAS ARMAS NA "NOVA ORDE"

UNHA GUERRA PRECISA DE DOUS BANDOS
ALBERTO

Os ataques realizados por aire, a meados
de Xaneiro, contra diversos obxectivos no
Iraq, tanto a meio da aviación norte.-americana, con apoio británico e francés -pouco
máis que simbólico-, asi como con misis
de cruceiro da mariña dos EE.UU., son unha consecuéncia evidente da guera do Golfo, de cuxo comezo cumpriuse hai pouco o
segundo aniversário. Esta, iniciada na noite
do 16 ao 17 de Xaneiro de 1991, durou 42
dias, dos que só seis se dedicaron á batalla
terrestre contra un inimigo case inexistente.
O resto foi o ataque aéreo prévio, para lograr a aniquilación da capacidade militar do
lraq. Pala sua parte, a operación de castigo
que tivo lugar o Mércores 13 de Xaneiro pasado apenas durou média hora, sen contar
o tempo investido polos avións nos seus
percorridos de ida e volta. Duración similar
tiveron o ataque dos misis de cruceiro, na
tarde do Domingo 17, e o da mañá do Luns
18, repetición do primeiro. Esta diferéncia
na magnitude temporal é un dos aspectos
que máis caracteriza a estas operacións e
que, se permite chamar guerra á primeira,
non autoriza a facelo coas outras, nen sequer pombinadas entre si. Poderíase enga-.
dir, incluso, que denominar "guerra do Golfo" ao enfrentamento que se desenvolveu
naquela zona en Xaneiro e Febreiro de hai

Denominar guerra
ao enfrentamento que
se desenvolveu naquela
zona é discu tíbel,
porque para que exista
guerra debe haber dous ·
bandos enfrentados

dous anos é bastante discutíbel, porque para que exista guerra debe haber dous bandos enfrentados e, neste caso, un deles
apenas tivo presenza militar no campo de
batalla terrestre, aéreo ou naval.
Por outro lado, o aspecto máis sobresainte
e comun destas accións bélicas foi a enorme desproporción entre atacantes e atacados no que respeita á eficácia dos seus
meios de combate. Ainda que durante os
preliminares da guerra do Golfo e nos seu_s

Pnus

momentos iniciais fixo crer á opinión pública
que o exército iraquiano era unha formidábel ameaza, pronto se soubo que isto era
un simples engano máis, próprio da manipulación informativa habitual en toda guerra
e que foi tan acusada na do Golfo. Os seis
dias de combate terrestre consistiron nunhas operacións de persecución dun inimigo
que ás veces fuxia á desbandada e que en
moi contadas ocasións, e só en ámbito local, chegou a oferecer algun conato de resisténcia. Asi pois, as recentes e repetidas
incursións de castigo, contra uns exércitos
que apenas se puderon refacer nos dous
anos transcorridos desde aquela, non supuxeron case risco nengun para as forzas atacantes. No ataque aéreo do Mércores o perigo que correron os pilotos non foi moito
maior que o que poden atapar nun polígono
de tiro aéreo contra obxectivos terrestres,
como o das Bardenas.
En todas estas operacións o aspecto estratéxico militar pode considerarsé un éxito.
Quer dicer: os meios utilizados, tanto os de
combate como os de mando, información ou
apoio loxístico, foron empregados dun modo
tal que se alcanzou a vitória militar cun custe
xeral moi reducido para o bando á vez atacante e triunfador. Os executores da opera-

ción, isto é, as forzas armadas dos países
coligados , en especial as dos EE.UU., poden apontarse o tanto debido ao correcto
desempeño da misión asignada. A táctica, a
estratéxia e a loxística militares parece ter
obtido un sobresainte nestes exames.
Pem si por enfoque estratéxico se considera o máis amplo conceito de que a guerra
ha servir a un fin político -sen o cal carece
de todo sentido-, e de que nengunha operación militar ten base racional suficiente a
menos de que a sua conclusión non se deriven resultados favorábeis na maior parte
dos aspectos non militares ("gañar a paz" é
facer que esta sexa beneficiosa para o vencedor), entón o éxito estratéxico da guerra
do Golfo e o das recentes incursións débense contemplar con bastante menos optimismo. Que fin político teñen as incursións de
castigo ao Iraq? Neste aspecto é onde se
aprécia unha maior terxiversación dos feitos
polos governos implicados e unha notábel
ambigüidade rn:).s suas explicación. Vexamos, por exemplo, como se xustificou o primeiro ataque. A única grave vulneración
das condicións que o Iraq houbo de aceitar
ao perder a gu.erra foi o voo dun dos seus
avións ao Sul do paralelo 32 a finais do
1992. lsto non infrinxia directamente nen-
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Desfile militar en Bagdad.

Reactor nuclear francés e
granadas de morteiro
españolas
• JUAN J. DAMBORENEA

1

A traxédia é máis dramática
cando se descobre a procedéncia das armas; armas aliadas,
europeas, españolas; o governo iraqui tiña, se as informacións oficiais sobre a sua destrución son reais, tres reactores
nucleares. O reactor Tammuz1, no complexo nuclear de Osirak, foi bombardeado e destruído pela aviación israelita en
1981 . O argumento foi que dito
reactor tiña como último fin a
construción de armamento nuclear, que constituía unha grave ameaza para o Estado de
Israel. Curiosamente, e apesar
desta suposta ameaza, as poténcias desenvolvidas non tiveron nengun pudor en suministrar novos equipamentos e tecnoloxias ao governo de Sadam
Husein. Desta maneira, o governo francés construiu, praticamente polo procedimento de
chave en man, un segundo reactor nuclear de 5 megavátios
de poténcia que lle foi entregado en 1987.
Da mesma maneira sábese
que empresas alemás enviaron, prévio pagamento de 100
millóns de pesetas por parte
do Ministério de Defensa do
Iraq, un pedimento de máis de
100 soros e quentadores para
un suposto uso hospitalário .

En 1989 autoridades da RFA
investigaron á empresa de
Hamburgo Water Engineering
Trading por fornecer materiais
para a fabricación de armas
biolóxicas (fundamentalmente
fermentos invacunados cos
que obter o vírus da peste), pero o asunto calouse para evitar
unha "má imaxe" do país.
Por último, as misións da ONU
aos territórios curdos, tras as
primeiras matanzas polas tropas de Sadam Husein, confirmaron a presenza de carcasas
españolas nos restos de bombas químicas. De feito, as empresas españolas consideraban a Sadam Husein como
"cliente institucional ". Asi, sábese que regularmente se enviaron municións de todo tipo
-rompedoras, fumíxeras ou
incendiárias- para cañóns de
105 e 155 mm. e granadas para morteiro de 81 e 120 mm.
Nelas participaron empresas
como GAMESA, Empresa Nacional Santa Bárbara, Explosivos Río Tinto, Esperanza y
Cía, e EXPAL. Armas que, por
outro lado , só son eficaces
frente á povoación civil, dado
que o actual equipamento dos
exércitos llas fai praticamente
inofensivas para as tropas.•
Documentos do Tribunal contra
a Guerra , 17-18 de Xaneiro de 1992
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gunha resolución da ONU , pero incumpria
aquelas condicións. Sen embargo, a falta
foi castigada in situ: o avión foi derribado no
acto. Este foi o primeiro paso da cadea de
acontecimentos que conduciu á situación
actual. O seu antecedente é a non aceitación polo Iraq das limitacións impostas polos aliados nas zonas ao Norte e ao Sul do
seu território, para protexer ás povoacións
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No ataque aéreo
do Mércores o perigo
que correron os pilotos
non foi moito maior que
o que poden atapar nun
polígono de tiro aéreo
contra obxectivos
terrestres, .como o das
Bardenas

curda e shiita respectivamente. A guerra do
Golfo concluiu cunha paz aceitada a contragosto polo Iraq, de modo non moi distinto a
como a 1ª Guerra Mundial. Todo isto é fácil
de entender, e resulta da aplicación da lei
xeral de que unha guerra mal concluída
conduce necesariamente a outros conflitos.
Derribado o avión iraquiano, Sadam Husein
decidiu xogar unha man máís nese póquer
da guerra ao que parece ser tan afeizoado
e en cuxos envites sempre acaba perdendo
porque as suas cartas son sistematicamente piares que as dos seus rivais. E fíxoo
mediante unha acción bastante normal e de
nengunha maneira proibida expresamente
pala ONU: modificar o despregue dos seus
misis antiaéreos, aparentando que con eles
poderia evitar posteriores derribos da sua
aviación. lsto foi considerado casus belli pola Casa Branca e decidiuse a acción militar,
ainda que ali se sabia ben que os vellos misis de orixe soviética non representan ameaza séria para os modernos avións norteamericanos. Para propiciar á opinión pública engadíronse outros factores, a xeito de
pretextos moi pouco convincentes. A reivindicación de Sadam Husein sobre o territorio
kuwaiti, repetida neses dias e condenábel
como é sen paliativo nengun, non parece

Non infrinxia
directamente nengunha
resolución da ONU. Sen
embargo, o avión foi
derribado no acto

moito máis significativa que as recentes declaracións do presidente arxentino asegurando que recuperará a soberanía sobre as
Malvinas, e ninguén pensa atacar militarmente por iso. E as incursións iraquianas
para retirar a chatarra bélica que quedou
nunha base da zona desmilitarizada que a
ONU protexe entre o Iraq e Kuwait, non foron máis graves que as reiteradas violacións que efectuou Marrocos unha vez aceitado o alto o fogo no Sahara Ocidental, incumprindo abertamente as resolucións formais do Consello de Seguridade, e ninguén
falou tampouco de castigar ao governo de
Rabat por iso.

Gañou Bush a Sadam a última partida do
seu persoal duelo? Xustificaria este, en todo caso, as, incursións de castigo dos últimos dias? E posíbel que Bush teña mellorado a sua imaxe pública, xusto antes de
ter que asumir materialmente a humillación
da derrota eleitoral, ante un povo como o
norte-americano, moi propenso a valorar a
aplicación con éxito da forza militar, e é tamén posíbel que Sadam Husein teña afianzado a sua posición interior ante o seu próprio pavo e perante alguns segmentos do
mundo árabe ou islámico. Tamén é moi
probábel que o atractivo das ideas integristas islámicas aumente como consecuéncia
destes actos de forza que aplican con tanta
liberalidade as antigas poténcias coloniais
da zona, e as que, como os EE.UU., as están substituindo de facto. Pero o que parece seguro é que a nova arde mundial que
tanto se anunciou hai dous anos, ao concluir a guerra do Golfo, e do que se ve con
claridade que menospreza sen escrúpulos
as posibilidades pacificadoras da ONU e
ensalza a resolución dos conflitos pala via
militar, augura un porvir oscuro para todos
os homes e mulleres do planeta nos albores do século XXI.+
ALBERTO P 1rus

é xeneral de Artillaria
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CLINTON: DMA ESTRATÉGIA AMBICIOSA E AMBÍGUA
MIGUEL URBANO

das campanhas mediáticas de pervesao
da opiniao pública. O precedente da guerra do Golfo está vivo na memoria da humanidade.

A poucos dias da posse do novo Presidente dos EUA come9am a desvanecerse as esperan9as suscitadas pelas pro::
messas feitas durante a campanha eleitoral. Só existe urna certeza: a grande viragem que alguns liberais de esquerda defenderam náo se verificará.

MUITAS INCOGNITAS
O Presidente nao esconde que a necesidade de concretiza9ao dos seus objectivos globais outorga aos EUA, na sua opiniao, o díreito de ingerencia.

A escolha da equipa, na qual se destacam
homens que fizeram carreira na Administra9áo Carter, náo clarificou duvidas. Bill
Clinton tem mantido silencio quanto as linhas fundamentais da sua estratégia no
que se refere a iniciativas concretas.

Nas Forc;as Armadas a entrada de Clinton
na Casa Branca foi, contrariamente ao
que alguns analistas previam, recebida
com tranquilidade e mesmo com simpatia.

Os analistas tem dedicado por isso_
atenc;áo especial aos compromissos assumidos durante a campanha. Mas tal tarefa
é muito ingrata porque o ex-governador
do Arkansas prometeu entáo aos americanos o impossível. Na própria noite da
sua vitória disse-lhes que se propunha a
retom;:tr o desafio de 1946 e "construir um
mundo seguro, de liberdade, democracia,
mercados seguros e crescimento".

O Presidente enunciou tres objectivos para que os EUA mantenham no mundo
urna superioridade militar absoluta, indo
portante ao encentro da tese formulada no
famoso documento secreto do Pentagono
divulgado em Margo p.p. pela imprensa
norte-americana:

1 • Reestrutu rar as For9as Armadas,
adaptando-as as exigencias da Nova Era;

Clinton náo foi, portante sincero, porque tem
consciencia de que a Administragáo Truman, ao terminar a segunda guerra mundial,
náo perseguiu esses grandes objectivos.

2. Prolongar indefinidamente o momento
histórico-militar unipolar;
3. Trabalhar comos "aliados" para a consolidac;ao da democracia no mundo.

O novo Presidente dos EUA foi, porém,
muito claro ao afirmar que fará o que estiver a seu alcance para garantir e refor9ar, no século XXI, a lideran9a mundial do seu país.
Tal como George Bush, Clinton acredita
que os EUA devem dirigir a humanidade.
Náo utilizou até agora a fórmula da Nova
Ordem Mundial, mas tem declarado que
os Estados Unidos devem "comandar a
mudanga" e assumir o desafio de "moldar
o mundo novo". O estilo é diferente, a linguagem mais proxima da de John Kennedy, mas o objectivo é o mesmo.
Muito antes da Convengáo Democrática
que lhe abriu o caminho para a Presidencip.,
Bill Clinton, numa conferencia pronunciada
em Washington, intitulada "Um Novo Pacto
para a Seguran9a dos Estados Unidos", esbo9ou com alguma precisáo os contornos
de urna estratégia de hegemonia planetária.
Contrariamente a Bush, que até ao fim inventou exitos mirificas, Clinton reconheceu que os EUA atravessam urna críse
económica e social muito grave.
"Os EUA -sublinhou entáo -encontramse -fara da competi9áo, apresentando-se
como um gigante militar minado pela debilidade económica e urna visao incerta".
Para restituir ao Estado o prestigio e a capacidade de intervengáo perdidos, precomizou a cria9áo de um Conselho de Seguran9a Económica ("se náo formas fortes internamente náo poderemos dirigir o mundo
pelo qual tanto ternos feíto" ... ) paralelo ao
Conselho de Seguran9a Nacional. A sua
tarefa seria garantir a economia um papel
fundamental na seguran9a nacional.
Clinton definiu durante a campanha quatro premissas básicas para a seguran9a
nacional, tal como a concebe. Transcrevo
palavras suas:

1• "O .colapso do comunismo náo significa o fim do perigo. Urna nova série de
amea9as num mundo em mudan9a obrigar-nos-á, mesmo enquanto procedemos
reestrutura9ao da nossa defesa, a mantera guarda elevada".

a

2. "Os EUA devem recuperar o seu poderio económico para que possamos manter
a nossa posi9áo de lideran9a global. Entretanto, o poder militar continuará a ser vital para a n·ossa seguranc;a nacional, mas
a sua utilidade declinará na medida em
que aumentar o poder económico".

3. "O poder irresistivel das ideias reina na

Seguranc;a, democracia e economía formam, no dizer dos homens do Presidente,
a trilogía da nova política externa dos EUA
· para a Nova Era, expressáo que come9a
a ser utilizada com muita frequencia.
No tocante a amea9as externas, Bill Clinton, instado a defini-las já depois da sua
elei9áo, citou algumas, em resposta a perguntas embarac;osas dos jornalistas.
Centrista, moderado e popular, velaí a imaxe que Bill Clinton promocionou-até agora de si mesmo.

Clinton nao utilizou até
agora a fórmula da
Nov:a Ordem Mundial,
mas tem declarado que
os Estados Unidos
devem "comandar a
mudans;a"
ldade da lnforma9áo. A televisáo, as cassetes de video, o fax, judaram as pedras a
perfurar o muro de Berlim e a derrubá-lo".

4. "Finalmente, a nossa defini9ao de se-

guranc;a deve incluir a existencia de amea9as a qualquer pavo. Ameac;as ao .meio
ambiente e outros temas globais; a nossa
propria sobrevivencia depende de os EUA
assumirem a lideranc;a".

Estamos perante um discurso cheio de ambiguidades, mas transparente no tocante a
um objectivo: a manutenc;áo, sem partilha,
da hegemonia dos EUA sobre o mundo,
alicerc;ada no poderio militar, garantido por
um poder económico reconstituido.
Para dissipar ilusóes, na noite da sua
elei9áo, Bill Clinton foi categórico: "Os
EUA manteráo a forc;a militar mais poderosa para defenderem a Terra".
As referencias a "ameagas externas", repetidas com muita frequencia, sao pouco
tranquilizadoras. Oconceito do que seja
urna ameac;a externa a seguranc;a dos
EUA é propositadamente vago, tao amplo
como o de Bush.
Essa quarta premissa da seguran9a suscitou naturais preocupagaóes na America
Latina, onde os analistas estudaram com
especial atengáo a famosa conferencia de

J. FICARA

Clinton pronunciada na Universidade George Town, em Washington a 12 de Dezembro de 1991. A fórmula serve para tuda e poderá ser invocada para justificar intervenc;óes militares dos EUA em qualquer país do Terceiro Mundo. O ensaio da
Somália, realizado no final da Administrac;ao Bush, provocou natural inquietac;áo. colunistas da imprensa norteamericana salientaram, com oportunidade, que
Bill Clinton lamentou publicamente náo ter
sido consultado a respeito da operac;ao
militar no Corno de África, mas náo a critícou. Parece claro que o pretexto da ajuda
humanitária tambem serve para justificar
intervenc;óes militares dos EUA.
A ambiguidade das declarac;oes de Clinton sobre a questao jugoslava levou já alguns observadores a admitir que o novo
presidente poderá, lago no inicio do seu
mandato, ampliar a escalada da intervenc;ao nos Balcáes.

No seu entender, a seguran9a dos EUA
será amea9ada, por exemplo, se a desordem se generalizar no território da exUniao Sovietica, levando a conflitos armados entre republicas que dela fizeram parte. Outra hipótese que levantou foi a da
dissemina9áo de armas de destrui9ao macic;a, sejam elas nucleares, químicas ou
biológicas. Urna terceira hipotese: tensoes
explosivas em regióes de grande importancia estratégica ou irrup9áo da violencia
separatista dentro das fronteiras de um
Estado mas que possa amea9ar outros (a
alusáo Jugoslavia é transparente) .

a

Como se verifica, os exemplos citados
sáo de molde a aterecer justifica9óes para
a interven9áo militar dos EUA em qualquer lugar da Terra.
Bill Clinton entra na Casa Branca com um
programa e um discurso que náo abrem
espac;o para poi íticas soberanas de autentica independencia nacional, trac;adas de
acordo con os interesses de cada país.

Relativamente a Cuba sáo tambem pouco
tranquilizadoras as posi9óes assumidas
por Bill Clinton. Durante a campanha deu o
seu apoio ostensivo ás organizac;oes contra-revolucionarias de Miami e recebeu
das máos de Más Canosa -presidente da
Fundagáo Cubano Americana e líder da
tendencia mais reaccionaria da emigra9ao
cubana- um importante cheque.

Que tipo de Presidencia será a sua? Qualquer resposta seria prematura. Em primeiro Iguar a pessoa do Presidente é menos
determinante do que geralmente se pensa. A engrenagem do Poder, numa sociedade como a norte-americana, tem um
funcionamento próprio que limita muito a
ac9ao do chefe do executivo.

A terceíra premissa é esclarecedora do
uso que o presidente Clinton espera fazer

Por ora, a perspectiva optimista e a pessimista sao igualmente gratuitas.

Clinton lamentou
publicamente nao ter
sido consultado a
respeito da operas;ao
militar mas nao a
critico u

Nao está nas intenc;oes de Bill Clinton
(nem nas suas possibilidades) colocar o
poderio dos EUA ao servi90 do grande designio que aponta para a criac;ao de "um
mundo seguro, de liberdade e democracia". Longe disso. O que se sabe dos seus
projectos suscita legitima inquietac;ao.
Mas, como dizem os cubanos, um presidente piar do George Bush é urna impossibilidade. Esperemos para ver.•
foi director
de O Diário de Lisboa

MIGUEL URBANO RODRIGUES

'Á unidade coa INTG só falta poñerlle o ramo', afirma Acuña

A CXTG manifesta

a sua oposición ao Tratado de Maastricht
"A CXTG opónse a este tratado na
medida en que aspira a unha unidade
europea, de toda Europa, ao servício
dos traballadores e que respalde os
direitos das nacións sen Estado que
deben ser recoñecidas como suxeitos de
direito comunitário". Con esta
afirmación aprobada pala via de

enmenda pala maioria dos 400
asistentes ao 111 Congreso da CXTGC IG, esta central pon de manifesto a
sua postura crítica a respeito do Tratado
de Unión Europea, asinado en Maastricht.
O Congreso decideu ademais continuar
avanzando no proceso de unidade
orgánica coa INTG -segundo os prazos

aprobados no Congreso Extraordinário de
hai agora un ano- asi como solicitar a
entrada na Confederación Mundial do
Trabal/o. Fernando Acuña foi reeleito
secretário xeral. Na votación destinada
a elexir os membros do Secretariado
Nacional, Fernando Acuña recebiu 267
votos dos 391 válidos.
Fernando
Acuña
foi
re-eleito
Secretário
Xeral.

• MANUEL VEIGA

Os diferentes pontos de vista
que conviven no seo da central
aconsellaran agardar até o congreso para definir unha postura
pública sobre o Tratado de
Unión Europea. "Hai posturas diferentes en matices, pero que
concordan na crítica de Maastricht", sinala Fernando Acuña.
"Fuximos de monosílabos como
o si crítico ou o non". Ao final a
oposición ao Tratado decidiuse
pola via da enmenda transacional , precisamente con esta palabra: "oposición".

o

computo
dos
resultados
demorou
a clausura
do
Congreso.

A construción de Europa, sinálase tamén , "non pode estar sometida a unha durísima converxéncia monetarista que desprécia a
marxinación e o paro que provoca". A CXTG reclama un incremento dos Fondos de Coesión,
unha modificación do Comité
das Rexións e o control democrático de todos os organismos,
moi especialmente o Banco Central Europeu.
A central nacionalista solicita
ademais a celebración dun amplo debate social sobre o Tratado que culmine nun referendum
sobre a adesión .

A unidade máis perto
O 111 Congreso confirmou o obxetivo sinalado no congreso extraordinário celebrado en Narón
en Xaneiro do pasado ano e no
cal se establecera o 1O de Marzo
de 1994 como horizonte para a
culminación da unidade orgánica
entre a CXTG e a INTG. No Informe do Secretariado Confedera! recoñécese que a experiéncia
habida nos últimos catro anos "é
sen dúbida positiva, ainda que
señan recentes ou persistan
moitas cuestións por resolver, algunhas conflictivas". En todo caso o longo aplauso dos delegad os ao Secretário Xeral da
INTG, Manuel Mera, no acto de
clausura da canta dun ambiente

ANXO IGLESIAS

progresivamente máis cálido entre ambas centrais.
Fernando Acuña sinala non te.r
medo a que se reproducisen problemas do pasado, alguns deles
por interferéncias políticas na
central. "O proceso de unificación ven desenvolvéndose, desde que en 1990 se constituiu a
CIG, segundo o previsto. Agora
imoslle poñer o ramo. Supoño
que as forzas políticas que sintonizan co noso ideário básico se
limitarán a contribuir a que o sindicalismo nacionalista medre".
Fernando Acuña considera que
os obxetivos de pluralismo no in-

terior da central, democrácia interna e independéncia dos partidos políticos que "a CXTG defendeu desde o seu nacemento",
hoxe "están asumidos positivamente por todos".

ses socialistas, atravesa importantes dificultades, e a CIOLS (á
que están afiliados os sindicatos
norteamericanos) posue tintes
máis conservadores. A CMT ten
unha forte implantación en Bélxica, Holanda e Latinoamérica

(através da CLAT) e manifesta
unha importante sensibilidade a
respeito do terceiro mundo. A
CMT é ademais membro fundador da Confederación Europea
de Sindicatos (CES), na que previsibelmente tamén solicitará a
sua entrada a CIG.

'O p1ura1ismo. e

Un representante da CMT, asi
como un dirixente dos sindicatos
belgas asistiron por primeira vez
a un acto dunha central nacionalista. Tamén estiveron presentes
representantes dos traballadores
do Kurdistan e doutros paises,
asi como unha nutrida representación galega de sindicatos e
partidos.+

Solicitude de ingreso
naCMT
A CXTG acordou tamén "impulsar a entrada da CIG na Confederación Mundial do Trabal/o
(CMT)". Esta internacional sindical de orixe católica é a máis antiga e hoxe está considerada a
máis progresista, toda vez que a
FSM, da que formaban parte a
maioria dos sindicatos dos paí-

máis a democrácia
interna
son hoxe asumidos
por todos'

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
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Acordos limitados e crise preocupante
O 111 Congreso da CXTG decideu afirmarse na "unidade de
acción cos sindicatos de CCOO
e UGT de Galiza", mália que se
recoñezan discrepáncias na
própria prática pontoal como sucedeu o 14-D.
O Congreso recolleu o balance
da Folga realizada o pasado 2
de Abril, "o acontecimento sindical máis sobranceiro destes
anos". As reclamacións alí vertidas, dirixidas aos governos central e galega, só tiveron unha

resposta directa "por parte deste
último". O.s acordos logrados
neste sentido "sendo positivos,
son concretos e limitados no seu
alcance".
A CXTG considera ademais que
a situación económica .da Galiza
"en crise permanente e non ex- ·
clusivamente coxuntural, expresa os suficientes rasgos de gravidade como para que os problemas de marxinación e dependéncia sigan a conformar un
marco de inquietude".

A central é tamén crítica coa
proposta de Administración Unica presentada por Manuel Fraga que "non se sustáncia en algo máis alá da afirmación do
Estado das Autonomías".
O Secretariado Confedera! destacou, por outra banda, no seu
informe, o aumento de afiliación, asi como a inte.gración na
central de vários sindicatos de
rama. Igualmente foi valorada
de forma positiva a participación, por primeira vez, do sindi-

calismo nacionalista galego na
Conferéncia Anual da OIT, formando parte da delegación estatal española, en virtude dos
últimos resultados eleitorais.

Mulleres na base pero
·non nas alturas
En tono crítico, sen embargo, foi
analisada a participación da mu11 e r "que se é relativamente
aceitábel na base afiliada", non
o é tanto "nos diferentes organismos da central a respeito dos

i
que ainda existe unha importante distorsión". Tampouco os resultados da eleición ao novo secretariado nacional depararon
unha mellor representación, resultando máis ben ao contrário.
A CXTG-CIG manifestou, por último, a sua disposición a "non permitir recorte nengun na actual regulación legal dos expedentes de
crise", como xa se puxo de manifesto no cúmio sindical celebrado
en Madrid con participación da
CIG, ELA, UGT e CCOO. +
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DIAS
XOSE LOIS

• Redada contra
a Cosa Nostra
Salvatore Totó Riina, o
principal capo da Cosa
Nostra, foi detido o pasado
Venres 15, tras permanecer
vinte anos na
clandestinidade. A caída do
xefe da máfia supón o máis
duro golpe recebido polo
crime organizado en ltália.
Riina é o responsábel dos
asasinatos dos xuíces
Falcone e Borsellino e foi
detido cando circulaba en
automóbil, desarmado e
con documentación falsa
pelas ruas de Palermo. os·
carabinieri seguían a sua
pista desde habia duas
semanas grácias á
confidéncia do seu
condutor.

•Campaña de
obxección fiscal
Os 93 obxectores fiscais que hai
na Galiza conseguiron recadar
un millón de pesetas no pasado
exercício. Con este diñeiro a
Asemblea de Obxectores Fiscais
da Galiza desenvolveu duas
campañas: un proxecto de
integración cigana para a
formación prelaboral, levada a
cabo polo Colectivo Meioambiental da Coruña e un
proxecto de solidariedade coa
América Latina apresentado polo
colectivo -chantadino "Bícis pola
Paz".+

• Xubileo sen
funcionários
Un 70% do persoal da
Administración autonómica
destinado en San Gaetano non
asistiu a traballar ao meio-dia do
Martes 19, tras ser invitados polo
Presidente da Galiza, Manuel
Fraga, a participaren na
peregrinación á catedral para
gañar o xubileo. Pésie á
invitación, o Presidente e os seu
conselleiros, que asistiron en
pleno, acudiron praticamente en
solitário ao acto relixioso, xa que
só uns 100 funcionários
escoitaron a chamada de Fraga.
A mesma hora que Fraga lle
pedía ao Apóstolo axuda para
remediar os principais problemas
da Galiza, as dependéncias dos
servizos centrais da Xunta
atopábanse totalmente baleiras.
Até no bar non habia cáseque
ninguén. Entre os integrantes da
comitiva habia funcionários vidas
doutras capitais e turistas que se
sumaron ao saber que ia
funcionar o botafumeiro, como
unha família de Burgos.+

• Manifestación
do naval en Vigo

0,8 ou 0,9%, será nu.la para
Alemaña, do 1% na Franza e do
1,3 paraaGrande Bretaña. O
Estado español, segundo o
ministro de Economía e Facenda,
Carlos Solchaga, modificou as
suas previsións de crecimento,
pasando do 1,5 ou 1%.

• Clausurado o
vertedeiro de
Tui

O perigo que entrañaba a
presenza do vertedeiro de Tui no
monte Aloia, un espazo natural,
Ao mesmo tempo déronse a
pola posíbel contaminación nos
coñecer os índices de crecimento
manantiais e na traída da auga,
do ano anterior. Galiza medrou
, foron o motivo que levaron ao
menos que o resto do Estado. O
pleno do Concello de Tui a
índice de crecimento superior ao
decidir deixar de empregalo e
resto das autonomias rexistado
comeza a busca dunha
nos últimos anos, foi esgrimido
esterqueira alternativa. PSOE,
polo governo Fraga para
CNG e PSG-EG votaron a favor
defender a sua laborou á frente
da decisión, e o PP votou en
do Executivo. No último Estado
branco.
da Nación tamén prometera
Fraga lribarne que o noso
A decisión foi tomada polo
crecimento ia seguir a ser
corporación tudense despois de
superior ao do resto do Estado
os viciños da parróquia de
español e, da Europa comunitária
Malvas levaren perto de dous
para asi "poder limar as
meses protestando. A maioria
desigualdades". Pero a realidade
municipal alegaba que non
demostra que esas
estaba no Parque natural do
desigualdades seguen a
Aloia para continuar vertendo o
afondarse.+
lixo.+

Uns 1.500 traballadores do
sector naval percorreron en
manifestación as ruas de Vigo o
Mércores 20 en demanda do
mantimento da carga de traballo
e o mantimento do emprego. A
manifestación, que comezou ás
1 da mañá e que tivo
continuidade ao longo do dia con
outras mobilizacións pola tarde,
contou coa asisténcia de
traballadores de todos os
estaleiros da ria de Vigo. Tamén
celebraron unha asemblea na
que trataron do problemático
futuro, sobretodo do de
Barreras.+

As xa baixas cifras baralladas
pola Comisión Europea a
respeito das· previsións de
crecimento para o 93 foron
novamente rebaixadas. A media
comunitária estará en torno ao

O parlamento dos sérbios en Bósnia deu,
por 55 votos contra 15, o visto bon ao
Plano Constitucional, apresentado polos
presidentes da conferéncia internacional
sobre a ex lugoslávia, que tora aceitado
polo líder dos sérbios de Bósnia. As negociacións de paz comezan en Xenevra
este mesmo fin de semana. Os Estado
bósnio estará dividido en oito províncias e
contará con tres elementos constitutivos,
os povos croata, bósnio e musulmán.•

• Atentado contra
a saúde pública en
Carballo
Os viciños da parróquia de Rus , en Carballo, através dunha comisión constituída
ao efeito, están a denunciar á empresa
madeireira Unemsa por contaminación
acústica, ademais de emisións de partículas por riba do informe legal.
As emisións de partículas nocivas para o
meio ambiente foi recoñecida pola Xunta,
pero non asi a contaminación acústica,
que segundo o informe do laboratório está por baixo dos níveis admitidos . Os viciños denunciaron que o informe para a determinación do nível sonoro foi sufragado
pala mesma madeireira. •

• ·o s insubmisos
non irán ao cárcere
Unha emenda do PSOE ao novo Código
Penal que está en elaboración , prevé a
redución de pena para os insubmisos á
mili e á prestación social substitutória, e
estabelecela entre un e dous anos de prisión , de modo que, xa que se suspende a
privación de liberdade ás penas menores
de dous anos, os insubm isos non terán
que ir a prisión .•

•A queima dun armacén de frutas en
Vilagarcia foi debida a causas totalmente
fortuítas
Segundo pudo comprobar A Nasa Terra, polos dados facilitados por
persoas relacionadas coa fam ília dos proprietários do armacén de frutas
"El Progreso", o incéndio que sofreu este estabelecimento na pasada
nbite de aninovo debeuse a causas totalmente fortu ftas, resu ltando
incorrecta a notícia oferecida por este semanário, basada en fontes de
información próximas a un sindicato policial, fonte que tamén parece
descoñecer que este armacén foi anteriormente da empresa "Frutas
Puente", presuntamente vencellada a Pérez Abal , quen foi detido nunha
recente operación policial ordenada polo xuiz da Audiéncia Nacional
Carlos Bueren, na que se apreixou a seis persoas relacionadas cos
grupos de narcotraficantes da comarca arousá.
Os actuais proprietários, que só teñen en relación cos anteriores a
coincidéncia de compartir a mesma actividade comercial, a venda de
froitas, conforman unha empresa familiar de longa tradición nesta
actividade, na que disfrutan dun ben merecido prestfxio, sen que de
modo nengun podan ser vencellados coa trama a que facia referéncia a
información aparecida no número 551 de ANT, redactada en base os
dados facilitados pala fonte si nada.•

o

• Baixo
crecimento
económico na
CE para o 93

Riina non tora detido até
agora mália a durmir case
todos estes anos na sua
casa, algo coñecido pola
cidadania. A "guerra contra
a máfia", que agora semella
ir en sério, despois que
infiltrasen totalmente até o
próprio Estado, prodúcese
polas presións dos
Ministérios de Interior
comunitários, reunidos no
chamado "Grupo de
Tréveri" que exixen o
desmantelamento das
máfias locais para que
poda existir unha política
comun en matéria de arde
pública, temerosos,
sobretodo, coa
desaparición das fronteiras
de que estes grupos podan
expanderse a outras
rexións. Esta presión
internacional foi tamén a
que lle exixiu ao Estado
españolo
desmantelamento da máfia
da Garda civil e dos grupos
de loita antiterrorista, sob
pena de que a Franza
retirase o apoio neste
tema.•

• Os sérbios de Bósnia
aproban o Plano
Constitucional

•Liberalizada
a ga~olina

CARLOS PUGA

• Remata o peche en Massó
As traballadoras da conserveira
Massó, que estiveron pechadas
no interior do local social da empresa en Vigo durante unha semana, abandonaron a sua atitude
o Luns 18 para comezar novas
mobilizacións cara a conseguir
cobrar os atrasos que lles adebeda o compañia. O Mércores unha
representación do plantel despra-

zouse a Compostela para manter
unha reunión coa dirección e mais
os conselleiros de Traballo e lndústria. Ainda que as traballadoras de Massó incorporáronse aos
seus postos de traballo, anunciaron distintas xornadas de paro, asi
como outras mobilizacións, que
irán aumentando en intensidade
de non atoparen solución.•

Tras a supresión o Xoves
14 do monopólio do
petróleo, o Martes 19
entrou en vigor a
liberalización dos prezos da
gasolina, a consecuéncia
do Tratado da Unión
Europea, e no primeiro dia
de liberalización o custo da
gasolina incrementouse en
unha peseta, pero sen
rebasar o máximo fixado .
Agora os distintos centros
expendedores de
carburante van competir
máis en servizos aos
clientes ca no próprio prezo
en si.•

• Peche de AlúminaAlumínio na Coruña
A empresa lnespal decidiu pechar por uns
meses a sección de electrolise de alumínio da sua factoría da Coruña. A medida
foi tomada, segundo a empresa, polo moito produto armacenado e o baixo prezo
do aluminio a nivel mundial.
As condicións que agora se dan no mercado son as ·mesmas que cando se pe charon as cubas de San Cibrán, polos incidentes do Casón, só que agora non hai
unha catástrofe á que botarlle a culpa e
será a própria empresa a que terá que
pagarlle aos traballadores. •

GALIZA E,M NDO
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' CONGRESO DA ORGANIZACIÓN FORMADA POLO MCG EALCR
"Que saibamos
·compatibilizar a
construción da nasa
persoalidade específica
coa lealdatie militante a
unha organización como
o BNG" foi o desexo
formulado por Xesús
Vega, portavoz de lnzar,
para rematar a sua
intervención na clausura
do 1Congreso desta
última organización,
celebrado Q 16 e 17 de
Xaneiro en Santiago.
Os asistentes
aprobaron, sen votos en
contra e con algunhas
abstencións, a solicitude
de ingreso no BNG.
Confluen asi duas
tradicións nacidas ao
calor dos anos sesenta
e que até agora se
mantiveran
diferenciadas, mália
certos pontos de
colaboración.

Encarna Otero interviu no Congreso en nome do BNG.

Parte da tradición comunista estatal achégase ao nacionalismo

lnzar aproba a solicitud~ de entrada no BNG
• MANUEL VEIGA

lnzar, a organización resultante
da fusión da LCR e o MCG, foi
constituida hai catorce meses. "A
diferéncia do que acorre ca Xacobeo -sinalou Xesus Vegaaqui non hai montaxes de carton
pedra. Tampouco delírios de
grandeza". O cento de militantes
que acudiron·ao 1 Congreso son
conscentes do seu carácter de
minoria. "Nós non aportamos un ha gran representatividade en
votos , pero desexamos contribuir
no traballo de base social que
hoxe está un pouco parado" ,
aponta Vega.
A petición de ingreso no BNG leva consigo a "non pertenza de
lnzar a nengunha organización
política de ámbito estatal", asi
coma· a continuación do grupo
como "organización dotada dunha persoalidade específica". De
ser aceitada a solicitude de ingreso esta organización viria sumarse a colectivos ou partidos
como a UPG, Esquerda Nacionalista, PNG-PG, Colectivo Socialista e Avante (este último

non recoñecido oficialmente)
que xa forman parte da frente
nacionalista.
Que o BNG teña ante si unhas
boas perspectivas eleitorais,
"non ten nada que ver", segundo
os responsábeis de lnzar, co~
solicitude de ingreso. "Esta é unha coincidéncia", sinala Xesús
Vega, "porque o proceso xa viña
de máis atrás". "Ademais --engade- penso que nós onde máis
podemos aportar non é na labor
institucional , senón no traballo
de base".
Vega lembra que o Bloque e as
forzas que formaron lnzar teñen
unha longa traxectória comun.
"Coincidimos no Consello de
Forzas Políticas Galegas , opuxémonos igualmente aos textos
constitucionais e autonómico e
celebramos moitas veces xuntos
o Día da Pátria. · Ainda que
tamén houbo discrepáncias, pero sen que nunca chegara a perderse o respeto entre ambas organizacións".
Encarna Otero, que interviu no
acto de clausura en neme do

BNG, afirmo u que esta organización "é unha árbore que ainda
necesita de moitas máis palas".
Tamén estiveron convidados o
PSG-EG -cuxo representante,
Manolo Barreiro, despediuse coa
letra dun bolero: Hasta luego os
digo, no se hasta cuando-, a
UPG, APU e a OLP.

'Os nosos soños
non teñen nome'
Neste 1 Congreso os membros
de lnzar aprobaron tamén os
estatutos da organización e unha resolución que resume os
princípios ideolóxicos do colectivo. ''Os nasos soños sobre o futuro -dise na mesma- non teñen
hoxe, a diferéncia do que aconteceu ao longo de máis de cen
anos, nengunha palabra que os
defina. Neses soños hai considerábeis doses de comunismo, de
anceios de felicidade, de uso e
disfrute comun dos bens que a
soéiedade xere, de coidado da
natureza, de respeito ao diverso,
da libre disposición do naso pavo
a decidir de seu".

lnzar manifesta o seu interés por

agrupar aos "descontentos e rebeldes contra a actual arde social" pulando pala organización e
traballo de cada colectivo, como
obxetivo sobranceiro.
"As ideas e a prática do dinámico nacionalismo galega organizado -sinálase tamén- fíxonos
tomar conciéncia da importáncia
do asoballo, opresión, marxinación e subdesenvolvimento deste povo para o que vindicaban
autodeterminación".
A visión plana e reducionista, segundo a cal todos os nacionalismos son burgueses, própria do
marxismo máis escolástico "fara
xa abandonada por nós hai
anos", sinala Xesús Vega. "Distinto é que a nosa sensibilidade
nacional non seña a mesma que
a doutros grupos do BNG. Pero
a entrada nesta organización pode propiciar un trasvase de ideas
neste terreo". ·

'O marxismo
non é superior'
Os traballos congresuais ·mostran tamén as críticas que lnzar
realiza ao marxismo que forma
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DESMANTELAMENTO AGRÁRIO

Diariamente,
Alfonso Méndez,
recolledor de leite,
percorre as
parróquias da
Estrada coa sua
cisterna. "Levo un
par de anos por
aqui, e desde hai
algo men_9s de un
ano estou a
comprobar que a
produción de leite
está a aumentar.
Desde entón
incrementouse en
cinco mil litros o
volume de leite
que recollo". ·

Un novo recorte na cuota está a levar a milleiros de gadeiros a recorrer.

AN XO IGLESIAS

Frente ao recorte pota cuota, os gadeiros tiveron que incrementar a
produción lei.teira por mor dos baixos prezos

Algo terán que facer connosco
• HORÁCIO VIXANDE

Carme Eirín fai cola no locais do
SLG na Estrada a tarde do Venres
15 de Xaneiro. "Veño facer o recurso porque ternos 15 días despois de receber a comunicación",
asegura. Esta gadeira ten oito vacas e unha cuota moi baixa:
11.000 litros ao ano.
Desde primeiros de ano, nos

locais do Sindicato Labrego Galega de todo o país, a primeira e
a última hora da mañá e da tarde, amoréanse gadeiros para
asesorarse e facer o recurso de
alzada contra a cuota do leite.
Nos últimos días case todos os
labregos recebaron unha carta
na que se lles comunicaba a nova asignación de cuota para a
produción leiteira. Por regra xeral
a todas aquelas explotacións

censadas no 85 aplícaselles unha redución do 10% a respeito da
cuota anterior, e ás posteriores
recórtaselles a produción nun
20%.
"Estaremos liados até o dia 30 comenta un sindicalista do SLG-,
a chegada das cartas trastocounos as festas e obrigounos a desprazar a várias persoas para satisfacer a demanda dos nosos afi-

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

Europc;m é o obxectivo, mais
non nos permiten chegarmos a el'

1

"Na primeira cuota que me fixaron asignáronme 50 .000 litros,
pero recorrin e aumentáronme
até 97.000 -indica Delmiro Vidal,
un dos poucos gadeiros galegas
que non sofreron recortes- , o
meu é un caso atípico. Teño 20
vacas en produción e várias xuvencas a recriar. Agora estou á
espera de receber a carta coa
nova asignación e virxenciña
que me quede como estou!,
manter a produción non é doado, e se tes unha baixa dous
anos seguidos arríscaste a un
recorte".
"Hai quen non ten perspectivas continua Delmiro-, pero a quen
as ten non lle deixan desenvolve las". Contodo, este gadeiro
que está próximo ao retiro, agar-

da non ter que sofrer un recorte:
"De ser así recorrerei, porque os
que tacemos control leiteiro algo
positivo ternos que sacar. Ademais, o Governo terá que facer
algo connosco, non pode pretencjer deixarnos na estacada a tantos gadeiros como somos".
Pero o certo é que as cartas
anunciando unha redución da
cuota xa chegaron aos buzóns
dos gadeiros galegas. En Decembro o Sindicato Labrego Gal ego adiantábase ao futuro e
convocaba ao agro galego a
asistir ás asembleas para prepararse para o que hoxe é o cru
presente. As convocatórias non
foron atendidas e as asembleas
foron un fracaso. "Quen podía
crer que era verdade o que dicia

o SLG?", comentan agora.
Dos tres tillos de Xosé Vidal Rozados , gadeiro unha das zonas
máis ricas do país, só un deles
terá a posibilidade de continuar
coa explotación familiar. Ten 16
vacas en produción e unha cuota de 45.000 litros. Mália cumprir
a cuota, ten 16.000 litros de revisión. "Un tende a producir máis,
pero con estas limitacións o negócio deixa de ser rendábel asegura. O futuro do campo vémolo todos , e é negro. Dinnos
que Europa é o obxectivo, pero
non nos permiten chegar ao
mesmo nível de produción que
no resto do continente, as explotacións holandesas teñen cinco
veces máis cuota que as galegas, a que xogan connosco?". +
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liados, que queren que tramitemos desde aqui a apresentación
do recurso".
Emílio Porto Villar, viciño de San
Pedro de Parada, fai cola desde
hai dez minutos , non é afiliado,
pero o SLG está tramitando to dos os recursos dos labregos .
Podia ter acudido á Xunta, que
diante do conflito que se lle ven
enriba, tamén está tramitando recurso, ainda que estes son uni camente de carácter administrati vo . "Pela contra, nós tacemos argumentos de tipo económico, demostrando que é un meio de vi da'', indica a persoa do SLG ·que
está atender ao público. "Teño
duas vacas e unha cuota de
4.600 litros, que é unha cantidade moi baixa, e por riba o pasado
ano tiven unha vaca enferma. Es pero que esta circunstáncia xustifiq ue a miña reclamación -comenta Emílio Porto, que pésie a
non viver do leite, suponlle unha
axuda-. E eu digo, un país que
non traballa, que non produce,
vai á bancarrota".

OPP
tamén fai reclamacións
A oposición dalguns dos Concellos chairegos, governados polo
PP, apresentou diversas mocións
ante o que califica como ."oferecimento con tinte político" o asesoram en to aos gadeiros para
confeccionaren as reclamacións á
cuota asignada. Contodo, os labregos que acuden ás Dticinas do
Concello non monstran demasía-

da confianza en que as suas reclamacións prosperen, o seu carácter administrativo non é garantía abondo.
"Resulta delirante que o PP participe da idea e o mecanismo da
cuota -reflexiona Emílio López, dirixente do SLG- e parellamente
estexa a preparar recursos paca
os gadeiros . Ni.nguén pode crer
que teña boas intencións".

Por outra banda, o director territorial do Miriistério de Agricultura, Pesca e Alimentación en Lugo, Carlos Posada, calificou de
políticos os recursos que están
aprese11tando os gadeiros galegas e anunciou que vai desestimar aquelas reclamacións que
non se retiran unicamente ás
anomalias detectadas. O SLG
apresurouse a sair ao paso destas declaracións e, por boca dun
portavoz, asegurou que "se está
mentindo descaradamente aos
produtores de leite, xa que se
lles di que só poden recorrer en
determinados supostos, cando
calquer gadeiro que se sinta prexudicado está no seu perfeito direito de recorrer".

Incrementos
na produción
Os altos prezos do 88, que chegaron a 60 pesetas o litro, baixaron a perto das 30. A alza produciuse cando a catástrofe nuclear
de Chernobil. Daquela o agro do
Leste quedou tocado e os seus
produtos e mercados sofreron
severamente os efeitos inducidos
pala radiación. No Ocidente o
campo comezou unha etapa de
bonanza fundamentada na exportación. Mais a normalización
do Leste produciu unha crise no
Oeste.
O estabelecimento da cuota láctea no Estado español, como aplicación da Política Agrícola Comun, contrasta co feito de España
non ser excedentária na produción leiteira, ao contrário que a
Franza, que ten un continxente de
produción catro veces maior que
o español. "Mesmo Portugal ten
condicións de incorporación á CE
moito máis beneficiosas para o
seu agro", indica Emílio López.
As quince cabezas que Dores
Muiños e seu home teñen en
produción son demasiada para a
cuota asignada, 41.200 litros.
Unha vaca, a pleno rendimento,
dá uns cinco mil litros cada ano.
"Superamos a cuota, nestes momentos estamos a producir
45 .000 litros, a baixa no prezo
obríganos a tratar de obter máis
leite", comenta Dores. Na carta
que lle enviou o Ministério, estabelécese a posibilidade da abriga de reducila en 12.000 litros,
no caso de ser excedentária. A
esta revisión haberia que lle en gadir unha pJ3nalización de 46
pesetas por litro de excedente ,

cantidade a descontar por parte
das empresas lácteas. A multa é
a chamada super-taxa. O sistema de penalización é imposíbel
de eludir.
O SLG, nun comunicado de prensa, solicitou ás empresas a non
colaboración no cobro da supertaxa. "Na reunión da mesa do leite
formularase ás empresas que se
neguen a facerlle o traballo suxo
ao Ministério".

Distintos modelos
produtivos
"Estamos de acordo con que non
hai que producir moita cantidade asegura Xosé Manuel Paz, o home de Dores-, podemos tomar o
modelo suízo, onde o litro está 72
pesetas. Está claro que o m·odelo
excedentário beneficia ás grandes explotacións porque son as
únicas que poden resistir os recortes. Ese é o patrón comunitárío que está facendo estragos en
Holanda ou Dinamarca, cunha
agricultura intensiva brutal , frente
á que hai unha alternativa: a suíza, con explotacións racionaisque permiten conservar o meio
ambiente para combinar as explotacións gadeiras e agrárias co turismo rural, por exemplo. Sen
agricultura é imposíbel manter o
campo en condicións , e sen un
campo a xeito non hai turista que
se interese por un lugar. A Xunta
avala o PAC e, ao tempo , pretende promocionar o turismo rural;
iso é unha incoeréncia".
Dores e Xosé Manuel son un caso típico: "Unha subvención de un
millón de pesetas que nos outorgou a Xunta da Galiza serviunos
para modernizar a nasa explotación -comenta Dores-, e aumentamos ao dobre a nasa produción, era o ano 86. Pero agora
compre seguir investindo baixo
unha incertidume e un estacionamento na produción. Como nós
están o 80% dos prodµtores, o
resto deixou as vacas. E indicativo o que están a facer os xóvenes, buscan unha nova saída, pero atópanse con que non hai máis
nada que facer".
Na Galiza a paisaxe verde dos
prados aparece salferida dunhas
vacas que poden acabar por desaparecer. Elas nunca escoitaron
talar da cuota, da PAC nen da CE.
Diante da cámara, só parecen
perguntarse "de que periódico é
ese fotógrafo?"•
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· Irregularidades
no censo de produtores do leite
X.R. CASTRO/O CARBALLIÑO

As irregularidades no censo son
un novo aspecto da cuestión da
cuota láctea. Atrás quedan os
problemas derivados do prezo
do leite e a declaración de produtores a continuación da entrada no Mercado Comun Europeu.
Recentemente veñen de desaparecer os nemes de vários gadeiros no censo de produtores
elaborado no seu dia pola administración autonómica, pésia a
cumpriren con anterioridade con
toda a legalidade vixente. .,
Dende a entrada en vigor da
normativa comunitária en matéria agrícola e gadeira, os produtores do leite tiveran que entregar un bon feixe de pape is remesados polos concellos e demais administracións, para acollarse ás medidas que estipulaban e fixaban o número de litros
anuais de cada produtor, asi como as cabezas de gado permitidas. Non obstante, a
realidade veu dicer outra causa, e agora vári os produtores dos
concellos rurais da comarca do Orcellón,
atópanse con que os
seus nemes non apar recen en nengun tipo
de censo, e paradoxicamente afigura dopopular Leiteiro -o encarregado de facer a
recollida diária- é a
única que aparece como produtora, apesar
de esta persoa non ter
nengunha cabeza de
gado ao seu nome.

produtor é o leiteiro, cando el
nunca tivo vacas de leite".

Repercusións
económicas
Esta "misteriosa" desaparición
do censo de produtores, tamén
ten as suas repercusións rápidas e directas na vertente económica doméstica. A primeira
desta repercusión tala do prezo
do leite que continua a sua baixa
en picado, situándose nunha
banda que oscila entre as 27 e
28 pesetas, ademais de ignorar
o único comprador o pagamento
do IVE e da taxa estipulada pola
graxa do alimento.
A voz dalguns gadeiros analisa
esta polémica; "Por riba de deixarnos sen cuota de leite, estannos pagando como queren,
pero como todos os que reco-

llen fan o mesmo!", lamentándose deste último dato e acusando dun xeito velado o seu
"Culpável". De todos os xeitÓs a
frase serve para resumir que
máis unha vez ó intermediário é
o grande beneficiário desta situación, mentres que os labregos con cabezas de gado non
chegan a entender de que serviu todo o papeleo anterior para
agora o censo tragar o seu nom e por arte de máxia. Até o
momento os maiores focos de
fraude foron descobertos nos
concellos do, lrixo e O Carballiño, ainda que a situación seméllase moi parecida nas demais
parróquias produtoras do leite .
Como outras tantas causas , o
sector lácteo tampouco tivo que
agardar demasiado para comprobar na sua própria pel o prezo que hai que pagar por estar
na Europa.+

Este caso repítase en
várias parróquias, pero
polo de agora o caso
tan só foi denunciado
e saltou á luz pública
no lugar de Carballeda, no concello do lrixo, despois de os viciños acudiren ao servizo de extensión agrária e a Delegación da
Consellaria de Agricultura en Ourense, viaxe
que lle serviu tan só
para comprobar a sua
inexisténcia no censo,
xa que polo contrário
non obtiveron nengunha clase de resposta .
Unha vez analisada
esta situación , o resultado ven ser o mesmo
de sempre, a indefensión e desamparo dos
labregos, que agora
non peen declarar as
suas vendas apesar
dos requerimentos de
facenda, ao tempo que
desconfian da posíbel
falsificación dos seus
documentos en detrimento dalgunha outra
persoa, "rnáis avispad a". Como exemplo ,
aparece unha produtora de Carballeda, posu idora de documentos que lle consignan
sete mil litro~ ao ano ,
pero que agora atópase con que "o único

~
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DESMANTELAMENTO AGRÁRIO

Perder non era
para a UNITA

ANXO IGLESIAS

O fraude no gasóleo está a ser investigado polo governo civil.

Os labregos non terán
bonificación no prezo
do gasóleo agrícola
•F. ARRIZADO/LUGO

O Governador Civil de Lugo ven
de anunciar a presentación dun
resumo das investigacións no
fraude do gasóleo agrícola. Nestes momentos os labregos adquiren o combustíbel pagando
en efectivo ou con cheques por
valor de mil a cinco mil pesetas.
As gasolineiras non especifican,
en Facenda a cantidade despachada de gasóleo agrícola. Pagan un imposto global por toda

clase de cornbustíbel. A situación vai mudar neste mes de Xanei ro. Segundo un portavoz da
Delegación de Facenda de Lugo,
"para grandes consumidores haberá unha tarxeta de rexisto, con
imposto reducido, que expedirán
na própria Delegación". Fontes
da Compañia Loxística de Hidrocarburos confirmaron a A Nosa
Terra que, "desde Xaneiro, o
gasóleo agrícola vaise pagar directamente nas Estacións de
Servizo". Os labregos non van
ter _bonificación no prezo. Inda

que, cun imposto especial, seguirá estando baixo. "lmaxinamos que a Administración do Estado fará algo para evitar os fraudes", precisou un representante
da devandita Compañia.
Segundo o censo do 89 en Lugo
habia 29.628 tractores. O Centro
Loxístico de Hidrocarburos atestígua que no 91 na provícia gastáronse 13.509 toneladas de gasóleo
agrícola, case o dobre da Coruña
(7.560 tns.) á que seguen Ourense
(1.569) e Pontevedra (1.3Q5). +

SOBRE O FRAUDE NO GASÓLEO

Mesmo chegan a dicer que hai unha subvención limitada e que non van subvencionar todo o que se
gaste. Pero hai estradas e tramos de auto-estrada
que se fixeron con gasóleo agrícola. Non ten moito
senso que sexa o próprio governo quen protesta
contra algo que está nas suas mans evitar. Non se

entende que pode dicer o Governador Civil de Lugo, cando organismos como o Ministério da Facen.da, teñen completa responsabilidade no tema. Non
se sabe como, de primeiras, non se corta o fraude
e, lago, se explica. Queren vender o favor? En todo
caso, é o pavo, son os labregos, a sociedade, quen
teñen que pedir responsabilidades ao-Governo Civil
e ao Governo en xeral por non ter vixiado algo que
é da sua incumbéncia. +
EMILI O L OPEZ PÉREZ

é

Sociólogo e Secretário de Acción Sindical do SLG

Ao non existir eleicións o único critério é político

As ·subvencións aos sindicatos

agrários son claramente desiguais
•X. C. GARRIDO

No ano 92 a administración aplicou durísimas e impopulares actuacións no sector agrário, acompañando estas medidas cunha
acción paralela de compra do siléncio de organizacións sindicais
e de marxinación daquelas independentes, ainda que contasen
con maior presenza social. .
Dado que non existe baremo de
representatividacfe no agro, posta
que non hai eleicións sindicais, o
critério utiUzado para a financiación destas organizacións é o devandito critério político. Asi, nas

No mesmo diário, Maria Antónia Palla publica outro comentário
sobre a guerra na Angola. "Em Portugal indignamo-nos com o
sacrifício dos estudantes en Tiahnamen ; afligimonos como que
se passa na Bósnia, tardiamente, é certo; vertemos lágrimas por
Timor. Tudo isso é normal. Menos normal é a indiferenga (quantas
veces até un mal disfargado gozo) com que asistimos tragédia
de Angola( ... ) Formalmente reconhece-se a independencia e a
soberanía dos novos estados africanos, mas continua-se a negar
aos povos o direito as liberdades fundamentais , talvez porque no
íntimo se continue a repetir a interroga<Jáao do primeiro cronistas
que chegou aquelas paragems: sendo pretos, seráo gente?".

a

Un poder criminal

EMILIOWPEZ

E de domínio público que neste paí~ hai moitas
máquinas que traballan con gasóleo agrícola, e
non creo que sexa tan difícil garantir que o gasóleo
agrícola subvencionado vaia parar realmente aos
labregos.

Rui Monteiro, escritor angolano residente en Lisboa trata no
PuBLico de 17 de Xaneiro sobre as eleccións que perdeu a
UNITA nas urnas fronte o MPLA, para decantado volveren os
mercenários á guerra co respaldo dos norteamericanos e Africa
do Sul. "Na campanha eleitoral, Savimbi apregoara que formaría
governo houvesse o que houvesse. Outro alto dirigente da
UNITA, preguntado em conferencia de imprensa e se a UN/TA
perder as elei96es? respondera: Jamais a UN/TA perderá as
eleic;óes; se perder, é porque houve fraude. Tudo isto enquanto
Moco, do MPLA, respondia que se perdesse iria preparar-se para
ganhar cinco anos despois. Pior foi o falecido Salupeto (Elias
Salupeto Pena, curmán e lugartenente de Jonas Savimbi, morto
no intento de golpe de man sobre a capital angolana, despois da
ONU recoñecer a victória do MPLA) ter afirmado , cara a cara cos
meios de comunicación, que se os resultados eleitorais fossem
publicados iría haver guerra. E aí está a guerra, espalhada por
.quase todas as províncias. Aí está a coerencia do digo e fago.
Interesante é que a UNITA náo pode estar só . Ela joga nun
estádio atestado de público. Os aplausos sao apenas dos que
náo aceitam, realmente, a posi<Jáo da UNITA, o antijogo, a
violencia. Mas há os adeptos da UNITA que sentem vergonha de
aplaudir o flagrante antijogo. Nao batem palmas . Mas sustentam
a equipa, dáo os prémios de jogo e, sempre que possível ,
corrompen o árbitro e muito máis a imprensa para que esta diga
que nao é antijogo o da UNITA mas urna questao das duas
partes, e principalmente africana , isto é, de pretos. Ora se o
Jonas (Savimbi) é que dá fintas máis pretas, é por ai que deve
seguir o sentido da história de Africa em desenho branquinho (.. .)
Tudo contabilizado no tempo , Savimbi terá lutado pela
democracia, facendo guerilha, apoiado principalmente pela Africa
do Sul onde a democracia ainda está para chegar. E chegado a
democracia, porque perdeu as elei<Jóes, impóe a guerra contra a
democracia".

subvencións directas, ASAJA · Agrários.
(Xóvenes Agricultores) e UPA
(Unións Agrárias) receben vários A publicidade nas revistas dos
centos de millóns de pesetas do sindicatos é outra fórmula de fiMinistério, frente ao SLG que non nanciación indirecta. Abonda con
chega ao millón.
botar unha ollada ás publicacións
para constatar a palpábel diferénPero é nas subvencións indirec- cia entre a propaganda instituciotas nas que existe máis marxe nal inserida nunhas e noutras.
de manobra para as operacións
de adqui s i ció n de vontades . A atitude discriminatória é tamén
Neste sentido o MAPA entregou
manifesta na concesión de Cur80 milJóns a Xóvenes Agriculto- sos. A Consellaria de Traballo
res a Unións Agrárias e a unha estabelece palpábeis diferéncias:
recebe
sociedade de cooperati.vas de Unións · Agrárias
orientación socialista, AGACA . 12.912.000 pesetas. Xóvenes
Pero só duascentas mil ao SLG Agricultores: 30.222.050 e o SLG
por unha campaña de Seguros só 6.774.000 pesetas.+

"Parte do discurso de Clinton vai consistir en se inventar factores
externos de culpabilidade: a competéncia xaponesa, a falla de
credibilidade no soño americano. Asi , non é o sistema o que
. fracasa senon o antagonista, o inimigo exterior", di Manuel
Vázquez Montalbán nunha mesa de debate que publica a revista
AJoBIANCO no seu
número de Xaneiro.
"Admitir que é unha
creba do sistema,
obrigaria a tomar
conciéncia. O problema
dos Estados Unidos é
que sendo o centro do
desenvolvemento do
capitalismo, é o que ten
os mecanismos máis
capaces de auto-engano
e alienación". Eduardo
Haro Tecglen, que
participa na conversa,
aponlle que o sistema
norteamericano é tamén
O presidente dos EEUU Bill Clinton, durante a
pasada campaña electoral.
o que ten producido
máis pobreza. "Pero
admitir tal cousa -prosegue Vázq~ez Móntalbán- suporia atinxir un
degrao de conciéncia imposíbel. E como recoñecer que es
alcólico para te poder curar. A derradeira: cousa que vai recoñecer
o norteamericano é que sexa imperialista. O sistema sobrevive en
función de se ir axeitando a unha nova realidade, criando tipos de
crudelidade, novas relacións de dominación e novas divisións do
traballo. Se chega o caso, 11e resulta máis barato e pode acumular
máis, ha trasladar a sua indústría textil de Europa ao Suleste
asiático e o mesmo coa siderúrxia. (... ) Hai tempo que a idea de
progreso está en crise. A idea de crecemento contínuo, tanto dos
bens materiais como do espírito, está en regresión. A proba é a
crise do que se considera avangarda. No material, tense
comprobado que medrar pode equivaler a morrer e que calquera
modelo de crecemento material hase condicionar ao que pode
soportar a natureza. lso que é óbvio nen sequera está asu111ido
por un '0,001 por cento da xerarquia do poder. Ternos un poder
criminal, que segue a xogar ao desenvolvemento sen contar co
resultado do estrago do ecosistema".+
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REFUXIADOS

Os 99 bósnios que viven no Carballiño afirman que o trato aqui é super
1

Tivemos que pagar en ouro a fuxida e regalar .
as nosas casas aos sérbios'
• X.R. CASTRO/O CARBALLIÑO

tempo libre.

Apesar .dos cinco mil
quilómetros que os
separan da sua terra os
99 refuxiados bósnios
no Carballiño non son
alleos ás conversas de
paz e as suas
consecuéncias
imediatas. "Os culpábeis
son os sérbios" indican,
relatando con detalle
que o invasor
queirnáballe todas as
suas pertenzas e
mataba a eito". Desde o
30 de Novembro
conviven cos viciños da
vila, ainda que o seu
futuro é incerto.

Secuelas
psicolóxicas

Mostrando preocupación pola situación actual que vive o conflito,
despois das negociacións mantid as en Xenevra por todas as
partes, o colectivo carballiñés di
que "a situación é difícil, pero ternos esperanzas de que a solución chegue en pouco tempo".
Contado, rexeitan a divisón de
Bósnia en dez províncias "porque nós tan só queremos unha
Bósnia".
Para situar esta afirmación é necesário saber dos sete pontos de
orixe dos refuxiados: Saraxevo,
Vishegrad , Focha, Bilecha, Srebrenica, Gorazdg e Crajhiche .
Nestas cidades os refuxiados tiñan as máis variadas profisións,
desde liberais , economistas e
mestres de obra, até traballadores de fábricas , condutores de
autobuses, dependentes e por
suposto estudantes.
Para sair de território bósnio hai

" A situación é difícil, pero ternos esperanzas de que a solución chegue en pouco tempo " .

'1 nteirámonos
vi nte di as antes de ·
vir e non nos trouxo
nengun custo
económico"

máis de cinco meses, cara chan
macedónio, tiveron que superar
moitos atrancos : "Tivemos de pagar en ouro e regalar as nasas
casas aos sérbios. Tivemos· que
vender todas as nasas petenzas
para poder sair", cuestión que
conseguiron grácias á mediación

de amigos que viven nunha re~
pública queainda non foi recoñecida. Unha vez en Macedónia:
"alguns estivemos en casa de
amigos, pero a maioria tivo que
suportar os carl!pos de refuxiados"', que ás veces chegaron a
contar con 14.000 persoas.
Despois desta odisea na balcánica república de Macedónia, chegou a posibilidadé de marchar Q.
Carballiño. Un dos nasos interlocutores afirma que "inteirárnonos
vinte dias antes de vir e non nos
trouxo nengun custo económico".
Sobre este tema néganse a oferecen máis detalles.
Oeste xeito o pasado 30 de Nove m b ro arribaban á vila do
Arenteiro, e desde aquela xa te-

ñen a opinión formada sobre a
sua estáncia, á que califican de
"Super", unha verba que acompañan co dedo polégar para
arriba e a man pechada, en clara consoáncia con "soño de via
americano".
No Carballiño tan traballos manuais, arranxan prendas nunha
máquina de coser e tan a limpeza de toda a Residéncia do

Sen dúbida a
mellar terápia
até o de agora está plasmada nas secuelas psico1ó xicas que
causa aguerra en xeral e
o asasinato
dos familiares
en particular.
No Carballiño
están famílias inteiras
de até dez
membros
que abranxen a tres
xeracións ,
pero tamén
se atopan fam íl i as das
que tan só
pervivan nora
e sogra, xa
PILI PROLJV. N.
que cónxuxef i llo e fil losnetos son vítimas da guerra.
Sen dubidalo un .intre, quen mellor poden resumir esta situación
son os nenas, que mudaron ostensibelme n.te o seu comportamento, xa que nos primeiros dias
os seus debuxos só recollian pasaxes bélicas con bombardeos,
cidades ardendo e mortos polo
médio, mentres agora os motivos
son moito máis infantis. +

PONA UN BÓSNIO NA SUA VIDA
HoRÁCio

VIXANDE

Como en todo éxodo, e o vivido polos bósn ios non ten outro nome ,
os 99 exilados que chegaron á Galiza agardaron até o último momento para abandonar o fogar. Demasiado tarde para alguns, que
quedaron ali para sempre sen
ninguén para os soterraren.

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

Unha parabólica para saber de Bósnia
Pasaban poucos minutos da
média noite do dia 30 de Novembro do pasado ano cando
dous autobuses chegaban á explanada da Residéncia do tempo libre de Carballiño con 99 refuxiados bósnios de relixión musulmana a bordo. Daquela habia
moita expectación e toda unha
incógnita sobre o seu estado fisico e mental . Dous meses despois moitas causas mudaron seguramente na idiosincrásia dun
povo situado no centro da periféria. Os primeiros dias caracterizáronse polo recollimento absoluto, decretado pala Xunta e
cumprido escrupulosamente pala dirección do centro, co pretexto de comprobar o seu estado físico e coñecer a existéncia
de posíbeis enfermidades, cuestión que se alongou durante unha semana. Non obstante , ao
segundo dia os bósnios xa nomearon un comité de cinco persoas que se encarregara de negociar t0das as cuestións que
lle incumbisen, solicitando como

primeiro reclamo unha antena
parabólica e da própria televisión sérbia. Tamén dentro desta
arricada, produciuse a primeira
chamada a Bósnia, ao longo de
tres horas na segunda noite do
mes de Decembro.
Estes foron os primeiros pasos,
e a seguir estoupou a avalancha de solidariedade carballiñes a. Se nos primeiros dlas a
atención era para os desvelos
de Gudelj e Ratkovic e as suas
donas, enseguida entraron na
vida dos bósnios outras xentas
da vida local , entre eles os médicos que acoden á dependéncia unha hora diária e os membros de Protección civil que facian garda permanente.
Pero nesta engranaxe algo empeza a fallar, a libre circulación
dos refuxiados pola vila, por arde
explícita da directora do centro
que impedia a saida, ao tempo
que evitaba o reparto de roupa
gratuíta doada a Protección civil

e que se maquillasen as donas,
mesmo non deixou chamar a un
refuxiado a Zaragoza, onde están a sua dona e os seus tillos.
As reaccións a estas cuestións
non tardaron en chegar e na actual idade os bósnios familiarízanse ca Carballiño, ainda que
o toque de queda está pasto
para as dez da noite.

Instaurar a normalidade
A solidariedade deuse en diversos círculos, algun delicado por
mor da relixión islámica dos visitantes, por exemplo a presenza no Belén vivente de Dacón
ou os agasallos do Conselleiro
de Traballo, Gil Sotres con moti\lO do dia de noiteboa.
Por outra banda, a docéncia e
o tempo libre vívense no interior da Residéncia. Na actualid ade receben unha hora de
clase de español, idioma que
xa dominan dun xeito aceitábel

os máis cativos, mentres que
aos maiores cústalles máis, ao
tempo que os Sábados son
destinados íntegramente a manualidades e no seo da própria
residéncia unha dependéncia
foi convertida en aula. De Galega non. receben clase.
Con todas estas iniciativas polo
médio, os bósnios buscan agora
estabilizar do mellar xeito posíbel a sua vida, e esgotar os seis
meses que a priori ian pasar no
Carballiño, algo que cáseque todos comezan a pór en dúbida,
porque no mes de· X-uño moitos
son os que non pensan quepode estar arranxado o conflito dos
Balcáns, mesmo a própria Xunta
· de Galiza, que xa desviou cara o
sector privado as prazas hoteleiras desta residencia que tan só
traballa seis meses ao ano e
que nesta ocasión-non poderá
abrir as suas portas ao visitante
no mes de Abril , senda unha auténtica incógnita o que poda pasar coa forza do verán.+

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

Mais estes bósnios xa non son
como aqueles exilados que marcharon da península ao rematar a
guerra, ou os xudeus que fuxiron
co posta, os que puderon, para se
libraren dos campos de extermínio názi. Estes son exilados de luxo, con ouro para pagar a sua fuxida, con recursos para adquirir
estudos universitários, con cultura
para esixir un trato digno; de aí o
enfrentamento coa directora da
Residéncia que os acolle , Consuelo Fernández Sueiro, obstinada en vixiar os seus horários, en
controlar as suas vidas.
Estes bósnios sábense organizar, e asi o fixeron aos dous
días de pisar terra galega, montando un comité que negoeiase
as .cuestións do seu interese ... ,
pero tamén saben recoñecer a
hospitalidade, por isa din que a
estadía na Galiza é "super".
Pero o desencontro coas autoridades non é novo, outro grupo,
este albergado nun coléxio de
Madrid, tivo que solicitar máis e
mellares servizos hixiénicos, e algunha família optou por marchar.
Mágoa que facer de parente rico
resulte tan caro!+
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todos foi resaltado o
abrumador baño que as
equipas galegas lle propinaron ás asturianas o pasado
fin de semana. Hai felicitar especialmente esas tres goles do
Celta e ese partido realmente
antolóxico de Vicente . Quen
non vise as imaxes xa podeilas a buscar para impartir li cións do que é dar un recital
de bon xogo.
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oa iniciativa a da Xunta

Directiva celeste pola sua
determinación á hora de
invitar a 100 nenos refllxiados
bósnios no último partido de
Balaídos. Apesar do penoso
espectáculo futbolístico que viviron aquela xornada, o certo é
que o detalle satisfaceu a uns
e a outros, de tal forma que se
bota a faltar no outro grande
estádio do país; compre neste
senso deixar unha boa imaxe,
pois cos binómios sérbios-españois e bósnios-galegos , vaia
vostede a saber: hoxe por ti ,
mañá ...

S

e hai quince dias criticabamos a desgana coa
que os españois comentaban as ·andanzas e corrarias
deportivistas, agora tócalle o
turno aos cataláns, concretamente a un dos máximos dirctivos do F.C. Barcelona, quen
• ante a pergunta sobre se o
"Depor" podia gañar a Liga
·respostou unicamente que: "...
el Deportivo es el animador de
esta liga ... ". Como tantos e
tantos alén Bierzo, parece que
o señor Minguella trabuca Riazor co Circo Price e a Arsénio
con Santa Claus .

P

arque .. . talamos do Deportivo, pero non é o único pallasa do noso despreciado deporte. Eis o Pontevedra, sumido nunha crise tan
ou máis abafante como a do
Recreativo de Huelva ou o Elx,
foi de~preciado polo presidente da Federación Española de
Futbol mentres que os sureños
tiveron todo tipo de atenéións
por parte do mesmo. Días despois o adestrador dos xerezanos comentaria: "... es que parece que no somos españoles ... ". Fica patente que nunca
houbo un parecido coa realidade tan acusado coma este.

O

nde non hai nengun
parecido coa realidade
é na chamada "equipa
galegp. de ciclismo" que capitanea Alvaro Pino. A citada escuadra correrá sob o patrocínio de Kelme-Xacobeo 93 e en
concordáncia coa denominación debería contar cunha nutridísima representación pátria;
velaí a restra: -seis colombianos, dous cordobeses, dous
granadinos, dous alicantinos e
tres galegas entre outros. E digo eu: non seria máis axeitado
trocar o nome polo de "KelmeCartuja 93"? •
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Xosé Fariña Jamardo
As Deputacións perderon todo sentido e terán que desaparecer'
312 concellos galegas. Até agora
só se publicou a parte xeral , que
permite seguir a evoluc ión da
ordenación territorial en conxunto .
Coido que é un esforzo valioso
para poder ver recollidos os dados
fundamentais da vida local na Galiza. Con isto e cos libros anteriores que fixen sobre as parróquias ,
cumprin todo un proxecto, que
agora poden utilizar outros.

• XAN CARBALLA

Xosé Fariña Jamardo
(Caldas-1919), é unha
de.sas figuras
intensamente
traballadoras, que dan fe
desa adicación desde
unha obra plural que
cultiva a literatura e o
ensaio. As suas novelas
en galega e en español,
tocan en moitos casos
aspectos críticos da nasa
história recente (guerra
civil, contrabando de
wollfrámio .. .), e no campo
do ensaio estudou todo o
relacionado coa vida local
e a ordenación territorial.
Secretário de concello
durante moi;tos anos,
exerceu o cargo tamén na
Deputación de Pontevedra
até a sua xubilación no
1986 e foi Oficial Mai,or na
constitución do primeiro
parlamento autonómico.
A maio.ria dos estudos sobre

a

parró,q u ia e os conceH0 s, do
ponto de vista históric,o e actual
son da sua autor1
ia. Téñeno en
canta nalgun 0 rganismo?
1

Ten proposto unha estrutura da
administración local que ten na
base as parróquias e despois
vai subindo até a bisbarra, con
diferentes níveis?
O Estatuto di que Galiza fará leis
para a parróquia e a comarca, e
son duas causas que están sen
tocar. Lembro que estando no
Parlamento como Oficial Maior,
António Rosón díxome ao comezo
da primeira lexislatura que fose
estudando unha lei de comarcas e
. eu advertinlle que ocasionaria
moitas regueifas polos conflitos locais, e que mellor era facer unha
lei das parróquias, que seria menos problemática. A miña proposta era darlles persoalidade xurídi-

ca e que non se converteran en
entidades burocráticas senón sociais, co.n capacidade para administrar os seus bens. O que aqui
ocorre non sucede neutro lado,
porque en León hai constituidas
máis de 600 entidades menores e
nós somos ternos 9 (8 en Pontevedra e 1 en Ourense) .
A proposta máis recente de Lei de
Parróquia é de Camilo Nogueira,
seica estaba apoiada nos meus
traballos , foi rexeitada. Non sei cal
é a causa de non atreverse a poñela en marcha. A parróquia é o
primeiro ponto de encentro dos
núcleos máis pequenos , primeiro
cun senso relixioso e despois cun
carácter de servícios comuns. Esa

r----------------------------------------------------,
1
No primeiro Parlamento
todo foi improvisado'

1

Vostede era Oficial Maior cando a constitución .do primeiro
Parlamento autonómico.

1

Comigo nolíl contan pa~a nada en
neng¡un aspiecilr~:». apiesar de que
cas e a total'i dadJe dos estudos que
se tieñen fe i~o sobre, estas cuestíóns s,0111da m1ílffi1a autoriia. Ouizais
porq1..1e1,ás veces, é menor estar no
cotarro, e adh::ar.s,e á adu~ ación ...
pem 11011 me, imiporta.. ,Ag,ora van
saír os de.z tomos que ~e:st.an sobre o estudo histó~ico 'ª'actual dos
1

'As parróquias teñen
que ter persoalidade
xurídica'.

Fun escollido por razóns técnicas, porque dominaba o galega e tiña unha longa experiéncia no proceso administrativo.
Estiven no cargo algo máis
, dun ano, compartindo este tra1 bailo ca da secretaria da De: putación de Pontevedra. Aquel
l primeiro parlamento era moi
1

improvisado: Ramón Castromil , que era deputado de AP,
foi o encarregado de traer as
sillas; estivemos na parte de
arriba do Pazo de Xelmírez,
onde chovia que era de pánico, onde non había báter, ... e
estivemos ali cinco o.u seis meses. Funcionouse durante todo
ese tempo moi ao ralenti, e levou tempo facer o regulamento. Foi unha etapa con moita
espontaneidade. +

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

agrupación territorial tiña historicamente un sentido de utilidade, en
maior medida respeito a duas causas que o poder central consideraba necesárias: o tributo dos homes e o tributo dos cartas . O tributo dos homes que se facia mediante a quinta , que se escollia
por parróquias , e mesmo ternos
os soldados pilóns que tiña que
vestilos a parróquia ... e despois
era unha unidade para o cobro de
tributos.
En Asturias hai xa vários anos que
está posta en marcha unha lei sobre as parróquias , ainda que non é
o mesmo problema ca o noso.
Ternos máis de 3.600 parróquias ,
ainda que iso varia porque nas cidades criáronse algunhas novas.
A parróquia segue a ser a entidade
administrativa básica, como a recolle o Estatuto de Autonomia , e
iso apesar de que os tempos mudaron , especialmente na urbanización da povoación rural. O ascenso de povoación das cidades, e a
atracción que provocan segue medrando, tamén as vilas van a máis.

A província e as deputacións teñen algun sentido administrativo, hoxendia?
En realidade hoxe a misión das
deputacións é axudar aos concellos. O sentido que tiñan antes desapareceu, primeiro co Estatuto e
agora máis coas competéncias
crecentes das cidades. Antes a
Deputación era o organismo político por exceléncia: controlaba os
orzamentos e érao todo. Vivin
ambas etapas e falo con pleno
coñecimento. Na etapa actual
perviven porque non hai unha organización efectiva do território.
Se estivese feita a leidas comarcas a Deputación sobraba. A pugna dos presidentes das Deputacións é para opoñerse a esa ordenación territorial.
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REIVINDICACIÓN DA PARRÓQUIA
A vixéncia da parróquia rural galega como primeira
entidade local de agrupamento, esixe un recoñecimento da sua persoalidade social e xurídica, que se·
suxeite ás bases que como proposta para este recoñecimento enumeramos, e que terán que ser desenvolvidas coa debida amplitude, pasto que nelas só
tencionamos reflexar os basamentos para unha posíbel regulación no porvir.
1ª No réxime local para Gal iza terán tratamento afastado as entidades urbáns e as rurais. Desaparecerán
os actuais Axuntamento rurais.
2ª A entidade rural básica na arde local , con persoalidade territorial , social , xur ídica e ad ministrativa é a parróquia.
3ª As parróquia s
axú ntanse en bisbarr as naturais, q ue
constituen unha unidade económica,
administrativa e de
prestación de servícios, con persoalidade xurídica.
4ª Todos os servícios de carácter bisbarral serán de compet é n c i a da bisba rra, representada
polo Concello de
Bisbarra . Todos os
referentes ao ámeto
parroquial serán de
competéncia da parróquia, representada polo Concello ou
Xunta parroquial.
5º O Concello da
Bisbarra, terá como
membros aos Pedáneos ou Maiordomos das parróquias
que compoñan a
bisbarra -un por cada unha- os cales
elexirán ao Alcalde
ou Xerente da Bisbarra para un mandato de cinco
anos.
(... )
7& Na cabeceira da Bisbarra ficarán estabelecidos
todos os servizos técnicos , burocráticos , sanitários,
culturais , urbanísticos , de transportes , beneficiéncia e semellantes que teñan carácter bisbarral e
que, através dun axeitado e efectivo sistema de comunicacións, atenderán comenentemente as necesidade de calquera clase que xurdan nas parróquias. (... ) En realidade a Bisbarra supón unha
mancomunidade de parróquias para a prestación
dos servizos comuns que o demanden, entre eles
os administrativos .

A província cando se criou quizais fose necesária, pero agora,
cos sistemas de comunicación e
as posibilidades que hai non ten
sentido. Por exemplo, na rede sanitária téndese a facer hospitais
comarcais, e xa non son precisos
hospitais pro ivinciais, como antes ... Esa mesm a fi losofia pódese
aplicar a outras necesidades que
antes cabria a Deputación.

Son moi fortes as forzas que se

'Q medo a facer
unhaleide
comarcas está
sobre todo nos
poderes
provinciais'.

8ª Son de competéncia da parróquia todas as cuestións sot;>re o governo e aproveitamento dos montes
en man comun e comunais existentes no seu termo,
e dos demais bens da mesma, inclusive os que lle foron tirados, e qtJe lle serán devoltos; asi como a chamada policía rural; nun senso amplo: camiños, fontes, pontes , lavadeiros, abrevadeiros, estivadas, berreas, arranxos, aproveitamentos, tornos , muiños, airas, cimitérios , adros, accións escontra animais nocentes, defensa dos incéndios forestais, festas da
parróquia, etc ...
9ª Correspóndelle tamén á parróquia o comparto de
cupos dos impostas e trabucos, a repovoación dos
se us mo ntes e a
cr iac ión de past ad oi ros e lameiros
comuns , o faguer e
aprobar Ordeanzas
parroquiais, interpoñ e r acc ións xu dici ais, adem inistrativas e conte nciosas
de calque r xénero
para a defensa dos
seus intereses , ordear a pres t ació n
p érsoal pa ra as
obras comunitárias
parroqu iais e arranxo de camiños e corredoiras, e, conxunt ament e co abade
ou párroco, a adm inistración da Fábrica da igrexa parroqu i al e dos seus
be ns . En termos xerais terá que pular e
acadar o desenrolo
co munitári o da· parróq ui a, asinándolle
os meios que precise a atal efecto.
'

1Oª O Pedáneo será
elex ido po r ci neo
anos por t odos os
viciños dela (.. .)

11 ª No Governo será axud ado por unha xunta de celadores composta por tantos Celadores
como aldeas teña a parróquia, elexidos ao xeito tradicional ou que se · xulgue máis comenente polos viciñers da aldea.(... )
12ª Os acordes que supoñan carga económica especial serán adoptados en Concello aberto xeral da parróquia (... )
(... )
14ª A vecindade , para os viciños das parróquias rurais galegas , terá carácter parroquial, aos efectos do
rexisto civil e demais oficiais. +
(A persoa/idade da parróquia galega. Sept, Vigo. 1977)

opoñen a esa reordenación?
Entendo pouco de política, pero
ainda son moi fortes e a proba é
que en once anos de autonomía
non aparece esta lexislación.

Pervivéncia do caciquismo
Coñece ben os mecanismos do
caciquismo?
Coido que seguen funcionando
por inércia histórica e ademais
porque desde o ponto de vista político o caciquismo é importante.
Aí ternos o sindicato de alcaldes ...
O que ten o poder local é o que lle
dá o poder aos demais, e mediatiza os comportamentos políticos.

Na sua novela Golfaróns de
sangue, fai o relato dramático
da sua própria xeneración.
Eu tiña dezaseis anos cando estalou a guerra e para min Golfaróns

é unha obra fundamental. Necesitaba sacar de dentro todo o que
nel a se conta, basado en moitos
ocasións en feít os reais. A etapa
da guerra foi terríbel, sobretodo no
comezo . A situación era insoportábel , a xente, co medo, xa ia pala
estrada co brazo ergueito, ca saudo falan xista. Eu vivin todo ese
tempo que tivo necesari ame nte
que criar fondos traumas tanto nos
que perviviron como os que sofreron directamente a represión .+

'Q caciquismo
funciona por unha
poderosa inércia.
Que é senón o
sindicato de
alcaldes ... ?'

r-------------------------,
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TUI
PRESENTAC IÓN DE:

OS CONQUISTADORES
MODERNOS
MOVIMENTO OBREIRO
NA GALIZA DE ANTE-GUERRA
coa intervención de:

Alfonso Ei ré
(Director do semanario A Nasa Terra)

Bieito Alonso
(Profesor e historiador, autor de
Obreirismo en Tui, 1900-1936)

Dionisia Pereira
(Economista e historiador, coordenador do libro)

Venres 22,
na casa do Concello ás 19,30
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ao festival
de poesia

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Nom podemos dizer que nos sorprende a multa de 500.000 pesetas imposta a Sociedade Cultural
e Deportiva Condado de Salvaterra de Minho, polo Governo Civil
de Pontevedra.
A celebra<;om
do XII Festival
da Poesía, sem Nomse pode
permisso administrativo permitir que
correspondente, um povo crie a
contemplado na sua própria
chamada "Lei
Corcuera", por cultura.
denuncia da Acria~om
Garda Civil, é a
deve estar
ra<;om esgrimida
pola autoridade coordenada e
guvernativa.
controlada

Montgomery Clift
"viviu atormentado
pela sua ambiguidade
sexual" din ·en TVE-2.
Máis ben, do galán
dos anos cincuenta,
moreno e de ellos
azuis, haberia que
dicer que viviu
atormentado pela
sociedade debido á
sua opción sexual.
Vese que as
televisións destapan o
sexo pero manteñen
as ideas a escuras.

A fortaleza dun

Decimos que palas altas
nom nos sor- instáncias.
prende porque
estamos asistindo a um endurecemento das condigons políticas
e sociais em geral. Servam como
ejemplo as políticas económicas
restrictivas para trabalhadores e
trabalh-adoras, o desmantelamento dos sectores productivos
do País, a repressom de qualquer disidencia ou simplemente
todo o que qüestione a actual arde das causas ...
As mulheres acusamos um aumento do sexismo em todos os

A cruzada da

xunta da Gall.za

1

que ninguén fale mal
de Franco na miña
preséncia", explicou
Juan Carlos 1a Selina
Scott, a xornalista de
televisión inglesa,
autora dunha
reportaxe sobre o rei.
"Un ten que admitir de
onde ven e ese home
(Franco) foi o que me
puxo a min no trono".

Segundo Manuel
Fraga os socialistas
están levando a

campos: aumento das agressons, brutal utiliza<;om da nossa
imagem nos medios de comunicagom, aumento da prostitugom
e a pornografía, ofensiva contra
a tiberdade sexual ...
"A poesía é um arma de combate" decia o poeta. Quando os poetas e as poetisas cantam para
um pavo e este escoita-os, essa
arma vólve-se perigossa: cis a
valoragom de fondo para decidir
a sangom contra da Sociedade
. do Condado, o verdadeiro perigo
para a "seguridade ciudadana".
Nom se pode permitir que um
pavo cree a súa propia cultura. A
crea<;om deve estar coordenada
e controlada palas altas instáncias anque resulte menos popular e tenha etiquetas de impar-

ta<;om: eis a filosofía das actuais
políticas culturais aplicadas pala
administragom em este País.

mes das estradas en galego, seguen aparecendo letreiros en español e misturados.

As voces devem ser unánimes
contra a repressom de um feito
cultural da trascendencia do
Festival da Poesía do Condado.
Mulheres Nacionalistas Galegas
quer sumar a súa, e esigir do
Governo Civil de Pontevedra o
levantamento da sanc;om . •

A estrada N-640 Lugo-A Veiga é
un exemplo: Non aparece o
acento en Rubiás, emítase como
moitas veces que non coincide o
artigo co español (As) Rozas,
aparece i;n ponto tras Cauto de
A, e ao A fáltalle o acento; isto
do ponto gostarfame saber o seu
significado, porque xa o atopei
na estrada C-544 de Montesalgueiro a Lavacolla tras A lllana
sen que teña nengunha explicación léxica en galega, ademais
do desastroso Pte. Carreira, onde ten que pór Ponte e non esa
abreviatura non sei se para aforrar letreiro. Mais sigamos na N640, póñennos *Rioxuan, cando
en galega é Rioxoán ou a forma

MUIHERES NACIONAIJSTAS

GALEGAS (MNG)

A voltas

coa toponímia
Despois de todos estes anos loitando porque aparezan os no-
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estado mídese, din,
polo peso da sua
moeda. A nova
peseta non semente
está devaluada,
senón que
materialmente apenas
se ve, esvase entre o
dedo furabolos e o
matapiollos. A Peseta
é a cada máis peseta
ou seña peso
pequeno (pesiño, en
galega).

"Nunca permito

GONZALO

A infáncia de moitos dos que
hoxe ocupan despacho público
garda recordos
oarregados de
relixiosidade e
pecados ve- Ogroso do
níais. Eran os funcionariado
tempos das misións palas pa- optou por
rróq u i as, da abandonaras
adoración nocturan, do ange- pregárias do
lus e do bico executivo e
na man ao pá- aproveitar a
rroco sempre
disposto a fus- xornada para
tigar aes seus tomarse uns
fieis desde o
viños.
púlpito, co fin
de preservar
os bons costumes e os mandatos do catecismo do padre
Astete.
Cos anos foise perdendo aquilo
da misa dominical e as excursión das "hermanas Ursulinas".
Como moito fixémonso devotos
das romarias de verán, para
aproveitar as paradas da procesión en meterlle unha ración de
empanada e saudar os emigrantes que voltan sempre pola
festa do patrón.

Os empregados da Xunta de
Galiza tiveron oportunidade de
reviver o pasado, grácias á iniciativa do 'Presidente Manuel
Fraga. Convocou unha peregrinación de todos os seus efectivos, para que unha masa de xefes de negociados, subalternos
e altos asesores, pudesen gañar
as indulxéncias plenárias que os
libren dos pecados cometidos no
exercício da sua función.

o intento

de substituir o arrope
de miles de gaiteiros no dia da
entrada triunfal para facerse
cargo dos destinos do governo
galega , por unha multitude de
funcionários de garavata convertidos en integristas xacobeos, converteuse nun acto de
adesión ao patrón de Villalba,
só respaldado polos máis recalcitrantes . Mentres o groso do
funcionariado optou, co mellar

- - - - - Vítima e peregrino-----Vénancio Peña é un paisano viciño da parróquia de Queizáns, c...oncello de Verin. No di a de onte
transladouse desde a sua casa deica San Caetano co fin de resolver
uns pequenos problemas mundanos. Conquerir cobrar a subvención por reabilitar a sua vivenda
ruraC concedida hai mais de seis
meses, pero pendente dun par de
sinaturas oficiais. Os responsábeis
de facerlle o trámite non se atopaban no seu posto. Estaban ocupados en cousas eternas e de fondo
contido espiritual. A Xunta ao
completo co seu Presidente á cabeza, fórasé á Catedral de Santiago, co fin de gañar o xubileo. O
interesado voltou a sua terra coa
consciéncia tranquila, ten uns govern antes que irán ao ceu, pero
cos petos baleiros, ninguén lle pudo pagar a subvención para saldar
as contas que ten pendentes.

Feliciano Alburquerque, funcionário en comisión de servizos con nível trinta, adxunto ao negociado de
peitoris e postes comarcais, con destino nos servizos centrais da Xunta
de Galiza, actuou durante a peregrinación xacobeo dos empregados autonómicos como porta-estandarte da
Confraria de abnegados e servís fillos da Vila do Deza. Tamén foi un
dos que tirou da corda do Botafumeiro, baténdose o record de altura
e velocidade do famoso incensário.
A devota xomada do probo servidor
público rematou no seu despacho co
rezo do rosário e vários cánticos
cuaresmais. Os cidadáns que se
acerquen polo seu negociado deben
estar sobre aviso. Se observan no
rosto do xestor síntomas de dor, enfado e má uva non se debe aos labores do seu posto ou ás demandas solicitadas, é que leva o cilício posto e
iso manca un pouco. +

sentido comun, por abandonará
sua serte as pregárias do executivo autónomo e aproveitar o
receso na xorrnada laboral para
tomarse uns viñas e vários pinchas de tortilla.
Pero o grave do asunto é o desamparo no que se deixa aos
administrados. Os responsábeis de solucionar a crise eco- ·
nómica, criar pastos de traballo, negociar transferéncias e
investir os orzamentos públicos, encoméndase os desf gnios divinos e solicitan que sexa a imaxe dun Santo, ou non
tanto, morto hai alguns cantos
de unos do que dubidosamente
se pode afirmar que coñece o
idioma galega, quen xulgue os
seus actos e saiba perdoar as
faltas de tan piadosos governantes. En coeréncia prática, 1
debe ser reformada a democrácia vixente para cambiar as urnas por rogativas , as campañas eleitorais por vía crucis e
as ventaniñas da administración por confisionários.
Queda por saber a peniténcia
imposta aos peregrinos, seguro
que obtiveron máis benevoléncia da que !les pode dar un agricultor da Límia ou un parado do
Ferro!.•

XAN

CARLOS ANSIA

(SANTIAGO)
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popular Rixoán; as palabras
compostas aparecen distintas,
antes de Meira aparece Casanova, á saída Río Cabo, onde teria
que pór Riocabo; tamén seguimos cos "pe1ig ro de incen -.. Na costa
dio" e elimináronse os que seguea
estaban en ga- aparecer
lega dos mon- Vivero e
tes viciñais, era
demasiado para El Ferro/ Por
eles!
Viveiro e
Na ·costa segue Ferrol.
a aparecer *Vivero e *El Ferrol
por Viveiro e
Ferrol, e póñennos ben enriba
para que non cheguen os dos
"sprays" como no cruce de Barreiros a Mondoñedo.
E, por último, gostaria de saber
de quen é a feliz idea dos letreiros que poñen "Concello de A
Pontenova" ou "Concello de A
Fonsagrada", que eu saiba no
galega de+A daria da, o mesmo
ca en portugués, e non entendo
como esta prática se está estendendo por toda Galiza rachando
coas normas máis elementais do
galega (que coñeza só se salvou
o Concello da Estrada).
Todo isto quer dicir que xeralmente tras unha estrada nova
non só non se corrixen os letreir os senón que aumentan en
erras polo influxo do español.•
CARLos XEsus VAREIA AENUE
(ÜVIEOO)

Entrega de
cartos de Bicis

polaPaz
O Martes, 19 tivo lugar nos locais da INTG en Lugo a entrega
dos cartas desviados do imposto
da renda para fins militares a fins
pacíficos .
Como cada ano a campaña de
obxección fiscal é coordenada
desde a Galiza para apoiar cos
cartas recadados a un ou vários
proxectos pacifistas, ecoloxistas,
solidários ...
Este ano os cartas recadados na
campaña de Obxección Fiscal
serán entregados ao colectivo
Bicis Po/a Paz para o envio de
bicicletas a periodistasda selva
amazónica peruana, na zona de
Yurimaguas.
En total recadáronse 965.642
pesetas en toda a Galiza, das
cales 304.962 irán destinadas
para o envio de bicicletas a distintos proxectos de cooperación
no Terceiro mundo, coordenados
pola organización non governamental galega "Bícis pola Paz".
Deste xeito os 93 obxectores fiscais que están censados na Galiza expresan o seu rexeitamento
aos gastos militares, ás vendas
de armas, e apostan através da
obxección fiscal pola solidariedade, a xustiza e a paz.
Este ano xunto con outros proxectos foron eleitos os de "Bícis
pola Paz" unha ONG de Chanta~
da que se adica desde hai cinco
· anos a cooperar co Terceiro
mundo através do envio de bicicletas a médicos, cooperanles,
parteiras, qooperativas e neste
caso a xornalistas para poderen
desenvolver o seu traballo, que ·
debido á precariedade do trans-

porte motorizado e a prática inexisténcia de infraestruturas viarias vese moi dificultado. Oeste
xeito tamén se quer apostar pala
bicicleta como un elemento de
transporte que poda axudar ao
auto-desenvolvimento dos pavos
do Terceiro mundo, que rachen a
forte dependéncia económica e
enerxética a respeito dos pavos
ricos.+
AsEMBLEA GALEGA

DE ÜBXECCION FISCAL

Valoración
sobre os
incéndios no 92

ALDEA
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TELEFONE CAMILA-CARLOS
NANINA SANTOS

Vivimos sociedadesnas que o direito á intimidade non existe en
absoluto. Hai bancos de dados verdadeiramente especializados en
recoller todo canto atinxe á vida das persoas. Se estás
embarazada, se tes fillos, se gañache ultimamente un millón de
pesetas, se praticas unha sex:ualidade polimórfica ou che vai un
ponto de sadomasoquismo, se durmes de meio lado ou roncas a
intervalos, se cumpres coa facenda como manda o catecismo, etc.
Eu tefio unha posición moi contrária á censura, favorábel á
libetdade de expresión, a que a prensa, os meios de
comunicación podan informar sen atrancos.

A Asamblea de Grupos ecoloxistas e Naturalistas de Galicia
(AGENG) valora positivamente
que duranteo ano 92 os incéndi os forestais afectasen só a
12.326 hectáreas no naso país,
segundo a información divulgada
pala Consellaríia de Agricultura,
Gadaría e Montes.
A xuízo da AGENG, coordenadora da que forman parte a maioria
das asociacións galegas de defensa do ambiente, a eficácia do
Servizo de Defensa contra lncéndios Forestais da Dirección
Xeral de Montes e Meio Ambiente Natural e as chúvias caídas
regularmente, sobretodo nos meses de maior risco, son os factores que explican a reducida superfície de monte queimada durante o ano pasado.
Mais o elevado número de incéndios contabilizados, 8.202, indícanos que o
grave problema
ecolóxico que
constituen os in- Unha medida
cé n di os forestais está ainda preventiva que
moi lonxe de ser deberla
realmente resal- xeralizarse é a
to. A AGENG
entende que só repovoación
se solucionará das regatas
cando se erradi- con árbores
quen as causas
estruturais que frondosas
facilitan a sua autóctonas.
aparición , sen
querer negar a
importáncia dun
forte despregue
de meios destinados a combater
a lapa como o que hoxe felizmente existe na Galiza.

Porén, non é excesivo que uns cidadáns non podan confesar
mutuamente os seus ardores sex:uais, os seus desexos, sen que
saia a pública subasta? Que xornalistas, directores, linotipistas ...
están atrás da decisión de publicar a conversa?

España aunha
situación como a de
1934 (revolución de
Astúrias) ou como á
que deu lugar
-segundo el- á
guerra civil. Porque o
di ria? Non pola forza
das esquerdas. Quizá
pola crise. Tampouco
parece que haxa ruido
de sables, nen
sequera deben quedar
sables. Será que
quere máis cartos
para o Xacobeo?

É realmente esa conversación telefónica Camila-Carlos a que vai
dar aos británicos a medida do seu aspirante a reí? É isto o que

importa aos governados do facer dos seus governarites?

O Pórtico das

Non é bon confundir o direito a informar coa perda de respeito
para a intimidade das persoas , á marxe de que estas cingan
coroa real, mono, mandil ou calquer outro indumento de solaz
ou traballo.

Platerías encóntrase
en mal estado.
Sábese agora. Se
cadra para o 25 de
Xullo ten unha
andámio por diante e
unha lona co rótulo de
Construciones
Agraman. A Xunta
daquela oferecerá un
vídeo gratuito aos
peregrinos coa imaxe
da arpa de David.

Estámonos convertendo, e estannos a converter en miserábeis . •
afectando negativamente á paisaxe, á fauna e á flora. Unha alternativa á abertura excesiva de
cortalumes poderia sera limpeza
de camiños antigos. Unha 1')1edida preventiva que deberia xerali-zarse é arepovoación ds regatas
con árbores frondosas autóctonas, que forman masas máis resistentes ao lume que os monocultivos de piñeiros ou eucalipto.
Un dos maiores desatinados
ecolóxicos do produtivista Pl_ano
Forestal do Governo galega, relacionado coa problemática dos
incéndios forestais , é a promoción de masas forestais dunha
só espécie, densas e regulares,
que a incrementan o risco de difusión de incéndios e tamén de
plagas. Ademais as espécies
máis favorecidas, piñeiros e eucalipto, resultan estar entre as
máis combustíbeis.

· No tocante ao funcionamento do
S.D.C.l.F. a AGENG propón que
os seus traballadores realicen
durante os meses de menor risco de incéndios outras tarefas
É preciso tamén destacar que relacionadas coa mellara do
meio natural, e que se mellore a ·
actuacións destinadas a combasituación laboral dos traballadoter os incéndios, como a abertures temporais. Consideramos tara de cortalumes ou pistas foresmén que se deberian constituir e
tais , frecuentemente causan un
pór en marcha os denominados
importante impacto ecolóxico
"C omités Locais de lncéndios",
nos nasos montes, x que se reaque terian unha función consulti. lizan cun enfoque produtivista,

SILVAR

v_a e no que deberian estar representadas as asociacións de
defensa da natureza, ademais
dos proprietários de montes, indústrias ...
Por último a AGENG quer destacar que desde unha perspectiva
ecolóxica non é boa a eliminación non selecUva do mato, pois
ainda que incrementa o risco de
incéndios, o mato produce importantes beneficios ecolóxicos,
como por exemplo protexer o solo da erosión.•
AGENG
(COMPOSTELA)

Espertares _
Serian aproximadamente as
duas da madrugada, vésperas
de Noite Boa, achegabámonos
amodiño, con moita tranquilidade
pola chamada auto-estrada, pois
un ainda non chega a entender
como desde Adanero até pasado
xa Benavente -perto de 300
Km- non custa unha chica o
percorrido, contando cunha seguridade incribelmente maior, e
no desvío de Marín-Pontevedra
pedíannos cáseque 400 pta.,
cun percorrido duns 23 Km. mais
ou menos ... Causas di ria o noso
benquerido Daniel; mais ali estabamos nós, botando o peito para
diante e maxinando naqueles
salteadores de camiños do século XVIII os cales eixixian direitos
de peaxe, mais a diferéncia era
que llo facian á nobreza, .non aos
traballadores.
Afrouxamos o bulso e tiveron a
amabilidade de desexarnos Bon
Nada!, causa que ainda cavilamos no ladrón amábel, algunha
comédia; poisque aquilo ben o
parecía pero mais ben unha traxédia. Deixamos atrás o posta de
peaxe e despois dun curto percorrido apareceu dediante de nós a
paixase dunha grande iluminación, grandes chaminés e toda
unha parafernália celulósica: a
fábrica dos repolos, como acostuman chamarlle as miñas tillas.
A verdade é que enchia de ledícia aquela paisaxe tan acolledora; a ria abríanos un camiño de
luminosidae, camiño simbiótico

Práticos foron na
catedral de Lugo que
arranxaron e
iluminaron dous
retablos que até agora
pasaran case
desapercebidos. Claro
que a luz non é gratis:
hai que introducir
unha moeda de vinte
pesos. É natural. Xa
non queda quen bote
no cepillo.

O governo do
Estado presentou un
informe favorabel á
petición de
excarceración de seis ·
dias dos policias
Amedo e bominguez,
acusados de ser os
inductores do GAL e
condeados a 108 anos
de prisión. Un par de
semanas antes vários
xornais ofereceran a
notícia de que Amedo
e Dominguez
observaban un bon
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comportamento no
cárcere. A xuiza
encarregada do caso
non aceitou a petición
de liberdade temporal.
Falloume a xuiza, non
se pode estar en
todo!, debeu matinar
Corcuera.

Señores da
guerra son os de
Somália. Negriños
pobres, prendidos da
barbárie que afame
pode facer aniñar en
calquera. O
colesterólico Bush, e~
troques, non é un
señor da guerra, é un
abó sábio, un santo
con cara de pau.

Duras críticas tivo
que sofrer a cultura de
esquerdas, por mor do
seu "didactismo" que
ensombrecia o "estilo".
"Moralexa" foi ·
sinónimo de criación
pobre, como pobres
eran os cidadáns do
socialismo real. Agora
resulta que o cine
norteamericano (o
exponente máis sólido
da cultura ocidental)
está anegado de
xuices que ceiban
unha parrafada social,
cregos que utilizan o
púlpito para dar as
últimas consignas
morais ou calisquer
outro tribuno que
endereza as posíbeis
desviacións nas que
poidera ter ca~do o
espectador. O cine de
Hollywood -case todo
o que se pode verestá inzado de
moralexas, moito máis
pobres que aquelas
da esquerda. Agora,
cando a esquerda
sobrevivinte di algo
-como ten sinalado
Haro Tecglenobrígana a calar, en
' virtude da "liberdade
de pensamento".

••••••••••••••

Unha. das
meniñas,
agarrándome con forza
do brazo e tirando del,
·díxome: non
fumega!, ao
mellaré que
a pararon
para sempre. Que fermosas fantasi as rebulian
nos nasos
maxins.
Aquilo poderia de novo
con verterse
nun verxel
onde primase a conceición "explotación racional e ecolóxica?. Mais
unha vez a
realidade fíxonos apousentar
os
pes no chan,
cando nosa
NKJ E'AA cu~roAJ, ATAGuE A(REo
man direita e
SOR?R~SA COtJ M•SI LES ~ AJ,qf"A ~
rebasando a
E OBUSE$- FILLOA RECUED~ Df OIOCO/.A7E
antiga Lonxa
de Marin toneladas de
lua-ria que nos daban unha garieucalipto fixéronos devir da enmosa benvida. "Bon Nadal" na
soñación. Voltaria a encher Maporta da auto-estrada da celulorín ou Pontevedra, segundo a disa. Que amabilidade, coidamos
rección do vento nunhas cidades
nós; mais algo sobresaltounos
tremendamente polucionadas ,
sobremaneira. Que acontecia
danando silandeiramente a sua
ali?, era unha sensación estraña;
saúde epiemiolóxica, mentres
como se unha atmosfera de inpola outra beira milleiros de to. quietude nos arrodease e tentaneladas de aguas, ·resíduos da
se engolirnos . Non o podiamos
limpeza da pasata -Cloro (merentender, algo fallaba na proxeccúrio)-, dexenerando unha das
ción mental nosa.
mellares fontes
de riqueza ; a
Ollamos para Praceres, ao fondo
nasa economia
á direita, o coléxio "Os Sagrados
que non dubi- "Bon Nadal"
Corazóns'', en tempos baluarte e
dan en asasinar
na porta da
vangarda na formación dos tillos
a ellos vista.
das clases dirixentes da nosa naautoestrada
ción. Á esquerda, erguida e semXa , no corazón
da celulosa.
pre señorial, a igrexa de Praceres.
da vila -fermoMaxestuosa senlleira na frente . sa e mariñéira- Que
contra os inimigos do povo e ben
u n non pode amabilidade,
coñecedora dos que deron a vida
máis que rebulir
na loita da sempre tan temida inina sua imaxina- coidamos nós.
miga; "A fábrica asasina". O fume
ción enxugando
das suas chaminés e a terríbel
na encrucillada
contaminación das augas dun dos
histórica na que
ben máis fermosos que a "Nai Tenos atopamos e
rra" pudo doar aos seus tillos. A
o futuro cheo de dúbidas que
ria de Pontevedra reconvértese
nos guia polo camiño do non emdunha fermosa veiga, onde a
prego. A economía neoliberal e
ameixa nace sementada pelas
os acordes coa. e.E.E. tan estraninfas do lugar, extensión imensa,
gos no tecido industrial e comerfavorecedora. a Nai Natureza de
cial. Polo cal non podo máis que
moitos empr~gos dos cales dunha
facerlle un canto aos medianos e
o
maneira racional de explotación
pequenos empresários da nosa -;i,
serian o fundamento da maior fonnación, que desperten a realída- ~
te de riqueza para a zona.
de, que deíxen os egoísmos per- 8
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soais, quese organicen na frente, cóbado con cóbado coas organizacións sindicais e partidos
nacionalistas, pois é a única solución se dé verdade queremos
un futuro.
Dia 3 de Xaneiro, pola tarde,
despois dunha ollada chea de
sentimentos, mistura saudade,
mistura morriña, voltamos as
costas deixando polo noso lombo a nosa benquerida vila, mais
tamén o diaño da fábrica, rogándolle aos deuses que poda desaparecer nos seus internos, dándole paso á beleza, que nós tamén, ollando os traballos da nasa arquitectura, sabemos facer.
Piso a fondo o acelerador, coidando pasar de dia as perigosas
e terceiromundistas estradas nosas, afundíndonos nos neboeiros
do alto do Paraño deica pasar a
Canda. Ao final as estradas de
eastela, auto-estradas que non
custan un cadelo e que nos levan ao corazón da metrópole, un
emigrado ... +
ÚRLOS PIÑEIRO

(MADRID)

A Europa que
nos impuxeron
En España, hai un programa na

T. V.E. organizadopara aumentar

xer as destilerías de Whisky,
prescinden do cidadán -usan
gansos. No cárcere de Berga,
Suecia, (The European, 3 Xaneiro, 1993), un equipo de gansos
patrulla os perímetros, porque
son capaces de detectar e avisar
de fugas, a presenza de drogas,
e ademais, nunca se poñen en
folga nen esixen aumento de soldo. (Amén de problemas con
servizos mínimos, direitos do traballador, etc.).
Esta Europa da "seguridade cidadá" consiste, polo visto, en converter a xente na sua própria policía. E seguen a talar de seguridade cidadá apesar das accións
neo-názis asasinos en Alemaña, ·
apesar da "limpeza étnica" sérbia
dos bósnios, quer dicer, violacións, asasinatos, torturas e sabe
deus que mais ,
apesar da pe chadura
das
portas da e .E.E. Esta Europa
nos fouciños dos
viciños e dos de da
"seguridade
tora.

cidadá"

Poderí amos citar
tamén , ainda consiste, polo
que fagan caso visto, en
omiso, o mutis- converter á
ditatorial
mo
arredor do Trata- xente na sua
do de Maastricht, própria
de que se trata
en rea lidade ? policia.
Nen idea. Unha
pequena luz, quizá , nest e túnel
tan oscuro, é o firme non dos daneses, pero nesta época cínica ...

a colaboración entre o cidadán e
a policía, en Uppsala, Suecia,
páis que aspira a ser membro da
e .E.E. , existe un cursiño que
converte alguns cidadáns, de 1O
anos, en detectives. O obxectivo
de todo isto: fomentar unha sociedade que se autovixile. E de
paso, aforrar ou eliminar pastos
de traballo, xa que é o próprio cidadán que desempeña o papel
de policia. ("O mundo feliz" ou
"1984"?).

E iso é a Europa en que nos taopamos, xa que chegou esa data
tan esperada do 1 de Xaneiro,
1993, a Europa que nos impuxeron, que non é necesariamente a
Europa desexada. +

De feito, ·en Escócia, para prote-
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ENSINO DA MÚSICA, DEMANDA SEN ATENDER

A oferta pública non cubre a crecente demanda

de formación musical
As filiais d9s conservatórios pechan sen apoio financeiro
que·ocorre con periodicidade ao comezo do curso en diferentes vilas,
nas que os cóncellos teñen dificuldades para fornecerlle o apoio de
cartas que lle negan outros organismos. A inibición ven senda a constante, e só se retoma a decisión se a
mobilización toca políticamente algun ponto importante. En Cangas o
conflito segue aberto, cun concello
que fináncia a Escola de Música,
pero que non ten cartos para máis.

• XAN CARBAUA-XOAN M. ESTÉVEZ .

O s conflitos que desde
hai anos se veñen
dando nas filiais de
conservatórios en
diferentes vilas galegas,
veñen de vivir un novo
caso en Cangas. O
pano de fondo supono
a inadecuada estrutura
de educación musical
que mestura nunha
me ma oferta toda a
demanda musical. A
Xunta iníbe e ante a
indefinición lexislativa
e desatende unha
demanda educativa e
cultural que medra na
sociedade sen centros
apropriados nen cartas
suficientes.

Demanda laboral

Só na Península do Morrazo, case
400 persoas, na sua meirande parte
rapaces, están matriculados na filial do conservatório e na Escala
de Música. A incapacidade económica do Concello de soster o profesorado da filial -até agora pagado

pola Xunta- provoca que, se ninguén se fai cargo, máis da metade
deses alumnos teñan que deixar
uns estudos para os que as institucións parecen non ter resposta. A
estrutura da pedagoxia musical en
Galiza ten un complexo organigra-

•..•..••.•.•..•.•.•••••.•••.•....••..•.....•..........•.....................................•...••.••••• ,

: Que aprendin no conservatório?
O ensino musical dos Conservatórios desenvólvese condicionado
polas particulare caracterí ticas
dos centros de ensino e profesorado, que valéndose dos meios e da
lexislación vix.ente ao re peito, a
miúdo conseguen ampliar os obxectivos dunha formación docente, tradiconalmente limitada á
función implícita na denominación emántica de tai centro de
ensino· i to é función de conservar, perpetuando unha dinámica pedagóxica estancada, á
marxe do pa o
do tempo.

Penas, que saiu da Galiza por Europa adiante para formarse na pedagoxia musical: "queria aprender a razoar a lóxica dos métodos
de ensino; quer dicer, comprender a música desde dentro para
fóra".
A función da partitura resulta clave no ensino musical: hai quen
procura implesmente transcreber
sonoramente o escrito no penta-

"Ultimamente.
os conservatório
galegas
van e enchendo
de xente nova.
que aporta un ha v; ión mái.\'
xeral da música; non só se
Jala de Mozart
e Beethoven.
senón tamén
dos B eatles, de
música folclóDario Moreira, á direita, con antigos companeiros do grupo
rica, etc"' ma- do Conservatorio collín confianza en min mesmo'.
nifesta Aleixo
grama, e pola contra, outros renAmoedo, profesor da filial do
tan vivenciar un papel morto: "eu
Conservatório de Vigo no Porritiven coa música clásica sensaño. "Hay xente que se ere moi váción moi fortes, guiándome pota
lida e desprecia o Conservatório,
partitura", confesa Dario Moreie logo, cando os ve~ tocar, comra, ao tempo que lamenta o clasisprabas que, cando menos,fáhalle
mo imperante no Conservatório
humildade; pala contra, tamén
de Vigo, discriminatório cos aluhai profesores que adoecen de
nos procedentes do rural: "/so si
certa sobérbia", comenta Dario
--di Darío-- nas aulas collin seMoreira, do grupo Olio ó can, que
guridade en ·min mesmo, confiractualmente. dá clases particulares
mando coñecimentos.. que adquiride guitarra, lago de pasar palas
. ra previamente , dwi}ja forma. auaulas dun Conservatório Superior.
todidacta. A cuestión é descobrir
No mesmo caso se atopa Carme

~

No caso de Cangas reprodúcese o

(contjnua na páxina seguinte)

•..........•.••••••••....••.•.............•.•.•.••................. ,

· Unha oferta desordenada

a tua individualidad.e, aproveitando as tuas próprias cualidades".
A masificación é unha das eivas
larnentábeis, que impeden facer :
das aulas un recinto participativo. :
Aleixo Amoedo, distingue entre a :
própria música, "que debe ser im- :
provisación" , e o ensino musical,
xa que "cara as institucións non
se pode improvisar"; avogando
pola investigación, a divulgación
da música popular, etc., mália o
Conservatório
non
poder
abranxer todo".
Persoalmente
-di Aleixo- :
son conserva dor e ao mesmo
tempo aberto".
Pola sua banda,
Carme Penas,
opina que a interpretación musical
comporta tanto
disciplina como
fib erdade; xa que
lago, require estudo e constánc ia, á par que
disposición para -:
Na Lua. 'Nas aulas
criar, expresar e·'º
sentir.

Á marxe dos planos de estudo,
moitos profisíonais da pedagoxía
musical lamentan a falta dunha
educación prévia no entorno familiar, recomendábel mesmo no período de xestación do feto. A chegada ás aulas, hoxe en día, adoita
a ir acompañada dunha deformación do gasto musical, propiciada
palas listas de éxitos. Con este
condicionante, o profesor ten
<liante sua un reto: reconducir a
inquedanza musical do aluno .+

ma, no que se misturan tres níveis
de ensino (elemental, meio e superior), e intervencións da Xunta, os
concellos e iniciativas privadas de
moi diverso tipo.

Ainda que nas clasificacións do
INEM é difícil procurar os dados
reais, o certo é que a demanda laboral de profisionais da música
écrecente, fundamentalmente en
relación a estudos de sonido e
meios de comunicación, no campo
da hostelería (sás de festa, discotecas ... ) e -s obretodo para agrupacións musicais... O mercado crece
fundamentalmente orientado ao
ócio, pero como mostra da lamentábel situación pode valer o exemplo de que nengun músico galega
forma parte da Orquestra Sinfónica
de Galiza, e mesmo nas becas que

A estrutura da educación musical
na Galiza é complexa e ten poucos cartas. Antes de 1989 non
existía nengun conservatório estatal na Galiza. Desde entón, e
con carácter público, funcionan
con grao superior os de A Coruña
e Vigo e con grao médio en Ourense en Pontevedra. Desde esa
base da pirámide hai que ter en
conta o funcionamento das denominadas filiais, que serian de diferente rango segundo a zona xeográfica.
As filiais dos conservatórios de A
Coruña e Ourense, cando pasaron
a ser estatais, convertíronse progresivamente en conservatórios
municipais, pero as seis filiais do
conservatório de Vigo (entre el as
a de Cangas), dependen economicamente dos respeitivo s concellos, que pechan a billa dos cartos
e deixan, se non hai presión política, aos alumnos na rua.
Existen a maiores unha chea de
conservatórios oficiais non estatais, que funcionan nun grao elemental e cobren boa parte da xeografia do país: O Barco, Betanzos, Carballiño, Carbalio, Celanova, Culleredo , Melide, Noia,
• Ponteareas, Ribadavia, Verin, Vilalba, Viveiro e Xinzo de Límia.
Con grao médio están os de Ferrol, Lalin, Lugo e As Pontes, e
con grao superior o paradóxico
caso de Santiago, sostido econom icamen te pola Sociedade de
Amigos do País, e polo tanto de
carácter privado, pero que imparte Musicoloxia, apesar de non ter _
Biblioteca, unha especialidade de
investigación que dese xeito seria
como dar clase de piano sen instrumento. O caso deste .último

centro é único no Estado porque
expide título superior sen intervención de profesorado de conservatórios oficiais.
Segundo a Conselleria de Educación todos estes centros poden ter
como titulares a un Concello, un :
Patronato ou unha Sociedade, e ·:
os estudos realizados contan con
plena validez académica. Os centros privados (non oficiais recoñecidos), son de titularidade particular, obviamente, e os seus títulos non teñen plena validez académica até que se realiza o examen de grao, nun tribunal cuxo
presidente e dous vocais son profesores de conservatórios estatais.
A maiores contémplase a posibili- •
dade de criar escalas específicas
non se detalla máis-, nas que non
se poderán expedir títulos con validez académica ou profisional.

Na futura secundária
A realidade teórica aberra pala
LOXSE non ten ainda plasmación real, no ensino non especial izado. No en si no obrigatório
contempla a existéncia dun especialista de música en todos os
centrós· que teñan, cando menos,
oito unidades. No a~tual prirneiro
de BUP impártense duas horas
semanais de música, en realidade
considerada moitas veces como
asignatura afin de diferentes especialidades de Letras, o que fai
descender enormemente o ·n ível
apesar do voluntarismo do profesorado. Mais adiante prevese que
na Secundária haxa duas horas
no curso equivalente ao actual 1º
de BUP (3º de Secundária), ademais de tres horas semanais, con
carácter optativo no cuarto ano.•

.........................................................•............................................. , •.............•..................•..................................
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ENSINO DA MÚSICA, DEMANDA SEN ATENDER
(ven da páxina anterior)

concede a Deputación da Coruña,
os xuris teñen verdadeiros verdadeiros problemas para concedelas.
A progresiva implantación da
LOXSE abre tamén o panorama a
un novo campo laboral, ainda que
está en entredito se ·será coberto
por profisionais da música capacitados didacticamente ou por profesores iniciados na música.
Segundo o musicólogo Xoán Manuel Carreira o problema dos conservatórios esta na mistura de ofertas "ademais de ser un sector desordenado que está chamando pola
criación dunha Dirección Xeral específica dentro da Consellaria, coido que o problem.a fundamental é
de aclarar conceitos. Non pode estar
misturada toda a oferta, e convivir
nun mesmo conservatório rapaces ·
de oito anos e adultos, que están
procurando .unha saida profisional.
Renxe por todas partes esa estrutura
que non vai poder dar nunca verdadeiros profisionais. Non se poden
formar no mesmo sítio traductores
especializados e leitores do The Times, por utilizar un símil".
A situación de confusión e desorden
do sector maniféstase en que o cumprimento estricto da leí -en canto ao
programas de ensino- só se está a
cumprir en Vigo. Nos outros conservatórios superiores de Galiza carecen de asignaturas troncais, como
Música de Cámara, Conxunto Coral, Instrumental ou Acompañamento, ademais de carecer de dotacións
adecuadas, por exemplo en matéria
bibliográfica. O exemplo da Coruña, a cidade galega con meirande
tradición musical é válido: a biblioteca do centro é a sexta da cidade en
número de partituras (600)°, e nen
sequer ten na mesma o material que
os alumnos usan como texto. Por
<liante delas están a Biblioteca da
Depuración (20.000 partituras) a
Real Académia (8.000) ou o Círculo
de Artesáns. +

1

Tomás Camacho
'A programación musical do Xacobeo e do Concello
nun país que non ten recursos para a música é unha paradoxa'
ha formación práctica noutro nivel
afeizoado, ou o estudoso da musicoloxia, ou quen vai dar clase ...
oeste momento é unha previsión
lexislativa que até dez ou máis
anos non se vai plasmar nen sairán
músicos con esa diferenciación.
Hoxe hai un título comun e o conservatório é a única oferta pública
real. Coa estadística ·na man <liria
que só un 5% de todas as persoas
que se matriculan contemplan os
estudos nunha perspectiva exclusivamente profisional.

Tomás Camacho é
director do
Conservatório de
Vigo, e desde ese
belvedere
privilexiado e unha
longa experiéncia
como músico pode
opinar sobre a
situación do ensino
da música.

Quen cubriria, nunha ordenación axeitada, a demanda dese
95% que non teñen lugar propriamente nos Conservatórios?

Hai moita mestura na demanda
de ensino musical específico, entre aqueles que buscan unha alternativa profisional e unha dimensión máis lúdica?
Aí está o verdadeiro problema. Até
hai pouco o ensino da música
contemplábase nesa segunda dimensión máis ornamental e non na
formación integral da persoa. A
xente que quería estudar para ter
unha mínima cultura musical nen
tiña nen ten oferta pública que cobra esa demanda. Nos plans de estudo, e no sistema educativo
apenas se contempla, e só coa reforma do ensino, comezarán a porse os alicerces. Actualmente o
Conservatório é un caixón de sastre que áfinal non satisface a ninguén, porque a masificación impide aumentar o nível dos que aspiran á profisionalidade.

A demanda laboral é ampla para
profisionais e tamén hai moita
xente que só quer aprender a tocar un instrumento. Hai oferta

ANXO IGLESIAS

diferenciada en ambos casos?
A demanda é crecente pero até
agora non hai díferenciación. Na

LOXSE contémplase, porque non é
o mesmo o instrumentista que quer
integrarse nunha banda ou nunha
orquestra, que alguén que quer un-

O problema é que para ele non hai
centro específico , e ao tempo debían estar contemplado por algunha oferta non privada, particularmente pen o que atravé do concello . O Concello de Vigo, por
exemplo, fixo unha xogada coa
transferéncia do Conservatório,
que endo superior corno o noso
debe estar en man da Xunta, pero
a cámbio de que deixou de facer
este gasto? Desde o ponto de vista
da formación musical xa non fai
nada, habendo unha demanda cultural e de satisfacción per oal, que
ten que cobrirse criando escolas de
música desde os concellos. A
LOXSE xa as prevé como complemento para que os conservatórios
teñan un rango profisional superior. Como ainda non se fixo nada
hai labazadas para entrar. .
O carácter mixto das filiais está
provocando problemas.
A Xunta e os concellos criaron unha figura mixta para desmasificar e
atender esa demanda da que falabamos. Pero non se definiu ben xurídica e orzamentalmente e agora
aparecen problemas á hora de sostelos. Que eu saiba só somos nó
os que ternos filiais (Gondomar, A
Guarda, Canga , Tui, Redondela,
Porriño) , impartindo as mesmas
matérias pero nun réxime de indefinición lexi lativa e de carto . Nó
e tamos presionando á Xunta para
que e aclare a situación.
Cando a escolla do músicos para
a Sinfónica de Galiza, topámonos
que non houbo un só galego. É
todo un síntoma.
O que sementas é o que recolles. Na
situación caótica, e de falta de dotación, na que nos desenvolvemos,
non se pode esperar outra causa. E a
comparación estabelézoa con outros
conservatórios dentro do Estado español: a rátio profesor/alumno coa
que nós traballamos non permite
unha mínima pedagoxia, ademais
doutras caréncias.

•

O da Orquestra Sinfónica só é un
exernplo. Poderiarnos falar do que
é o Xacobeo ou a programación
cultural do Concello. Tráese o mellor que existe no mundo a un país
onde non hai unha dotación mínima. É corno se aos rapaces de Sornália durante uns dias daslle de
comer a fartar, morierian. Traemos
o mellor que hai -e a min como
músico encántame-, pero é vergoñento que despois se regatee unha
mínima infraestrutura. Asi seguirern os ter unha orquestra sinfónica
toda con estranxeiros. Se non se inviste, que podemos agardar? +

Gm~O
Ciénciaficción como
pretexto

morador da ci dade ). Lumia
morre logo dunha chúvia e "parado no deserto,
inmóvil como
un ha estatua, o
corpo sen vida
de L umia nos
brazos, Stevo
!'ala en siléncio
co seu povo"
(páx. 103). Stevo p asa a for mar parte deste
povo das cata cumbas e ché gase ao último
capítulo.

Soños eléctricos
de Ramón Conde
A ciéncia-ficción é un xénero relativamente novo. En galega, que
eu saiba, só se canta cun conxunto de relato s do que non quera
lembrar nen nome nen autor, publicado na colección O Moucho;
cunha novela de Tucho Calvo ,
Pae s. XXI. Tamén se poden engadir, sen probl emas, a maioria dos
re latos inc luídos en Elipsis e outras somhras , de X.L. Méndez Ferrín - in cluíndo este libro , pódese
afirmar que . e canta na nosa língua con alg unha das xoias do canto de c ié nc ia-ficc ión e tam én se
pode fa lar de Proxecto pomha
do11rada de Vázquez Freire. (E ta festa , lendo un xornal que e
edita na Coruña, dando no va da
novela que logo comentare mo ,
dicía e que con Cuevillas a ciéncia-ficción rivera alguns bons momentos. Se e toma a pre-história
feita por Cuevillas como ciénciaficción quizá· e non , non entenemo nada).
gora, da man do Prémio Blanco
Amor de ovela, outro título que
e auto-ad crebe á ciéncia-ficción
ve Jume en galega: Soños eléctricos de Ramón Caride Ogando(IJ.
Se un se deixar levar polo título ... nen collia a novela. Mais
deixando de banda a pobreza e o
topicazo do título , que é Soi'ws
eléctricos? Un relato de ciénciaficción? Algo mái ?
A novela comeza co interrogatório
dun A asino a man dun lnve tigador. O A a ·ino coñecera ao Precu r or da neo -revolución: Stevo.
Os lídere da neo-revolución queren aber o má imo do Precur or
- por aquilo , upon e, do cu lto á
per. onalidade. Pero an te de e ntrar
a saber quen era o tal Stevo, chímpa e ll e ao leitor a vida, cutre, do
A a ino. Ven logo o coñecimenro
de Ste o por parte daquel. E comeza n a guindár e lle ao leitor a · primeira fra e obre mú ica dexenerada e auté1{tica arte: Stevo era
mú ico. Ma i adiante inte irara e
d onde ven Stevo, quer dic e r,
quen era e u pai e demai fa mília.
Tamén aberá que é fer mo o coma un de u " (páx. 61 ). ada e traño, e e ten en canta q ue é "o elex ido do antigos de u. e e; coma
e le , xove, arti ta e apaixo nado .
Srevo Dádik , o que devolveu a poesía á terra" (páx. 46). Stevo é fermoso, el ex ido do s deuse ·, devolverá a poesia á terra. E que máis ?
Canta ca nción s que duran "v inte
minutos cronolóxicos" (pá x. 73)
coas que " O aire do crédito-bar está cargado de electricidad (páx.
86) , comprende "que o cora::ón
dunha muller é o maior misterfo"
(páx. 1O1 ). Explica as s u as canción s, o que permite ao novelista
encher páxinas abando sen dicer
nada (páx. 70 a 79; 88 a 93; 105 a
11 O). As actuacións de Stevo son
un escándalo. Téntase proibilas,
mais os líderes da cidade, comprendendo ben aquilo da toleráncia
represiva, din que é o mellar escape para controlar os sentimentos
antisociais de certos elementos
(máis ou menos, o discurso é ese).
Pero Stevo é o utra cousa e nun
momento dado di: " Calquera so-

1
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Saberase que
houbo
un ha
neo-revolución ,
4ue Stevo foi
proclamado
Precursor, que
será buscado e
-afina]- encontrado. O interrogatório que
o Inve s tigador
fai ao Asas ino,
permite tamén
saber que a tal neo-revolución non
foi nada neo, senón todo o contrário (por outra parte, cando son proclamados os princípios dos vencedores, o leitor decátase de que algo
vai mal: pero que princípios revolucionários ou neo-revolucionários
son eses!). E remata a novela ...
Non irnos contar o final.

Ramón Caride.

ciedade que permite que individuos co ma nós teñan difusión pública esrá irremisiblemente perdi da" (páx. 103).
Logo dunha última actuación, Stevo é desterrado ao deserto. Irá en
compaña de Lumia (unha prostituta, amiga de · nenez, namorada de
Stevo e da que el se namora). Cando lle pergunta se quer ir con el, a
resposta da dona é sinxela :
"¿Que teño que
perder, Stevo? Rexeita
Só a vida" (páx. unha
113). o deser- sociedade
to lugar de difíopóndolle
ci I sobrev iv éncia, Stevo e un
mai Lumia en- individuacontran un se- lismo de
res cobrizos .
pouca
Van con eles e
viven en s ubte- monta
rráneo · onde ar- (metafím acen a n al i- sico) .
mento auga ...
e
E ·tes ere
auto-nomean
home . . Botan grande discursos.
Di cur. o. que o leitor que teña visto filme. do oeste axiña recofiecerá: son o. que adoita n os xefe índio en tai película . Cuspidiño
(cámbie o leitor ro~to pálido 'por

O leitor, ainda que non sexa moi
coñecedor do relato de ciéncia-ficción, verá axiña que se encontra
perante un deses relatos que se localizan nun fúturo próximo-lonxíncuo, pero que desenvolve unha história que podía - doadamentelocalizarse en tempo dos romanos .
Stevo seria o fillo dun patrício romano e convértese ao catolicismo;
e en vez de cantar cancións máis
ou menos "heavies" (heavies pola
letra que dá a coñecer Caride
Ogando) recitaria trecho s dos
evanxellos. Seria desterrado e atoparia no deserto a todo un povo de
eremitas que vive nas catacumbas ... etc ... etc ... Querse dicer, a
ciéncia-ficción é mero pretexto
ne s ta novela . A linguaxe paracientífica (dermo-electrodos , dermo-tal ou dermo-cal; endo-reprodución; autodegradábel) fai sorrir.
A descrición da Cidade, apenas esbozada, queda á imaxinació'n do
leitor -insatisfeita e vac.ilante." A.··
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história é pobre e como as dos precursores <leste relato --quer dicer,
Orwell, H uxley, etc., non-escritores de ciéncia-ficción senón autores de utopías para-científicas-, a
presente tamén rexeita unha sociedade opóndolle a un individualismo de pouca monta (metafísico),
un ideal de home culto que se descontamina da civilización en nome
dun conceito anacrónico de cultura, que é o que contribuiu ao apartamento colectivo que se quería rexeitar (léanse as páx . 100- 101).

Soíios eléctricos é unha novela en
que a ciéncia-ficción é mero pretexto. Caride colocou uns personaxes nun ano dunha era futura,
usou unha linguaxe con termos
para-científicos, descrebeu un universo metendo palabras pseudopoéticas e inzou o texto de frases
feitas - "tres seres con destinos
estrañamente diversos e, non obs tante, coincidentes nesta noite común das súas vidas" (p. 79); "mais
o sono acode, como un vello amigo", (p . 121 ); " onde a Cidade perde o seu propio nome" (p. 107),
etc.- querendo trascender o xénero. Ao autor f.általle a humildade dos cultivadores da literatura
popular: ciéncia-ficción, relato po1icial, erótico, etc. Falta de humil dade - literária- que o leva a
querer transcender os xéneros
usando unha linguaxe pseudo-poética e esquecendo o máis importante: a história. Todo iso condúceo a ser un mero fornecedor de
kitsch poético-narrativo . Ou, cando non, que é pior, converteo nun
moralista unidimensional.•
XGG
1) Edición s Xerais. Vigo , 1992. 172
páx. 1.300 ptas.

Experiéncia
da igrexa
Memorial
de Xosé Alvilares
Ternos por primeira vez "As Memórias" dun presbítero galegq. Asi
de importante é este Memorial de
Agravios de Xosé Alvilares. Non
carece de precedentes, pero si de
semellantes. Precedentes hai moitos , neste tempo os máis. Miguel
Arauxo publicou os seus escritos
pastarais segundo o fio vital; M.

conta de libros
Arturo Ley te (f or
1111ha mitoloxia da
neón), X.C.
Rcm1ejo (C ien cia
,. historia) , Andrés
Torres Queiruga
(/)e Flew a Kant :
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inquérito realizado entre os
leitores de Grial. O número
tamén inclue unha entrevista
con Jorge Wagensberg, e as
sección s habituais de crít ica e
publicación.•

l:"mpirismo e

oh.rectil'ació11 na
ji11g11a.re reli.riosa),

Carlos Pajares
(Sohre o
~~·~:~n~~t.·

nJiiecime1110 e o

t~~~~)jl;~".(

srnrido do

~~~~~-«-~\

~;J~~E~~
~J;-::~:;;t;;~~li>~.

~~~.

Xf~..I:((~~~~
l}~¡p;¡~~~~~~W'J,.

·~i:tf:'t~(.:~ ~~~.os11m-~o.~4r~~"·.~<v.
(~>, í>;l'>.'t\;\I

.\~:·!..~,i."'.:>')J.,¡..,~~'<..C~~~*

Os límites do
saber
É o títu lo da última en trega
da revista Grial. Artigas de

1111i1•erso), Lluis
Alvarez (Ciencia e

crencia), Alonso
Montero (1 /oracio
en golego: carro
epodos
descOJiecidos de
/ 9 I o), Xosé Gregorio
Fcrrciro expurga un ha
colección de cartas de
Loren7.o .Varela, con Luis
Seoane Ernesto Sábalo e
Xan Bóuzada ana lisa un

e

As quimeras
da orde mundial
Papeis para a paz é o nome
da publicación do CIP
(Centro de Invest igacións
para a Pa7.), un dos poucos
organismos que fomecen
documentación e análise
internacional para un público
amplo. Neste número 46
incl ue artigas sobre o mundo
en guerra (Somália,
Iugoslávia, e a sinistra
ideolox ia da limpeza étnica),
artigas sobre a situación no
Oriente Médio, cun informe
sobre as airnas nucleares e os

misís balísticos. Xunto a
e. tes tema tamén se aborda
a teloxia da liberación a vinte
anos da sua eriación e
Sendero Luminoso, a sua
ideoloxia e as políticas de
contrainsurxéncia en Peru.
Pódese pedir información en
Madrid (91 ) 431 02 80 ou no
fax (91) 577 95 50 . •
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Regal ten dado a coñecer a sua ex periéncia monacal e pastoral en artíc u1os e nos seus libros poéticos.
En tempos medievais, Alvaro País
combina, na magna obra "De planctu Ecclesiae" (s. XIV) o enciclopedismo da Escolástica con referéncias a sua vida e ao seu país. De
Planctu Ecclesiae e Memorial de
Agravios dan para unha análise
comparativa. Alvaro Paí s deseña
mundos intelectuais e deixa filtrar
os sentimentos; Xosé Alvilares relata as suas memórias e déixase atrapar polos discursos xustificativos.
A andaina vital de Alvilares é un
tecer e destecer na rede eclesiática
galega ata a sua escapada ao deserto. Ao deserto in stitucional dentro
das murallas de Lugo. Naceu en
1928, en Axulfe (Chantada). Aos
nove anos lévano ao seminário de
Lugo; estúdia ali todo o ciclo seminarístico, a excepción dun curso en
Comillas. Logo cursa en Roma o
doutorado en teoloxía, en Madrid, a
licéncia en filosofía, en Santiago a
tese como bolseiro. Entre uns e outros estúdios, Alvilares exerce de
abade no Cebreiro, Cartelas e
Amandi. Fúgase en 1978 ao ensino: un ano na Universidade de Santiago e logo no Instituto Nosa Señora dos Olios Grandes de Lugo.
Unha experiencia ricaz , como se
ve; unha des instalación contínua,
como el demostra no seu Memorial. A obra provoca debates co autor; espero que se dean. Mentres
cómpre subliñar os dato s para a
história.
O proceso da Igrexa galega desde
1940 a ho xe están recollidos neste
libro. Os anteriores a 1964
re s ponden
mái s a unha Temos neste
visión interna Memorial, a
da institución
eclesiástica; crítica
os posteriores dunha
acadaron . re- Igrexa mais
percusión soben morta;
cial. Na Roma
do Concílio as falta a
duas forma s presenza
de reforma in- suficiente
terior quedan
dos retoños
s uperada s: o
Opus e os es- vivos.
pirituali stas de
Romero de
Lema e da
Unión Apostólica luguesa. Pero van ser os feudos de refúxio e de contrataque.
O ataque empeza co operación
" Moisés ''. Cantan con Alvilares
para recoller firmas en Galícia :
acción difícil , pero coa eficacia de
crear publicamente unha corrente
de leigos e cregos en apoio do Vaticano II. "A p esar do fracaso, a
"operación Moisés" tivo o resultado p ositivo de fac er aparecer,
dentro do clero diocesano, o sector no que o C.onc ilio espertara
ilusións, inc0t~formismo e vontade
de cambio" (p. 300).
Un pequeno grupo traballa en Lugo
nesa dirección; en seguida ven a
crise dos seminári-os. Cri se máis
aparatosa en Lugo e Santiago, m~
nos no resto , a causa das medidas
de traslado ou de enclau stramento
que tomaron os bispos. Simultaneamente: abandono da sotana, secularización tumultuosa. En Lugo chega ao 10% do clero, a porcentaxe
mai s alta de España. No campo
pastoral son os anos dos sacerdotes
obreiros -algo ensaiado en Francia
nos anos cincuenta. Pódese dicer
(continua na páxina seguinte)
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(ven da páxina anterior)

que o clero ferve en proxecto s e
trata de atapar unha situación nova
na comunidad.e cristiá. Pero o contraataque opusiano e dos espiritua1istas recobra espác ios e vixia.
Ainda duas accións significativas
do grupo " vaticanista". A participación na.. asemblea conxunta de
bispos e clero e a sentada nas escaleiras do pazo bi spal na festividad.e da ofrenda do Corpus. Unha
e outra son a mostra da colisión
das tendéncias e do dornínio da reacc ión. Alvilares non dá credibi lidad.e algunha ao Concilio Pastoral
de Galicia ( nos anos setenta). Coñeceu a sua xénese e a s ua orientación e descalifícao. "Consegueu o
que pretendía: lexüimar a parálise da institución clerical en Galicia" (p. 37 1)
Neste marco dos anos 1964-1978
móvese X. Alvilares. Sufre e bu sca. Dese tempo como dos anteriores dano s toda unha im ax in e ria
eclesiástica: o feudal Mn s. B alanzá, o extraño Mns. Ona e o remexedor Górnez; 'tres bi spo s, tres delegados da nunci atura . A sua beira , os cadros de coengos, beneficiados, párrocos .... A cone x ión
coa restante Igrexa ga lega non é
excesiva. A presenza dos macro movem entos : das parróquias europeas, dos Colóqu ios, de Encruá flada, de lrimia ... apa recen , pero
non foron pi ares dos intentos de
Al vi lares.
Terno s, logo, neste Memorial, a
crítica dunha Igrexa mais ben mor-

Televisión
11/
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111

análise posterior que lle quita nérvio e sentido ao Memorial. Hai exceso de xustjficación da própia
condura, do própio rechazo da miséria clerical. Bolo de menos, nos
esforzos pastarais de Alvilares, algo tan elemental como o partir da
reli xi osidade popular para camiñar
cara un cristianismo persoali zado
e comunitário. Non se trata de eliminar abusos ; trátase de modificar
comportamentos e levedar o comfuso para que creza e sexa tran sparente. Alvilares é unha vítima da
sua formación nun ha literatura ausenti sta da realidad.e galega, da sua
propi a teolox ia que en vez de
mancharse' na inculturación , parece que bu sca a sustitución por certos abso lutos non nacidos da co munidade senón entregados pola
elite teolóxica.

ta; falta a presenza suficiente dos
retoños vivos nesta mesma Igrexa.
Case non nos di ren Alvi lares da
Este é o rneu punto de vi sta ao ler
sua actividad.e parroquial; algo nos.
Memoria l de Agravios. Considero
di dos seus diálogos coa estudiantiesta obra como deci siva na exprena madrileña, algo dos carfeos para
. sión dos creg os, sempre tan reáentrar na Universidad.e de Santiago
cios á manifestación do seu intee do abandono de tanto esforzo pa- _ , rior e á brítica nua e aberta á unh a
ra tan pouco porvir. O ens ino no . • institución tan deteriorada como é
Instituto aparece rápidamente e no~
a da Igrexa ga lega. Alvilares da
seus aspectos negativos; moi .reais
probas da sua valentia; outorga un
sen dúbida.· Parece que X. Alvilaescrito de debate, de oferta de diáres non encaixa neste mundo mal
logo. Os cristiáns lug ueses teñen
orgaizado e volta, como nos anos
capacidad.e e for za para entrar á
mozos, a refu xiarse na literatura.
fondo nese foxo de silenzo dunha
Un Memorial pesimista como o de
igrexa atemorizada. E canto di da
Alvaro País.
diócese de Lugo, serve para todas
as outras de Galiza , e de grande
No aspecto literário este Memorial
parte de Europa.•
~
acad.a grande brillo nos capítulos
finai s. Neles hai correlación entre
FRANCISCO CARBALLO
o que· se vive o que se pensa; entre
a análi se e a rea lidad.e. Nos pri ALYILARES, XOSÉ, Memorial de Agrameiros, Alvilares introduce unha
vios. ed. Galaxia, 1992, Vigo, pp. 388.
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Oesta volta a CNN puido transmitir en directo como un misil pegaba
directamente no hotel dos xornalistas internacionais

Bombardeos
tamén
electrónicos
Dous anos despoi daquel show televisivo que acompañou á presunta
g uerra do golfo, volveron transitoriamente ás pantalla sernellantes
imaxes, proveídas tamén pola famosa CNN. A .visión do ceo de
B-agdad a lumeado, que en pouco
varia vis ua lmente da transmisión
dos "fuegos" do Apóstolo, foi, coma daquela, o máis ilustrativo do
conflito que nos foi dado ver aos
lea.i s televidentes "aliados" que somos. Un puro fiasco, coma antes,
pero que desta vez soou ai nda máis
foco, coma un mal chiste que se
conta por segunda vez e que a poucos fai sorrir. A póstuma ira antiIraq desatada por Bush veuse ainda así, e de novo , abenzoada pola
lingu axe xornalística, fiel compañeira do império como dicía aquel.
Desde o próprio termo .. aliados ',
que evoca epopeias bé licas contra
os názis e filmes de John Wayne e
outros, até vocábulos extraídos de ámbitos
tan pouco g ue- ATVG
rrei ro s coma o poclia
escolar ("casti- probar a
go a Sad a m ",
"Lección ·ae Ju- emitirunha
me .. .") ou o da sección tipo
medicin a No
("operación ci- comment
rúrx ica "). Son
titulares recolli- de
dos de xornais EuroNews
galegos dun de- para
ses días. A inda disimular 0
que máis frívo1a, por non lle prochamar cínica, xunteirismo.
foi esta expresión escoitada
nun diário falado de radio nacional, cando ainda
non fora o primeiro bombardeo, e
se anunciaba que inminentemente
se podía producir un "revolcón m'ilitar a Sadam ".
Aproveitando a conxuntura bélica,
Antena 3 ernitiu o Sábado pasado
un execrábel produto (non só polo
tufo propagandístico senón pola
sua pésima calidad.e formal, equiparábel por momentos á dun video
caseiro), pomposamente intitulado
A tormenta do deserto, onde se

m isturaban imaxes e gráficos do s
bombardeos con com;vedoras cena · do país despedindo aos seus
valente marines, ou impo síbe is
enfrentamenros corpo a corpo nas
trincheira . Mai . próprios daquelas
"Fazañas Bélica" que de calquer
ati bode realidad.e ainda que
aquela hi torieta tiñan unha factura moi por riba de emellante lixo en aporte de vídeo que nen equer de celuloide.
Mai · e un queria cambiar de onda
ne a tarde do sábado difícil lle ia
resultar librar e do bombardeo
norte-americano: na TVE 2 ervían
un telefilme standard cun detective (negro , o que non varia aoca o)
de protagonista; na Tele S "Gran
Pantalla" , ainda que emitían un telefilme, tamén da me ma nacionalidade; na TVG un filme, non lle
vou contar de que procedéncia · e
na TVE 1 un programa tontorrón
chamado C lub Disney, onde un
mozos con pinta de go tar mái da
hamburgue a e a Coca que da empanada e a cervexa, serve n de
apoio Ioxístico en forma de animadores, á omisión de tan americanos
debuxos.
Onde as imaxes si proporcionaban
información, e se vía un libre de
desafortunados ou tendencio. o.
comentarios ou titulares, era nun
espazo <lesas noticias europeas que
agora comesan a emitirse, a horas
moi tardías ou temperás, seg undo
se mire. Nesas Euro News teñen
unha ecció n cons istente nunha ráfaga de noticias 6 dando imaxe
co título "No comrnent". Na que
pudernos ollar, podíanse ver os feridos de cada dia en Saraxevo, distúrbios en Gaza ou, sobretodo, os
marines (outra vez) patrull ando
palas desoladas ruas de Mogadiscio, mentres bandas de mozos somalis lles tiraban pedras e asa ltaban camións ante os seus narices,
constituindo un documento incom parábel do absurdo da presenza ali
dos soldados e da mesma mi séria
imperante. A fónnula de dar estas
notícias gráficas sen comentários
pareceunos do máis efectiva. Podían probar a aplicalo, por exemplo, nos telexomais da TVG. Asi,
ainda que vísemos seguido imaxes
de conselleiros ou inauguracións,
ou mesmo de peregrinación s do
governo inte iro, ian ter unha distinta connotación informativa, cando menos non pior que o proxunteirismo actual que preside eses infonnativos. +
.GONZALO VILAS
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Deixou a
pegada da sua
persoalidade
en várias
xeracións de
estudantes de
história e ven
de falecer, sen
que ninguén
o soubese, en
Madrid.
Nunha
entrevista
publicada en
1978 (A Nosa
Terra, nº 4)
afirmaba "O
galego é un
producto
histórico de
tres mil anos ...
debíamos
dicer: nós
somos galegas
e de aquí para
aóiante
faremos tal e
tal e tal e non
tanto
escabellar nos
ancestros".
A NOSA TERRA

Un mestre que repartia
coñecimento
Carlos Alonso del Real ven de ll1orrer
en Madrid
CEI.SO

E crebia nervo ·amente no encerado unha e outra vez ubindo e baixando da tarima con aquel eu camiñar frá il e titubeante, como pi·ando ovo , e falaba coma unha
enx urrada mi turando idea e conceito que, n ter r )ación aparente entr i, acadaban ao final por
obra do eu maxi tério o fío comun que 11 daba entido.
Tanto podía comezar a clase falando das "g inecocrácias heroicas"
como rematala aludindo a Pasolini
e "Edipo Re" ou a Po lan ki e "O
baile do vampiros", película pola
que entia debilidade e da que dicía que tiña moita "men axe, potaxe e garaxe", trinómio da ua invención que utili zaba con frecuéncia para referirse ao bons filmes.
Logo as clases prolongábanse no
bar da Faculdade de Filosofia e
Letras, onde lle dicia a Ramiro, o
camareiro, aquilo de que hoxe era
"mi nistro", quer dicer, que pagaba
a consumición, cousa, por outra
banda, ben rara ne!, que sempre
confesou os seus ancestros cataláns . Nesas conversas de café,
moitas vece s continuadas no
"Derby", no "Royal" ou polas ruas
de Compostela, abríamos o noso
intelecto ao seu carón mais aló do
reducionismo analítico das leituras
dos manuais dos que sempre se
afastou. A Moreno Báez chamáballe, nunha indisimulada alusión a
Quiroga Palacios, o "naso" Enri-

X.

LoPEZ PAZOS

que "Cardenal' Moreno, e ao xefe
de policia Garrido, feroz represor
no derradeiro ano do "francato",
término do que Don Cario gastaba para definir a Ditadura, alcumábao de preciativamente de "O Mulo". O que forno o eus alunas
non ignoramos a sua combativa
po ición contra o franqui mo e os
home e mulleres do 68 compostelán lembrarano ainda enfrontándoe contra os "grises" na defensa
dos estudantes, ou levándolle un
ramo de flores a unha aluna vítima
dunha carga policial.

Capacidade
de comunicación
O maxistério de Don Carlos Alonso del Real, traspasaba asi, afortunadamente, o marco estreito dunha
Universidade corriqueira, e téril e
cómplice do réxime , e salta ba
olimpicamente os límites académicos para estenderse fara dunhas
au las invadidas por "santóns" do
saber que , agas rarísimas excepcións, pouco tiñan que ofertar máis
alo das ensinanzas oficiais. Foi o
único profesor ao que buscaron e
de quen aprenderon moitos compañeiros que estudaban outras disciplinas que nada tiñan a ver coa
História e era fácil atopalo pola.rua
e deterse con el para abrir un diálogo: un diálogo distendido, humano
e .frutífero. Aborrecía Don Carlos

do envaramento inaccesíbel e distante que adoptaban moitos dos
eus compañeiros catedráticos (el
que acumulaba as cátedras de Prehistória, História Antiga e Etnografía e que era reclamado no extranxeiro para presidir tribunais de teses doutorais). Se un debate se
abría nas aulas, era frecuentemente

•••••••••••••••••
Os seus moitos
coñecimentos
permitíanlle falar
coa mes1na
soltura do
monoteismo que
da pintura
rupestre, do
incesto que dos
aquelarres, da
Bíblia que do
Capital. ..

continuado nos corredores da faculdade, nas mesas dun bar e rematado pola noite -movendo o
esquelete xa sesentón- na penumbra dunha discoteca ao lado dos
seus alunas e dos que non o eran.
Esta capacidade de comunicación
cos seus alunos, a sua humanidade
e o seu alto sentido da amizade,
transmitíaa Don Carlos permanentemente; unha humanidade que se
evidenciaba cando alguén acudía
ao seu departamento, onde era recebido coa sua fráxil silueta posta
en pé, oferecendo a man ao saúdo
e sempre agardando a que o seu visitante tomase asento antes ca el;
atitude esta pouco habitual entre os
seus iguais. Porén, as suas clases,
vivas, dinámicas, ricas e participativas, non tiñan asisténcia masiva.
Moitos dos estudantes da miña xeración (non, desde logo, da daqueles que, chegando a Compostela
nos derradeiros anos da Ditadura,
com bateu contra a pena de morte
pedida polo réxime para Puig Antich ou se involucrou na Jaita contra o facismo tirando panfletos, facendo pintadas e berrando, perseguido polos "grises", contra o franquismo) preferiron prescindir do
seu maxistério e escolleron asistir,
pontuais e solídtos, a copiar apontamentos " dictados" nas clases
doutros nomes para os que agora
xa non teño nen memória, nen, ao
contrário que para Don Carlos,
agradecimento.
Porque os que fornas seus alunas e
quixemos manter con el contacto,
sabemos que as suas ensinanzas
non remataban ao final do curso,
que Don Carlos non era mestre do
programa, senón que a sua transmisión de saber prolongábase máis
aló. Por iso, no meu caso, podo dicer que eu fun o seu aluno non só
os dous cursos que tiven contacto
directo con el nas aulas, senón que
a miña aprendizaxe e a miña consciéncia de discípulo ampliouse a
todos os meus anos de periplo
compostelán.
Mágoa daqueles que, rendo oportunidade, decidiron rexeitar a "filosofía" (na sua literal acepción)
que Don Carlos transmitía a caneiro cheo e optaron por elexir o
academicismo castrante dunha ensinan za, a meirande parte das
veces, marta e reducionista, baleira de contido crítico e, finalmente,
estéril. Pola contra, Don Carlos,
vertía no seu verbo todo o seu saber dun xeito analítico e reflexivo, crítico e comparativo, irónico
e antiacadémico, sagaz e lúcido,
e, por riba de todo, ceibador de
tópicos e de princípios sagrados
inamovíbeis. Poucos coma el
amaban tanto a liberdade e o compromiso e poucos coma el foron
capaces de entregar estes princípios con maior fidelidade aos seus
alunas. Nunca dogmático e afastado sempre dese talante "ex catedra" que adoptaban non poucos
dos seus colegas, nas suas afirmacións en clase sempre antepuña
aquilo de "pode ser'', "poderíamos interpretalo", "cabe a posibilidade", "quizá, acaso ... ".
Herodoto, Cristo, Huizinga, Engels, Lévi-Straus, Breuil , Gordon
Childe, Franco, Pasolini, Marx,
Darwin, Paulo de Tarso, Leaky,
Toynbee, Jung, Zubiri, Unamuno,
Líster, Freud, Moctezuma, Colón,
Stalin, Saussure, Chomsky, Sartre,
Buñuel., Wagner, Hegel , Elíade,
Clarín, Einstein, Proust, Newton,
Copémico, Ptolomeo, Polibio, Robespierre, Lenin, Loyola, Eisentein, Opennheaimer, Torquemada,
Bloch, Kant, Polanski, Vilar, Lefebvre, Carlyle, Galileo, Cleopatra,
Lorca, Castelao, Picasso, Almirall,
Joyce, Lincon, Obermaier, Aníbal,
Azaña, Rosalia, Lutero ... eran nomes e mundos polos que Don Car-
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los transitaba con sabedoria e que
en moitas ocasións usurpaban, para
o noso aproveitamente integral, os
contidos específicos dos programas de curso. Era Don Carlos un
sábio á vella usanza: culto, erudito,
universal, tolerante, modesto, aberto e un pouco anárquico. Formárase, e sempre gastaba de lembralo,
na Universidade da República,
aquela Universidade na que os homes da sua xeración, que era a
mesma da de Tuñón de Lara, Antonio Tovar, Martín Almagro, Enrique Tierno, Pedro Laín, Carlos
París, Luis Rosales, escoitaban as
ensinanzas de Zubiri e Negrín,
Unamuno e Ortega, Pidal e Bosch
Gimpera .. . Os seus moitos coñecimen tos, consolidados naqueles
anos e logo continuamente agrandados no porvir, permitíanlle falar
coa mesma soltura do monoteísmo
que da pintura rupestre, do incesto
que dos aquelarres, da Bíblia que
do Capital...
Falaba grego e latin, francés e alemán, coñecia o sánnscrito, defendíase en ruso, coqueteaba co quechua e lia a Bíblia en arameo. Non
era amigo dos exames e prefería os
traballos de grupo, os traballos de
campo, as intervencións nas clases,
a reflexión e a intuición intelixente
do aluno que a pedantaria erudita e
memorística. Lembro que , nunha
oportunidade, un compañeiro
pseudo-ácrata fixeralle unha pon tualización, pueril e simplista, a
propósito do marxismo, dita con
moita énfase e engolamento; don
Carlos, visibelmente alterado pero
sen perder a compostura, respondeu Jle cabreado: "cuarenta anos
estudiando o marxismo para que
agora veña vostede a facer aqui
marxismo de tebeo.
Insistía moito no valor que tiña para o coñecimento da história o manexo de fontes tan pouco frecuentadas polos estudosos como o "comic", e saudaba "Asterix" como
un extraordinário apoio para o coñecimento cabal das relacións entre galos e romanos. Tanto lle tiña
que lle preguntásemos pola cultura
castreña como polos Templários ou
as S.S., as que explicaba como sectas militares e relixiosas co rasgo
comun do que el chamaba "homosexualismo heroico". Neste sentido
insistía en lembrar que, ás veces,
convíñalle á história estudala de
adiante para atrás e, asi, informaba
sobre os Templários a partir das SS
ou das estruturas do magdaleniense atraves do estudo dos primitivos
actuais das ribeiras do Amazonas.
Coa cultura e a identidade histórica, lingüística e cultural da . Galiza
sempre se aliou desde que chegou
a Santiago nos primeiros cincuenta, desterrado por un réxime do
que se "desapontara" (como Ridruejo, Tovar, Laín e todo o grupo
de "Escorial", lago de que aqueles
que se achegaron e participaron do
"movimento" de boa fe nos anos
trinta e que sempre amasaron un
talante social-demócrata entro das
coordenadas da nova situación,
non foran capaces de "conquistar a
Franco". Os seus traballos de campo sobre a Pre-história galega da
que sempre considerou mestres a
Cuevillas ou a Risco forman lexión
e son moitos os pre-historiadores
das novas xeración que teñen moito que agradecer á sua laboura decidida. Demasiado o que lle debe
o estudo da nasa Pre-hi stó ria a
Don Carlos Alonso del Real , como
para non reclamar, desde estas páxinas, a débeda que o país e moitos
dos seus investigadores teñen para
con el polo seu esforzo e dedicación; débeda que urxe pagar canto
antes, ainda que xa sexa tarde, pois
o trance doloroso do seu recente
pasamento, tennos deixado a moitos orfos do home e do profesor,
do amigo e do exemplo. •

e
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XORNALISMO ANTES DUNHA GUERRA
A PRENSA TUDENSE ATÉ 1936 PUBLICOU MAIS DE 22 TITULOS
ALFONSO ÁLVAREZ CACCAMO

A cidade de Tui tivo unha rica vida
cu1tura1 durante as décadas que van
desde 1910 ata 1936. Ademais do
Casino, xérmolo de inquedanzas e
mostra da viveza política dos tudenses, contaba cun Instituto de
Ensino Médio polo que pasaron
notábeis profesores que enriqueceron e animaron a vida da vila.
Abondaban, asimesmo, en Tui, as
agrupacións teatrais, grupos corais,
deportivos, asociacións diversas e,
sobretodo, grupos culturais que,
valla como exemplo, foron quen de
organizar os "Xogos Fiarais ", de
gran importáncia para a cultura galega. Como en poucas povoacións
-coas grandezas e baixezas vilegas correspondentes- aniñaba unha gran variedade de inquedanzas
artísticas, humanísticas, relixiosas
e políticas que se vian reflectidas
nun considerábel número de xornais, e periódicos semanais e mensuais, moitos deles manifestamente
activos e reivindicativos e que viñeron afondar a insalvábel barreira
das dúas Españas que despois se
enfrentarían brutalmente. Como en
toda relación político-cultural endogámica, as feridas abertas nas
que a prensa xogou un papel decisivo, xamais cicatrizarían. Tamén,
como en poucas vilas do Estado, os
posicionamentos non . poderian estar máis asañados: frente a un clericalismo e un reaccionarismo fortemente arraizados na vila, opúñase
un grupo social de formación humanista e liberal da pequena burguesía, integrado despois nos partidos da Frente Popular e un obreirismo e agrarismo fortemente consc ienciados e que constituirían o
grupo humano que durante máis
dias resistiría na Galiza na loita organizada contra as forzas militares
sublevadas contra a República.

Dados verbo
dalguns periódicos
BoLETIN ECLESIASTICO DEL ÜBISPADO DE TUY: Comezou a publi-

carse no ano 1913 até a República.

LA INTEGRIDAD (xornal): o seu
derradeiro número saiu o 31 de
Marzo de 1925. Facia o exemplar
número 10.216. Viveu 38 anos.
Deixou de aparecer. trece dias despois da marte do Arcebispo Lago,
o seu máis entusiasta e culto animador. O Editoria1 do derradeiro
número dá explicación da sua desaparición. Po1o seu interese para
os amantes da retórica, transcréboo
literalmente, no idioma orixinal:
"Por graves circunstancias de orden
económico, a cuya exacerbación han
contribuído no poco las anormales
ci rcun stancias que actualmente
atraviesa el Banco de Vigo, nos
vemos en la triste y dolorosísima
decisión de tener que suspender
temporalmente la publicación de "La
Integridad".
"Lo que si podemos afirmar es que el
brillante historial de nuestra
publicación en treinta y ocho años de
vida austera y de rudo y contínuo
batallar por los sublimes ideales de la
verdad y del bien, que siempre hemos
perseguido y paladinamente
defendido, no nos permiten
resignarnos, por ahora, a propinar a
las repugnantes larvas que nos
acechan en el sepulcro el codiciado
banquete del festín de nuestra muerte.
"Para ello confiamos en los
favorables designios de la
Providencia Divina y en el decidido
apoyo que continuarán
dispensándonos nuestros asíduos
lectores y nuestros .fieles y

ción.

amadísimos suscriptores y
anunciantes, tan pronto como nuestra
·
publicación se reanude.

Saiu á 1uz o prim eiro número deste periódico
mensal o sábado 30 de Marzo de
1922. Publicábase o derradeiro sábado de cada mes e subtitulábase
"Boletín Oficial de la Federación
Agraria Judicial del Partido de
Tuy". O seu prezo era de 10 céntimos e o formato de 58 X 49,5 cm .
Editábase na Guarda na imprenta
do "Heraldo Guardés", pero a Administración e Dirección residia en
Tui, Casas de Malvar, letra F.

VIDA AGRAIUA:

A reaparición de "La Integridad"
non se produciu.
BOLETIN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE TUY: Posibelmente

non se conserve hoxe en dia unha
colección completa. Apesar da falta de dados pode asegurarse que
moi pouco máis debeu viver desde
a data na que Xosé González Páramos remata a sua obra "Estudio bibliográfico y crítico acerca de la
prensa periódica tudense" (Madrid,
1918), xa que nela fala de que o
"Boletín de la Cámara de Comercio de Tuy arrastra ya una vida
difícil". Parece ser que o Boletín
non chegou ao inverno de 1918.

LA

VERDAD: Cara a primavera de
1919 saiu á luz este semanário de
combate, que tivo pouca vida por
mor das campañas políticas das
que foi vítima. Xa anteriormente
saira outro semanário con igual nome frente a outro chamado "Los
Lirios'', pero ambos carecen de interese xa non só por seren manuscritos tirados en multicopiadora,
senón tamén polo seu feble contido . Ambos eran confeccionados
por grupos de xóvenes estudantes.

Sen embargo "La Verdad" á que
nos referimos foi un semanário ben
escrito que se imprimía na Imprenta de Enrique Ridoci. Criticaba con
gran acerto a actuación das autoridades locais, e tal expectación despertou que os números se esgotaban axiña nada máis sairen á rúa. O
seu iniciador foi Don Eugenio Mené ndez-C onde, posteriormente
Xuíz de Instrución en Ribadávia na
época da República. Tamén intervi11 na publicación de "La Verdad"
Don Enrique Jaso , que logo figurou na redacción doutros periódicos e que seria fusilado xunto con
eminentes figuras da vida tudense
no mes de Outubro de 1936. Figuraba como director da publicación
Don Arturo Cersa, quen nada escrebeu no semanário. Entre os co1aboradores figuraban Alejo Diz,
tamén fusilado, Carlos González,
Sabino Jurado, Berraona, S. Amoedo e Manuel Durán.
VIDA AGRARIA -Semanario In-

dependiente, tal como rezaba na
portada- era marcadamente repub1icán e estaba protexido economicamente por Lerroux, e dalgun xeito seguia as pautas da prensa liberal madrileña. Constaba de catro
páxinas dun tamaño de 55 X 40
centímetros , e custaba dez céntimos. somente puderon sair tres números e morreu por mor da influéncia clerical, polos atrancos
económicos conseguintes e funda-

•

En Tui aniñaba
unha gran
variedade de
inquedanzas
que se vian
reflectidas nun
considerábel
número de
xorna1s.
mentalmente porque o xefe po1ítico
local, Sr. Herráiz, a quen en nada
ofendera o semanário, interveu para que os proprietários da impenta
na que se editaba non constisen tal
publicación, e xa que en Tui non
habia outra máis ca de "La Integridad", aos que non conviña a redacción de "La Verdad", deixou de sari este ao mes escaso da sua apari-

Don Enrique Jaso e don Jenaro Carrera foron os seus principais propulsores, ainda que quen facia o periódico era Jaso, un dos poucos redactores que asinaba os seus escritos ou ben na defensa do agro, ben
con fins políticos non menos apaixoados. O deputado conservador
por Tui, Don Mariano Ordóñez e os
seus secuaces eran o alvo dos ataques de "Vida Agraria". Pub1icáronse deste periódico 18 número .
Constaba de catro páxinas divididas
en cinco colunas, e a última páxina
estaba destinada aos anúncios.
Avogaba pola autonomía de Galicia
xa que este era o ponto fundamental
do programa mínimo trazado polo
Congreso Rexional Agrário que se
celebrara en Tui nas datas en apareceu o primeiro número da devandita
publicación. Deixou de saír "Vida
Agraria" coa implantación da ditadura de Primo de Rivera.
RENOVAOON: Apareceu o primeiro

número de "Renovación", periódico
quincenal, o Domingo 12 de Novembro de 1922 e morreu sete meses despois, xa que o derradeiro número, o 15, saiu o 17 de Xuño de
1923. Constaba de catro páxinas que
no primeiro e segundo número tiñan
un formato de 44 X 32 centímetros;

Nº de exemplares publicados

PUBLICACIÓNS

J.- "Boletín Eclesiástico del Obispado de Tuy" .. ... ......... ........... .. 1.900
2.- "La juventud católica de Tuy" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3.-"EIEcodelMiño" ........... .. ..... . .............................. 448
4.- "El Miñoto" .... ...... .............. ....... ............. ........................ .. ........... ..
2
5 . - "La Integridad" ......... ..... ............. .. ... ................................. 1O.216
6. - "El abejorro" .............................................................. ....................
3
7.- "La Novedad" ....... .. ..... ....... ....... ........................ ............. .. ..... ........
8
8.- "Tuy humoristico" ................................ ............. ............ ...............
9
9.- "El vencejo"........... ..... ................................................
49
10.- "El Aloya" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 6
11.- "La Opinión" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
12.- "La tetera"......... ........................................................
6J
13.- "Boletín de la Cámara de Comercia e Industria de Tuy" . . . . . .
15

14.- "La Verdad"..... ... ..................................... ....... ....... ....
15 ..,.- "Vida Agraria" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.- "Renovación" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17..- "La Escuela Ideal"............. ...... .......... ..... .. .. ........ .. .......
18.- "La semana" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.-"¡Tierra!" ........................................................... ..........................
20.- "Tribuna" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
35
5O
8
77

21.- "Hoy" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

22.~

''Tude" .. ....... ..... .. ...... ....... .. ..... ..... ........ ......... ...... .... .. ...... ..... ...... ...

3
18

4

Tribuna, un xornal de mártires
defendía claramente as ideas das
esquerdas republicanas e de cando
en vez daba chamadas autonomistas e defendia o Estatuto de Galiza. Ainda asi, como en todas as
publicacións tratadas, a utilización
do idioma galego era praticamente
nula, ou, en todo caso, folclórica
e/ou patenalista. Con frecuéncia se
fala, sobretodo nos periódicos devanditos máis ca neste, de el hermoso dialecto del país ou "unos
poemas en nuestra dulce y melosa

lengua", o que é claro síntoma de
desnaturalización do propio.
"Tribuna" editábase na "Imprenta
Moderna" da que tamén era proprietário o Director do periódico.
Saía os Domingos. Foi clausurado
cando as tropas franquistas tomaron Tui . O seu Director, Don Guillermo de Santiago, alcalde da vila pola Frente Popular, foi "xulgado" e fusilado, como alguns colaboradores do semanário. +·

"Renovación" subtitulábase "Quincenario Popular" e "órgano de la
Juventud". A partir do número 5
(inclusive) imediatamente abaixo
do título aparecia o lema "Libertad
y Justicia". Asimesmo, a partir <leste número figurou como director
Don Alfonso Bernárdez Martínez,
que pasou a ser tamén proprietário
desde a publicación do número 13.
"Renovación" publicaba sempre un
artigo de fondo, de superficial contido, e sección locai bastante animadas. Foi un quincenário de e casa envergadura que tentou satirizar
e ridiculizar costumes, pero que
non soubo sair dos tópicos. Tamén
quixo sentar praza de irónico e
subtil , mais tampouco soubo facelo. Fundado por un grupo de mozos, que pouca vece irromperon
na política, tiña unha ección poética a cargo do xoven tuden e Manuel Durán, "Man Duval", que non
carece de e pontaneidade e beleza.
"Renovación" aía o primeiro e ú1timo Domingo de cada me .
LA SEMANA: Este periódico, subtitulado ' Semanario Independiente '
saiu poucos dias despoi da desaparición de 'La Integridad . O eu primeiro número apareceu o 11 de
Maio de 1925. "La emana , subtitulado "Propul or de los anhelos locales y regionales", estaba coordenado por Don Eliseo Sa tre, que levara alguns anos de redactor en ' La
Integridad", até a morte do devandito xornal. O prezo e o contido de
'La Semana" eran entado eme11ante aos de "La Integridad' . Con taba este semanário de catro páxinas
dividida en cinco colunas· páxina
que no número 1 e 2 foron de 64
X 43 cm . e de de o 3 en adiante, de
58 X 49. De ta catro páxina , a terceira e boa parte da cuarta e taba
dedicada ao anúncio . O eu prezo era de 1Océntimo .

"La semana" era un periódjco ben e crito e a11eo a toda intervención política. Editába e na imprenta de Don
Francisco Baquero e saía o Luns.
Publicáronse arredor de 50 número .

~········································································································

Subtitulado "Semanario Popular
de Tuy", saiu á luz o Domingo 19
de marzo de 1933. "Tribuna"
constába de oito páxinas de 35 X
25 centímetros, divididas en tres
col unas. O seu prezo era de 1O
céntimos . O seu Director e
Proprietário era Don Guillermo
Vicente de Santiago, quen elaboraba praticamente todo o periódico. "Tribuna", ainda que tentaba
amosarse como un semanário
"apolítico" era un periódico que

no terceiro de 40 X 28 cm., e a partir
do cuaito, de 58 X 39,5. Até o número 4, as suas páxinas viñan divididas en catro colunas , e desde o
cuarto en <liante, en cinco. A última
páxina dedicábase exclusivamente
aos anúncios. O prezo do exemplar
era de 1Océntimos, e a partir do número 9 ascendeu a 15 céntimos.

.

•...•..........................................•.................................••...................... :

¡¡¡TIERRA!!! : Subtitulába e "Semanario de Información, Doctrina y
Combate". Apareceu en Tui o 21 de
Febreiro de 1932. Este emanário
estaba confeccionado pola Federación Obreira 1ocal, aderida á C.N.T.
Era, pois, un periódico sindicalista,
cun contido doado de imaxinar. Editábase nunha imprenta do Porriño,
sen dúbida por mor das ideas reaccionárias dos proprietários das imprentas tudenses. O seu prezo era de
1O céntimos e constaba de carro páxinas, divididas en cinco colunas,
dun tamaño de 50 X 35 centímetros.
A alma do semanário era Don Gumersindo Rodríguez, máximo responsábe 1 tamén da Federación
Obreira. " ¡¡¡Tierra!!!" era un periódico ben elaborado, con alguns artigos de fondo de interesante contido. Tiña asimesmo seccións satíricas ben escritas. Non viveu máis de
dou s meses e publicou somente oito números. O derradeiro, o 1O de
Abril de 1932. Saía os Domingos.•

G

uieirQ
CULTURAL

ANOSA TERRA
Nº 553-21 DE XANEIRO DE 1993

25

DIAS
• Bicentenário de Carlo Goldoni

• Peden a
transferéncia á
Xunta do Instituto
"Padre Sarmiento"
A deputada Pilar García Negro
apresentou unha moción para o
Parlamento exixir a transferéncia á
Administración autónoma do
Instituto "Padre Sarmiento". Na
exposición de motivos, García
Negro recorda que recolle os
materiais do "Seminário de
Estudos Galegos" e que desde hai
tres anos permanece pechado, sen
os seus fundos poderen ser
consultados polos investigadores.+

Exposicións, festivais, xornadas e
publicacións sobre a vida e obra do
dramaturgo franco-italiano Carlo
Goldoni, de cuxa morte se cumpren
no 93 douscentos anos, son os eixos do proxecto "Goldoni Europeu", un programa posto en marcha
polos departamentos de Cultura da
Franza e Itália, aos que se sumaron
váriasdas Comunidades Autónomas que compoñen o Estado español e que contan con unidades de
teatro institucional.

Durante este ano tratarase de ampliar o catálogo de obras traducidas ás distintas línguas dos organismos integrados no Proxecto.
Ao galego unicarnente está traducida "A Pousadeira", realizada por
Cándido Pazó no 87 para a colección de Libros do Centro Dramático Galego.
Está prevista, tarnén, a organización dunhas "Xomadas Goldonianas", que consistirán nun ciclo con
carácter universitário de reflexión
e debate sobre a obra do dramaturgo. Completarán os actos a posta
en cena de várias das obras <leste
autor através da Mostra de Teatro
Goldoniano. •

O Instituto Galego das Artes Cénicas e Musicais ten un representante
no comité executivo do Proxecto,
que será encarregado de deseñar os
actos a desenvolver.

En canto á recuperación, están en
marcha vários programas que van
desde a investigación nos centros
da terceira idade á promoción de

V árias organizacións políticas,
sociais e culturais veñen de se
solidarizar coa SCD Condado tras
a imposición dunha multa de
médio millón de pesetas por parte
do Govemo Civil de Pontevedra á
sociedade organizadora do Festival
da Poesia no Condado, basándose
en non ter solicitado autorización
para a celebración da XIII edición.

• Renovación da
crítica literária
Do 27 de Xaneiro ao 1 de Abril, no
Campus da Zapateira, A Coruña,
celébrase o curso "Literatura
galega: A renovación na sua
periodización, rnetodoloxia e
interpretación'', organizado pola
AS-PG.

"Acaba de ser unha das primeiras
vítirnas da aplicación da Lei
Corcuera", di unha nota de prensa
difundida por unha das
organizacións que se solidarizaron.
No mesmo comunicado
solicitábase a irnediata retirada da
sanción.+

O curso, dirixido a docentes e
disscentes, irnpártese co obxecto
de mellorar o coñecimento e
didáctica das diciplinas de língua e
literatura galegas. Está organizado
pola Universidade da Coruña e ten
unha duración de 25 horas.+

• O Clube Cultural
Adiante contra a
arbitrariedade nas
probas de galega
naTVG

•A recuperación da
tradición oral na
cultura popular
Nos primeiros momentos da
criazón do Proxecto Arquivo
Sonoro da Caliza estanse a pór as
liñas da recuperación da tradición
cultural arravés de recoller o
parrirnónio sonoro espallado
dentro e fóra do país.

representantes da empresa e de
APLI foi acientífica e tivo como
obxecto realizar "escuras .
manobras que tan só perseguen
entorpecer o desenvolvimento da
lei de normalización lingüística,
onde os meios de comunicación, e
mais se son públicos, deberían
situarse sempre na vangarda". •

• Mostras de
solidariedade coa
SCD Condado

O CDG representou fai anos A pousadeira de Goldoni dirixida por Xan Cejudo. A
intérprete principal era a actriz, xa falecida, Cruz Comesaña.

solicitudes de bolsas de
investigación, asi como o
inventário das coleccións privadas
e de fitas corno a recollida de
material no Río da Prata.

voces recuperadas no Rio da Prata
están as de Alonso Ríos, Rodolfo
Prada, Otero Pedrayo, Blanco
Amor, Cunqueiro, Dieste, Krüger,
Vilanova, Núñez Búa, Ossorio
Tafall, del Riego, García Sabell,
Monseñor Arauxo e outros. •

Sobre esta última cuestión, estre as

•Músicos galegas
con Maria del Mar
Bonet

A cualificación arbitrária
outorgada polos representantes da
empresa e máis do ÁPLI
(Asociación de Profisionais Libres
da Información) nas probas de
galego no Tribunal nº 2 do
Concurso·Oposición para cobrir as
prazas vacantes na Compañia da
Rádio e a Televisión da Galiza, foi
obxecto de condena por parte do
Clube Cultural Adiante.

Mikel Laboa en Euskadi e Raimon
no País Valenciá serán os artistas
convidados no espectáculo
Mallorca es presenta,
protagonizado por Maria del Mar
Bonete a Orquestra Sinfónica de
Balears. O evento estreouse no
mes de Setembro do pasado ano en
Barcelona, coa participación de
Lluis Llach como artista anfitrión,
e cabe a posibilidade de ampliar a
sua oferta durante o vindeiro verán
a cenários e artistas galegos. +

Para o devandito Clube a
calificación outorgada polos
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(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

Neme .................................... Apelidos ............................................. :.............. .
Enderezo ..........................................................................................................
Teléfono ................................. Povoación ......................................................... .
Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de:
Galiza/Estado/Portugal .......... .6.200 pta./ano ............ .. 3.200 pta./semestre
Europa .... .......... ...... ................. 7.800
América e resto do mundo ...... 9.600
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A utopia do traball

b) Para o resto do mundo

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

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

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

u f.!tbl-

penas /egais á libertlade de desp;oo

Talón bancário adxunto
Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

•

abr~ :ento efe me~rar a c:cmperltfvidade

a) Subscrlcións para o Estado español

DATA

A información que paga a pena ter

.,,_...,
Reagan?

~".º'
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Verbas cruzadas

VICENTE BARREIRO MESA

HoRIZONTAIS: 1.- Anfibio vertebrado, anuro e de auga doce.
Xenreiras, fastíos. 2.- Aceiro. Rea, fileira. Yoga!. 3.- Cabelo
espeso de cerlos animais. Pel curtida para usos induslriais.
45.- Toma cortante unha ferramenta. Abreviatura de vostede. Yoga!. 5.- Rente, raso. Rabanada, fatía. 6.- Forma apocopada de tanto. Nome de muller. 7.- Símbolo químico do
bario. Escoitas. Nome de letra. 8.- A vogal máis popular entre as pantasmas. ~epetición dun son por reflexión. Segunda
forma do masculino, usada detras de -r ou -s . 9.- Suave e
doce. A mistura de gases que constitúe a atmósfera. 10.Terceira persoa. Suxidade, en especial a que se forma na
parte baixa da roupa, plural. 11.- Certa substancia que preparan as abellas e outros insectos. Adverbio que designa o ·
que está preto. 12.- Río que cruza o Piamonte, Lombardía e
Emilia-Romafia. Montafia da antiga Grecia, entre Tesalia e o
Mar Exeo. Vogal de bon comer.
YERTICAIS: 1.- Converter en migallas un alimento raspándoo. Anda a presa. Símbolo do fósforo. 2.- Nome que se lle.
daba á criada dunha raiña. Peza da armadura que cubría a
cabeza, con viseira e crista. 3.- Cero. Aire musical canario.
Ce11a preposición. Yoga!. 4 .- a mesma vogal que a anterior.
Conxunción comparativa. Nortello, articulación do pulso ou
dos dedos. 5.- Nave. Séptima letra do alfabeto galego. Río
que fai de fronteira coa Asturias. Oxíxcno. Consoante. 6.Campo de oliveiras, plural. Concelllo da provincia da Corufia, con po1to pesqueiro. 7.- Terreo onde se cultivan plantas
omamentais. Nome de muller. 8.- Vogal. A mesma vogal.
Crustáceo decadópodo de carne sabrosa, plural. 9.- Pronunciases por e ou :!. Existes. A vogal máis chea.

Libros
Del Eurqfelipismo al desierto. Errsaio de divulgación escrito por Francisco
Jurclao que leva por subtítulo: Maastricbt desmantela la economía española. A ohra presta especial
atención á agricultura e á
gandeiria. Unha boa proba de que as análises críticas comezan a chegar,
superado o espellismo
dunha Europa sen mácula . Editorial Endimyón+

No CEM da Coruña, Colectivo de
Educación Medioambiental, está
aberto o curso Os
Romanos na Ga/i::a, que terá lugar
os días 29 e 30 de
Xaneiro. O obxetivo é acadar un
achegamento á cultura romana a través das pegadas
que deixaron ao
noso redor. O curso
está enfocado dun
xeito didáctico para traballar despois
con rapaces e rapazas. O dia 28 ás 20
h. celebrarase unha
Fonte-alxibe no Castro de Elviña.
sesión introdutória.
te non maior de 40x50 cm.
Para participaré preciso
A técnica a ~mpregar pode
in sc ribirse e pagar 1.500
ser calquera, e todos os depta. Prazas limitadas. Para
bu x os concurrirán nunha
máis información : 26 56 40
mesma categória. Hai tres
da Coruña.
prémios , sen especificar: un
primeiro, un seg undo e un
Xoves
terceiro. Para participar hai
que remitir o debuxo á seCooperantes
cretaria do Ateneo Sta. CeO programa Xoves Coopecíl ia de Marin. R/Caracol,
rantes , promovido pofa
36, baixo. Cos dados do auConselleria de Cultura,
tor no reverso do debuxo,
consta de tres partes, a priantes do 8 de Febreiro. A
meira oferece cursos sobor
entrega de prémios terá luda cooperación e desengar Yenres, 15 de Febreiro,
volvemento, que se· celena sá de exposicións do
brarán Centro EurolatinoaAteneo .
mericano de Xuventude de
Mollina (Málaga): a segunda ·parte trata da criación
Prémio
dun taller de cooperación,
A
Peneirade
para profundar nas matérias
dos cursos e traballar sobre
Relatos curtos de
os países e proxec~os de
humor .
destino: e unha terceira parConvoca Egastir S.L., edite que consiste en realizar
tora.da A Peneira. O tema é
práticas
coma
libre en calquera das vacooperantes, en países en
riantes do xénero . Os trabavías de desenvolvemento.
llos deberán presentarse
Poden participar todos os
mecanografiados a dobre
rapaces de máis de 18 anos
espazo e a unha soa cara,
que obtiveran diplomatura
mm poderán exceder os 15
ou licenciatura na Universifólios, nen ser menos de
dade máis tarde de Maio do
1O, quedando s uxeitos ás
89. o prazo para a solici~u
seguintes medidas: 60 cade remata o H de Febreiro.
racteres por fólio e 32 liñas
de 1993. Máis infonnación
por fólio. O prémio constano teléfono do Servizo da
rá dunha dotación econóXuven.tude da Delegación
mica de 100.000 pta. e unProvincial de Lugo: (982)
ha figura alegórica confec22 54 51, extensión 218.
donada para a ocasión. O

Mascota do
Ateneo Sta.
Cecília de Marin
O Ateneo organiza un concurso de debuxos coa finalidade de acadar unha mascota. ·Poden partici.par todos
aqueles que o desexen, sen
límites de idade. Os debuxos entregaranse nun sopor-

xurado poderá considerar
un máximo de catro finalistas que recibirán unha figura alegórica e poderán fo.
mar, xunlo co gañador, o
corpo dun libro que incluirá as obras gañadoras dun
concurso para ilustraren os
relatos. Os dez primeiros
poderán ser publicados en
A Peneira, se o xurado o
recomendara. Para partici-

Teatro
Noite
de Varietés
Todos os Sábados, ás l O da noite, a
partires do 23, na Nave de Servícios Artísticos (NASA) na rua de
San Lourenzo de Santiago, Espectáculo de cabaret.

Big Bang
Do 28 ao 30 de Xaneiro, ás 11 da
noite, na NASA de Santiago. Representación da man do grupo

Chévere.+

Festas
Dia 22, Venres, en Rodeiro e en
Trasmañó (Redondela). Dia 25
Luns, en Vilar (Catoira). +

Anúncios de balde
A for~a da solidaridade em marcha.
-A Treu, folhas informativas das Juntas
Galegas pota Amnistía (JUGA), solicíta-as no apartado 875 de Compo. tel a.

Convocatórias
Os romanos
na Galiza

O trinque

par hai que presenlar os traballos por
L"Liadriplicado, bai\O un lema e cun
-;obre lacrado cos
dados do autor, na
'cde central de A
Pcneira (Paseo
Matutino, 1-1 º.
.~ó.860 Ponteareas)
nu por correo ao
apartado 87 de
Ponteareas. Non se
devolverán os ori\inais abs que lles
afecte a posibilidade de seren publicados, o resto podcrán retirarse na
~cdc social de Ega-;u r. O prazo de entrega remata o 15
de Marzo de
1993.

Certame de
Narración
Erótica. Máquina
de Vapor
Convoca a Asociación
Universitária Eis. Poderán
concurrir todos os universitários galegos e residentes na Galicia. A temática
das narracións deberá tocar
o sexo en calquer das suas
manifestacións. Os escritos
han de estar en galega e
cunha extensión entre as
tres e dez follas mecanografadas a dobre espazo
por unha cara. Presentaranse por triplicado nun sobre pechado no que figurará un lema ou pseudónimo;
no interior haberá outro sobre no que figuren os dados persoais do autor. O
prémio é único de 25.000
pta, e o traballo ganador
publicarase no número de
primavera da Revista Eis .
Os traballos pódense entregar na portería do Colexio
Maior Universitár-io Rodríguez Ca<;la,rso, ou remitirse
a: 1 Certame de Narraci"ón
Máquina de Vapor. CMU
Rodríguez Cadarso, Campus Universttário. 15706
Santiago. Antes do 14 de
Febreiro de 1993 .

II Prémio
de poesia
Martin Codax
Organiza Bodegas de Vilariño en colaboura co Concello 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

galega 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, n º I. Vigo .
Antes do 23 de Xaneiro.

I Prémio

de poesia
O Grelo
Organiza a Sociedade Gastronómica e Cultural O
Grelo. O prémio é único de
250.000. Poden concurrir
todos os q"ue 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 con cursar, mandar traballos,
por quintuplicado e baixo
plica a: Sociedade Gastronómica e Cultural O Grelo.
Mesón O'Pedregal. R/
Doutor Gasalla 29. Lugo.
Para máis información chamar ao (982) 21 11 40. O
prazo de admisión remata
o 30 de Abril de 1993.

Camiño
de Santiago.
Concurso
de obras teatrais
inéditas
Convoca a S.A. de Xestión
do Plan Xacobeo, con tres
categorías; Teatro profisional, teatro escolar
(adaptada aos últimos cursos de EXB e primeiros de
enstno meio) e teatro de títeres.
Os
prémios:
3 .000.000 e un accésit de
r.500.000 para teatro profisiona l; 1.000.000 e un accésit de 500.000 para teatro
escolar e 500.000 e un accésit de 250.000 para títeres. As obras han ser inédttas e estar escritas en galegó 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 Fcáns, n!.'3, baixo. 15706 Santiago . Para máis información (981) 59 59 39 / 59
59 36 e 902 199 300. •

Quereria conhecer gente que esteja interes ada en formar un grupo reintegracionista na Corunha, os intere sados chamar ao (981) 26 98 42, e preguntar por Carlos. Endere90: r/Cidade
de Lugo, 37-8!!. 15004 A Corunha.

ta e che interesa participar c/ou colaborar na nosa Revista Eis, contacta conno co ante do 15 de Xaneiro: Asociación Ei .. Colexio Maior Rodríguez Cadarso . Praza de Rodrígu ez Cadar o,
s/n. Campus Sul. 15706 Santiago D. C.
Véndense cruceiro e demais traballos
en pedra . (986) 70 23 02.

Gran oferta de discos e casettes.
Evcncio Baños. Xoan XXIII, 13-7!! dt.
Ourense. (988) 21 85 05.

Fanse cuñas publicitárias para
festas . Megafonía móbil. Atracción .
Obertura de e pectáculo . Montaxe
musicais etc. (986) 29 30 48.
Gastaría topar alguén que tenha gravados filmes en VO da seq:om Buraco
especial da TVG para inter-cámbio. Tino Prcgo. Santiago de Chile 29 A, 5!!B.
15.706 (Santiago).

O colectivo Gai de Compostela, reúnese todas as semanas para traballar na
defensa dos direitos dos homosexuais. Se queres contactar connosco
podes cscrcbcr ao apartado 191 de
Compostela.

Aluga-se local amplo en Ribeira, 25
m 2 , con grandes xanelas exteriores e
con lugar para rótulo. Perto da Casa do
Concello, r/ Otero Pedraio (Edifício
Atan es). Chamar ao (981 )871216 en
horas de escritório.

A todos os interesados na criación
dun cine-clube en Vigo, co obxectivo
de poder ver as películas no seu máximo estado de pureza, sen manipulacións comcrciais, para acadar unha paixoal afeizón. Dirixirse a: Fran, r/López
de Ne ira, 16-1<.!. Vigo. (986) 43 67 73,
de 15a 18h.

Ternos livros portugueses, ecoloxismo, liberación e música popular (discos e CD). Pide os catálogos temáticos
á: Librería Sírius, Travesía de Vigo 17,
36206. Vigo. (986)279855.

Nativo dá classes de conver a9ao. Portugues. Filipe, cont1Cto: 57 24 74. Santiago de Compostela.

Vendo metrónomo sen uso. Chamar
en horas de traballo ao: (986) 30 38 58.
Perguntar por Padin.
Seguimos na brecha co noso sinxelo
proxecto de ir descubrindo paseniñamente a Celtia e a sua história para
vós a traves da no ·a revista Camiño
Real. Servimos o recente número 2 contra xiro postal de 500 pta. ou os dous números existentes e ... algo máis por 1000
pta. Pedidos a: Yiaxes Céltigas. Apartado 1364, sucursal l. 15.007 A Coruña.
Procúra-se sócio interesado no financiamento dunha empadillaria ou feitura de filloas ao estilo das famosas
pizzas italianas. Primeiro fariase unha
para logo se espallaren cando se fixeren
conhecidas. Os produtos á venda haberian ser de orixe galega e a bebida sen
alcool. Ao lado instalaríase un autoservício cunha ampla representatividade
dos nosos produtos. Interesados chamar
ou ese.rever a: José Manuel López lglesi as (Enxeñeiro e advogado). Apdo:
55094. 28880 Madrid. Teléfonos: (91)
639 46 87' 507 35 30.
O Colectiw Ecoloxista Biotopo pon a
disposición de todos aqueles/as interesados/as, carballos (Quercus robur) de 2 a
4· anos, cultivados nos seus viveiros forestais. As árbores serviranse os Sábados
pola mañá, prévia cita. Admftense encargos pam o ano que ven. Prezos ecolóxicos e prezos especiais para institucións.
lnfonnación no teléfono-fax: (981) 63 65
98, de Luns a Venres entre as 19 e 20 h.,
pergunlar pola Comisión Forestal.
Véndese máquina de escreber nova,
0/ivetti le llera J2, 10.000 pta. Chamar
ao (98 f) 28 65 53, e perguntar por Luis.
Estamos a organizar unha exposición
de Xove Humorismo Gráfico Galego.
Se a tua obra ve a luz en publicacións
de escasa difusión ou permanece inédi-

Negócio anticapitalista con vocación
cooperativa busca sócios capitalistas
para a ua expansió n. Póde e participar desde 300 pta. ao mes. lntere actos/a , dirixir e a Libreri a Sfrius, Travesia de Vigo 17, 36206. Vigo. (986)
27 98 55.
Vendo discos e casete de calquer do
3 LPs do grupo de rock alicantino Badana. O cuarto LP editarase próximamente. Tamén vendo gravacións de calquer LP de F1c<a11 os Ve11tos. Contra-reenbolso. Escreber a Manoel Bello Salvado. Rua da lgrexa ni! 9, 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.
Xa estamos en Barcelona: P.P.G. (Produtos' Patrióticos Galegos). Venda e
distribuizón de produtos da tcrra de alta
calidade a prezos sen eompeténcia: camiselas, bandeiras, pegatas e oulros obxectos imprescindíbeis para calquer celebración patriótico-reivindicativa. Se
queredes contactar connosco, non lle
dedes máis voltas e escrebede a: Dores
Asorci Veiga. R/ Ausiás March, 130, 2!!
1u. 08013-Barcelona.
Yendo unha Historia da Arle de Salvat ( 10 tomos) e o apéndice O rostro
humano na arte (1 tomo). Interesados
chamar ao (981) 58 81 25. Perguntar
por Xosé. ·prezo 31.000 pts.
Está funcionando deniro da asociación
Ecos do Sul unha sección de apoio aos
povos indios. Ternos moito traballo por
<liante. Se queres participar, ponte en
contacto connosco. Ecos do Sul. Apdo.
677. 15080 A Coruña.
O Comité Cidadán Galego Anti-SIDA de Compostela terá o seu local
abeno ao público de Juns a venres de
16,30 a 21 h, e os martes e mércores potas mañáns de 11 a 13h. Tamén contan
~un contestador automático para facilitar o contacto fora deste horário. O local está en Fonte de San Miguel, 2-baixo. 15704 Compostela. Apdo. correos
117. Tlf.5734 '01 +

axenda ·
Música
Orquestra Nacional
de España
Dia 22, ás 21 h, no Auditório de
Galícia en Compostela. Baixo a dirección de Luís Martínez e con Joaquín Achucarro no piano, interpretarán obras de N. Rodeiro (No
Camiño), E. Grieg e Beethoven.
Prezo 2.500 pta.
·

Wendell Harrison
Quintet
O 26 de Xaneiro, no Centro Cultural Caixavigo, dentro da programación de Jazz de Vigocultura'93.

·Os nenos cantores de
Viena
O 4 de Febreiro no Centro Cultural
Caixavigo. Interpretarán obra de
Britten, Strauss, Beethoven, Galuppi e T. de Vitoria.

Alfredo Kraus
Dia 29, ás 21 h, no Auditório de

Ciclo de cine no Salón de Actos do
Colexio Maior Universitário Fonseca. Dia 27, Mércores, ás 21.30 h,
proxectarase a película O sacrificio, de A. Tarakovsky.

Cine de Vangardas
1915-1947
O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) en colaboura coas universidades de Santiago e Vigo, organiza unha série de proxeccións
que agrupa as películas máis repreentativas do xénero na primeira
metade do século. Terán lugar na
sala do CGAI, ás 20, 15 h, pero tam én han pasar, en Febreiro, por
Santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra
e Ourense. Dia 22 de Xaneiro, pasan: La glace a trois faces (0 espello das tres éaras), de Jean Epstein, 1927, sonorizada en castellano; e La petite marchante d'allumettes (A cerilleira). de Jean Renoir e Jean Tede co. 19'28. muda
con ubtítulo en
francé . Dia 25.
proxectan: La folie
du Docteur Tube
(A loucura do Doutor Tubo), de Abel
Glance, 1915 mu da;
hakhmatnaia . goriatchka
(A febre do xadrez), de V evolod
Pudovkin e Nikolai
Spikovski, 1925.
onorizada en ca ·-

27

Exposicións
Galícia en Compostela. Con
E~elmiro Arnaltes no piano, interpretarán pezas de H. Duprac,
P. Tosti, J. Massenet, J. Turina e
R. Strauss; entre outros. Prezo
3.000 pta.

Opera de Minsk
Dia 22, ás 20,30 h., no Auditório
Pazo de Congresos da Coruña. Interpretarán a Tosca de Puccini.

Hardcore
Dia 22 de Xaneiro, ás 21 h, na Nave de Servfcios Artísticos (NASA)
de Santiago, terá lugar un concerto
de hardcore a cargo dun ·grupo sen
detenninar.
·

Rock Parrulo
Dia 24, Sábado, a partires das sete
do serán, na NASA de Compostela. Neste espazo adicado á promoción de grupos novos poderanse
apreciar as actuacións de Fora de
Control e Alén. +

Orne
A Ollada
Cinematográfica II
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rellano; Idylle a la plage/IdyUe
sur le sable (Idílio na area), de Heni Storck, 193 l, VO; e Une nuit
sur le Mont Chauve (U nha noite
no Monte elado), de Sergei Alexeieff, 1933, VO. Dia 26: Opus IV, de Walter Ruttmann, 19251928, muda; Vomittagsspuk (Pantasmas antes do almorzo), de Hans
Richter, 1928, muda; e Vierzig
jahre experimente (Corenta anos
de experimentos), síntese das películas experimentais de Hans Richter, VO. Dia 27: The life and death of 9413, A Holliwood extra
(A viada e morte de 9413, un extra
de Hoyliwood) , Robert Florey,
1928, muda con rótulos en inglés;
Uberfall (Accidente), de Erno
Metzner, 1929, castellano; H20
de Ralph Steiner, 1929, muda, rótulos en inglés; Regen (Choiva),
de Joris 1vens e Mannus Franken,
1929, muda· e Lot in Sodom (Lot
en Sodoma), James Watson, 1933,
castellano. Dia 28: Chevolek s kinoapparatom (O home da cámara). Dziga Vertov. muda. •

Na Galeria Trinta
de Compostela, até
o 19 de Febreiro.
As últimas obras de
Menchu Lamas.

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

Touro Salvaxe

Domingo, 24 de Xaneiro, pola noite na TVG. Baixo o título Mulleres
no agro, oferécenos descripción da
realidade social e laboral da xeración de mulleres do rural galego
que hoxe teñen entre 70 e 80 anos,
a traverso dos comentários de Xú1ia Cereijo Injerto , labrega, e de
Rosa Femández, costureira.

Dia 23, Sábado, en Butaca Especial da TVG, emítese en versión
orixinal subtitulada . EEUU,
1980. Director: Martin Scorcese.
Intérpretes: Robert de Niro,
Cathy Moriarty, Joe Pesci e Frank
Vincent. A película recria a vida
dun campión dos pesos méios , Jake Lamota.+

Desde o 26 de Xaneiro na Nova Sá
de Exposicións
Caixavigo. Óleos
entre o expresi<;>nismo e o abstracto.

Na Sá da Asociación de Artistas da
Coruña. Monstra de ·
obras en peq ueno
formato de 112 artistas.

Pepe
Cáccamo
Na Galería de Arte
Ad-hoc de Vigo.
Humor negro nas
composicións escultóricas. ·

Galícia e
América
No Pazo de Fonseca en Compostela.
A monstra recolle
cinco séculos de relación coa América.

Arturo Baltar

Pepe Barxa
Até o 6 de FebreiMuñequita linda, de Pepe Caccamo.
ro, na Galeria SarIX Certame de
gadelos de Santiago. Cadros e esculturas.
Pintura
Obras na Biblioteca Pública do Concello de
Serxio Portela
Cambre.
Na Nave de Servícios
Artísticos de Compostela
(r/San Lourenzo, 51-53).
Casa da Cultura
Escultura.

de Noia

No Auditório de Galícia
en Santiago, monstra de
pinturas.

-Acolle duas mostras ,
América tece que tece,
composta por tapices
americanos, e Flora das
Indias.

Compostela
descúbrese

Pintores
saharauis

Eugenio Granell

Aberta até Xaneiro do
94, de 16 a 22 h. (de 12 a
22 h. Sábados e Domingos) , na Praza da Trinidade de Santiago. O
Consórcio de Santiago,
organiza esta monstra
dos novos complexos urbanísticos da cidade.

Na Galería Sargadelos
do Ferrol. Trinta artistas
galegos amosan a s ua
protesta contra o desastre
ecolóxico.

Fe de vida

Puig
Benlloch

Colectiva

Mar Exeo

Televisión

nais do século pasado até os anos
30 na América, e
cos galegos coma
protagonista s,
plasmado en 90
fotografias e variedade de obxectos.

Sombras

Na Casa da Cultura de

Vídeo
Festival
Internacional
de Vídeo de Vigo
Do 22 ao 31 de Xaneiro,
de 11a14ede 19a22h.,
no auditório do Centro
Cultural Caixavigo. Neste certame pásanse obras
escolmadas de outros
festivales.•

Pax1nas coordenadas por

IAGO LUCA

Até finais de Xaneiro, de 19 a 22h
(de 12 a 14 h Domingos e festivos).
Esculturas na Sala
de Exposiciones
Caixavigo.

Luís Romero
Acuarelas e óleos na sá
da nova estación de Vigo.

Monforte.

Xavier Miserachs
Até o 14 de Febreiro, de
18 a 22 h de Luns a Venres, de 12 a 14 e de 19 a
22 h Sábados e de 11 a
14 h Domingos e festi- ·
vos , na Casa das Artes
de Vigo. Fotografia urbana na Catalunya, desde
1952.

Escrita das
árbores
Até o 6 de Febreiro, de
11,30 a 13,30 h e de
19,30 a 2130 h, na Galeria Abel Lepina de Vigo.
Pinturas de Antón Patiño.

Galegos: as mans
de América
Até o 7 de Febreiro na
Casa da Cultura do
Concello de Vigo. O periodo que vai desde fi-

O gravado desde
Maneta
Toulouse Lautrec
Monstra recollida na sala de exposidóns da Delegación Provincial de
Cultura de Pontevedra.

II Bienal de
Gravado
A Aula de Cultura d·e
Caixa Ourense, recolle
as obras participantes
na !! Bienal de Gravado Julio Prieto Nespereira.

Colectiva
Monstra de pintura na
Galeria Marga Prada de
Ourense.

Xosé Eladio
Pintura na Galería Sargadelos de Ourense. +

Música

Publicacións

Can Records

Faladeira

É unha organización de recente
criación, cuxo obxetivos básicos
son producir e distribuir discos de
grupos que fagan música auténtica, non enlatada . As duas primeiras producións achégannos ao grupo Kaos de Cangas do Morraso,
co disco Akí non se rinde ninguen e aos Rastreros de Chantada, co sinxelo Perigo, animais
ceibes, ambolos dous na liña de
grupos coma Kortatu.+

NQ 13 da revista dos /rmanciíios da
fa/a, de Ponteareas, fiesta ocasión
co título Pola liberdade de expresión, lema da campaña que están a
levar a cabo paradenúnciar a actitude fascista do noso alcalde, José
Castro. Faladeira tamén inclue un
inquérito cara as vindeiras eleicións
e seccións adicadas a novas, lingüística, poesia e narrativa. Para
porse en contacto con eles, escreber
ao apartado 132 de Ponteareas . •

CONSELLERÍA DE CULTURA EXUVENTUDE

Director: Alfonso Eiré López
Presidente: Francisco Carballo
Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A .
Papel 100% reciclado, de 65 g1m2, branqueado
. con oxíxeno, fabricado por Papelera Echezarreta.

Ruado Príncipe, 22, planta baixa .
Apartado postal 1371 (36200 Vigo).
Tel. : Ad ministración, Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30*.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05 ..
Fax (986) 22 31 01 .
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TRES EN RAIA

A sintaxe

de Rabin
• G. LUCA DE TENA

N

on quera saber que prendas
lle doerán ás axéncias de información e aes seus abonados, para
que cada tiro que se perde en Gaza,
na ribeira Oeste do Xordán ou Xerusalén taña que atravesar o bazo dun axi. tador alporizado (exaltado, escreben) e
romperlle por fin os dentes da vergoña
a un penitente dos diários desta banda
do mar.

ANXO IGLESIAS

Yehudi Menuhin
'Hoxe é máis doado facerse mUsico'
• VITOR MÍGUEZ

p

residente da Royal
Philharmonic Orchestra;
invitado anual da Sinfónica de
Berlin; prémio internacional da
Paz Nehru; condecorado por
numerosos estados·e doutor
honoris causa por 25
universidades como Oxford,
Cambridge ou a Sorbona, o
violinista e director de
orquestra Yehudi Menuhin é
considerado hoxe en dia como
unha das figuras da história da
música clásica. Aos seus 76
anos, falar con Menuhin é viver
amáis pura história da música
do século XX.
Considerado por todos como un dos mellares violinistas da história, Yehudi Menuhin apréstase a viveros últimos anos da
sua vida no medio dun calendário prolongado até finais dos 90. Lago de encetar a
sua carreira musical aos sete anos e despois de gravar o seu primeiro disco cinco
despois, tras del fican moitos lustros onde
tivo ocasión de colaborar con Ravi Shankar, Wilhem Kempff ou Stephan Grappelli.

Que sentia o rapaz Menuhin cando aos
sete anos debutaba coa orquestra de
San Francisco?
Os meus sentimentos estaban desde logo
moi, pero moi emocionado. Aos sete anos
atoparse diante do público xa non é un
xogo, era unha situación moi séria e que
desde logo afrontei con nervosismo.

Como tantas outr,as figuras vostede comeza moi cedo. E absolutamente necesário para chegar a trunfar na música?
Si, xa desde cativo é moi necesário, sobretodo co violín, viola .. . Igual que fan
moitos ciganos que inician o seu contact9
coa música aos dous ou os tres anos. E
fundamental, e concretamente no caso do

violín tamén o é o ensino desde o princípio por parte dos pais.

cada un como quen ten que coller o mellar
de cada flor.

É coñecido polo seu apoio aos xóvenes intérpretes através de cursos e
fundacións como a Yehudi Menuhin
School. Que diferéncias hai entre os
xóvenes dos vinte e dos noventa?

E o seu violinista preferido... ?

Hoxe en dia os estudantes teñen moitas
máis oportunidades de podérense facer
músicos de todos os tipos porque non só
adoitan a comezar axiña, senón que teñen
múltiples vias palas que se integrar no
mundo musical. Na miña época acadar os
méritos ás veces era como unha carreira
en solitário, o cal era moi honorábel, pero
facia que chegar a trunfar tora moi difícil.
Actualmente hai moitos bons músicos en todas as especialidades, hai formidábeis cuartetos, orquestras de cámara fenomenais,
boas grandes orquestras ... todo isto indica
que o achegamento á músico é mais doado
neste tempo que cando eu era mozo.

En primeira instáncia recorro á figura do
meu profesor George Enesco, un grande
músico que tiven a oportunidade de coñe·cer ben. Aparte del hai moitos bons violinistas , mais eu fico especialmente con
David Oistrach, sen dúbida un dos meus
favoritos.

No tocante aos concertos para violin
cal escolleria da seguinte restra?: O de
Tchaikowsky, Bruch, Sibelius, Beethoven ou Paganini?
De todos os mencionados o de Beethoven, porque permite máis variantes e máis
capacidades. O traballo de Paganini resul ta moi extravagante e non tan agradábel
para interpretar como o de Beethoven,
moito máis adaptábel ás particularidades
de cada violinista.

As suas actividades profisionais comezaron· nos Estados Unidos, mais vostede era tillo de xudeus rusos.. Tivo isto
algunha influéncia na sua formación?

Vostede tocou na Segunda Guerra
Mundial para o exército dos E.U.A. e á
vez recebeu condecoracións de autoridades como as chinesas. É doado ter
admiradores tan diferentes?

O elemento ruso influencioume . Tiven a
oportunidade de asistir a clases con David
Oistrach; pero non foi só iso xa que me
vin moi marcado pola profunda capacidade de dramatismo que presidie a actividade musical rusa . Estes dous elementos foron os principais, que non os únicos.

Non toquei só para os Estados Unidos, toquei para todos e para todo tipo de xente ,
, desde chineses, africanos, asiáticos, europeus ... a miña actividade en absoluto foi
especié!_lmente dedicada aos americanos.

'Divírteme máis dirixir'
Comeza co violín e continua coa dirección de orquestra. Cal das duas actividades lle pre~ta máis?
Amo as duas, pero o certo é que me divirte máis dirixir unha boa orquestra habida
canta de que che P,ermite máis posibilidades, repertório ... E unha actividade que
me satisfai moito.

Como director, que compositor prefire
á hora dun concerto?
Esa é unha pergunta moi difícil de contestar, sobretodo porque eu gasto de directores moi diferentes. Non, eu non teño o
meu compositor; prefiro coller o mellar de

Canso de sentirse burlado pola sintaxe
de guerra do Estado sionista, , o leitor
sufridor prepara unha grade coa que
separar datas, sucesos .e adxectivos.
Logo compraba que a voz asasinato
só aparece cando o morto é ~orprendi
do baixo casco de ferro e uniforme militar por un terrorista desalmado que
levaba un coitelo de cociña na man. A
redacción quer que as tropas regulares
tiveran que abrir fogo contra unha grea
de axitadores.
Os dias en que as axéncias de notícias
estiran o seu liberalismo podemos
aprender, no cabo da notícia, que o
máis vello dos perigosos terroristas
atravesados a bala non chega a doce
anos. Neutras entregas fálase de gardas gravemente feridos de par de manifestantes que fa!eceron ao seren
trasladados ao hospital, só para entreler con algo de sorte que os primeiros
recebiron pedradas e os segundos ráfagas de metralleta.
A inversión do mito de David é flagran te . Aqui o que defende a sua terra a
pedradas é o neno palestino mentres o
castrón do soldado coa estrela de David é o xigante que rebaixa a sua estatura moral a cada disparo.
Sempre hai un xornal disposto a darlle
letra impresa ao xesuitismo das axéncias . Mesmo para contarnos que 415
homes desterrados da sua pátria pola
militarada sionista son unha banda de
perigosos fundamentalistas que len o
Corán baixo a saraiba, a xiada e o vó
dos helicópteros artillados. •

VOLVER AO REGO

En base ás suas experiéncias folk cal é
a sua opinión acerca dos experimentos
sinfónicos para gaita que Shaun O'Davey realiza de dez anos a esta parte na
Irlanda?
Concertos sinfónicos para gaita?

Efectivamente ...
Amo a gaita, é un instrumento que amo
apaixonadamente e que considero saído
da mais profunda alma popular. Precioso ...

Finalmente. Que trocou na sua personalidade ao longo dos últimos anos?
Por riba de todo atópome moi satisfeito
de ter acadado ser un pouco menos impetuoso.•

A

rrivou cal home de Estado e
saudárono coa música de
Eurovisión. Pero agora, Manuel .Fraga, vai por aí inaugurando piscinas en
Ponteareas e un vertedeiro de lixo industrial -previsto- nas Somozas. Única conquista industrial do seu governo
que obrigai;á a Galiza a "importar" o
40% do lixo de fóra, dada a capacidade deste invento que non quixeron ~n
nengun outro recanto do Estado . la
para novo Churchill e acabou facendo
bon a Fernández Albor. +

