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IV ~ongreso da UPG

Mariano
11

A~alo:

Estamos dispostos· a
que todos os:.
. comunistas activos - ·
teñan un lugar· na
nosa organización"

Francisco Rodríg.;,,;.ue.-z....:_._ _
Non podo nianexar
nada porque a UPG é
·un partido onde as
persoas teñen moito
r:náis que aturar do
que beileficiarse".
11

Martínez .

"óCa·

Rádlos
·libres:

·Felipe
'':: González,.

Tímido, sincero
e divertido·
Estaba. na presentación ele 'Beiramar'1· -.
cheo de timidez, pero sentíndos~ reconfortado ~ á vez qUe firmaba '-'n
exemplar e pensaba. 'coño, e~ rapaz ·
coñéceme', entón quedaba moi co"tentg ·e -oon máis azos para seguer a
escreber algunha da , mi llor narra ti va
galega·actual. -- ..

\

Felipe 11
Para facer funcionar u nha rádio non fai falla ser un experto. Cuns pequenos coñecementos·, os meios electrónioos están na man de calquera.
Facer unha rádio que sirva ,
para comunicarse. antre as
persoas, rachando co morfopóli'o ideofóxico actual.

por Méndez·Ferñn

Miguel Torga, poeta significado no
mu~o das relacións galego-portugue. sas, frente ao eixo Madrid-Lisboa.
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"R1Úfores ~da·'" Gofísellar1i:a'1:':c(5·ri·t~á-(ás"'~:~

Efectivamente, o señor Lors Calvi~
.
.
.
,
cordas", ~ expof'.'lse determ'inada·s~':acf'"'-ño é licenciado en Direito; pero hai
Se1 que no.n vou d1cer nada novo da
tuacións do acfü~J;t,s.ecretário xeral algunhas parcelas da . sua actividade
nosa terra que non teña sido di~º· '•~- técnic~ de , ,g,dtíc~iió.tt don . Rl!bén
nas que · non concordan en absoluto
Referireime ~~~aniñal~~.~-~r~~~9 1'fS:~'.' ~- ·~ Lois Calviñ~~'~ue. ~n~'. ~da favorecen ·as opinións vertidas en A NÓ~A TESomos · un ·;P..C?V9.: fñ.1~t~ri~so\~.,,.~ nig-: :~9 a sua imaxe.-P,óJas r:nesmas datas, che- , R RA e as da revista 'de Cosanco: son
mático; ·mais hai que ir ao· agro para · ga as nosas n:ii@s;~:. ri~ista "SEITU- · as relativas
sua labourá docente.
· comprobalo; coñecer a · psicoloxia do
RA", editatfa por-COSANCO, ·coope- Mentras no semanário galego se xul·":'- lallrego. o·ecosistema galega galega é . rativa santiague5a de ·cdnsumo . . No. ga non só inoperante, senón a inda neunha unidade natural que \iariá como · editorial desta revista, nú!'Tlero 4, co- gativa:· en "Seitura" dise: "(El Sr.
Lois) Estudioso impenitente, sabía
·as notas duriha sinfonía. Eu c;:ompro- . rrespondente ao IV trimestre do ano
beino.
.
.en eurs~, aparé~e un ha semblanza do . robar horas al tiempo para investigar
. -Agora estot.Í- nas aforas de Ourense.
mesmo señor Lois Calviño. Ternos en el campo de la educación y de ·1a
1
ÑU(l · manso monte de Carbal los e ··XeSque.· c;:onfes~r que; despois dunha lei- pedagogía, -amores de SU dedica'tas. ·Todo-gris, pro'fundo; t:nisterioso.
tura m~i superficial, foi tal a ir:npre-' · ción ·como Profesor y como Director
EscoHo Ós··e.cos lonxanos eta cidadé e
sión __ q.1..1e ·nos produciu ~ue quixe~os de Colegio Público- (. .. ) ¡y aún . se
rememor-o ·os meus pasos por España _ lelo~ de ñovo, con-toda-atenci'ón· e sen permitió tantas veces obsequiar a
e Fráncia. Mais á ·natureza fainie es- . a.paixoamento. 'A con~lusión é-apabu- nuestra tertulia con su amistad y su
quecer, oferéceme un bálsamo tranllant~: ·este artigo deix~unos arrona- saber!-". Ante tais contradicións, perquilizante como un n-irvaha.
dados ; quen o escrebeu fíxolle un guntámos a xente que o coñece e, ao
Onte viñen .de Vigo.' Percorrin
moi fra~o favorªº señor _Lois Calviño parecer; a verdade axústase aoque di
Berbés. Pódese explicar .Galiza sen
(Tal é o rosario de ditirambos verti- A NOSA TER RA. lsto tainas dubimar? lmposibet . Somos unha rexión ·. dos que sentimos vergoña allea!) Non dar · do contido do editorial de "Sei' .,.completa. Por iso,;eu .abogo por unha
quixéramos crer que o interesado tura", que remata asi: "( ... )todos saindÚstrializac.ión sempre que se res-aié entón presidente de COSAN- mos conscientes de que nuestra Copeite 0 meio natural. Pero creo máis
CO- fose a musa inspiradora de tais munid~d Autónoma no podla permiurx~nte 0 resurximento cultural para
louvanzas; de todos xeit~s, quen 0
tirse la alegría de prescindir de un
todo 0 pavo. '
- '
'
· fixo non tivo para nada en conta· 0
hombre como nuestro Presidente.
Poetas .tivemos e témblos. Pero\on
dito do clásico de que "a louvania na
iHacen tanta falta personas que selidos na cidade. O labrego vive .na igprópria boca envilece'<
· pan hacer camino andando! (. .. )
noráncia: Carído non r na miséria. O
Para (!Ue leitor se poida dar unha - Agradecemos sencillamente, los cacurandeírismo, -~s menciAeiros, qué
idea -se non ten a man as publica- minos que ahora anda qu'ien de ver1
·· son senón . mostras de subdesenvolvicións que citamps-:-., vela( aJ_gunhas dad también sabe hacerlos '. '
. mento? Claro é que a medic.ina, po.: · das --"éorHas" dc:>1" ·1-osário de ditiramPerdón·· pola l0nga cita. Verdadei'·~··· dería'inos -~spirar" a unha 'mellot CSáú- •.' bos: "SeiÚira (. .. ) r~briendo sus pági- ramente, con tantos camiños non sade do noso" povo. Eu lembro da' mi- - na's con 4na ,sincera y entusiasta feli- b_e mos se a retórica é para louvar a un
ñá infáncia interesántes · créncias: a · citación
.D. Rubén Lois Calviño, enxeñeiro de congostras rurais ou a
~- · Santa Compaña, _a pro.cesión das ánipor ~u - nÓmbramiento (...) Felicita- un pelengr:in medieval. Qué sorte ten
.mas, etc ... c'réncias qué nalguns povos
ción extensiva a la familia y amista- .un home que, por onde pasa, deixa
atra~dos-se conservan ; T~111én rogatides ·(._.. } .y de IT}odo muy particular al· un camiño feito!
-vas aos s~ntos para qú'e : _c hova, .cbmo
limo .. Conselleiro de. Educación, (. .. )
A este fenómeno estaba agachado,
se aqui non chovera abo'nci Ó. .- ..·
·por el acierto y_ fortuna de tal desig- sen que ninguén soubese · del. .. Pero Necesitamos moit~'~ _: ánci.s, · para
.nación". "Sentimos la pérdida (. .. ) tivo que ser un xénio de perspicácia e
.consolidar ou lograr _Q progr~só, As. del l)ombre que nos supo marcar con
luces do -señor Vázquez Portom"eñe,
estruturas son difíceis de cambiar·. Insu . entusiasmo, su .dedicación, su Secretário de Axuntamenfo converticompetencia y su eficacia rumbos de do por arte de máxia en planificador
dustrialización, ~ulturaiización e ~us'tícia socia.1 deben ser os.· m'eios para . éxito _y de futuro esperanzado. iM9r~ e xefe supremo da educación galega,
- ~onseguilo.
.
carios y hacerlos! Nunca la~ palabras quen o descobrise. Qué dirán as Con_ . CAR LOS VAZ.OUEZ NOG UEBOL.
del poeta ....:....se hace camino al andar- sellarias de Ordenación do Território,
'
podrían aplicarse con mayor justeza de Obras Públicas e Urbanismo, e
, · . , · -, . Oure¡;:¡se - · que a la manera de h-acer de D. Ru- mesmo a de ·Agricultura · e Gandaria
bén Loi~".
·
ao non poderen contar cun fenómeOÚAS VERSIONS-SOBHE
Tras esta ringleira de tópicos, 0
no como o señor Lois Calviño?
LUIS CALVIÑO
triste para nós é que non se nos di
Ou ... seria somente un cachondo o
nen 6nde están marcados os "rumbos autor do editorial de "Seitura"?
En "A NOSA TER RA" do .15-26 de
de éxito", nen o camiño feito (!} poX.P., S.F. Mestres
. ,outubro, nun artigo subtitulado
fo .señor Lois Calviño. ·
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Con toda a tradición universal, e tamén coa cristiá, mantemós unha espe- .
ra esperanzada neste fin de 1983. O fin do inverno talad.e nova vida, de
soles nacentes, de esperanzas fundadas. Pero estamos preocupados, com~
partim9s esta arelante expectación, pensamos, coa maior parte da huma: nidade. E, desde logo, co povo galego.
,
O Goperno acaba de decretar a reconversión industrial dos esta le iros e da metalúrxia. Todos asentimos á necesidade, demasiado tempo retrasa~
da, de reconvertir a indústria. Pero moitísimos desexábamos ver as alternativas nacendo, ter na man iguais decretos ~e cri~ción industrial e agrá- '.
ria. Hai demasiadas sospeitas d~ qu~ .esta reconversión se instala ma vella .
dinámica do capitalismo centralizador,. discrifiiinador dunhas zonas, -subordinador dos pavos ~os intereses das oligarquias, .impasíbel ante a desertización de países para o enriquecimento de grupos de poder. Po1,,1cas
veces fol'tan patente 9 valeiro de autoridades en Gali?a: unha Xunta sen
· programa, unha autonomia sen competéncias, u.ns par-tldOs maioritárid~
sen vont~de de servir a Gali.za e. dispostos, até iso, a enganarse e enganar ·
aos traballadores· con ·todos os meios para que non. se conciéncien co'mG>
povo .que's6 por si, mesmo pode ser libre e suficiente. · ·
·,: ·''
-~·,
. - fat~ f9S3 fói o 'a'nc) do¿ cbi-igrtÍ~os. As!ce'titrais ·sindit~-1s'tfvér~nos;' ~ ;
. INTG .,c~nseg~i.~ ~fond~r 'ná _sJa ide'ntidade '¡)a'ra' veicultÍr os interes~s dos
traba!l~dpres ga'legos. 'Os partidos políticos pa5aron por :esa for'malidade
con agóbios . e con d,ebat~s ~ériqs . .N.a última semana fo.i a urG, co seu
· congreso sereo e semi-silenciado p9los meios .de comunieación. Cremas
estar asistindo a unha· reformulación lenta' das forzas poi ít icas d.e Galiza.
. Ainda es.t á por, celebrar o _congres9 constituínte de Coalición. Galega, par- ·
• tido que, parece, 'será Ün.ha parte da federación dos partidos reformistas
do' Estado. ·
·
O congreso da UPG tivo interés: porque significa o deseñ'o do. naciona1
: lismo de cámbio, de ruptura: algo tan esencial para que Galiza s~xa dona
de seu.
Sentímonos alegres a nivel periodístico: seguimos na liña da inforr:ia· .ción e ábrense perspectivas de crecimento para ANT. Ternos dificuldades, ·
. p~ro a espera en superalas non é desesperada; é, máisbe, confiada.
Os números dedicados a Castelao, coa dobr~ reediC:ióñ de ANT do an-o ·
: do seu pasa mento, serviron de test da vixénc.ia dos idea is do gran político
que foi A. Daniel R. Castelao. Empezamos-1984 coa mirada na obra e na ·
1 persoa de Daniel. Mentras os donos dá política do pode·~ .e n Galiza buscan
: lexitimarse coa figura de Castelao, oós evocaremos a sua verdade; eles fo· ron os antagonistas do pensamento político do nacionalismo de Daniel '
: eles impiden a recuperación dun país polo que Castelao deu a ·sua vida e. ~·
sua persoa. Nós quixéramos que os' gal~gos recolléramos realmente osance.ios deste devanceiro e de cantos tiveron unha idea nobre de Galiza. Pa- i ·
ra ~o estáry as obras e~rija~asp~tórica~et~Pa~ isonadaserve o pro- 1·' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
: xectado funeral e traída dos r~stos mortais de quen morreu no exílio. Na. da serven porque só se pretende enganar ao· país, ocultar o pensamento .. : , dun home coa máscara do seu\Céldáver. Unha tal homenaxe seria signi'fica; ti va se nós, todos, decid ísemos dunha vez, realizar os prÓxectos de Castelao na maíor medi~a pos1bel.
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Rarnón ~ ~un,charaz, P.~iquii!tr.a expul~··

sado~ de cón~o.

'.

· · ··· ·

J~..

·A éara'OCUita da Psiquiatria
,

Os dirixentes de Conxo, co xerent~
Porto Anido á cabeza, queren dar cara afora un ha imaxe do centro modelo. 1maxe que contrasta co deterioro
real que se produce no hospit,al asi
como no plan provincial.
Esa . preocupación de criar unha
imaxe de centro modelo e de investigación, de facer crer que deixa de ser
"manicómio par~ convertirse en Hospital" como din os seus reitores e .o.
que os leva a facer a reforma da fachada externa. Tamén se anúncia
unha remodelación asistencial, pero
esta non foi posta en prática ainda e,
o que é máis grave, nen os médicos
do centro, nen os auxiliares foron
consultados para nada con respeito
·
a esta reforma.

O SanatÓrio.éle Conxo, o'manicómio, 'como lle segue a ·chamar a
. xente, ten unha fachada moi b-onita, unha fachada que están .
_ arranxando cos cartos de superávit, m~ntras élS condicións
dos enfermos non mellaran, sobretodo alá abaixó, nos últimos
pabell.óns que non se poden ver desde a rua. Ali están
·
"os crónicos".
'
O Despido de l\t1ueharaz, só·foi -unha gota na represión
existente en Conxo.
be Conxo hai moito que fa lar.

Fan tamén outros traballos, que
son pagados a moi baixo précio, tirando diversas empresas inxentes benef ícios con estes produtos.'

A imaxe, unha obsesión
Criar unha imaxe axeitada de Conxo, lorixe da do manicómio, é unha
obsesión para os .actuais reiteres, que
empregan toda clase de métodos para
que _de portas afora non saia nada
que poda empoar esa imaxe.
Aí está o despido do doutor Muncharaz, ainda que non dixera nada do
que podia dicerse no programa dal V
en cuestión. Pero esa poi ítica de amedrontamento, de pechar a boca, que
contrasta amplamente coas liberdades que pregoan, vense praticando en
Conxo, medrando dia a dia con medidas cada vez máis irracionais ..
Vexamos unha mostra:
-O comité de empresa, todo o comité, foi denunciado en Maxistr'atura
por unhas declaracións nas que desvelaban a situación asistencial caó ica
e responsabilizaban dela a dirección
do centro.
Dous auxiliares psiquiátricos foron
despedidos por negarse a trasladar en
táxi a un enfermo sondado segundo
os abrigaba o supervisor, sen contar
co médico de guárdia. A sanción imposta foi de 60 dias, que despois foi
rebaixada a 20.
Un médico de guardia foi sancionado por aparcar o coche diánte da
porta, e podíamos seguir a contar
medidas similares'.

Un sanatório con superávit

\

Desde que Porto Anido entrou en
Conxo no 76, vense producindo no
centro un superávit que nos cinco últimos anos acacia uns 80 millóns de
pesetas. Con este superávit véñense
realizando as obras de arranxo de fachadas.
Os fondos que debian ir parar a
mellara asistencial e de calidade de
atención aos enfermos, estanse invertindo en obras.
Mentras tanto, os enfermos teñen
que comprar o sabrón, 9s peites, o
plan de diabéticos, os que o son; tamé.n dis~inuiu a calidade da comida,
ainda que ultimamente o último aspecto foi mellorando debido ás presións dos enfermos.
Ademais disto, e como nos explicab~ un representante dos enfermos,
a funda6ión só lles dá mil cincocentas pesetas das· 6ito mil que cobran
de pensión "por probes~'. __,. . _
Ademais, s'on os enfermos os que
.realizan a meirande- parte dos traballGs no hospital, até o ponto de que
se · estes pararan nas ·si.las funcións, o
hospital quedaria totalmente colapsado.

Conxo: un reino de taifas
Desde os despidos d~ 1975, pouco
a pouco voltouse impor a re'presión
aos traballadores de Conxo, e as mellaras acadadas para os enfermos foron deteriorándose. Hoxe, Conxo, no
aspecto asi§tencial, só nese, é un reino de taifas onde cada un dos cinco
sectores funciona por libre. Segundo
nos explicaba º · señor Muncharaz,
"a nivel comunitário non -se fai asisténcia, cada estamento funciona por
libre, non existe un graballo en equi·
po nen intersecrorial e menas · unha
estratéxia multidiscipJinária".
Os reifores de Conxo alardean
moito de que se fai un diagnóstico

-

preventivo, pero segundo o doutor
No interior, os enfermos seguen_diMuncharaz, "o Único que se fai é un
vidldos e nas mesmas condicións terceiromu.ndistas qÚe hai sete anos. As
diagnóstico precoz, que leva a un insás de enfermos crónicos non se diternamento tamén precoz. 1nterna ~
feréncian en nada dos clásicos manimentas que na sua maioria son criacómios.
' dores de traumas. Polo demais, nas
sesión~ clínicas, o único que se busca r
ó caos asistencial raia _na irresponé o dié;!gnóstico, encontrado este, xa . sabilidade. As guárdias son realizadas
parece que deseansan tr_anq!Jilos, xa
por persoal médico recén licenciado e
está o enfermo ·e tiquetado".
sen titulación psiquiátrica. lsto foi
debatido na xunta facultativa, e .fo'A discrepáncia do doutor Muncha_. ron os próprios médicos recén licenraz. coa política- sanitária seguida é ·
ciados os que pedjron que fosen suclara. Pero non discrepa só cqa ·ásis- ·
._ pervisados por xefes clínicos.
téncia que se está a dar dentro, senón
Pero hai máis cuestións asistenco fondo desta aslsténcia que pr eciais. Cuestións tan i'mpo~tantes co. tende facer como logro, un servício
mo o idioma, na recuperación dos ende habilitaci'ón interno", cando todo
feqnos~
. non son tidas en canta, até o
o mundo sabe,' dinos o doutor Munponto de que só tres médicos falan
_charaz, "ql!e o que hai que.. facer. é
galega· cos e·nfer;mos ; pero nengun pa~
esta rehabilitación a nivel comunitá·
ra as histórias clínicas. Este é un asrio".

pecto fundamental, segundo o ~eñor
Muncharaz·, xa que en psiquiatría é
"p-rimordial a comunicación co,,. e'nfer,mo".
Asemade; o doutor despedido (un
despido político do que, secadra, non
está exento d~ respo'nsabilidades o
Alcalde de· Ames, que forma parte da
Xunta facultativa; non en van · o señor
Muncharaz " encabezaba .a lisga do
6NG por aquel município) denúncia
que a a.sisténcia que se fai non ten-.en
canta "para nada o contexto antropolóxico, cultural e social dos enfermos. "Non se fai unha psiquiatria
para Galiza", afirma o doutor, "senón unha psiquiatria importada, que
coincide coa penetración_doutro tfpo
de técnicas como a psicanálise, que
- non se plantexan en Gal iza".

Unha psiqu iatria rendábel
Parece que o que se pretende facer
do Plan Provincial Psiquiátrico da Coruña é unha psiquiatría r endábel.
Doutra forma non se entende que un
piso da Coruña que estaba habitado
por catro enfermos, levando xa sete
anos, fose clausurado polo xerente de
Conxo, ainda .que -a Xunta Facultativa estaba en contra da clausura. As
razóns dadas para tomar esta decisión
foron que o citado piso "non erarendábel". Qué .vai pasar agora con estes
catro enfermos?, voltar a ser internados en Conxo?
Aí tamén está o Hospital de- Fe. rrol, un hospital de dia -que custou
200 millóns. Este hospital está - sen
·funcionar, pois qu~ cando ian inaugural o déronse canta de que cada cama
asistencial custaba 18 mi 1pesetas.
Mentras isto sucede en Cónxo
(non fa lemas xa de c·astro de Lea
que máis parece un centro de extermíriio), os hospitais privados estanse
forrando.
Por pór un exemplo: a clínica do
doctor Rojo Lois de Santiago ten·
máis ingresos que Conxó.
Mentras isto sucede, Galiza está a
ser o paraíso dos "camelos oficiais",
como calificou Pereira, representante
_do Consello Galega da Saúde, aos visitadores médicos, os representantes
dos laboratórios.

Uns traballado.res vixiados
Os Auxiliar.es psiquiátricos de Con-xo teñen a sensación de estar vixiados. qmtinuamente. "Ternos a sensación", declarábannos, "de estar má is
peodentes do naso horários, das de~laracións, que da asisténcia qúe se
lle dá ao enfermo".
lsto impide que o auxiliar ppña en
marcha _o potencial profisional que
leva dentro. Apesar disto, cúlpaselles
despois . aos auxiliares de non traballar, cando precisamente· a eles se lles
debe que "Conxo non entre en ba- rrena", segundo fontes consultadas.
O que está "en barrena" é a psiquiatria oficial. Como dicia un dos
representantes dos enfermos de Conxo: "os que están máis tolos son os
que ~eñen máis poder, que son os que
poden facer máis dano". _E; o poder
·sempre estivo contra das novas correntes · psiquiátricas xa que están
contra a coerción que exerce o poder
sobre as persoas. Aí está o caso do
PSOE despedind<? de Sevilla e Málaga
aos dire1;:tores psiquiátricos progresistas.
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_QALIZAPOLI!ICA----~.;.._--------------------------------------~------------A-N-o~sA_T-ER-aA_1_·4
tanto democráticas como nacionaTs< . Antes do ·1v Coíígresc>'"da . UPG~.pro
p~ra Galiza, hai unha reafirmación · ducír.onse feitos importantes ·oonio o
fundamental do partido no congre- Congreso do PCG, onde se alonxou·
so_g.ara lle facer frente a· unha políti- · definitivamente de posicións galeguisEste congreso marcou dous obxec~
ca que n~on vai solucionar os proble- tas e o abañdo~o de militantes en Gativos fundamenta is para o noso· partimas que padece . a nosa nación. Fren~ .licia Ceibe. Cómo- analizan estes feido de cara aos dous anos inmediatos.
té
a isto qu_eda -perfeilarlJ.ente reflexa- . tos? -- ·
~ ..
En primeiro lugar é fundamental o
·d .t> ·neste. congreso que ou .hé1i unhe
Hai qwe definir duas -cousas claraéarácter qUe nós lle damos á demopbÜtica · de respostá clara, que vaia . mente: a UPG é o partido 'dos comucrácia burguesa española, un carácter .
·máis alá duhha política de resisténcia_ nistas galegps, xa que depóis do Conclaramente colonialista e, neste sentióu: os nosos intereses se verán amea- . greso . fica patente que o PCG vai sedo, todas as esperanzas que habia no
Marian9 Aba!p Costa, concellal en Cangas, deputado p~vincial;
.zados".
- A , nosa poi ítica neste sentidq - guir ·sendo unha mera sucursal e se se
proceso que se pretendía de cámbio
funcionário· éte Correos trasladado a Barcelona, deixancjo o posto
faise
máis
necesária que, nunca.
pretende recoñecer o carácter nacioquedan completamente inviabilizadas
de traballo para se dedicar aos labores políticos .
.
nal de Galiza, hái que recoñecer a au0
pol~s , plans que teñen, tanto PSOE
con máis intensiclade, foi elexido novo-secretário xef.al:da UPG
As
cri~es na UPG .son · mais ~u menos · toorganización.
a. nivel do pode[ c~ntr~I, :co~p A~ a .. 110 5eü l\Í Có~-greso. ,, '" ·
.
~: . ·
Nps , estamos abertos a que os co.,:::-- cícli~s e ca5e , lle ·podia .s obre\lir ounivel de xu.~ta aEutd~nomica rel~dpeito
Nesta entrevista cóntanos·algun.s aspec;t os cio.congréso -·
müniStás
tra'
·nes.te·
s
··dous
anos.
·Polo
congreso
activos que- hai en Gali-za,
1cer, conso 1 ar o
.-,
·
" ·,
.~ . , ·
.. .
.
.
d a nasa nac1on.
pa.r~ce ·qlJe hai 1.1ñha'
ideoló· cunpa _c ónciéneiá cla~a de _que é. funaspecto co.lonizador e garantir a de.~d~ act~ac10~ da ~P~· .. Con~es~a a p~rgunt{ls Q';I~ i:n.01ta xente
xica· -e · un'ha oomunión de ideas por. _ dament.91 non abandon·ar. os princípendéncia de Gal iza respeito do Estase está·a facer. -· ~ · ·.· .
.
·.,,.; ... s- . · • · ·.parte dos· mili.tantes. Pode ser isto di- pios . do marxismo-leninistno, teñe_r.i
do español.
:
ri.xism~
ide«?lóxioo?
un l_ugar na nosa organización.
En segundo lugar haberia q~e._des- ·
~espeito de formacións nacionatacar o aspecto que ven representar o,,. '
O que haberia que destacar son listas que teñen claro que neste moquerer impornos a Constitución codous aspectos fundamentais.
mentos é necesária a unidade en Galimo marco de xogo, onde unicamente
Por unha parte dicer que as crises za e que é fundamental defender uno papel que seria destinado a Galiza é
que padeceu o noso partido foron ha alternativa comunista e unha alter-.
o que a eles iles intérese; que se acate
porque sectores c{ue o t~ñen abando- nativa de liberación naci~nal, · debe~
· o marco da monarquia, a economia
nado ..otredecia~ a unha conciéncia de fomentar a unidacte e axudar ·a fade libre mercado, que se garanta que
·clara do que viña enriba coa política . cer 'un frente patriótico máis forte e
o sistema capitalista segue pervivendo
dos poderes fácticos e dos sectores o máis unido posíbel, polo que é fun~ o slstem~ dos monopólios, e por .
- oligarquicos, de negar toda posibili- dame-ntal potenciar a alternativa cooutra parte, negar de maneira clara 0
pade de liberdades democráticas e na- munista que representa a niyel naciodÍreito ás liberdades nacionais de Gacionais para os países asoballados do nalista a UPG e afortalar a alternativa
liza.
. Estado.' Estes . secto.res non esia.ban _ do frente que está. representada no
decididos a sumir ~n enfrentamento ' BNG.
lsto V()stedes teran<? moi ~l~ro, pero.
directo co sistema capitalista-impecómo van facer chegar estes pronun-·
Nós, sen nengun tipo de sectarisíialista español e por esta razón deci- mo, es.tamos dispostos á integración
ciamentos á xente, que a xente os en ~
diron abandonar o partido para adop- de calquer tipo de colectivo, organitenda?
t~r posicións de carácter moderado.
zación ou · sectores que teñan claro
Neste momento hai unha decanta- que ou facemos un frente sólido e
Este é un momento difícil para as
ción ciará de non ·aceitar a reforma unido, ou non hai nada que facer.
organización políticas e sindicais deespañola, polo que está definida clara
bido · aos plans económicos e polít i1ndo a outra oousa. O 's eu nomeae firmemente a necesidade de loitar
cos que teñen para Galiza tanto o Esmento non pode deixar un pouoo depolo recoñecimento dos direitos detado como a Xunta autonómica; nescaída a loita de masas eñ ?1ngas?
mocráticos e nacionais do povo galete sentido, máis que nós facer chegar '
Este congreso, que se poderia definir
as nosas alternativas, xa que os meios
go.
.
Pensó que a loita que se poida dar
Todo isto non quer dic~r que fren- en distintos lugares de Galiza e a que
de oontinuísta, qué vai apresenmateriais contan moito, vai baber unte a esta nova situación, cando haxa poida levar o noso partido, non se deha asunción e unha clara coincidéntar de novidade, se é que vai aprese1_1tar álgunha?
· _que se c;ieQantar por unhas med~das be ás características de determinado
cia de comun interés do que poden
d e loita, por unhas medidas de pre· tipo de militantes, senón que é un
ser as clases traballadoras galegas e os
obxectivos donoso partido.
En~endo que até o de agora non se . · sión, nón se produzan unha série de
pouco o reflexo das contradicións caE dicer, a política que se está a· le~rises, ainda que poidan ser a nivel
tiña v~lor:ado o alcance de n~garse a
da dia máis agudizadas respeito do esinqividual, pois que a estas crises es- pañolismo. Estou convencido por ouvar nos sectores produtivos, onde hai
xurar o acatamento ao Estatuto e a
tán abocados até os partidos que es- tra parte, de que existe un desenvol un intento claro de destruir e liquidar
Constitución, pero hoxe, ~oa .expeos postos de traballo da nosa nación,
tán no poder, xa que a situación é o vimento amplo e importante da nosa
riéncia que _ternos, está claro ·que isto
0 mesmo que a . falta de verdadeiras
s.uficient~mente complicada e difícil. ' loita política para que o noso combaveri representar, na prática, a nosa ileteformas ag ~ ári~ e p.esqueira e-dunha
Pero estou convencido de que as cla- te non dependa de persoas, senón
. galización e o ter que lle facer Jrente
política de l eindustrialización do no ~
con IT.}oita firmeza á pol'Ítica que pre- · ses populares han sab·e r responder e a dun degrau de organización e con so J?aís poñeri ben ás claras que a ponosa militáncia ten perfeitam~nte cla- ciéncia que hoxe en dia existe tanto
tende o Estádo de borrar do mapa ao
lítica que ten destinada o Estado es~ acadar unh_a verdad.~ir_a so.b!~ania ra-. nacionalismo. popular,.- .. ·
ro q1,.1~; a salvación d~ , Gali~a terá que na miña vila, como noutras vilas do
· C~.a ·pol_ítica q~e· se 'ctefine por ne·pañol.. p9r.~ o . noso . p~ís -non pre~.e.nta ., cional .onfle se p,o1da·_erguer unha ~1vir sen nengun tipo de rénúncias na país.
nengun tipo . de perspectivas e polo . ternati.va, de soluci9n real para as cla- . gar a ~eforma e~pañola
necesidade de acadar a soberania naque respeitanto a única saíd a vai vir dada por ~es traballadoras galegas.
· .J ta ás imposi:cións·e falt~ de liberdades
Cional e o socialismo.
A. EYRE
Cómo def iniria eSt.e IV Congre5o· da '
UPG.?

·Mariano Abalo,
novo secrétario··xeral
da tJPG

firmeza

nQ

Francisco Rodríguez, secretario
xeral saínte da UPG, explica
nesta entrevista cáis son as
razóns para non seguir no cargo,
cál vai ser a sua nova fáceta de
traballó e, contesta ás
acusacións que lle fan os seus
detractores.

Francisco
Rod.ríguez.
-

)

.

Cáles son os moti vos que lle le varon a deixar o cargo de Secretário
Xeral, cando se viu no Congreso
que os militant.es querian que vostede oonti n uase?
Nun partido. cgmo o noso, afortunadamente, as oousas fanse como hai que faéelas. Está claro que
eu nori son a persoa apropriada, á
marxe de que o partido nestes momentos puidese ter un degrau máis .
ou menos de adesión -á xestión
que nós f ixemos r\estes dous anos.
,Eu non ·son a persoa apropriada
por moitos motivo!¡; e.n primeir:o
lugar porque pode rendir moito
máis políticamente neutro tipo de
funcións, e· ten que quedar constáncia moi el.ara de que, se tiven

Non teño nengunha capacidade
de mangoneo, como ben o saben
os que me coñecen, pero incluso
de non ser un home nada diplomático, teño o fnconveniente de que
en momentos moi crucia is perdo a
calma, o cal non e virtude política.
Coñézome a min mesmo e os demais coñécenme perfeitamente e
saben que non son a persoa coas
características persoai~ para iso.
Non podo manexar nada, xa
· que a ÜPG é un partido onde as
~
. .
, -.
persoas tenen mo1to ma1s que aturar do que beneficiarse, polo que
· creo que non hai liinguén intere·sado en manexar un partido como
este, pois que non se sabe con qué
finalidade o faria, ~ non ser a de
· asumir todas as calamidades e
contradicións que hai na nasa sociedade. Non creo que ·iso sexa beneficioso para ninguén e, sobretodo, para min non o foi nunca.
.:

e:

ro

X

que asumir determinados papeis
. dentro da UPG, foi por cómo evolucionaron os acontecimentos. Eu
non son o re.sponsábel de que,- se .
hai situacións críticas ou delica'das, e os demais queren que eu
ature con determinados cargos estatutários; ' teña que faceto, pero
esa situación neste caso non se dá,
afortunadamente para a UPG e
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para min, como militante da UPG,
que penso que podo rendir un ser. vício
partido e ·ao · país moito
· máis grande noutras encomendas
· que se me fagan. li: ·" .,
'

ao

<.

Non será o que din os seus de. tractores: que a vostede lle vai mellor estar na sombra e ~·mango."
neando" o partido? ·

-

Pero a UPG vai seguir a mesma
-

~iña política, non?

A liña política non só vai ser a

mesma, senón que vai ser moito
mellor. Teño a seguridade. Primeiro porque o partido está máis maduro e é ·máis coerente. E segundo
porque hai unha decidida vontade
cole~tiva de levar isto adiante e
penso que a persoa do novo Secretário Xeral reúne todas as condicións dun home firme, dun 'home
moi obxectivo no seu comportamento, moi diplomático, o que
non quer dieer q!Je non sexa moi
claro tamén, polo que· as ventax·es
se ·vari ñotár.
)

Cál vai ser a sua actuación agora, ao deixar a responsabilidade do
cargo?
Vou facer algo que foi sempre
un inten_ción . miña clara: o dedi- .
carme prqfundamente aos estudos
da ·c rítica Íiterár.ia, da lit~ratura..
galega, a alguns estudos de 'carácter ideolóxiéo e, como tr~ball.ador
· do ensino, esforzarme ainda máis
no ·labor sindical no campo do na- ·
cionalismo.
/

A.E .

IV Congreso da UPG.

Continuación e unanimidade·
Ainda que a UPG cambiou de Secretario Xeral ao elexir para o
cargo a Mariano Abalo Costa, concellal de Cangas e deputado provincial, en substitución de Francisco Rodríguez, non
houbo nengun cámbio importante no IV Congre5o, reafirmándose
na política levada a cabo nos dous últimos anos. A renovación
do Secretario xeneral hai que unir a do 25 por cento dos membros do Comité Central que queda composto, agora, por
47 persoas.
·
f'/lariano Abalo foi elexido por unanimidade polo Comité Central,
mentras que Bautista Alvarez foi elexido
por aclamación do congreso para o cargo de -Presidente.
O principal ponto de discusión que se
podia dar no seo da UPG era o de xurar ou non a Constitución española e
o Estatuto de Aoutonomia, o que levaba consigo ratificar a política seguida durante estes dou súltimos anos
ou un cámbio substancial na orientación do nacionalismo radical galega.
O 1V Congreso reafirmouse en non
xurar. O cámbio táctico non foi posto en cuestión, a non ser illadamente,
non conseguindo sequer chegar a ser
discutido no pleno ao no{l acadar en
nengunha comisión o 20 por cento
dos votos esixidos.
Ademais deste ponto, un dos eixos
básicos da política nacionalista, os
temas fundamenta is de discusión estiveron, no referente ao papel da muller na loita de liberación, existindo
tres tendéncias no campo organizativo. Unha que propugnaba que a muller non tiña por qué ter unha organización específica, otro que se pro-

que como frente ainda non .estaba
perfeitamente desenrolado.

Críticas ao (i<;>b~rno central .

- O -Cor:igreso ;-tanto no informe 'd o
Secretar-io Xeral como. nas conclusións, /asi como na ponéncia de análises da situación actual, criticou arrrplamente a polí~_ica- seguida 'polo G9- ·
Por parte dos partidos con maior número de deputados, repetiuse unha
berno PSOE, ~principalmente ·no· rete_--~ e , outra -vez ..que a peticién dos ,nac"ionalistas de 6 G.P. (en atención aos
rente
programa seguido na reconversión industrial onde se pronunciou - -- que configuraban o Parlamento Autonómico), era' esaxerada e levaba ao
obstruccionismo e á falta de operatividade. E de novo se lle lembrou que
a UPG polo "Plan Galego de Emprena República I •mocrática Alemana eran 9 os G.P.; 8 no Parlamento eununciaba por unha organización es- go da 1NTG'', na· política represiva,
ropeo,
7 no catalán e 7 no español par aquelas datas. Nun momento do
pecífica de mulleres dentro doBNG, do que son froito as medidas antitedebate en Pleno c~lebrado o 28 de Maio qe 1982, por parte dun deputae unha terceira que afirmaba que esta rroristas e na po·lítica de recortes de
do do PSOE chegóusenos a chamar racistas, até tal ponto o home se atoorganización non tiña por qué estar 1iberdades as nacións asoballadas do
pou seri argumentacións que contradixesen as.nasas.
vinculada ao Frente Nacionalista. A
Estado español.
.
final saiu gañadora a segunda ten- O inf9rme do Comité Central, que_
Daquela tentóusenos misturar por togos os meios con_Esquerda Galega
déncia, aprobándose criar unha orgafoi aprobado por abrumadora maioe co PC para gue non pu id (semós actuar coa independéncia necesária
nización específica de mulleres na
ria, analizaba a política destes últipara a defensa do ·naso programa; tratouse, en definitiva, que o naciona- '.
loita "pola sua liberación".
mos anos sendo especialmente duro
lismo non ti vese voz Clara e própria. 1nipuxeron, pois, a necesidade de ter
"coque queda do P.S G" e destacando
Outros dos grandes pontos de de5 deputados para formar G.P. O resultado dunha votación de 54, deu 5
bat~ foron o ecolóxico e o culgural,
a_construción do Frente Nacionalista.
ao nosó favor· (os qUe quedamos no Grupo Mixto), e 49 en contra (AP, _
onde quedaron claramente fixadas as
DO PSG afírmase "a impoténcia,
UCD e PSOE):
.
directrices a seguir nos dous anos
o oportunismo e ~direitismo sociais a
No BOPG" ,númer.9160 de o_utl,lbro de 1983, v.en.a relación de G.P. for- ,
próximos.
inacción, in~paz de facer frente aos
· No campo internacional, a UPG
mados despois duhhas'r1:wd.ificacións ~Pr~badas no , Regulamen~o do Parcompromisos patrióticos mínimos'~. ,
lamento. Na páxina 3304 decláranse constituídos os seguintes: G.P. de
. reaf irmouse na sua perténcia ideolóEste informe do · Comité Central
Alianza .Popular.con 26 deputados; :.G.P. do PSOE con 16; G.P. lndepenxica ao Movimento Comunista Inter- tivo aspectos críticos p9ra o labor podente- con 12; :G.P , de Coalición Galegá ·con 9; G.P. Mixto con 5 (a nós
nacional analizándose a situación nas
lítico desenvolvido nestes últimos
ségu~nnbs a poñer na relación); G.P. Centristas de Galicia con 3 deputadiversas partes do mundo.
anos pola UPG, non no plano ideolóNo sindical se reaf irmou o apoio á xico, pero si no senticfo de non dar a
dos.
1 NTG, "procurando que non perda
resposta que necesitaba a situación
Este artilúx.io debeúse ·a un novo est~o da,s artículos do Regulamen- ;
combatividade e firmeza ideolóxica".
en casos determinados.
¡ to, e~tudo interesado polos mesmos gue negaban a formación dé Grupos '.
Este apoio tamén foi ratificado
Xa no acto de clausura, interviñe· Parlamentários con 3 deputados, ·a o descompoñerse a UCD. E vexan vospara o BNG, ainda que se afirmou
ron di_versas delegacións invitadas.
: tedes como artellaron este cámbio.

ªº

RESISTIR OU AVANZAR-?
Os dirixentes da UPG viñan repetindo desde hai tempo: "resistimos, ternos que levar un labor de
resisténcia; resistir é avanzar", e
co~sas dun estilo. Agora, neste IV
Congreso, · parece que superaron
es_¡~ BJ': s.(,p9.~0JD~, g¡:i e~(~té,IJ!~iª" _~
decidiron pasar a unha acción .
máis resolutiva: "resistir é retroceder,,,'', dicíanos o nov.o secretário
xeraL
A UPG, con case total unan'f.
midade á hora das votacións, sernella pasar ªº 'ataque': convencer
ao' povo de cá,I é a sua-alternativa e
convencelo, a bon seguro, fóra das
institucións autonómicas.
""
Os nacionalistas· da UPG queren aproveitar a arriscada baza política dos poderes fácticos ....:expulsión .das institueións- para pór de

A prirri'e.ira bata_lla que :·o naci9nalismo galego tivo que dar na Cámara .
Autonómica _para que s~ recoñ.ecese o seu carácter independente dos partidos estatais~ foi n~ discusÍón d_o.Hegulamento .c ando, no artículo 22, se ·
debateu 0 oúm;ero de deputados necesários para formar Grupo Parlamentário, (G.P .-) Pólos-partidos·co_n maior representación propúxose de entra" - .
da un ,mínimo de 5 deputadós para formar Grupo. De nada valeu leml;>ra~: q!J~ _r:n~nt;as eri ~_aliza s·e impuña unha porcentaxe de 7,01 por cen ...
sobte o total .:-ga, re¡;>resentación _(:le_ntro do Parlamento (71}, en Fráncia
ésixíase un 2,2-3 por-cen antes de 1975 e posteriormente un 4,46 pór cen; ,
no Parlamento fsraeli, con 120 deputados· podi'ase formar Grupo con 3; ·
, no catalán, con · 1_35 formábase Grupo con 5. .

manifesto que "aquí non hai .liberdades e non pode .habeias nun réxime colonialista e capitalista".
As decisións congresuais sinalan un avance na liña deste partido nacionalista. A asunción' das
mesmas pola , militáncia pode sup"o~ - 'éi0e~'est~ Jn~~. recue nen d~se_r
te cando cheg'u'eii tempos máis di~ ·
fíceis, que á vista da política pactada entre PSO,E e AP de certo
h~n chegar.Todo está moi claro no papel e
máis claro ainda nos corazóns dos
e das militantes se nos atemos aos ·
berros . entusiásticos de UPG,
UP.G ! ! que _neste congreso se ouvi-,
ron.
Mais a claridade hase comprobar na prática política, e até aquela 'haberá que adiar a análise para
non correr o risco da ficción e das

más interpretacións. A presumlbe'I' .
firmeza ideol'oxica, a identifica:
ción coas - por.iéncias apropadas
comprobara se, ou .non, cando· chegue o momento de sair á rua, cando teñan que ~ da~ r:esposta diante
de feifos co~o o fallo do-Tribtmal '
Gc:íristlfüQ1jpn~:l';'~ü ás.. posíbeis · e~~,~~.
pulsiór)$ d~~Á·X:tintamentos, no ca~ "'-.
so de qúe' as·' forzas . gobernantes ' sigan na ~ua actÍ:Jal teimosia.
E verémolo, sobretodo, cando
traballen nunhas eleicións coa
perspect.iva posíbel de ·que os ele- l.
. i
"
xidos non poidan tomar posesión_
dos seus cargos.
Nestes, e neutros avatares, ou · "
no seu papel nas movilizacións de
masas e nas ~eivindicacións populares, poderase contrastar a coe•
réncia coas decisións adoptadas.

Modificaron os Arts. 2_7 e 26 a inda mantend9 a necesidade de ter 5 de- .
' putad9s para formar Grupo, pero coa seguinte excepción (novo art.
26.2): "Cando os .componentes dun G.P. distinto do Mixto se reduzan
· durante o transcurso da lexislatura a un número inferior á metade do mínimo esixido. para .á sua constitución, o Grupo q.uedará disolto e os seus
membros pasarán automaticamente a formar .part~ ·d aqueL." E segue no ,
mesmo Art. 26, apartado 3: "lnici¡dó un novo período de sesións, os de- ¡
putados poderán incorporarse ao G.P. que desexen dos constituídos e só
' para o suposto de qu~ por calquer cir::__cunstánc_ia se extinguise o~ rematase 1
~ a actividade dó Partido ou CoaJición Eleitoral polo qué concorreran, poi derán constituir, por unha só vez, Grupo ou Grupos Parlamentários dis- ·
~ tintQ~;: s~,.;f?~rn)~R: ~~Hl11.R:G~P.,~:~,,,~ fL*fncias previstas neste ReguJamento".

l

=

. _ - E: ai'c'er-;".'.:s~" so\nos' na~iona+i-stas non podemos formar Grupo con 3 de- ;
~ putados. Perc:i' -si -poden 9s partidos españois. Non nos vale argume·nta. ción de que istó houbó:·que.o facer ao se descompor a UCD, pois tiña que
-: se someter., como- rios someteron a nós, ao articulado que eles mesmos ,
· impuxeron. Claro, seria moi desonroso que ·o próprio Presidente do Par. lamento, señor Rosón, fiscara no Grupo Mixto,- por iso e por outras ra- zóns dirimidas entre Goñecidos Cé;!Ciques de Galíza : houbo que lle criar
un Grupo próprio que comparte cos señmes Pardo Montero e-Pérez Hor- .
tas .-este último cunha,altísima c©tización da noite para a. mañá.

a

i:

l

Esta é. outr:a história do Parlamento autonómico de Galiza. De seguir
así -e seguro que non vai perder esta desconxuntada dirección- irnos ter
! que facer recolleita de car:tos para darlles a medalla da "tipicidade regional".
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Pleno de

debaj~~.

A Xunta

sen·Arograma.
Ás·autonomias, ·
un gtan mercado

O venres 16, o Parlamento Auton.ó mico: celebrou unha sesión
.plenária onde se debateu sóbre a Polítfoa· Xeral da Xunta ..
· Habia moitasesperanzas perp-, afina'I, ·éfesilusión: .· ..
se_guimos sen Saber cál .vai ser a .Política do Gobernó Au~onómiéo.
Dous anos despois de acceder ao pod~r ainda non te11 programa~·

"< _·"' ··

'

.·

Neste debate non se dixo nada.novq.
A única novidade foi a réplica de Al~
bor, onde, ainda que en plan paternalista, recriminou as.críticas dos diver,. sos grnpos, sobretodo dos socialistas.
V.oltowse talar polos divérS'os portavoces da non validez da autonomía;
de que o povo galego ·se · pergunta
para qué serve a autonomía, en palabras de Camilo Nogueira. Anxel Gue. rreiro afirmou que a autonomía está

O discurse)

.
. ;_ ~.,.goberno' ~~~.
Albor leu trinta fólios nun discur~
,
so que era un arremedo . en maq ·do "':':-··;-: -'pe~po1.s· 'f~r;o~ todo recontos e dediscurso que· p~onunCÍOlJ cando ·a~ sua~ ::"' ~.lar.áciÓn§ -~(ip:tenciÓ!lS.. U.n discurso'
investidura. . . .
. • · . _. "em.am_erativ0. ~ó_ que cada ponselleiro
E mostrou5e .con.te.rito, triunfálista . , lle puxp· a s~a parte, o que querían
. diríamos, coa xestión da Xunta, pon- quE'. se dixese. do seu departamento.
do como logros ter casa onde meter: · A pofÍti.ca, na ·liña de Albor, non se v
se e silfas onde sentarse:
\li!,1 ¡;>or nenglihha parte, pois que.AlPara em~ezar, . e . Presidente da -bor ten a nián ia de aparecer · como
· Xunta advertiu "!que-_non estou .so- · non político.

desprestixiada. Pardo Mqnteró dixo
que. o "estado das autonomías é unha
gran feira" e Gonzále~ Mariñás referiuse a·que "a'conciéficia dé'"que a a·utónom:ia nÓn chega: para acabar cos
problemas galegas; Víii . callando na
xente "Ceferino DÍat afirmbu que a
Xunta non vai dar gast~do os. cartas.

1

Todo isto nun debate que non podía se( debate sobre· a polftica ..da

. '"...

·o xantar comenza.·.ben.

"O Estado das Autonomias é un
gran mercado, unha feira á que hai
que ir ' negociar". Estas palabras pronunciadas· no Parlamento autonómico, non foron dita-s por nengun parlamentário radical nen nacionalista.
·Foi ó centrista . e comedido Pardo
Montero que as pronunciou .
Albor tamén se referiu na sua ré-.
plica -de pai que lle reñe aos fillos
que ci recriminaron por irse de tabernas e non fraballar- a que "parece
que ternos unhas irmás da Caridade
en Madrid~'. Parecía dicirlles aos
grupos parlamentários, nun ton
. enérxico que nunca empregara: 'cómo te atreves a criticarme?'; esquecendo que este é o principal papel
que ten que cumprir a oposición.
Oeste debate, ademais de afirmar,
menps Albor e os apoios, que o povo
galego ere eada vez menos na autonomía, tamén se deixou en claro que a
autonomia é unha loita entre Galiza e
o Estado español e que calquer administracion que este·a vai pór pegas á
autonomía, podendo recortar ao dar
as competéncias, máis ou menos segundo o antollo ou "como vai a feira".
Outra cousa substanciosa saiu a relucir neste pleno: foi Camilo Nogueira, de Esquerda Galega, o único que
lle ofereceu axuda a Albor.

CARANTOÑAS
DE SOTO.

; coma '1JOluscos 'depurados I
• Ameixa_s :e berberechos: ,bolsas de . ~ kilos como
máximo.
As ostras ~depuradas véndense en caixas de . ma¡deira, ou feitas de vimbio, podendo se-lo seu
r coritido de 12, 25, 50 ou 100 pezas.
.
En tódolos casos o producto debe ir prese¡1tado por
unha etiqüeta sanitaria de depuración -na que
figuraª data .de expedición-, e que 0 garantiza por
cjnco días.
v

Os molus.cos son Ufl exquisito manxar e un extraordinario alimento, pero, se non se ~orna a precaución de
con~umil-os, depurados; f:JOdeli ocasionar algún disgusto.
Curémonos ~n saúde consumindo moluscos depurados .
Són doados de recoñecer: /
Mexillón, ameixa e berberecho débense vendér en
bolsas amarélas.
·
• Mexillón: bolsas de 1, 2, 5, 1.0 ou 15 kilos.

·m
-

-

Non .se deben mercar moluscos a granel.

Xunta de Galicia
·Conselleria de S.nidade e Consumo '
Dirección ·Xeral de Saúde Pública
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Manoel Soto é un "pelotas" de
primeira, que se posiciona e faille
"carantoñas' ~ a Madrid cada vez
que ten oportunidade. Pero o señor Soto é desas persoas que cada
vez que abre a boca mete a pata.
O actual alcalde, e antigo actor
de teatro, convoco u u nha roda de
prensa e arremetou contra a Xunta. Pediu autonomía municipal,
criticouna por "birlarlle" o edifício Cambón, e no fondo o que
fixo foi criticar a autonomía en si,
querencia que Vigo conte con total independéncia dentro de Galiza.
Mais onde "meteu a pata" o señor S0to, foi cando criticou a ini·
ciativa da Xunta de presentar recurso de inconstitucionalidade
cbritra o proxecto de reconversión naval.
,
Criticou á Xunta por unha das
poucas medidas políticas que esta
tivo a valentía de asumir. Unha
medida totalmente legal e necesária xa que, se por unha banda o
Goberho ten que contar coa Xunta para facer esta reestruturación
segundo a· Constitución e a · Esta- ·
·tuto, por ou.tra G~liza, e Vigo, sae'
perxudicada, rnoi perxlidicada,
carreganfü> coa ma ior parte do
·Peso, nesta reestruturación. ·
Soto ·púxose ao lado cfo poder
central, do seu partido, antépondo a Felipe e Guerra, pero s9br~
todo o seu cargo, por riba de Ga- ·
·
liza e de Vigo.
Alguén dicia: mellor foi ·qwe
saíse Alcalde, ·senón xa lle terian
dado o cargo de Xerente de Barreras e hoxe a empresa estaría
cerrada.
E.L. ~
'
1

7 / ANOSA TERRA

O tempo deu
a razón aos que.
se opuxeron
a ela

A nacionalización das
Autopistas do Atlántico
(AUDASA) e Astur-Leonesa
:(AUCALSA) constitue ~n -bon
exe~plo de socialización
. de perdas .
. _ lsto en eséncia supón que o
Estado fai frente ás
perdas.e débedas dunha
empresa adquirindo, ao tempo,.
o domínio da mesma. No caso
concreto da Au~f?pistá do
Atlántico, o E~-do recu-pera a
concesión que outorgou
no 1973 e·para iso
r.. comproll'.'!étese ª·a!Jonar á
~_.- .' concesioné\ria os,. seus4.000 millóns de capital social -aprazando o ·seu pago
ao ano 2.021.

Autopista:
as claves

·tlut1·~
. 1

•

nego~10 ·.
Porén, duas particularidades merecen
sobrancearse no caso de AUDASA.
Dunha banda o feíto de que, cando
ainda está por ved que s.e socialicen
benefi'cios, xa se encetou unha cadea
de socialización de perdas das que as
autopistas constituen o segundo ·grande grilón após RUMASA.
Doutra banda, acorre que esta situación xa fora reiteradamente preconizada desde hai anos po r todos os
que, despois dunha análise da Lei de
Autopistas do 1972, vian tras do programa de construción de autoestradas
un fabuloso negócio, e e11 moqo algun a resolución dos problemas de
transporte que se dicia constituían a
sua xustificación. Asi pois, poderia
dicerse que se trataba dunha "marte
anunciada".
Pero o que haberia que dilucidaré
se esa "morte anunciada" supuña a
non realización dese negócio, ou pala
contra constituía o seu cúmio e peche con duas orellas e rabo. Sen dúbida, haberia que apostar por esta segunda posibilidade: a nacionaliza-

ción é o co/chete de ouro do ponto
de vista empresaria/.

E daquela, por
llóns, ao que
qué non afron-habia que engatar o negócio?
dir perta de
Non, por supos10.000 millóns
to. As perdas da
como cápital sosociedade concial liberado.Os
cesionária non
recursos alleos
importan moito,
procedentes do
comparadas
mercado
intecoas ganáncias
riar de capitais
que obteñen as
non
chegaban
construtoras,
.,'i~ pQS 2_
. 000 micuxa coincidén~-"'~ llóns de pesetcia de accionis- tas!!. A esa mestas ces da Conma data, a invercesionária
é
sión efectuada
asombrosa, e a
na . autoestrada
destes últimos
ascendía
a
(bancos e caixas de aforros),ao dispor
70.500 millóns, cotrespondendo al·
. A 31 de d'e éembro do 1982, os re.dun moi importante volame de crédi·
cursos movilizados p.o r AUÓASA as- . go_ r:náis de 46.000 á inversión fi:.
tos exteriores que xustifica por si só ·cendian a 76.000 milións de pesetas - sica e o resto (uns 24.000 millóns)
o entrar na operación.
sendo case 61,000- millóns -o 80 por · eran actual.izacións e revalorizacións
A decisión · adoptada no Consello · cento- procedentes do e~terior, dos
de activos.
Para moitos .autode Ministros do 3 de agosto do 1983
que 32.000 millóns _:_o 52 por cºe nto
res (·1), estas actualizacións serven
e convalidada no Pleno do Congreso
dos recursos exterjo res- co_ntaban co
para - ~obrir as perdas que se van prodo 13 de decembro do presente ano,
aval do Estado. O capital sÓc ial aporducindo, sen desembolso de capital, ·e
ten unha desencadeante inm ediata na
tado en efectivo era de 4'. 000 mi-- orixinan, nalgunha -medida, qu·e as
situación da Concesionária a fins do
1982, pero é consecuéncia de todá

Coa Lei de Autopistas do ano 1972 agachábase, tras da
, construción de autoestradas, un fabuloso negócio.
As perdas da concesipnária non importan comparadas coas
vanáncias das constructoras. Curiosas son as
coincidéncias entre os accionistas dunha e doutras.
E cómo se entende isto?, non é
unha incongruéncia?, como pensamos os non expertos en economía,
vai ser un negócio rendábel o que a
un lle expróprien a empresa?

unha traxectória que facia· prever que
non podia gardarse a que se dese o.utra situación diferente.

Dados en millóns de pesetas·
~NO

GASTOS
FtNANCEI ROS

1979
1980
1981
1982

990
2.000
5.630
6.030

·PERDAS

/

Non, non hai incongruéncia, dirannos os expertos. E máis, a própria Lei
de Autopistas de Peaxe contempla
esa posibilidade. O seu artículo 32 sinala que o resgate da concesión, o
mútuo acordo e a _quebra da concesionária, son, entre outras, causas polas que se extingue a concesión. O .
pergamiño de cláusulas xerais indica
para estes casos que a Administración
voltará ao concesionário a totalidade
das inversións fe itas na autoestrada.
Daquela a concesionária sabe que
sq ~~spcmde co_ s~y "red~cido" capital social de 4.000 millóns d~ pesetas da totalidad~ da inversión efectuada,
que ·a 31 de decembro do 1982 ,ascendia a 70.500 millóns de pesetas. E·
máis, cabe pensar que a Concesionária era a primeira en saber que, máis
ben cedo que ~arde, chegaríase a
un~a situació'n como a aétual, posto
que ninguén mellor que ela sabia que
rion era posíbel que se deraA as condicións que fixeran a concesión · ~'le. galmente rendábel". Ou ·sexa que os
ingresos por peaxe permitiran óbter
benefícios, despois de facer frente a
A moi poucos anos das primeiras loitas contra a autopista, a gravedade dos datodos os gastos, , incluídos os finandos económicos -ven darlles a razón a quen se opuñan.
ceiros.

1.030
; 2.070
. 5.590
5.820

perdas dunha empresa aumenten o
. seu património, o que non deixa de
ser paradóxico.
Pero se esta é a situación a f ins do
1982, a ' evolución dos últimos anos
tamén era desoladora ." ·camo1nostra
poden valer as cifras que se oferecen
no cadro número 1.
Os dado_~ son contundentes. A in\viabilidade- económica da concesionária parece evidente. Os avisos e

,_

que ocasionan ao Estado, ben direc.tamente porque os créditos exteriores estean avaliados, ben a máis lo_ngo
prazo nos supostos de quebra ou extinción da sociedade, até o ponto de
que, a finais do 1981, o 13 por·cento
do total da débeda exterior española
era motivada polo sector das autoestracias de peaxe, constituíndo o segundo sector, tras o primeiro grande
debedor privado que eran as e léctricasco 22,8 por cento do total:
. _--o grave risco de que non se tora
fa~endo frente aos créd ito.s exterio·:
.· res concedidos ás concesionárias,·
coas re.p ercusións que despois dos casos de Explosivos R iotinto e Alúmi- ·
_Aa -A lumínio, teria para a solv~ncia
· española nc:>s' mercados internacionais
.de capital, foi o que levou finalmente
á nacionalización destas duas·empresas de autoestradas.
Porén, esta medida de garantir a
solvéncia económica do Estado, que
non dubiaamos que sexa precisa, non
tiña que implkar obrigadarnente a
nacionalización, xa que ao facelo asi
estanse pondo parches a un globo a
piques de ~stoupar, e. estase a permitir - que se eludan responsabilidades
polos administradores das empresas
en cuestión.
Pensamos que a solvéncia internacional do Estado garantiríase mellar
-cun esquema como o que segue:
· -Un tratamento global das autoestradas de peaxe, e non que o Estado
actue com~ b~mbeiro a~te cada caso
de ameaza de quebra.
-Non nacionalizar as autoestradas
xa que é confirmar definitivamente
o que cada quen poida facer o que
desexe, ' que a de cote o Estado hao
salvar.
-Avaliar o 100 por cento, se asi se
considera preciso; dos créditos exteri.o res que se soliciten palas coricesio.nárias, pero impor que as saídas ao
exterior se fagan en grupo, co fin de
obter unhas condicións de crédito
máis favorál::ieis tanto en prazo como
nos diferencia is.

A socialización de perdas é o segundo grilón dunha cadea
./.
que corilezou con RUMASA.
d~núnc,ias de anos pasados, non por
-Efectuar auditorias en todas as
desouvidos, deixaron de se confir.-, .Sociedades Concesionárias, manterímar. A inadecuación a un território do nos seus postos de responsabilidacomo o galego dunha grande infraes- de aos actuáis directivos.
trutura como a autoestrada é paten-lmpor aos bancos accionistas que ·
te, e a sua incapacidade para afrontar se fagan cargo das ref inanciacións a
os problemas reais de transporte é que houbese lugar.
manifesta en qaliza. ·
.2.Modificar radicalmente a Lei de
. Desenvolver estes dous últimos te- Autoestradas de Peaxe do 1972, esmas requerirja meirande extensión pecialmente en todo o referente a beque .:a que outorga -este artigo, pero, nefícios fiscais e creditícios outórgaainda así, é ºpreciso referirse a un fac- dos ás-Concesionárias.tor que se eng.a diu aos problemas
que están ocasionando as concesionáXULIO HERRERO
rias das autopistas de peaxe. Referí- ·
(1) Ver M. Suárez "Breve análisis de los
monos ao endebedamento · crecente balances de Autopistas del Atlántico"
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Ój nércoresdia:21, p~ trabailapotes.do sector naval· galegt> ·· ·
voltáron -célebrar unha xornada de loita, dado .que ese dia . .:;' / entr~~ no·-congreso dos Deputados-Q proxecto
.- ~~
d<Í reéstruturación naval.
·,.. ~ .
-:
- A~sistén~iá ·foi masfva, apesar do. mal'tempo,...
"unlndosellestraballador~s do1.;1tras.empr.esas en~r:ise, ~ :~..
· :-cófuo:fixeron ultimameñte. ·::.~
.." ,_. · ' '· " ..: . :.: -" ·:r.A
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Pero sen dúbida o feíto máis significativo desta xornada de loita é que
tamén se sumaron obreiros de Bazán,
que deica agora tiñan permanecido
un pouco á marxe destas loitas, pois
que eles non se vian afectados pola
reestruturación.

Chegados de Madrid os representantes do Comité de empresa, viñan
co anúncio de ·que Bazán tamén ia
~er reestruturada, polo que o dia 22
~s traballadores realizaron unha
asamblea para ver qué accións ·seguir.
Até agora Bazán dicíase que esta-

ba libre de toda reestruturación, que

·

:an~~~ !~~~~~s ~ªe ~:~:1~:. i~::: nunlfla~·~op~-si·ciórn -na Esc. ~la

dise que tamén hai que facer a reestruturación nestas factorias, ainda qÚe nun prfmeiro m©mento Bazán de
Ferrol nori . t.i~a q~e' sair-~pe~~udica~a, pero o que pe~san- facer é traslada-r á
xente do Puerto d~e Santa Mci~ía ~ Fe-·
rrol,·ou' trasladar pedidos s{é posíbel
Recerítemé.nte convocousé un con- é sabido que, por exemplo no BUP, o
tecnicamente . poja~ · <:aracterísticas
ctJrso público para prover unha praza 1ímit~ de pontos por docé_ncia é de
dos éstaleiros.
de galega na Escola lJniver~itária de cinco. O easo era ainda máis grave
EXB de Ourense. Segundo denúncias cando esa docéncia fora sempre en
Os 'o breiros da Bazán, sobretodo
feitas, o proceso estivo plagado de ~ español e a praza a outorgar era de
. os das empresas auxili-ares, tamén teirregularidades, ·destinadas a adxudi- ga,lego.
rán que loitar polo seu posto.. de tracar
a praza a unha determinada soliba11o como o -. veñen tacen.do xa os de
No caso de Ourense tamén se procitante.
Astano ou os dos estaleiros de Vigo
d uciron a mea zas a componentes do
· que se manifestaron desde o Calvário ·
Entre as sete solicitudes só habia Tribunal, e non se tiveron en conta
ná· mañádo 21.
duas de licenciados de galego6 Ha- os expedentes, ainda que si se fixo
berido p(ecedentes de que a. especiali- algun informe sobre as opini_ó ns políOs de Astano cruzaron as P-iaz cun
dade
- fesulgaba . excluínte, surpren- ticas dalguns dos opositores.
vendaval e dirixíronse cara o F'errol.
dentemente
colocábase. en cabeza por
As accións van continuar e poden,
O caso non é illado para quen coméritos
a
alguén
de Hispánicas.
dia a día, acadar viruléncia inusitada.
ñece o mundo das oposicións. Pero
Sobretodó - no Ferrol, tamén s_e ven
Só se ·pontuaba con dous pontos á no ca.so das clases de galego, as irreafectados outrqs fraballadores, . como
especialidade de galego e con un á de gularidades son cont(_nuas e na mesos do ·comércio, que se vén despediespañol. Ademais, ao pontuar a do- ma liña de irregularidades se atopa
dos ao minguar as ve.ndas. Segundo as
c.énciá, aproveitábanse discrecional- que os cursiños de especialización de
informacións de comerciantes f~rro
menté os anos de doGéncia da persoa galega daos xente que é da licenciatulanos, desde o anúncfo de posíbel peque · se quería colocar,- e sen pór 1ími- ra de Hispánicas, cando xa hai anos
che de Astanq, as vendas baixaron
te déronselle pontos cleabondo para que teñen sa ído as primeiras promonun·- 50 por cento: "a xente non .gasser colocada por diante, nese aspecto cións de especialistas en Galego.
ta ·un peso,· o que o ten a ·áforralo
para prever, e o que 'non o ten ... "
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Adema~ dos i~~rriiv~~~t~o~s. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
durante o franquism·o o a'rtículÓ .416
do Código Penal ·castigaba o - r~ce.itar,
vender, suministrar, divulgar.• .anunciar e facer .Propaganda sobre calquer
medicamento, substáncia, obxecto,
· aparato, meio ou procedimento ca- ·
' paz de . evitar a procr ia.ción: Agora
ben, o uso e a prática en ·si non eran
ilegais.
· A picaresca, neste .,. como _noutros
casos, estaba á arde.do dia. Asi habia
por exemplo a venda pública de preservativos. baixo a escuSéJ de evitación
Na últimc;t película da compañia cómica Monty Pithon, "O sentido
de contáxios de enfermedad.es venéda vida",-unha fa.mília' su.pernumerosa ffónizaba duramente
reas.
sobre a desgrácia de ser católicos e non~ poder _usaria "gomiña" . .
En realidade, o condón, que se
.
Pero, en realidade, os católicos seguen a usar-e abusar
chama asi porque o inventou un indo
que
d~rante
moitos
anos
foi
o
antic~nceptivo
por
exceléncia.·
glés do níesmo nome, só dá unha seguridade do 50 por cento, é dreer,
que proporciona un suspense adicional ao acto sexual. O condón ten
ademais outros . inc~mveniente's, o
feito incómodo de polo, por exemplo, supón _un corte e un enfriam_ento no momento da relación sexual,
factor este de notábel importáncia
psicolóxica.
A legalización dos anticonceptivos,
entre eles a pfldora, que ten unha
ampla difusión,. non fixo en cámbio
que a venda de · condóns disminuise
de maneira significativa. Postos a perguntar en diversas farmácias, son excepción as que notaron algun descenso de ventas.

O condón:
un anticonceptivo

que non decai

PréciQ e "sofisticación"
Os distintos modelos de condóns
tenden a axustar o précio ás características máis .ou menos "sofisticadas" do produto.
· Unha das marcas máis coñecidas, a

·Porque os que ·non fumamos somos moitos~
Os nenas, os· vellos, os deportist~s, os que
deixaron de fumar e os que non fuman.
todos eles-teñen os seus dereitos.
Como ·réspirar un aire sen f~me.
Porque u.n non fumador inhala nunha hora tanto
fu~e coma un fumador con tres cigarros.
Así de claro.
Antes de ·prender un, mira ó teu arredor e
pensa. nos que non fuman. ·
.
·Eles non teñen por qué padece-los teus malos fumes.
Rompe co tabaco e únete ós que noh fuman.
·
Somos maioría~
·

p·¡-.rrrle! ten ·amualiii.ent-e Úfl précio de .
208 pesetas cada sei.s. unidades; oütra ·
Qutro factor a .tér en :canta é ·a
marea de -característ,icas semellantes é . existéncia- de modelos de diversas coa Milord. ·H9i por outrá·banda marcas .res, a lunares bu con rugosifipdes para
' márxinais pero de caliélade moi si mi~ causar ma ior placer á muller. No tolar e a un . précio de 150 pesetas as cante ao tamño adoitan_a ser modeseis unidades; é este o caso da marca
los únicos, ainda :que tamén hai tipos
checoslovaca Tiger. Da mesma ca5a · de medida. superior. ~ - ·
que este ··-último é o preservativo de
Existe tamén o condón natural,
' nome :'2001", comercializado co feito oon tripa de ·porco, coá vantaxe
c_;;uri~sa. l~ma de :'.'2-ÓOl ~-o preservati- de ·gue estes pódense lavar , e volver
VQ ·do futuro'·)"~ Exjste_n por ú.ltimo usar. Déronse con máis ·frec.u éncia no
modelos q~e;_ alcanzijn o précio de campo e en zonas onde era mais~di.fí50Q pesetas as seis 'unidades; estes cu . dispor dé modelos . c(;>merciali:ia.pródutos estéÍri-dbtadosc·d e cremas es- dos. A · segu'ridade dos · natun1is_ e
permiciéi'as, ademaiú:le facilitar unha maíor ab ser de maior calidad.e. ó ·mamalor_· lubricacron'. - .~ ..
·te.r'.ial.
·
--,,Aciu~lm~n't t-tótfos ~~ modelo~ de
-E :curioso observar ·como este própreservativos teñen ao remate unha duto,· tan particular, adopta, no toespécie de - recolledor, sistema que cante a précios e· características, unha
ofere.ce maior seguridade ao evitar mecánica- semellante á de calquer ouunha presión máis directa. A marca tro produto. do merc_ado; maior ou
Prime foi a última en incluir esta ca- menor précio, en relación coa sua
racterística .nos s~us produtos, carac- presentación e atractivo.
ter ística que está, ao parecer, reco-·
M.v
mendada pala Organización Mundial
1
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rlra'~Ó prlmefrb'"'tdri1'd ao prfmei-!
djclQnáriol galega en~ g~lego ,i
·;.•é:la· qú'e~ · apesa~ -da -relativa cares-.·
. tia, lévarÍSe vendidos máis' de
,mil ~:x~:r)lpl~~s. e: .d o gu~ ~!mms
er'íticos . din-''qué .se~· trata ''dun
verdadeiro )uxo-. para _
yn país.
,, tercefromundista".. ::, · ".,. -..:

. r.o
'."'! ,,...

_.J'

.... :--,

••

•

~

......;_

-

,1

t ..... ,,...,. .......... -...

... .. ~ ...

'

.~

,.

•

o

;

lsaac A. -Estravís é. di rector deste·
magno traballo, que contando con
dez colaboradores baixb "'as suas ~r- ·
des, invertiron mais de . catre' anos en .
recopilar -servíndose como-el nos di-.
xo das m~is variadas fontes- por ~ iba
das cento vinte mi.I palabras exclusivamente galegas.
Acerqueime ao seu refúxio madrileño de San Fernando de Henares
para charlar da sua obra, su,~ rcoñe_
cida entre a xente de 1rmandade
cida entre a xente de 1rmandade Galega "Lóstrego" de Madrid, . na que
Estravís da clases de galega os fins
de semana e que tanto comprefldeu
-- os seus trabal los dos últimos anos.
A sá de estudo está presidida por
dous mapas -físico e político- de
Galiza, editados por AKAL, e feitos
soba sua supervisión.
Hai libros por todas partes, ainda
· que dentro dunha orde visíbel. Son ·
na sua maioria galegas ou sobre Galiza. O máis impresionante é a abundáncia de dicionários: grego, latin,
inglés, francés, alemán, demai.s línguas román icas e xa non digamos os
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esa ~bj_Q.a ,•.~ ed~tcf'r¡fal ~on tic~1'1igf_~¿fs:¡~lP~fiti·z~Jños fl~P,eri-~~j·:7!f~,- ~1;;~-~ ia ~~e; ·is · '.tFP~fi~ q út~~ raf sal- te a língua, en ~-e~de' haber un idiovar a nasa honorabilidade · de filólo- ma f.alado . en. E~paña, habe,r._iaJ:.antos
gos, adernais da ortografia que f 1os idiomas fomo -- vaiiarités oÚ rexións.
impuña -a 'editorfal; le varia · entre pa- · De todos modos, o problema galega
CóntenoS, como se foi xestando esta
réntes~~ ¿na . entrada palabras-, a orto-;, f@.ii;0· qu_e,m~ is "r~s§>'áncfa ··t i vo- n~ p>re n"ave~t~ra~~.
,
·
gráf ia reintegrada qué é. a' máis apro- . saportuguesa.
., '),',,'.;'. "· '
. priada: a que tivo o galega nos seus 1 ;:,. ;_E .este pr,o.PJep:ra de n.o.rmali,zación
--.. Tras falar · con- varias editoriais,
· !r'.seculós 'cfburacfü¡s C:fa~ª~dád'e ·Média! En e instauración-da norma.ti va l;iistór:,ica,
aceiteVfacer; 1:.10.d'ici:onádo en.-eq-uipo,
'''-''-fe'bré1fo..,.1:Je
'-Ül78· saírofi '-! a~:v' normas · para..- Es~ravJs, non só é próprio do .ge-por ·SU pasto ga lego_,. en galega, sen
. deste dicionário, '"'que "é a ~'ehdépcia · <l:>ern9 et-a· Xunta, xa que o, ~Qb.erno
pensar sequer nun dicionário castell_amáis:'progre·sfsta, <nas no.r mas, que se ··, c.en~ral, segun9o di el, non o-permitino -galego que era -10 que ,ele·s,querian.
'" 'levou :..a cabo até .agora. A sintaxe é . ria._ Menta que ·n o último cúmio ibéDíxenlles que se r:ion se; podia facer
.. ;.galegá ·e;· as formas morfolóxicas ta-. .rico .. cqn .Sea.res, onde -s~ trªtaron os
un dicionário na própria língua, esta
''· mén o' soñ. "
~
.
problemas da entrada na CÉE, Pesca,
non se podia chamar idioma. O que
etc., e os problemas de tipo cul.t ural,
ocorre é que · non . sé pensaba nun
Cómo via vostede a situación da
Instituto- de língua portuguesa en
princípio que .o dicionario fose ter
língu~
galega antes de ser recolli~a no Madrid, castellana en Lisboa, o proo_volume que ten agora. Pensabar;nos
dicionário?
blema galega silenciouse totalmente.
que o di<:iionário galego·compl_e to, pero tanto ...
En primeiro lugar, como xa dixen, Aqui é onde realmente nós nos pode ~
tratábase na maioria dos casos nun mos mover e traballar.
-· -Cál fQi o método de traballo e o
dríguez González,- aparece toda unha
Francisco Reu, do Instituto da
traspaso do castellano ao galega. Disproceso de recollida de material que série de material que son pa.labras
Língua
Galega imbrica os fenómenos
to
hai
palábras
que
se
poden
aproxileváron a cabo?
castellanas, que nós desbot~mos. Pªra
mar, pero nunca hai palabras que sus- lingu(sticos galega e portugués ansa
-Decidiuse que linha persoa fose o_ facer as-listas despois de recoller todo
equivalentes.
tituan plenamente a outras.
coordenador, revisor ... enfin, o enca- ese material _moderno cohsultouse, o
Estravís, cando fala, entorna os
material medieval, o vocabulário das
rregado de recopilar· todo o material.
E a situacióf'! da língua na literatu- ollos e concéntrase até tal ponto, que
Para iso recollémos todos os dicioná- crónicas de Santa Maria, da História
ra actual en Galiza?
semella estar talando en soños. A sua
Xeral, da Crónica Troyana, dos canrios existentes, desde o século pasaEu sei que dt::sde hai vários anos a capacidade de concentración manido, incluso vocabuláries de mfl qui- . cioneiros, da V ita E nr ish", todos os
esta parte tense modificado bastante. féstase na liña lóxica · dos seus arguñentos cuarenta e tantos e os traba- . vocabulários existentes deica o século
Apesar de · que se escrebe un galego mentas, como se o seu discurso fose
llos do Padre Sarmiento, que neste -quince fÓron coidadosamente consulmao pola maior parte dos .escritores, coloquial.
tados, inclusp o primeirq libro impresentido son valiosos. Utilizámos os
e apesar de que se fala un galega
Referíndose aos literatos galegos
so en galego-portugués que é o "Litrahallos das teses de licenciatura:
mao, e apesar de que moitéÍs persoas actuais, sinala unha "anarquia combro da Confiss~o" publicado eri
vocabulários e glosár.ios que existen
claves, como os catedráticos, non do- pi eta e total" ... os clásicos, pasan
1478. Portante, desde o momento en
nos libros , ademais do material que
minan o galega, considerando 0 gale- moito xa por dialectais. Está por vir,
que ünha palabra galega non aparecia
recopilamos nós nas nosas aldeas.
go que se escrebe hoxe e o que se fa- asegura .
nos voabulários _galegos antigos, non
No diccionário de don Eládio Rolaba na década dos vint~ ou no sécuE así explica que a língua foi. a queaparecia nos glosários, simplesmente
lo pasado, hai unha diferéncia enor- lle fixo criar conceptos, a que lle fixo
aparecia nun dicionário,.- o paso abrime, de ta 1 mane ira que, dada a situa- coñecer, criar.
gado era fr a un dicionário castellano,
ción ·actual de conflito en canto á faNaceu nunha pequena aldefña da
~ entón acontecía que esa . palabra da
ESPECIALIZADA EN LIBROS
la e normativas, todo isto se vai mo- província de Ourense: Vilaseca. Dos
que eu dubidaba por sistema, ia apaGALEGOS E PORTUGUESES
dificando como vemos po r exemplo · once aos vinteun anos permaneceu en
recer como palabra anticuada -ben no . na normativa dada polo Instituto da - Oseira, o monastério do Císter, no
dicionário de María Moliner ou ben - U:rigua Galega, aprobada pola XUn- qué aprendeu e deuse "c anta de que o
m:i'utro, polo-tanto, automatit:amente
ta_; vista esta normativa e as anterio- galega estaba proscrito no sentido da
era deixada.
res, t'eñen modificado b~stante, nesta
palabra. Escrebi'ao e leíao no siléncio
Unha- vez feitas ás litas"que incluen
_liña de avance debe seguirs~, implan- da sua celda.
todas as fontes onde palabra apare~ando o galego en todos os niveis,
En 1960, os frades do Císter foron
ce, esas listas maridábanse aos <=:elabo- _tanto ' no ensino como. na Adminis- substituídos por castellanos, de
radores, tendo a posibilidade de crítrJlCión, na lgrexa e e.n todos os luga- modo que Estravís exiliouse a Frántica, ampliando ou r-esfrinxíndoas.
re~, normalizar o galega, primeiro, e
cia e a Navarra, "onde para matar a
Ese material era revisacfo ·coidadosa- ·
.logo, normativizalo. lsto é cuestión
miña saudade traducia ao galego o
mente.
de persoas acreditadas polos seus co- libro dos Salmos". Percorreu lago
ñecimentos, oomo está a pasar en to- média España, sempre trabaliarido co
-Horas dedicadas? das. as académias do mundo e en to - entorno e coa língua . "Sempre me
· Norí hai yn horário f_ixo: adoito a
dos os gobernos; o que non se pode adapto ás persoas, xa que considero
empezar ás dita oú nove 'da mañá e
conceber, é que un goberno onde a que cada unha delas é única e irrepeás veces a _unha da madrugada sigo
maioria das persoas non saben falar tíbel: tamén utilizo o seu sustrato
PR'AZA DO LIBRU
traballando, descansando só para cogalego, quefran impor unha normati- lingüístico, que me fai acercar máis a
Tfno'. : 26 63 77 -.
CORUÑA >- mer. Tense dado o caso de traballar va, da noite para .odia, cando o máis eles".
vintecin·co harás seguidas, pero iso
importante é, antes, normalizar o gaManuel Fraga lribarne, daquela minon é o nprmal.
lego. Lago_ si que se supón a norma- nistro de Información e Turismo,
Cántas pa_lábras ou entradas ten?
tivización': Unha vez chegados aqui, censurou os seus primeiros cantos,
.tamén
teñén que entrar os portugue- polo contestatário do seu ton e por
Entradas unhas cento vinte mil.
ses,
brasileiros
e enfín toda a xente estar escritos en galego: "A escuras e
Acepcións non se sabe. Hai · algunhas dentro
do
mundo
da románica .. .
mai que os pariu", "Manoliño das
que teflen duas e hai outras con dez
corbatas", e outros.
ou máis; Ademais canta o dicionario
Vostede, que mante,n contacto con
Chegados a este ponto, en que ao
cunha re'lación de sinónimos e en
IÍngüístas portugueses, cal ere que é a feito de ser galego erifrentábase a remoitas pal~bras t~mén de ~ntóniros.
sua postura con respeito a isto?
lixiÓn -e as circunstáncias persoais, EsLeva as et1molox1as a partir das aceptravís
reflex.iona: "Se me mandasen
E un problema, por unha parte, de
cións máis próximas ás palabras. En. / ,
elexir
entre
ser galega ou ser católico,
ign.oráncia,
e·
pola
outra
político.
De
tre parenteses leva a palabra escrita
;1e
l
~~o
serJ,galegb
;1-x-a' que 'po'l0 feito de
ignoráncia
porque
"non
saben
que
o
na ortografia medieval ou etimolóxi- ·
idioma que falan é orixinár_io de .Gali- selo, seria mais católico, e por ende
ca. Por tanto é ún dicionário apto
.
za, como fo¡- aprobado no Último máis español".
. tanto para a primeira liña que escrebe
En canto finaliza a entrevista, pá- ·
Congre.so de Ungua Po~tuguesa en
hoxe en dia o galego .ou aquela outra
etimolóxica que pretende levar no ga- · Lisboa, sen haber nengun voto e.n sam'e a lista dos colaboradores no
contra, adem.ais de que galega e por- · dicion_arios: Anxo González Guerra,
lego a unhá ortografia própria, digna
tugués
seguen respondendo a un mes- , Xosé _Manoel Enríquez, Xosé Lois
dun idioma románico que ten que esmo
tronco
; eles non o coñeeen. Pen- Grande Grande, . Xavier Rodrlguez
tar ao · nivel dos outros idiomas da
san que se eles.apoian a liña histórica · Baixeras, Xosé Lois Feixó Cid, MaRomaña, en concreto o españoi', o canoel Fe~reiro Fernández, Loi.s Cam-reintegracionista- do galega, pentalán, italiano, francés, etc. Que · se
beiro
Ciyes, · Tareixa Roca Sánchez,
sa·n que apoian unha- postura política,
saiba cómo se escrebe nunha ortogr~
Vitória
Ogando García e- Maria do
ctue lles ocasionaria proble~as co gofía "de paso", como a que ternos hoCarmo
Pereir'o
Garcla. Revisa coidaberno
central.
Sen
embargó,
no
norxe, e que corresponde á Hi·stória.
de, non se ve isto asi. Este é un pro- dosamente os ·nomes e ldgo, como se
Sendo vostede partidário da ortoblema, pois, _q ue tamén. ternos hoxe . emprendese unha excursión máis, inO PASTQR ELECTRICO
grafia reintegrada, cómo é que o Dios galegas, e é que non sabemos dis- vita ilusionado a un café: Estravís.
APARTADO 322 NADE LA ( LUGO)
cionário non está asi?
tinguir entre o lingüístico e o políde español ou galego. Ao longo da
mesa esparéxese mÓito deste mate. rial, aberto palas páxinas estratéxicas
e disposto todo para ser consultado ...
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Unha senténcia
absolve

r:_ --·-

o<·

un~ _i. nstituto.
surreali~

Este pequeno artigo ven a co~to .dotro
qie esér:ebeu M9nuel Rivas no
número anterior
título "Q país da
néboa".

Nalguns institutos están comezando a
verse -problemas escolares noutros
1
continuaA, deficiéncias ·g;ave-s nálgu ns casos. ·
"Iniciase o curso c0n normalidade
académica "dicia a·lgun titul'at perio- ,
·dístico en outubro. Esta ·evidente
contraElición quéren_os dicer que xa
daquela existian moitos e variados
problemas nos centros escolares, ou é
que neste trimestre houbo unha "debacle" nas escalas e institutos de Gali za? Só ·a lguns titulares máis actuais:
"Anomalias no 1nstituto de Carballo", "Tamén hai problemas en Ribeira", "O coléxio de Carril no que apa- receu un brote de tifus non ten alcantarillado".
Aquí talamos da posta en funcionamento do instituto da vila coruñesa de Boiro. Vexamos outro titular
"O instituto de Boii-o iniciou o curso
nun edifício en obras''. En concreto
naquel morryento, polo catorce d~
septembro, o l.B. de Boiro era unha
planta do edifício na que se habilitaran as sás con mesas e cadeiras e pouco máis. Habia outras duas plantas?
as duas primeiras semanas foise acumulando, logo contratou~e a unha señora, pero como lle pagaban 21.000
pesetas, das que tiña que descontar o
seguro de autónomos, deixouno; ago- · ra leva outros quince dias sen limpar:
Outra das fallas a sinalar é que chove
nas escaleiras.
Mesas de debuxo, laboratórios, tocad íscos, proxector? tamén virá-n, pero non se- sabe cándo; ainda que os
profesores sempre teñen 'algun material persoal ou prestado. A primeira
semana tampouco houbo conserxe
nen administrativo nengun.
E a delegación, non sabe nada dis-to? qué fai? O delegado, naquel momento era o señór Almuíña, non sabia nada. Ao cabo duns días de clase
os profesores plantéxanse a situació~
verdadeiramente desastrosa do instituto e comunican á de legación un has
reivindicacións mínimas para continuar as clases. O señor Almuíña, que
ia para Ribeira de paso, visita o instituto e, entre outras causas, afirma
que non coñecia a verdadeira situa ción e que de sabe lo non se terian iniciado as clases. Tamén fai promesas
de envío dalgun mater ial, como máquina de .escreber, fícheíro, etc.; por
el coñécese que a dotación do instituto saiu tarde a subasta e con sorte
chegará por xaneiro.
No dia de hoxe, e xa van vários .
meses de clase, a situación poucb
cambiou: a limpeza segue sen facer,
segue chovendo na escaleira séguese
coa luz da 0bra, hai algun libro -per:o,
como non hai onde colocalos están
0
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Esté é o~ país <;i~, fuciño. D~ x~nte
qu.§l parte o fuciñ,o .e de _xente que
. ~ viye do fu ciño ..
Aqui, desde _ que naGer.nos., o
único_que ternos claro ·é que debe- '
mas elexir ~~ dos, dou_s ca~íños. :
Moitas veces a vida elixe por . un, ·
pero abofé que non hai máis onde
escollar.
Partir o fuciño sign'ifica dar o '
que levas dentro, ainda que te escomes contra os que viven d·e·I;
pensar sempre, ainda que te trabuques moitas veces; tirar para
adiante, ainda que lago non che-

gues a nengures, porque as metas
son,· máis ben, alga · pouco concreto.

e non un ser que ficou ·enano.
Aos que viven· do ·tuciño non
lles importa ser enanos.· Ainda ao
con;tr;ário, cada enano, á sua maViver do fuciño significa todo o·
neira, está _orgl!llloso de selo_ Non
· contrário; ter metas moi concretas
' meclrn.n porque_-son bichiños ·sen
e contábeis; pensar pÓuco, porque·
v~da própria; parásitos sen un or·-. non é método; e estirar a faciana
ganismo autónomo, pero cµn'fuci_ at~ que os é:temais afoguen, eón '
ño moi desenvolvido.
·
esa . p9rti_cul?[ faculdade que teñen
Aquí o. que importa é o fuciño.
of gue._, saB_emos par<!-récoller sen A néboa, a inda que conturbe, ·non
sement~r- pr_imeiro.
de·
ixa de ser máis que un fenóme'· _Partir-o fuciño é unha nécesidano
meteorolóxioo transitório.
·de física ... Necesidade de sobreviver
Igual
que· as crises, a inda que- im•e necesidade ,de xustif icar ante un
portantes,
non son máis que etamesmo, esa estáncia na viéJa.
pas· dunha mesma história que,
Part~r Q fuciño sirve para -chegar
por certo, faise cos fuciños.
a vello~ para poderdicer,.cando
se chega, que un é realmente vell0M.V.
I

Loís Caivo, éonc~llal do BNG de Santa Comba foi absolto1 por ser expursadQ do pleno a causa de que se negou
_a xurar a Constitución, sendo ·sacado
póla Guardia Civil do tocal do pleno..
D_ase a paradé;>xa de que o xulgado
absolve a lois Calvo cando fei e$té o
~ · que_ presentou a denúncia contra a
__ Guárdia Civil por maos tratos,_propí- .
sesión. :
' nadasªº ser exp_u lsado
.. Esta _senténcia ~non se .entende .moi
beri, sóbretodo cando ven dada por
un_xulga~o de paz, que n9n é oo_mpetente en asuntos que tratan das forzas de arde pública.
O xulgado de Santiago . foi o que
· pareceu co'mezar o entorto, ao man. dar a denúncic,1 primeiramente a San·- ta Comba e despois pasala a Negreira·.
O concellal nacionalista ten presentado recurso contra _esta senténcia
que abso_lve ao denunciant~.

da

-

Nesta~

.datas entrañábeis
a stia ·c aixa amiga
..
quer enviar
-unha ~ensaxe de., felicidade
· ~ ··
.~- -a tQdos os fogares
cii.i P

existe maquina -de ~screber, xa hai
unha multicopista, pretac;la iso si, non
h~.i profesor · de Educación Física,
etc . .
Tiña que haber moito interés por
parte dalguén ,en facer funcionar o _
instituto, a inda que fose en tan la~ - __ .·.
mentábel situación, senÓ'n non -se explica que· uns .qigan que descoñecían
· a sitúaGión real e outros que se louben publicamente da sua posta en ·
funcionamento. PolitícameAte· é rendábel dicer que s~ con~guiu un instituto para o pavo, a inda que semelle ·
máis un almacén.
OUEITANO

ao ~deí1unciante

O país de fuCiño

ne.~t>?.

. ;., •.
. ;
.. "
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Barata e con poucos
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Coa tecnolóxia existente hoxe en
frecuencia. A emisóra
dia, isntalar unha emisora libre
. propriamente dita é a parte da alta
.pa'ra difundir en FM non é difícil.
·. frecuénc;:ia e par~ pqder fa ce la
·~ A c~mpl~?(idaje da_rádio é só
cómpre ..dispor dunha série
. unha lenda, porque, nestes
de pe~~s e.lementai·~ •. como so~ un
momentos·, calquer persoa que
·.. oscilac;Jor, un ou dou~
teña uns coñecimentos•básicos de_
amplificadores, 'u n medidor de
ondas
.estacionária.
s :e a
electrónica, uns esquemas
.
•
.• lf
prévios do que quer,"e dispoña,
antena, parte esencial na ,rádio.
ademais,._dunhas
cen· mil pes_e tas,..... ..._· ·
osdlador ~un aparato que xera
l
.. ,, - . q 1u~ .e _o que .custa merca~ as pezas_ . ~-~rre~tes 'eJéctrica.s de ;¡ Ita ·~·
frecuéncia- V0'1 CUStand'o unhas
sohas do equipo que vai
cincocentas pesetas, mercando as
con~truir un mesmo: pezas saltas e montándoo un
posteriormente. Co gallo
de conseg~ir unha· indispensabel
.
éstabilidé1de de frecuéncia, o ,
oscilador funciona cunha
reducida poténcia duns cen
milivátios. Os amplificadores_
-conectados ao oscilador- custan
un has 12.000 pesetas e uti 1ízanse
para conseguir unha maior
potencia.

Madrid e

,,~ = ~ e $ :

t---;;-¡
•

.
Barcelona ..

A baixa
frecuéncia
en liñas ·
éstá integrada,
xerais, 'p olo que
· poderíamos chamar equipo de
sonido. Consta dun ou dous
micrófonos (ou máis se se quer),
un ou dous pratos xiradiscos
de cápsula magnétíca-,
magnetófono, mesa de mesclas,
· analizador e codificador estéreo
que está conectado
ao oscilador de alta frecuéncia.
Construir un micrófono
que cámbie as vibracións _acústicas
en correntes eléctricas e que,
polo tanto, capten o programa a
trans!llitir, non é complicádo
e a merca das pezas que
o compoñen pode supor unhas
300 pesetas, tendo ademais a
vantaxe de que se pode adquirir
en numerosos establecimentos
comerciais. Os platos veñen a custar unhas 15.000
pes~tas, o mesm'o que un
magn~tófono normal.
Todos estes elementos de sonido
están conectados coa mesa de
mesclas, de seguro un dos aparatos
máis complexos para facer
a emisora. Ao tempo, a mesa de
mesclas vai unida
ao ecuali_zador (que custa máis de
25.000 pesetas) ; qué ten como
misión'
controla r' o soñ ido .
·' · 'Jn medidor-~de ondas
da rádio.
estacionárias indica o estado de
Tamén forma párte da emisora o
acoplament9 entre o J1ltimo
equipo de alimentación que
amplificador e ~ antena e •indica
proporciona
a tensión contínua
. ta,mén o estado ·d.esta e o. seu
l)
~Cesária
para
o seu
rendimento~ Finalmente, .
funcion~mento.
Se se merca
estpa ·a antena, de alumfnio e
completo custa unhas
nailon, que é parte·esencial,··
35.000 pesetas, pero se o fai un
, pois por sisó cónstitue o 90 .por
supóñ unhas 15.000 somente.
cento do rendimento fin al
Despois de facer a montaxe
dá emisora. Deperrdendo d~ como
'
d
e todos. os aparatos,
estea instalada poderasé .
hai
que·buscar a frec~én~ia na que
escoitar máis ou menos lonxe. O
· se vai emitir. Para iso cállese ün
seu précio de venta, o mesmo.
receptor de radio e no ponto·
pode perfeitarnente mpntar unha ·
_que o re.s to, e·n pezas so Itas pódese
da
banda de FM no que
pequena emisora duns
ato par. por. unhas -.cincoce11tas.
non
se capte nada, transmítese
20 vátios de poténcia cerno
pesetas, a inda que as cantiqades
por esa 'frecuénc;:ia, "· :
mínimo.
po.deri variar de.pend~ndo ·
logo d~ axustar
Un ha emisora de rádio ,
dos modelo.s q~e- s·~ elixan. A .. ·
de-frecuéncia, modulada ·divíde-se_c. 1 o.1 rn !lJe,r;1 H~~te."Q1e~~l?i4ifülJ,%~\ PP9f?se r-w to~gs, q_S)a ¡;i¡;¡ratos~1
básicamernte1en,duas zónas ·:.
,.,! ,adquirir !unicamen,te en
-,,~- .
ben diferenciadas: a álta e a baixa' · · estabelecim~ntos :~specializado~ de
•

• ,

- • • '"."'t .f

-:.~

Os · meios 'de comunicación s
_cada vez máis un~ distribu ido
da ideoloxia do poder, ba ixo
forma de espectáculo; pero esq1
cen totalmente a función de ser
para que as persoas e a s0cieda
en conxur.ito se comuniquen en
si.
Na actualidade, os distintrn: ,,,
pos e a xente en xeral non teñ
nengun me io de expresión própr
que non sexa o de revistas ou PE
fletes de alcance moi limitado
por si, e lllá is nunha época na q
a xente tende a le r cada vez men
e nun país onde a povoación
analfabeta no seu próprio idiorr

'"'

º'

da
)
I'

Non significa isto , . nen moi
menos, - que haxa que ab andor
os me ios escritos, pero si que
deben aproveitar as pos ibilida<
da rádio como meio máis ame1
onde pode participar calquera :
necesidade de que se ipa redac
ben, e con máis posibilidades
audiéncia.-
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A rád io é o meio de co muni
ción máis axeitado pa ra pote nc
o
a parti,cipación -da xenta, a exr
Oli
· sición di recta _dos seus prob lem
ne
o intercámbio simult aneo de ide
e a d ivers:ó n sen condi cionan- r tat
económicos.
cu
co
As rádios lib res t eñen como 1
do
axudar a rachar o moho póli o
ou
información e a convertí lo n
da1
campo de loita e debate aber
lac
entre os distintos sectores.
do
A tecnoloxia é un cam po q
c i~
rara vez s~ ten utilizado de forr
i 111
revolucioná ria; parece como
qu
estes sectores tíveran medo
dos métodos máis rústicos, d- da
xu
xando o out ro campo libre ao r
gu
der. lsto é un erro se te mas
e~1
canta que montar unha rádio n
só
resulta nada difícil, conio nout
lugar deste informe se dem ost1 po
Ve
Polo tanto
.. ..·::·: ·7-Po
todo o
' /[~-~~~~~~~~~~~'
.-~ ~ '~_......-.! .....;-~"'~~· ~\
cia
proble
-cit~~~xrs.-u~~
'1~~"'°d~~
de
ma está ~'1'1W"'S~• .
~n · que ·
1

r
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~ , proibida

O itiva ;:
ión s
A instantaneidade e o dire~to
>uido e da rádio causan un impacto enorbaixo
me. E coñecid.o o exemplo do
::> esq1
Maio Francés, cando a retransmiJe ser
sión en directo das negociacións
1cieda
entre os estudantes e o goberno
en en
produciu tal choque na xente ao
escoitar as animaladas que .dician
¡to ~"'
os ministros que tivo que intervir
,n teñ
o goberno para por fin á emisión.
próp1 Este caso pode servir de modelo
ou pe
para comprender as enormes positado
bi lidades de utilización que ten o
...
meio.
i na q
z men
A radio proibida
ación
O poder coñece a perigosidade
id ion
que pode ter para el a utilización
1 moi
por forzas non convencionais, de
andar
meios de gran difusión. A liberdai que
de perm ítese cando non supón
1ilidac
nengun risco.
ame1
Non existen razóns técnicas que
uera !
im pidan a criación de novas emireda e
soras, incluso se se chegase a untía
lades
- cifra bastante grande. Sen embargo a proibición para e~itir e inclumuní
so a clausura de rádios, como fora
otenc
o caso da emisora municipal de ·
a ex¡ i Oleiros, non foi abandonada en
>b lem
ne ngun momento polo goberno.
de idE
No tocante ás. licéncias que esionan- r taba previsto conceder, xa nun docu mento, elaborado no Sexto Encentro de Rádios Libres, celebraorno
do en Madrid, o pasado mes de
>ólio
outubro, dicíase que "a posibiliilo n
aber dade de acceder ás licéncias, reguladas no plan técnico transitório
ipo q do servício público de modulae forr
ción de frecuéncia, é totalmente
im posíbel, dado que as condicións
)mo
lo s;,
qu e se esixen só poden ser cumprios, d /da s por grandes empresas". A ad e ao ~
xudicación de emisoras, ao mes seguinte, veu confirmar plenamente
e_stas afirmacións. Asi, en Gali~a,
1 nout 1 só se concederon emisoras a gru~mostl
pos como a cadea SER, Cope, La
Voz de Galicia, Faro de Vigo, etc.
Por qué se limita o número de licén·
cías, sen que haxa razóns técnicas de por médio? Por qué as conce..
\ sións se convirten nu'n "trapicheo"
:t..., político en1re os máis podero. \<. sos? Cóm'o se compaxina isto
" --~ ·-,.. coa· liDerdade de expresión '
1

··

~=·cida :~~~~"n';,.
._.,.,,· "¡"1

'
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~
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den -aos intereses do poder; aqui non .. programa que ·se vai chamar Caixón
vai haber anúncios nen- grupos de de Xástre, e un o sabado pola mañá
·. presión;;.
.
dedicado aos nenos. Caben tamén
~'Dentrd do · colectivo líai xente
montaxes musicais·que poideran apa- ·
que quer face~ uriha ' rádio moi mar- 'recer e todas as propostas que se lle
·
chosa, outfos qu_eren áport~r novas acorran á xente." ·
ideas... Ouerem·o~_ face~ unha rádio
para os que non poden expresarse · Potenciar as rádios libres
·normalmenge pola~ oútras cantes, di"Até agora ternos contactados coa
_ fundir tipo:s dé músic#1 que non adoiCoordenado·r~: Estatal de Rádios Li,JT ___..--· . • \-. ~·..¡!
tarl"a éstar en añteríct ilas rádios co- ·· btes e espeéiálrñente con Rádio "La
--~~----·.,,.~~~~~_m~réiais etc., e' a -partir .de t~do isfr," - Lunaí; de~ M°ad.rid '.-·f>e'r'o 'qÜeremos-pofacer unha rádi'o distinta e aiternatitenciar e~ta idea ao máximo para que
va".
·
en toda _Galiza ·se poida
contar con
:1'Pensamos tamén qu.é se pode facer rádio divertida e non o tl'pico coñazo; non se trata de facer unha esEstivemos nunha xuntanza do co- p_é de de rádio .como a óticial· pero
lectivo de rádio vigués e estas son al- con cara 'de "progre", eremos quegunhas das cousas que nos contaron: - -divertir é fundamental. Adema.is hai
"En princípio habia dous colecti- moitos temasque. non se.tratan, a pÓvos que tiñan interés en montar unha licia está. matando a doüs ou tres deemi~ora, por unha banda estaba a lincuentes diariamente, iso non o di
Asociación de Viciños de Vigo-Oeste, ninguén".
que empezaba a abrise aos _movimen'.'A audiéncia que pensamos ter
tos alternativos como forma de man- maioritariamente é a rnocedade e iso
ter viva a asociación, e por outra ha- xa polo tipo de rácf:iq_que imos·facer.
bia formado un- grupo que tiña o . "Potenciaremos taméfl a. todos eses
proxecto de levar adiante unha ei:rii- grupiños ·de xente _que se tnoven en ·
sora. AMbos asistiron ao Congreso de diver5os campos _e que non coincidé
Rádios Libres celebrado en Madrid. exactamente coa progresi·a oficial da
A Asociación de Vígo-Oeste -xa leva- cidade".
ba avanzada a idea, contando cun
"Pero non só estará. dirixida á mo.
emisor. Despois de várias reunións,
críase un único· coJectivo de rádio, cedade, a prog_ramación vai ser varioEmitimos un par de. sábados de pro- pinta e para todos os gestos, eremos
ba, ao princípio houbo problem~s de q1,1e a emisora pode interesar tamén
antena, escoitándose nun círculo re- nos bárrios, a sectores dós traballadoducido, máis que nada na zona das res, etc.".
- "A programación -será de· luns a
Travesas".
"Empezaremos cunha emisora de venres e de dez e média da noite a
H·vátios, o que, contando cunha boa unha da . mdrugada. Tentaremos que
antena, permite un rádio duns dez participe a xente atrav-es do teléfoOm. de audiéncia. Tamén pensamos no. Raberá cada dia un programa infor.mativo, un programa laboral de
facer~os axiña cun amplificador 1¡:
neal, o que nos permitirá alcanzar média hora: vários semanais sobre
literatura, movinienfo alternativo en
os 40 ou 50 vátios".
xera,I
(ecoloxia, etc.), cue$tións ínter- "Os gastos _principais da emisora,
nacionais,
pero non as notíCias que
forón- él cargo
mesa de mes.ciéis
e poden
vir
de cote·· na pr"ensa, · senón
da ,Asociación de Viciños. O equipo
completo, co amplificador lineal, vi- !emas que hoxe ao mel·lor non .esemisoras deste tipo~ '.
ranos saíndo nunhas' duascentas mil tán de actüalidade _como é 0 caso de
Viet-Nam,
por
exempló;
u-n
p~ograma
"Desde · logo .xa pen$amos en que
pe$etas".
feito pola Asociación Cultural de , podíamos ter problemas co GobernaPor qué unha:emisora?
Vigo, de tnédia · hora; .~e oútro pola
dor, pero a nosa idea é a de manter"To_do~ tíñamos ·a inquedanza de
Coordenaaora Femin-ista e un máis
nos firmes e -ai;>rir tantas \teces cerno
con:~urt<i~p;,,.~,~¡~:·1~~:.~wnicación ci~((J~~§.-; ~ó~iá.~~-ns ~d'~5~.i~~~'0~~!~No to .: :·.. JLno~ cl.ausu-~e., tir-aremos -sempre~ pa( ., ,....: ~-.
autonomo, ·non mea1at1zado polos c;:ante a •mus1cát: h'aBerá::1J'aii,'rnúsica ' ad1~nte, de1xen-ol!.I. m>r,i¡" :'.'·~ · ~
. ~~~'t?-"f~
meios convencionais, que só resp~n- · ' trádicional, -clá$ica, rock, etc. Outro
'
.;
";:;. -~~~~,,.;
'.!M1.V.

Desde hai alguns meses está en marcha en Vigo un proxecto para montar
unha emisora libre e irreverente. Te" ñen a idea de poñerlle o . nome de
"Rádio Novícia", "con quen hai que
empezar a meterse é co clero,; di un
dos promotores. Ainda que en Vigo o
pro?<ecto estea máis avanzado, tamén
hai ·grupos dispostos a seguir os seus
pasos na Co¡,µñ,a e -en Pontevedra.
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as,aspiracións dos 'o bxectores naqueles momentos. Fú~ese dan plantexamento punitivo e individual da OC e camíñasl;l cara un plantexamento
. coristrutivo e pblítico.

r'

A obxección de conciéncia é a oposición a unha
leí: norlilléf ou: situación que' 3-fecta 'aos val~r~s~ '
" .crén'Q.~~ ou mn.viCclons dunha p~r~. e acompaña á Humanidade desde. que existen leis como
nor.~á de.~mpoi:ta1ment;'o. : · '- .'
. . ,, ..
\.

•

.ANTl.-M ltlIAf.HSTA

~·

FERNJ;\NDO HERNANDEZ
_·

•

. Co aumeqto . cuántitatiyo e a conf !uéncia no
· · MOC de dife.reutes plante~amentos da OC, prodúcese un forte debate marcado pola necesida- .
de de ampliar ·a OC cara posicionarnentos fun0
damentaqos na crítica ao militarism~ e n~a' necesidade de aportar sotucións e a.lternativas máis
alá do mero ·recoñecimento do direito á OC,
como se esixia nos set.is comezos; trátase· de situar a OC no marco dunha loita anti-militarista,
como meio para avanzar cara unha sociedade
desmilitarizada. Surxe deste debate a Declara·
ción ldeolóxica do MOC, en 1976.

1

·.A obXección de mnciérrcia ao servfc:io· militar
surxe· coá instauración do servício militar obrigatÓriia á comezos do . século XIX, durante · as guerras· napoleónicas. $on os mozos das lgrexas
tradicionalmente pacifistas (cuáquero5, l'&lbaptistas. valdes~ ... ) os primefros -obxectores, e por
-iso entendeuse .s ocialmente a Obxección de
Conciéncia (OC) . unicamente desde uns plantexamentos. relixiosos.

Abandónase e rómpese o esquema monolítico de obxección de conciéncia desde os mozos
en idade mi litar. O MOC pásase e chamar Movimento de obxectores e obxectoras de conciéncia, e nori· se ~entra, como xa apontábamos an.tes, na reivindicación dunha lei e o estatuto, senón que: "Dado que existe o militarismo e qu,e
este supón a implantación e o mantimento duns
valores represivos, o anti-militarismo é un plantexamento de loita revol.ucionária que se en..frenta á estrutura militar:

Coa aparición. das novas técnicas militares;
que fan que a guerra sexa t<;>tal, manifestadas na
~Primeira Guerra Mundi.al e posteriormente na
Segunda, a fabricación e utilización da bomba
atómica, o medo colectivo a un conflito bélico
nuclear, a concréncia da proliferación de armamentos, e a cn:~cente militarización -da socieda- ·
de, dá á OC o impuJso cualitativÓ e éuantitativo .
dos nosos días.
NO: Estado español, cunha ~arcada tradición
militarista, a incidéncia da OC na opinión públi.ca é tardia, ainda que existan antecedentes .históricos, como as- loitas obreiras do primeiro tér~ .
do do sééulo, marcadas por un forte anti-mili- ·
tarismo de · il)fluéncia, sobretodo anarquista, ·
como exemplos podemos citar:·

-en si mesma: exército profisional,
-na estrutura de defensa mi litar: exército
profisional máis reclutamento civil, carreira de
armamentos, ...
-nos valores introducidos na so~iedade: represión, elitismo, xerarquización, yiolénc,ia, di- visión de _clases~ autoritarismo,...
-

A folga xeral de 1909 como resposta á movilizacíón de ·reservistas para a guerra- colonial e,n
Marrocos, ·que deu lugar · á chamada Semana
Tráxica de Barcelona.
.
.
O proxecto de Autonomía de Cata~unyª durante a Segunda República (Núria, 1931), que
afirmaba: "O povo de Catalunya, non éomo as-.
·pira~ió~ e.xclusiva, quereria que a mocedade fos~ liberad~ da escravitude do servício militar. ..
Proibirnos, pois, e con~enamos na nosa Constituci(m as gu,e rras ... , declaramos . que nengu n cidadá~ pode ~r ~brigado a prestar o -servício mi, liti![._._." _(tntrodución
Estatuto).

. -no~ valores m.ilitares introducidos no cornportainento humano: machismo, relacións interpersonais autoritárias, represivas e violentas."
Asúrnese .a estratéxia non-violenta baseada en
"aceitación duns valores e/ou ideas determinadas que conforman uns métodos. Adoptamos a
- devandita estratéxia, porque nega en si mesma
os valores profundos do militarismo".

ªº

Nos ·ános 60 aparecen os primeiros obxecto.: - ·
res; son os TeStigps de Xehová, que non presen- .
tan nengun plantexamerito reivindicativo, o quelles fai carecer de interés, cualitativamente, na
--~.-~ "" "
·' - ·
'~" ·
·
evofución posterior da OC.
transforma nun ae't c ~oléctivo' d~ ;Íoha e"'fran.s- ~. ~é~VICIO ~r~i'1 '"é' un 1'~amiño .'de paz máis eficaz
formación social.
qu; a preparación dunha guerra". A inexistén- ·
Os primeiros obxectores de conciéncia non
cia de le?<islación que recoílese esta actitude, fai
Testigos de Xeho~á aparecen a comezos dos
Na sua actitude aparece, xa, a cr(tica ao exér- que se !les aplique a figura ·xurídica de ''negati· ~mos 70. E con el~s a OC .ha ser: valorada, non cito e ao que 9 servício militar representa e a . va ao servício militar" que producirá condenas·
xa 's ó como unha resposta persoal ao enfrenta- loita éoncrétase na reivindicatiórí dos Servícios en eadea, pois ao finalizar cada unha delas abrí.mento . LePConciéncia .ou noutrns térmi·nos . Civis Alternativos de carácter popular, en pala- ,gábaselles de novo a realizar o ser:vício en filas,
Obediéncia-_R esponsabilidade, senón que-._ se . bras do ·p rimeirn obxector J.L: Beunza: " ... ur:i ao que seguían negánd9se, repe'tindo, desa maneira; de novo a condena. Estes anos, marcados
pola .répresión e a cadea, fan adquir'ir á oc·unha .
innegabel seriedade.

Nestes momentos, pois, a OC ternos que entendela, ·valora la e enmarca la entre todas aquelas loitas, e ao MOC entre todas aquelas organizacións, entre todos aqueles partidos e colecti,-vos anü-malitaristas que-:

-loitan contra a existéncla de blocas e pactos militares. Pola saída do Estado español da
OTAN, abogando por un ha poJ ítica internacionalista civil e .pacífica, por un desarme unila'teral e incondicional como garantia de paz, xustícia social e o respeito aos direitos humanos e a
libre autodeterminación e coexisténcia pacífica
dos povos.
-loitan contra a instalación de bases militares, asi como campos de tiro ou manobras.
-loitan pala insumisión contra a conscripción (obri~atoriedade dun ·servício ao· Estado.) e
calquer ampliación desta na actualidade (mulleres, emigrantes, parados/as ... )
-revindican ·a devolución das cartill~s e pa· peis militares.
·
-loitan póla Obxección Fiscal, ñon pagar a '
_ porcentaxe ccorrnspontlente nos impostas .que se
.. destinan a gastos , militares, e 0 seu emprego en

SARAMPELO

ºº

'TRÍVÍRICA

_ - O sarampelo é unha das enferrriidades máis pe'ngosas que pode conlráer.un neno.
'Non.esquezas vacuna-lo teu fillo ós quince ~meses
(aínda que en·caso de esp~cial risco podes vacu.naló ós nove _meses).
·
"'
E se escolles a vacuna Trivírica infantil, sabes que ·
o neno quedará protexido· de saram~lo, parotidite
e rubéolá
.
·

fj Xunta ~ Gal°lcia

.CONSB.LERIA DE SANmADE ECONSUMO
Directjón >Ceral •
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No ano 1975, cinco obxectores .i nícian no
bárrio de Can Serra, en Hospitalet, un servício
civil au,toxestionário, negándose a realizar.o servfei.o militar, e e marcan a .~ua loita entre outras
· para .a conse~~éión ~Ufl~ª;Eoci"edad~. d.er:nocr~~ica. A _sua acci.on r~rPºSf1Eri~ u~hª~J' PAfJlx~1~~ 10~ '\ a.~t!_v,idades!,s<!mra:i~Pen ! bárílo~e· ro111'éIS~ttur&is, co~
,.,_ qP';l·'!10Jenta,)! Son ~·n~d~a_qos e empez_an a sur- . mo práticá ·de d~sobediéncia civil e nc;>n-coopexír grupos ' de obxectores e colectivos d~ apoio l'Qción co proceso militarisil:a mundial. '
'
eñ todo c{E;stag·o. ~·~ - ~976 ~on ámriistiad,os'.
-lo~tan- coas mulleres contra 0 militari's mo e
A i:iecesldade de- aglutinar, coordinar e or.ga- .. os valores macti·istas introducidos no .·comportan-izar aos moitos mozos. dispostos . a. obxectar., mento. humano.
asi como os diferentes gr.wpos que xa viñan fun' -;-loitan contra a militarización da ·vida civil:
-_ donando,. leva á criación, ·era ·1977, do Movi-enfréntaAse á · i.ndústria de armamentos e
mento de obxéctores de conciéncia (MOC) · co- re,ivir:idican a. sua recon'{e'rsión con fins pacífimo· plataforma de lo ita ·pola consec;ución dl!nha cos-. ·
lei que recoñecese a OC como un direito, xa re- ·
Tal e como recolle a Declaración ldeoló·xic.a:
collido n<r Carta de Direitos do Consello de Eu- " ... a nosa obxetcción é unha obxección pólítiropa, no referente ·á liberdade de conciéncia; e a ca, no sen;tide:> de que adquire unha dimensión
sua regulación xurídicá en base a .un estatut9 soci:al, .cc>mo deriúncia do sistema".
que rncollese os servícios civis alternati'vos. ·
De seguida, a postura. do MOC con.c rétase na
rei~indicación duns pontos básicos que marcaba
-

"

Fernandó Hernández
· membrn de Grupos de Obxectores
"
da Coruña. ~
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Causas dunh~~
loita .en Tripd1r~,.
-~·

MOHAME D SAFA

·~ l!ff.;.

··ti??I

Os acontecimentos np norde do
Líbano obrigan a unha toma de
posicións, posto · que as boas in-.
.,. t11ncións1 ;~a. ·non .~4\le~. ~?x~ndp- J :: · .;
. mina o .diálogo da art1llanp, .e _non.. .
O da. CQnciéncia OU. da:S. id.e~~ e. is~~', ,
to p~n-"nas ·nos~s ~~~s· µ~1~~; 1~f~A::.,.
lista de . mortos. Estamos polo tan,. to ' n~nhá tram~a '. Pa~a e-r1teÍíd°erse -·'
é prec'iso aclarar todo é-ve( onde ::. ·
reside· ~ taflo, simplesménte 'pof1
' qú'e Co risidero qu_e is.to"~ alg.o antinat.ural, xá que ate tiox·é, o ifre~
vocábel da loita Nacional Palestina
foi a convivéncia democrática en~r~ · ~nha- sim~átla c.ondtciónadá a .
especial desde a criación da primoitos; xa que recollian as suas asdous)actores:
·
·
meira colónia sionista do territópiracións poJíticas e.organ iza_tivas.
A nivel político esi-xiuse unha
- 6 alcance dás reivindicación_s
rio paleStino no ano 1882. E xa
deb~ ser per viás. dem~cráticá~s.
postüra clara frente á iniciativa de
son cen anos de loita nacional.
-Non pef-mitir a inxeréncia de .
Reagan, xa que non se pode perMais, qué é o que acorre e por
nengun réx-ime árabe que pretenmitir un plan ambíguo que negue
qué?
dese · aproveitarse da situación, sea nosa própria representación
Para chegar a unha solución
xa reaccionárJ~ ou progresista. (OLP) e a criación dun estado inclara, debemos falar tamén claro.
Debe rechazarsé a manipulación .
A crise da O.L.P. non empezou
dependente.
.
veña de onde veña e polos motiv9s
1so con leva o noso rechazo aos
coa sa ída de Beirut, as suas raíces ·
que sexan.
plans imperialistas americanos.
son anteriores, ainda que é evidenA relación cos réximes arabes
te que incideu de forma notória
· Laniéntome que tivese ocorridemostrounos que os nosos iniminela, xa que a política da direcd.o todo o contrário.. a estes·dous
gos son eles mesm,os, o imperialisción palestinajAI . Fatah) non era
factores e q1.,1e ademais se realizase .
me e o sionismo.
o diáfana que seria de desexar
un intento de golpe de estado ao
Con respeito aos réximes arabes
frente: o Plan Reagan, a negociaestilo terceiromundista.
non é diHcil demostrar a sua parti ción co goberno xordano, o inten1sto provoco u -a éf ecepcí6n, a
cipación na conspiración mediante
to de apertura co goberno exíppro.J.esta e a .condena _por-que estáo recoñecimento 1dos. gobernos
cio e unha série de decisións orgabamos acostumados . a ser oá-sis, o
exípcio e israelí e o _combate á
nizativas erróneas engadidas ao
território democrático d.unha zona
OLP por parte do goberno xordamando individual.
onde · os ineptos goberl)os arrasan
no para entrar no Plan Reagan. ,
Ficaba claro que ia ocorrer alco lufne a oprésión aos.seus povos.
go, pois a oposición non se limiA nivel organizativo, reivindiA nosa loita inter'na foi un desatou a voz das organizacións que se
can a anulación do individualismo
certo tegal~ aos réximes árabes,
coñecian dentro da O.L.P., senón
e a criación dun mando colectivo,
que se aproveitaron para · influir
que houbo voces dentro da próconsolidar as vias democráticas, a .. sobre a nosa própricr vontade de
pria organización directiva. Non · anulación da burocrácia na OLP
indepen~.éncia.
eran voces illadas, senón que ref lee abrir o campo á participación
xaban reivindicacións organizadas, dos nacionalistas capacitados.
Georges Habaeh, secretár io xe- ·
ral -do Frente Popular pola Liberade cadros con brillante história,
Polo tanto, qué postura ternos
tanto no político como no militar que tomar?
ción_de Palestina, resumia a situaA. maioria das organizacións e
e sempre no seo da O.L.P. como
ción. cunha acertada frase: "é un
crime que alguén empezar·a . esta .
os nacionalistas eren que a lección
Abu Musa, o cal dificultaba o seu
loita interna, que a apoiaran e a
de Beirut foi frutuosa. Por iso este
desprestíxio. Por iso conseguiron
a limerítaran".
movimento atraia á maioria, pero
inicialmente o apoío e simpatia de

· Cando comezou a aparecer nos me[os de comunicación a crise polaca,
~' - .~h-oubo opinións para todos os gastos. -Ainda que o q,ue afloraba, especial:: ; _::,i mente, era a apoloxia e:lg__~:D~ticomimisrt10 e >s,u51iftcacr~:m da p9.lfticá nor.-

deamericana, .rÍPn deixaron de agramar os problemás obxectivos da socie. " ,;~~ad:é' !?,ola~· ; · ; ,. ·.."· : ,
·.
.. • ~. ·. ·..

>· -

',,:;;;«;~-' ~ri.ó~~17Q~.Jq.!!~).oso ;: ·ª. ~<!2ryqie:n~!~ gaci~onJli~a-'"'~:f_"'d~f(cy."~i~~~ci~~

.,~e_Q.n:_, .;, . ,./~:';.~1,~~~Jcle c~l?.2 9-~ cul~y~ i r{ªfª 10 P!~n n?rde.am~ri~~o ., de
a.esest-af!>Jltzae1on . .
~
-·~:; :~J 'ó · x~ficit)éoti;ello Nác'i~~á-1 de' séQJ~id~éle i~hqt:li, :én tempos qe'-Cart~ ~ foi ó~~carregitdo de deseñar un plan que ·1:iér"mitise meter \ Ínha' Cuña
· q~e debiJitasí?o :- btoeó socialist:a. Est:udadas todas..aS: posibilidades, o gd. lón':"esc0Uio0.na ca9:ea foi ·Polónia ; Polónia tiña.as m~ll~res .oondicjóns.
- _Q certo é.. que ·durante moitos 'meses a situación social en Rol.ónia se
foi deteriorando. Apro~eitando un momento._obxectivamente difícil, mo~,Jlvado .en :gr~nde parte pola má xestión da administración anterior, fo: mentábase o ooicoteo á produción sobo lema "canto pior, mellor". "'
NÚn~a, c~fllº até: aquela, se vira unha carnpaña. tan especatcular, tan
planificada, nos meios de comunicación. Todos os dias e a todas horas
apareGiari· as misas,. os rezos, os retratos .de Walesa, erixido en baluarte dos
:intereses do "mundo l¡ibre".
A 'ciecisión oós .gobernantes polac9s foi arrLscada, pero logrou vjrar o
rumo do pafs.
.A gora, a dous anos .vista, as medidas adoptadas tenden a endireitar Polbnia. Os obxectivos marcados daquela tiñan vários planos. Un dos fun. damentais era comb~ter CJS ideas alleas ao socialismo, baseadas no mito
. e no idealismo, que nos anos precedentes se enxertaran na sociedade- po'
laca amasando.a face máis vistosa do capitalismo.
Aumentouse. a_participación e a autoxestión dos traballadores nas empre~sas apoiand_o novas medidas sindicais frente ao fomento do amircosindicalismo.
No plano político foi abrigado combater o ·burocratismo e neste aspecto foron en~miñadas ·as medidas xúdíciais contra anteriores gÓbernantes e o descobriménto de moitos casos de corrupción. O obxectivo de
democratizar máis a vida ipolítica - .Polónia ncm é un réxime de partido
único, e< ten u.n P_arlamento próprio- fixo nacer e potenciar o PRON ·
{FFente Patriótico .de Renovaci9n Nacional), que integra a diversos parti- .
· _
dos. O EstadG tomou medidas decisivas para,-sen coutar as liberdades de
pe.nsamento -e de culto,' evitar que as igrexas-se convertisen en centros de '
actividades al·leas aos intereses do pai's .
. Estas foron as medidas tomadas polos dirixentes do país. O plan nor: .deamericano-, coa clara anuéncia da lgr~xa, foi tronzado de arriba a embáixo, ainda q·ue recentemente tente recup·e!arse propag·andisticamente,
por .exemplo coa concesión 'd o Pr,émio N-obel dá Paza Walesa, na mesma
~ liña de homolqgación polítiº-.a que ~ntes supuxeran os mesmos galardóns
-a Kissinger e Begin, dous conspícuos asasinos .
·
··
Os resul~ados· das m·edidas dos ·gobernantes .Po'la"<:os forán acertadas n_ese eamlño. Os resultados económicos', políticos e sociais no seu conxunto
poderán valorarse no futuro.
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Rexión do Sahel: A .débeda 'ma·i or do mUn.d o.
Se talamos da rexión do Sahel poucos saberán ónde está situada.
Se dicimos que ten a débeda exterior rriaior do r:nundo
aparecerá a curiosidade.
O Sahel é a zona da Africa composta por Senegal, Gámbia,
Mauritánia, Cabo Verde, Mali, Alto Volta.e Níg~~- Azoutados pola
sequia desde hai máis de dez anos, a sua débeda exter.na
supera os 5.000 millóns de dólares. ·
1-

'

·

A débeda do Sahel non é cuantitati- países son considerados máis probes
vamente a máis importante do mun- que antes da independéncia.
do, pero si o ·é en termos relativos, se
a relacionamos- co produto nacional Empréstimos condicionados
bruto ou co degrau de desenv.olviE en· qué. se gastaron .eses cartos
mento económico da área.
. para chegar ~ _w;1ha situaci.ón de tal
-A.~ ·dfüecla,- do Sahél • difer·énciase-v:'htrüíA'a? E sihxelo de entehfüir. OS · ·
enormemente da de, por exemplo, · compro~isos ~~ráronse en· b~~ 'riiedi- -~ 3,5-o' ·de ·pr.éstamos a un inter~s'°de ~.
países latinoamericanos como Brasil "da polos países industrialiiados .. Pre- mercado . Asi é como se coAstituiu· a ..
_
ou México. Mentras estes se gravaron sionaos pala opinión pública, á vista débeda actual.
Nos critéri.os para conceder a axupor · promover. un desenv.olvimen:to dos · centos de mi-lle iros de mcrtos
económico inmensamente superior, que xerara a sequia, concederon unha da está a clave. Occidente teme estacomparativamente,· ao dos · países de - substancial axusJa económica. Pero · li.dos revolucionários, pola situación
mundo subdesenvolvido; ·n0 Sahel, en prill)eiro lugar eran e son os ' paises desastrosa da zona,_e daquela hai que
porén, non existe o. máis -mínimo desenvolvidos os que decidian e deci- garántir a prevención dos conflitos.
Con esa .estratéxia nor.i é de esfradesenvclvimento económico:
den .en que se han ga,star os cartos da
Na ~ealidade o índice de medre ·das axuda, que sempre 'soe ser en· produ- ñar que os cartas que veñen do exteeconomias. do Sahel desde 1960 -da- tos excedentários· das suas econo-: . rior se teñan empregado en sobornar
ta das primeiras independé,ncias- ten . mias. Ademais, por cada '6,50 pesetas á elite local ou a custosos pro_?<ectos
sido nulo e até _negativo; en .tantó au- -que concedían -como axuda "desinte- de prestíxio, cunha nula repercusión
mentou considerabelmente a povoa- · resada", . es .países i11dustrjalizados- na povoación, pero que dan altos be~ión. O resultado é que a maioria dos abrigaban _aos sahelianos a coller nefícios ás empresas fabricanges de

~bens· cd~ equiPo ~os P~:íses industr;iafizados. ·

Gástasé e~ Champán.

cia, da que viven nove de cada dez se- ··
negales7s.
- O exemplo é extensivo a toda a re-.
xión. As capitais·de Mali, MCJu_ritánia,
Níxer, ... están a cada voita máis
cheas d.e coches. de luxo. Os .casinos
do Senegéll ou das ,iÍlas Canárias éncnense de potentados-destes países.
E a situación empiora cada dia. A
ONU _calculou que a povoación dos
países da ·rexión, algo superior ·actualmente aos 30 millóns~ será de 55 mi. - llóns a. fin~do século. Se .o Sahel · era autosuficieríte en
cereais -base ·da alinientación~ local
n·b intre da independéncia, no 1973
x~ ifnportaban.4QO ~rrli'llóns de tonela' das anuais. A cifra hoxendia xa supera as 800 millóns de tonelada~, e calcúlase que faran falta- importacións
de trés- rnil millóns ao ano para finais
de sécufo.
Se persisten as· actuais estruturas,
non hai nengunha posibilidade· de
que os países do Sahel poidan pagar
esas importacións. As suas povoacións están condenadas a morrer de
fa me.

Como mostra . póde·se talar do Se~ negal. Os .dirb~ente.s deste_pals gastan,
anualmente, máis de trescen~os millóns de pesetas en impo,rtacións de
champán francés. Só en importación
· de bebidas alcoólicas, isto é, deixa11do aparte outros cons~mos suntuárjos como trebellos de música,_ tele!
-visores a co'r, videos, coches, etc ... , o
Senegal gasta. ao ano máis que en
axudar á sua agricultur:a·de subsis_tén- .
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As ve.leidades: hexetnonistas-' alo~mi
ñadas por alguhs '- sectores da UGT
máis do Partido Socialista . parecen
abrirse carniño entre · o que queda do "'
· pánorama sindical dos primeiros anos ·
da tr.ansicién, caracterizador sen dúbida, pola sua dispersión, sobretodo,
. ~e se fai unha comparanza coa maio=
ria dos paises europeus. Goberno e
. patronal parece que xa optaron por
apoíar neste empeño ao sindicato soAn·t~s d~· 11 gue~ra munµial, Geor- ~
cialista,
ainda que por razÓns distinge. Oryi¡t;!ll escrebe.u unha "' obra_,
tas, e este pode pasar da 'sua actual
"1984'.' , que foi considerada duexígua e incómoda · hexemonia ~ a
rante. iJiOito tempo un ex"emplo .
convertirse
nunha caste de _central
valioso do xénero da ciéncia-ficúnica
con
rivais,
pouco máis que -tesción. En · realipade, J twell non
temuñais, á direita e á esquerda. Ao
po"r qué esixÍlo e aquel que o _fixe- ·,. dunha enquisa na que '-se ·sinala
"qu~ria entrar no -terreno do re.lato.
menos este é o plan e modelos en
que, durante
úJtim~ á'no, o 61
se seguro qÚe tiña algo qué agafuturista: _~entaba, sobretodo, chaEuropa non ·faltan; os últimos acori·por cento das persoas cfetidas pala _
char. Foi tamén esa filosofia a que
mar a atención sobre a tehdéncia
tecimentos
das negoc1acións da reno
fondo
daquel
incidente
Guárdia
C_
ivil.
sob-a.
a'cusación
de
estivo
ao progresivo medre dos aparatos
conversión
industrial
e máis da chade
León
no
que
unha
patrulla
da
"terrorismo"
(facendo.
uso,
polo
estatais que el observaba nos réximada
concertación
social
nas que
Guárdia
Civil
disparo~
sobre
un
tanto,
-da
vixente
lexislación
anti"
me·s poi íticos do seu tempo.
participaron Goberno, sindicatos e
coche, matrícula de Bilbao, ···no
terrorista) foron posta·s en liberdaSen pretendelo, o libro de Orpatronal, apontari, asimesmo, nesa
que se atopaba unha parella de
de pola- autoridade xudicia-1 sen
well r.esultou ser profético. As
dirección.
Tanto o Partido Socialis.elas.
_
Tamnengun
cargo
contra
noivos
...
chamadas "sbciedades civilizadas"
ta
Obreiro
Español como a UGT,
pouco
·
e?<istiu
reacción
oficial
viven dominadas por aparatosas
Lembran vostedes aquel Alfonso13esaron
longamente
os pros e os
frente
a
un
.artigo
publicac;Jo
no,
máquinas estatais que pcJñen toso Guerra que, desde a oposición,
que a 'decontras;
ao
remate,
parece
coronel
Luis
Tapia
"Alcázar"
polo
dos os seus mec¡mismos ao servíacuiaba ·a Adolfo Suárez de ser un ·
no que, referíndose á situación de
cisión foi tomada: a UGT xogará a
cio dU'n -control rigoroso: ónde- viopo;tunista de ·tal" n~turale~-a que .
Euskadi, afirmaba que "calcjuer ·
convertirse en central única e a
ve vostede, cáis sán as suas id"éas,
estaria disposto a subir aos cabalas
solución
do
problema
ten
que·
paarrumbar
a Comisións Obreiras en
'con quén se relaciona, qu'é fai podos golpistas se estes entraban no
sar
pola
intervención
militar
nas
posicións
_
testemuñais.
Nen que dicer
las noités ...
Parlamento? .Po is ¡:igora figura nun
províncias
vascongadas":·é
exactamente
este mesmo
ten
que
O Estado español non é unha
goberno que é apoiado por depuVendo a este gober:no lanzado
destino o reservadó para outras cen- . cid ad e de participar .nas negociación s.
excepción. A profecía orwelliana
tados como o señor Sotillos que
"sen pretextos de nengunha clase"
trais cuxo poder é actualmente moito A crise interna do PCE non é máis
adquire aqui unha especial signifideclaran cousas como esta: "Hai
·pola- -pendente do autoritarismo,
menos, .como é o caso das de carácter que outro elemento propício para o
cación: no ano 1984 va i ser posta
que avanzar na loita antiterrorista
un
sinte
a
necesidade
de
.voltar
a
nacionalista.
encetamento da manobra.
en prática unha nova Lei Antitesen pretextos de nengunha clase.
ler
a~tículó . 1° da declaración
A radicalización do sindi.cato coNo interior de Comisións hai un
rrorista . Fíxense cómo será o proEu xa hai tempo que perdin a virxecto presentado polo goberno,
dos direitos humanos da ONU:
munista e a suq_ oposición frontal á sector que opta decididamente pola
· ~inidade neste tema". Como se ve,
que un xornal tan distante de po"Todos os povos teñen o direito
política do goberno, .parece ter xoga- movilización contra a política que esé unha frase que, na forma e no
s1c1ons "esquerdistas" como é
de libre qeterminación. En virtude
-do un papel decisivo na adopción ta levando a cabo os socialistas, menfondo, poderia ser pronunciada
deste direito, estabelecen. libre'"/ iario 16" afirmaba hai pouco
desta estratéxia, que a sua primeira tras outro ve a actua l situación con
por calquer persoeiro da direita e;.
tempo que esta lei "pode facernos
manifestación foi a expulsión indus- moita preocupación e lembra cómo o
mente a sua condición política e
pañ'ola. Como tamen o é a que
trial, Juan Ignacio Marín, vetado po- último acordo marco foi aplicado
retornar aos anos aparentemente
proveen asimesmo o .s eü desenrolo
pronuncióu Garda Damborenea,
lo Ministro de lndústria, Carlos Sol- con moi poucas excepcións apesar de·
preistóricos dos estados de excepeconómico, saciar e cult.ural". Qué
dirixente do PSOE en Euskadi,
chaga. Houbo alguén no PCE que na- ter sido firmado sen a sua participación franquistas". A nova Lei Anestraña debe resultar ésta li-nguaxe _
cando reclamou o direito da poliquel intre comentou "Este gilipollas ción.
titerrorista consagra definitivapara os políticos deste Estado!
cia española a ·actuar no Estado
mordeu o anzó". De calquer xeito,
mente a filosofía de que calquer
O
"1984"
·
de
Orwell
xa
está
francés "con correaxe e armamenas declaracións en tono conciliador Axustamento ao modelo europet
persoa é sos pe itosa de' "terror is·
a
qui,
entre
nós-.
Camiñamos
cara
o
to" .
que o ministro efectuou con ocasión
Estado policial todopoderoso que
mo" mentras non demostre o conA conversión de UGT nunha espéO sefíor Guerra .e o seu partido
·daquel incidente, parecen sinalar que
nos reserva o papal de -súbditos ·
trário. Foi esa filosofia. a que precie de central única, se ben viria axeisempre
foron
partidários
de
que
·
fnda
non
estaba
chegada
e
a
decisión
a
sidiu o rexisto indiscriminado de
uniformizados, mediocres, resignaos funcionários militares e poli--, dos a viver 11unha pasividade cómque foi adoptada má is recente mente tar a estrutura sindical do Estado á
vivencias ·real izado , hai meses no
cia is estiveran subordinados ao go.cando, con ocasión das negociacións existente en boa parte da Europa, sobárrio do Pifar de Madrid. Daqueplice das arbitrariedades do Poder.
bretodo en Alemaña e nos Países
berno e ao parlamento . Sen em_..sobre á. concertación social, nas que
la, Barrionuevd xustificaba a non
Entramos no 1984 marcados
bargo, non ternos coñecimento de
participaron os dous sindicatos, Nórdicos, arredari'anos do que é hapola profecía orwelliana. Sa vereexisténcia dun mandamento xud ibitual nos ribeireños do Mediterráneo
nengunha
medida
gubernamental
mos como saimos. ~Mentras tanto,
CEOE e máis Goberno, Comisións
cial concreto para cada rexisto aleentre os que, de calquer xeito, somos
bon ano novo!
,.
diante da recente publicación
acusou ao resto dos participantes de
gando que os cidadáns non tiñan -unha excepción xa que, tanto en
_estar xogando coas cartas marcadas
Fráncia como en ltália ou Portugal,
ao mesm6 tempo que denunciaba neas centrais maioritárias son as comugociacións secretas entre UGT e máis
nistas.
a patronal, para marxinalos a eles e
Precisamente no terreno internachegar a acordos por separado.
cional toi no primeiro en que perdeu
Comisións a guerra pola h_exemonia
Comisións na encrucillada
Quen perdeos seus.or~xcs,
dentro do Estado. Coa axuda dos sinApartado 745
perd(' a sua identidad~
Esta situación está propiciando o dicatos de tendéncia cristiá euro4013 PORTO Codex
afortalamento das posicións do sec- peus, pretendera ser ademitida na
Portugal
tor máis duro de Comisións que, en- Confederación Europea de Sindicatos
cabezado por Julián Ariza, preconiza
(CÉS), a6 tempo que evitaba a admio enfrentamento co Goberno e im- sión da UGT, ¿ cámbi.o de · aceitar na
pu Isa unha atitude belixerarite diante
mesma ·viaxe á USO; o fracaso·eleito-da concerta.ción cuxa mariifestación -, ral desta derradeira central inutiliza o ~
máis e.vidente é a demanda .do 10 por pacto e arru ín,alle a xogada a Comi- .
qen iP~ ~umef1t<í\.;1 M!fir.j,aJ;¡-p,r~~ijit-aaªp shf>nS!<'' 10aiv~!tit bPbsf\11 si-- 0 ~ C?•'.-;b !
na l)ego,ciai;:ión -face· ·ao 8 ..por cen·
O anúncio de que o Goberno vai .
apoiaqo .Polo Goberno e r:náis a UGT. prorrogar o mandató , d0s actuais de- O acorc:fo das outras duas partes nelegados sindicatis deica ·1986, parece
.gociadoras e -9 redÓnda -negativa rda
que confirma ·as teses· de que Xá·. está :.
• CEOE e máis . a Administración a
13EV1$TA INDEPENDENTISTA -DE INFORMAci'ONde.<>idido ao apoio 'ás ' preterrsións da
achegprse á proposta d~ .si~dicato ca·~
UGT que, déste xeito) ·ha ter tempo .·
E DEBATE
munista,. está propici~-od~ · o: apo.io 'á'~
para se te.cüperar ,dos efeitos --negatialterrn¡tiva hex~mónica da UGT ·cu- vós qüe 13oida acarrear.lle o compro- :
No número 7:
xos dirixentes ven chegado o · in}:re miso coa política do :executivo socia*A ponencia de NEGRI no centenario d~ Marx
de
illar ao seu máximo rival atraíndo
~
lista.
cara a ~¡ aos sectores. menos radicali-~l:Pf.:SART_ICJJLACJGN·.DO
;iNDENPENDENTISMO
Ou moi.t o se engaAan os líderes ·
.
'
.
•
1
zados de CC.00. -,quizá a·lguns dos ". wxetistas·~' nos seus cálculos, ou o
Pasee da parsena, 3 A Coruña
'*! Beiras e os neori~dianos
eurocor!iunistas· qwe andan a pele~ar .outro "rodillo' socialista" está- servi- .
dentro
.do. ~CJ:- e.tratango de empu-. do:
~Cara á ~ol ~· Nacional Gale9a ·
rrar ao resto a que se convirta nun
grupúsculo' que vaia perdendo ·a capaANDRESSEOANE
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Cando, a propósiftl;,da~~~&uciaciÓn F~si~e 1:6e~b~¿f.~~;
. se'"fafa,de Cu.ltura, de-€iéncia, de So_cied~cl~,~ ~e. ~oJ~tica, _«!t~., .,,"
é frecuente e'ntr:entarse a_un-,,se>rrido perdoavidas ou ·Oij·Vi_r -..-~ · f.. b
berrar a herexia. :' · ' ~ ·:-~'.
O que isto escrebe sábeo beo. ,
E que, entre nós -e o ryiundo.dc~ educación física e o-deporte
ten sido un mundo secréto ·ou tolerado e, simultaneameRte,
local de manipulación dos xovenes e alienación destes
e dos adultos.
. ·. :
·. .
_
.
lsto pégase até nas cl~ses ·máís conciencia~as. ·
~

j

•

....

•

• •

4-

4

A educación fí~ica ai:::túal:-=-rion ·está
voltada para as actividades Hsicas "da
vida. Can'éio isto. aconte~e, faise . en
contradición cos sistemas.- teóricos
oficiais existentes. Estes sistemas son
limitados polo materialismo metafísico e positivista, que menosprécia él
dialéctica da história e da vida social.
O primeiro que fixeron a burguesia, o fascismo e a igrexa en Galiza
foi marxinar calquer xogo popular
ou pracer lúdico. Estes xogos non
foron nunca permitidos nas escolas
e menos nos coléxios de relixiosos,
senda violentados polo oficial, cristianísimo e inmovilsta método da
xinásia respiratória e pseudo-ascética: deitados inmóveis, respirando
profundamente o pó, cinto de castidad e aliado ao movimento invisíbe I dos intercostais ... lnmovilidade
para o pensamento, pensamento para
a alma, alma para Cristo .. !; e despois
a xinásia en coluna ou fileiras, para a
direita e volta para a direita, esquerda, média volta, máis forte, brazos
en cruz e petar coas palmas ... Os profesores parecian sarxentos analf_abetos.
Frente a esta conceic.ión que ainda
perv.ive "en moitas mentes liberadas"
-que pervive no seu su_b cónsciente

cand,o escqi~a·~ fa lar · de. deport~,~ ~-11ecesário ,impar a idea, s9bretpdo nas
escalas, ·de que o que J:iai que facer
é encamiñar a educación física ,,,e o
deporte nos primeiros anos é car.~ un
proceso de alfabetización corporal,
levando a todos os lados os me-ios básicos dunha prática racional deportiva ao servício do benestar e da pr-omoción social da povoación, especialmente da máis marxinada . .
O xogo deportivo, primeira etapa
e básica do deporte, ten que ser considerado como elemento fundamental e esencial para ulteriores desenvolvimentos, quer no ámbito ,xeral da
cultura dos pavos, quer no ámbito
especifÍcamente educativo, ou ainda,
pormenorizando máis, na liña de evolución da pedagoxia.
O gasto por xogar está, ou debera ·
estar, íntimamente ligado ao g9sto
pala natureza e este a unha educación xeral dinámica.

O deporte-lecer,

como segundo paso
O xogo deportivo ten que ser o
primeiro paso de alfabetización corporal. Uns xogos deportivos enraizados na tradición e no ambient~. O se-

ao primeiro toque

Núíiez non sabe vender
RICARDO RIVERA

"Núñez non sabe vender. Núñez
non viaxa con nosco e polo tanto
non~ coñece o ambiente no que xogamos fóra do Camp Nou".
Maradona referí ase aqu i á te ima que lle teñen ao Barya nos
campos de todo o Estado. Agora,
ademais, haberá que engadir os pabellóns.
O presidente barcelonista negá se a retransmitir os partidos de baloncesto da copa de Europa e non
deixa que as cámaras de televisión
graben os catro minutos preceptivo por ser deporte amateur.
Hé!.i uns meses o Madrid retirouse da copa do rei ao non querer televisar o Barc;:a o partido de liga no
Palau contra os merengues. O
acordo era que se televisasen os
dous, e o de Madrid televisouse integramente e en directo.
.
Cando chegou a Can Barc;:a;
quería facer un clube máis sério
e potente que o Madrid, e é ben
certo que conqueriu igualar prestíxio _deportivo no baloncesto, pero
' eso non é tocio. Unha boa política
deportiva pode ficar estragada por
un mal plantexamento da imaxe
do clube, o da seriedade é mellor
non comenta lo por~ue dá r'is·a.
Na última. copa do rei, xogqda
en Zaragoza, o público es.taba claramente' a favor do Madrid; as razóns son evidentes, o clube bran"

.

co aproveita a televisión para se
dar a coñecer, .Para conectar co
público e cos afeizonados de todo
os sítios, fai unha política de criación e de captación de simpatizantes; cando xoga fóra do pabellón
recolle parte deste traballo, e cando televisa os partidos recolle os
cartos. Adema is os simples afeizonados témoslle que agradecer o
impulso que recebiu o balo111cesto
através da copa de _Europa.
A imaxe dun clube non se merca, iso véndese.
O Barya está desaproveitando
unha das mellores oportunidades
para facer afe izón, non só ca baloncesto, senón tamén para o clube. Cando se pode facer co liderato e a repre·sentatividade dun deporte en pleno desenvolvimerito,
Núñez esfórzase en deixarllo ao
Madrid, fai todo o contrário do
que dixo, cria enemigos até na sua
cas, xa que no Palau só caben a
sexta parte dos seus sócios e os de.mais~ xunto cos simpatizantes e os
afeizonados ao baloncesto en xeral, terémonos que conformar con
ollar ao Madrid na Re-copa .de
Europa. A seriedade do Barc;:a fai
rir, pe_ro a campaña de imaxe dá
noxa : .
Madrid seguirá .a s.er o Madrid, ainda qae non manteñaa he- ,
xemonia deportiva. O Barc;:a· seguirá a ser un circo. E digo circo para
non talar de baldreus e casas mal.
organizadas.

'º

ta, a sua eficá~ia extínguese por ·si
mesma. Pero isto non é lóxico,. x.a
que o próprio Marañón afirma que o
deporte exerce benefícios de arde
biolóxica e social {ética, política e
estética). O .dep.o r"te torna ao · borne
máis desempeñado e máis apto para
loita vital, cómo din os pensadores
marxistas do deporte.
O deporte para os marxistas ten
un valor humano.

gundo pase será o do deporte-lecer. .
Deporte-lecer ~ignifica a ocupa- .
•ción de tempos libre con práticas depórtimas que non teñen outro obxectivo que non sexa o dun entretimento vigbrizante e e-orñpensador do traballo cotián.
·

a

Do ponto de vista técnico, o deporte-lecer -é esencialmente un xogo
deportivo .
Constitue esencialmente. unha actividade agradábel de relación humana e pretende átinxir ·o superior ob~ ..
xectivo de pl·e nitude física e espi.
ritual. O deporte-lecer é un meio
de humanización do traballo.

au.é é preciso para que os
homes se entreguen
aos xogos de le_cer
Pero, qué - é · preciso para que os
. homes se entreguen aos xogos de lecer? Non chega con que teñan aprendido, xa que só o poderian facer en
harmonía coa sociedade.

A importáncia do deporte-lecer
insértase nun contexto de saúde individual e social.
O deporte,-lecer e o deporte prática -non acfmitimos -a necesidade
pedagóxica e/ou política da alta
competición realizada por traballadores:- teñen interferéncia na vida económica, son aliados naturais do traballo e non como dicia - o español
doutor Marañón, que o deporte "seria un estarzo sen obxectivo criador"
afirmando que no ti-aballo sempre hai
algo que perdura, pero que o deporte
seria, por natureza, estéril. Pensaba
Marañón que cando o deporte rema-

Agora, a sociedade capitalista reti' ra a maioria dos homes, iste é, aos
explotados, toda a sua posibilidade
de tempo libre, lánzaos na miséria ou
nunha loita desenfreada pola subsisténcia, invade o mundo pacífico do
xogo coa insegur~dade, a agresividade
e o vício, in ibe a paz do esp ír ito necesária para a entrega descentra ída ás
actividades lúdicas e ·impide que .º
home disfroite dos praceres ~udábeis
á que ten direito e' lle son i.ndispensá-

beis ao traballo produtivo e criador;
en resumo, retíralle a liberdade1
A recriación como o deporte xer.alizado nas masas presupón, ant.e todo, a transformación política ·da sociedade capitalista , nunha sociedade
socialista.
Non se preparan dun dia para o
outro as estruturas humanas e materiais, no caso particular da educación
física e o deporte, capaces de con:fribuir p~ra o obxectivo final da educación que é, desde o ·p.onto de vista
·marxista, a omnilateralidade.. Esta
perspectiv..a, admirabelmente trazada
por Lenin, presupón que "pasarase á
supresión da división do traballo entre os homes, a educación, o ensino,
preparaCión de homes omnilateralmente desonvoltos e o_mnilateralmer:1te preparados, de homes capaces de
realizar todo"
Unha conceición marxista da cultura física e deportiva é a que aplica
unha formación do cidadán<leportista segundo a fámula formación ideolóxica mais traballo máis técni·ca máis
coñecimento científico. As conoeicións do deporte como alienación, do
deporte como algo inútil,· dos sorrisos
ou da indiferéncia, son produto da a
·
, alienación da persoa .
· PUCHEIRO
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ia.ri.amente, de ·_
5 ·a.6, .talamos das nosas zonas.
Cada semana, o. mércores de_4 a 5,
._____~a cultura galega en 11 A selva d.e Esmelle"
1
1

.

.

.

'

N. 236/ DO 23 DE DECEMBRO AO 12 DE XANEIRO/ 1983-1 984

~A

A NOSA TERRA / 1~

ROSA !llMA,, _ _..._._..__~

-__ est~p~ 40_mundo elegante.--.~•

GERMÁN
COPPl,NI
Números roxos
para a lírica
XESlJS CAMPOS'

Non todo ia ser en Galiza ca.ciques ·descarados, empresário~ llis-tériqos , 'ou abogado~ medidcre~,
cregos, arribistas, históricos ou
presuntos' implicados.
Anos de longas noites e siléncios axoéllados peneirado-s pola
implacáb¡'iidade dos dias que pasan . como follas de xornal tiñan
que ,ter, en tempos de desquício,
unha síntese anorada, rupturista,
actual e cosm,opolita, por unha
banda. Pala outra, unha só alter- ·
nativa: os cenáculos paternalistas
dos adictos á razón pura. ·
A cinco quilómetros do sacho,
na beira d¡;i ria, co missil soviético
competindo ares co ianqui, cuberto de ediHcios e bares, polo c~n
tro de Vigo aparece unha síntese
móvil dos oitenta: un · personaxe
de complexión física aceitábel en
calquer concurso ,de fútbol en
praias que pasa de Leri; un tupé
que hoxe loiro, mañán preto, recorda os mellares tempos eurovisivo's de Karina, unha camisa negra e · un.ha chaqueta confeccionada hai vinte anos por un xastre visionarios: trátase de Germán
Coppini que desde Vigo e arroupado por= tres personaxes igualmente
caracter 'sticos, estál le dando a Gal iza, desde presupostos até agora
impensábeis, unha dimensión estatal alternativa ás conserveiras, ao
Kiwi de granxa, aos alcaldes socialistas modernos e aos rateiros. de
hemeroteca con vocación de contertú lios de Balbín.
Teño que confesar que Coppini
me cai fondamente simpático sen
ainda - ter cruzado unha palabra
con el. .
Da sua planta e da sua preséncia
atraime ese aquel canalla e vicioso,
culto e actual de quen pasea a enferm edade da frescura e o talento
tanto polos bares_como polos ele-

.
G;clul0 / ... fP~ .m:._ t.ah. ~
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***

gantes salóns do Clube Náutico.
Resulta difícil sintetizar nun
nariz inchado, nun morro agrandecido e nuns ollas que non, miran
aos de enfrente unha situación sócia I, cultural, política. Germán
Coppini ten ese atractivo sintético: Perfil de reconversión industrial, cabelo de irmán de GRAPO
executado, ·ollada de Teis posta
sen prévio aviso na rua do Príncipe, apelido que poidera ser tanto
Massó como Magariños: Algo asi
como unha cocteleira en plena
axitación: un combinado asfáltico
de angostura, ron, estricnina,
champu e lactosas.
En escea, é capaz de sacarse do·
quinto de cerveza uriha voz de
adulto socarrón que sintetiza con·
asombrosa perfeición as voces
1
máis ~anallas e amaráis que os nasos ouvidonecordan: A de Bogart
en High Sierra', a do dobrador de
Marlon Brando nas versións españolas, a do perene golfo qué com-

c.ámbio ventilador por pedra
gorda. Moi util para amarrar
car;ido hai vento.
***
A . · CbQfedera~~Ófl de Empresários declara que se levan perdidos máis ·de 100 mil fóns a causa
dos minutos de siléncio que se
ga~dan despois dos accidentes.
"A partir de agora os minutos
de si léncio serán descontados
das vacacións", declararon.
***
Gran partido de futbol "Nadal
83". Deportivo Atracadores de
Vigo contra Real Oub C.ontrabandistas de Vilagarcia. Nota: a
este partido están invitadas as
autoridades.
***

parece perante as alunas ás nove
da mañá, resacado e feito un círio,
·para explicarlles cómo se fai un
comentário de textos.
Na sua voz, no seu estatismo integrador da pose dos cantantes
dos cincuenta e os dos oitenta
coexiste a brillantez do aluno de
Ferrín que pasa de Brais Pinto e
vibra cos_vinte poemas de amor de
Neruda; a intuición de quen non
coñeceu a Peppino di Capri pero
sabe interpretar as claves de Sisa. e
a intelixéncia de quen sabe aproveitar unha viaxe en lancha ás Cies
e aforrarse o diñe.ira! dun billete a
Berlin.
Porque para estar en onda, na
cresta dos números abonda con
coñecer as a ce iras do lugar; as ratas dó caleixón, os manuais poéticos en forma de revista, metelos
na turn:iix e tirar unha crónica tan
brillante como a que canta: Malos
tiempos para la lírica.
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España é grande: 12 goles, 300
mortos e dous millóns de parados.
***
Resultados dunha enquisa: os
que menos xogan á loteria son
os atracadores. " Rmsamos que
é un ha técnica pouco segura",
declararon.

***
COlónia "Eau de Tigre" para
cheirar como na selva.

***
"A saia da Carolina", disco máis
vendido en rónaco.
***
Despois do éxito do tema 'IV'aos
tempos para a lirica", Golpes
Bajos graba "Bos tempos para o
turrón".
***
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Tivo ·lugar no mes pasado, en Portugal, unha nova e importante edición do festival de teatro ibérico
que organiza a cooperativa FlTEL. Ademáis de grupos teatrais
portugueses e latinoamericáns,
asistiron grupos españois (de lingua española). Ningún grupo galega foi invitado. A FITEI coñece
moi ben a cultura galega Julio
Cardoso, o seu principal animador
e inspirador, é un grande amigo, de
Galicia e un home sensfbel, activo
e progresista. No pasado mes de
agosto, a FITEI convidou a Afife
a un bon número de poetas e cantantes galegas, en ocasións dun
encontro de poesía ibérica por
eles organizado. Eu proprio lle entreguei en mao a documentación
dun grupo teatral galega que me
tiña comisionado para tal xestión.
Non se pode alegar ignorancia ou
malevolencia anti-galega. Ten que
existir algunha razón oculta para
explicar tan rechamante e absurda
exclusión.
Tamén no mes pasado, o "Jornal de Letras" de Lisboa anunciaba, con detalle, que o Club de
Leóns de Portugal convocaba un
concurso literario para premiar
unha novela escrita en galego ou
en portugués. Precisaba a información que o premio fora creado con
_fin de estreitar as relacións entre
as culturas de aquén e de alén
Miño. O premio levaría o nome de ·
Miguel Torga, grande poeta, contista e variado prosador trasmontano. Hai moitos anos que Torga
ven sendo un dos autores portugueses roáis influintes en Galicia, a
pesar do seu unamunismo. Bernardino Graña, pra sinalarmos un
exemplo, é autor dun importante .
estudo sobre Miguel Torga, publicado en "Grial". Pilar Vázquez
Cuesta é, asemade, unha eséxeta
lúcida e aguda do autor de "Vendima" . O proxecto do Club de
Leóns estaba, pois, carregado dun. ha intención chea de significado e
ía contribuir, sen dúbida, a afondar na raiz común dos pobos que
os poderes señoriais separaran no
pasado e que as masas laboriosas
han de unir algún día. Pro o designio era demasiado fermoso: o
Club de Leóns desistiu do seu
propósito; non vai haber no concurso presencia ningunha da lingua galega. Non se pode alegar
ignorancia ou malevolencia antigalega. Ten que existir ·algunha razón oculta para explicar tan rechamante e absurda rectificación.
A Facultade de Filoloxía da
Universidade de Santiago de Compostela espende títulos de Lícenciado en Filoloxía Galego-Portu' guesa. Orabén, en dita ·F acultade
non existe. ningunha Cadeira . nen
ningún Departamento de lingua
ou de literatura portuguesa. O ensino de todas estas materias está a
cárrego dun único Profesor Adxunto, o doutor Xosé Luis Rodríguez. Perante tal situación, a Xunta de Facultade, co seu Decano ao
frente, solicitou do Ministerio de ·
Educación e Ciencia de Madrid, a
dotación e criación dunha Cadeira
de Lingua e Literatura Portuguesa.
A respqst;; foi esta :o Goberrio Español decretou a creación dunha

Cadeira de Lingua e Literatura Ita-

.liá. O profesor Constantino García, cat.e drático daquela ~acultade
compostelá, montou en xusta cólera e denunciou a afrenta nun artigo impregnado de acedume e ironía que viu a luz en "La Voz de
Galicia", medio perdido entre despachos intoxidadores da axencia
"Efe" e o anacoloto terimosó dos
habituais colaboradores do xornal
coruñés. Arredor do feíto fíxone .
o silencio. Non "hai dúbidq. de que
tamén aquí ten que existir algun.ha razón oculta que poda explicar
tan rechamante e absurdo episodio.
Todos estes feítos coinciden
coa viaxe do señor Felipe González a Lisboa. Todo semella indicar
que o imperialismo español está a
pór de novo os .seus olios turbos
sobre Portugal. En Portugal gobernan homes que, como os que mandan en Madrid, aspiran a abafar os
anceios de emancipación e independencia das masas. De maos dadas, o doblete González-Soares petan servilmente na porta da CEE e
hipotecan a paz ibérica coa ~~mi
sión militar aos EUA. Inda máis :
os socialistas de Madrid, non satisfeitos con estrangular o d4eito á.
autodeterminación -de Galida,
Euskadi e Paises Cataláns, tentan
Na presentación . de "Beiramar",
liderar a política peninsular e éstaprémio Blancó Amor 1983, alguén
belecer con Portugal un sistema de
comentou qué estaba ali cun asintercambios hexemónico. E tal
pecto de nov~cio, cheo de timidez.
hexemonía económica dos espaAparenta moi'ta menos idade da
ñois deberá ir acompañada por
que ten, ainda que o caso non cheunha coherente polítlca de propague a ser tan grave como o de Corganda cultural. Non hai dúbida de
tázar. Di que non sabe falar e que
que unha rica e variada e diversa
se lle di~~rsan as ideas, en cámgama de ligacións culturais entre
bio un pensa que é dos que non tiGalicia e Portugal endexamáis poran sen saber onde apontan e que
dería servir para os fins do PSOE.
nun momento dado ·pode "largar"
Polo contrario, serviría roáis ben
como o que máis.
para afianzar ao pobo galego na
A miña inte.nción cando escrerecuperación nacional que se ten
bo é a de me divertir paseino moi
férreamente proposto. E, ademáis
ben escrebendo. Eso é o obxectivo
disto, está ben patente o feíto de
inicial, pero non fica aí pechado,
que a cultura de expresión galega
despois dun obxectivo percuramos
xamáis foi nen poderá chegar a ser
outro, quere que che digan "que
instrumentalizada pola política
bon é este tio", que- te aprécien
madrileña, e menos na dirección
moito. r\leste caso o obxectivo inde servir de cabalo de troia para
mediato despois~ de escreber o lique o -capital español penetre na
bro era o intentár gañar o prémio
fortaleza portuguesa.
porque asi sabia que ia ser publiOs nosos amigos e camaradas
cado axiña.
·
do PCP foron lúcidos e viron neste
O prémio non é nengun índice
novo "ibe,rismo" un perigo para a
de calidade, pero si é un estímulo
independencia nacional portuguepara o escritor. En Galiza non se
sa. O xornal lisboeta· "O Diario"
dá o caso do prémio Planeta que
-e outros medios de comunicanon ten nada que ver coa literatución da esquerda xenuina- analira·, aquj os prémios, hoxe, son ne. zaron con intelixencia e frialdade
cesários.
exemplares os plans imperialistas
Unha vez conseguido góstache
-rnáis ben microimperialistas e un
ver o libro ... todo ese narcisismo
pouco ridículos- forxados en Maque ternos. Todos os famosos din
drid co apoio da direita portugúe. que a fama é terríbel, que lles gossa no poder. Nós, galegas, debe~
taria pasar desapercibidos, pero
mos ser conscientes de que moi
para os que non chegamos aselo
probábelmente entre as aspira~
parece que nos reconforta: dis
cións de Felipe González e de· Má"coño, ese rapaz coñéceme, pediurio Soares estea a liquidac:ión ofime que lle firmara un exemplar" e 1
cialista das relacións culturais enquedas máis contento.
tre Galicib e Portugal, ·a fin de que
br-ille o eixo Maarid-Lisboa cun
- Tes contado unba experiéncia
tua cun leitor na que comprobaras
fulgor descoñecicio desde aquelas
oomo lograras transmitir a angúria
inesquencíbeis e fraternais cimeiras do Pacto Ibérico entr:_e Franco
coa que escreberas o t-eu libro 1
e Salazar. Cúmprelle, pois, á esConstatas moitas veces esa i.nciquerda cultural portuguesa e gale- . déncia das túas obras nos leitores?
lso xa é porse moi serio. E as
ga o estreitar os seus lazos, porque
veces pómonos sérios para ocultar
-xa se ~be- Aljubarrota non foi
o que realmente sentimos. Ao mecousa nosa.

Xosé Manuel Martínez Oca ·

Tímido, sincero e divertido

X.L. Méndez Ferrín

llar fa.ise literatura fantástica, por-

que teriamos demasiado pudor para expresar o que ocultamos debaixo da fantasía. Podíamos dicer
"escrebo para cambi'8r o mundo",
pero o mundo non vai cambiar
cunha novela; ou "escrebo para
que a cultura galega se faga forte",
... si, moi ben, ese é un obxectivo
tamén -a cumprir. Pero se es sincero, no fondo escrebes, en. primeiro
lugar, para ti mesmo; uns recoñecerano, outros non; e a min paréceme ben que noo o fagan porque
é un pouco corriqueiro, un pouco
baixo, e seria mellor que dixera
que escrebo para que a literatura
galega conte cun corpus abundante de narrativa, para que non .se
diga que é unha cultura terceirornundist¡;¡; iso pódelo dicer, quedas
mellar. Ademais é certo, un é gale·
go e sénteo. Tamén conta algo facer cousas polo teu país, que o
sentes, se _somos s.i nceiros con nós
mesmos ... pero eu non son nengun
héroi, desconfío dos h~róis, téñolle moito medo".
-Indo a un tema máis xeral, cómo ves o momento da narrativa
galega?
O máis importante que observo
é que desde o 75 para aquí publi·
cáronse máis libros de né!rrativa
galega que en toda a história de
Galiza, e no tocante á. calidade haberá que ter unha maior perspectiva, dejxar pasar algo o tempo.
Pero é real que hai máis autores,
que se escrebe máis, q·ue se tocan
todo tipo de temas, que a novela
. longa non é ese tabu que se dicia,
ainda que non penso que sexa importante a maior ou menor lonxitude, pero para quen tiña m'e do de
que o ga lego fose inferior porque
non habia novelas longas, agora xa
pode descansar.
-Cres que, para o leitor normal, a 'literatura galega é competitiva? Refírome aos leitores habituais de lite-ratura latinoamericana, europea ou española, gue,

polo que sexa, consideran á literatura galega como decimonónica
ou ruralista.
O primeiro atranco que ten a
literatura galega é que se produce
nunha sociedade alienada. O leitor comun non le o galego porque
non o sabe ler, cústalle moito tra·
bailo. Aí xa non pode competir e
non por razóns de ruralismo, é
que di "o galega non o dou entendido". Niso teñen algo de culpa alguns autores que percuran
unha linguaxe rebuscada "vouno
facer o máis difícil que poida para
que vexan o diferente que é o
·noso idioma". Están facendo un
fraco servício. Son moi libres de
facelo, pero non se poden queixar
de que a xente diga "non o leo
porque me custa".
-Qué influéncia ten na tua literatura, o traballar nun banco?
Onte nunha presentación lembraba unha anédota. O emperador
Augusto escrebera uns versos en
contra dun poeta, e os amigos dixéronlle que como non respostaba
a aquel ataque de Augusto e dicia
"non o fago porque eu só podo escreber pero Augusto pode proscreber". De todas mane iras escreber
sérveme para valeirar ünha morea
de xenreiras e frustracións que colles ao longo do dia.
Esas frustracións e cabreos resultan, no caso de Oca, do máis
produtivo. A sua é uhha sensibilidade que non se perde, o mesmo
que a capacidade de observación,
que quizá sexa o que lle permite
Vítor Freixanes dioer de ''Beiramar" que o rriáis brillante da obra
está en cando o autqr pon a falar
aos persoaxes das cousas que pasan todos os d ias. A visión dó
mundo atópase perfe~tamente nas
causas máis pequenas". Oca sabe
das c:ousas pequenas, por iso é tímido. Pero, teralle medo ás grandes?.

X.C./M .V .

A ETERNIDApE para aquel qúe xorde en primavera , ·de dentro das fon tenlas
cando a auga minte transparéncias mortas
ou no fondo dos.alxil;>es .invoca µn rostro o nadir.
A memória, ·q ue darme en cada cousa,
entra tamén nos homes .se recordan.
A ti os amieiros recobrados ri.o outono,
as erbas que terá de pefü~ar o vento
_ e o corazón dourado pola folla ·erma.
A min os espellos, veladores de sombras,
os sabores dos acios na última vendima,
o recordo de abril na horta do casal.
Agora volverán o ouriol é a cotovía,
madrugará o cervo para atender amores
da amiga e do amigo que partiron.
Que o son da harpa, detido xa nas árbores
se introduza no corpo do noivado que soña:
o daro·da mañá para él,
_ agardar as· preséncias nacidas no poema.
EUSEBIO LORENZO

"Children's comer, Debussy (1908)"
" ... afecto nom é mais que umha escussa
para saber que se tem umha possibilidade
-a únicade desfazer-se sem dor de si mesmo." .
(Pier Paolo Pasolini)
Chegavas a mim umha e outra vez
lenemente bosq.u ejada na luz
dumha nívea e pura aparien9a astral.
O teu corpo aos poucos era umha pluma,
umha dúvida anónima .e ~lhea
caljovem velaínha sem crepúsculos
nos que ser núcleo absoluto de todo.
Ceives de aristas, orfos de matéria,
· nu~ vó tam sedoso como os teus bei90.s,
derradeira referen9a que tenho
da fria escuridade prévia ao beijo,
j á no;m eramos surrisos e o lhadas
senom magmas ·carerites de ·desejos
além da confortável soedade
dum ar rebordante de españo e tempo.
Marmúrio de alentos misturados,
n{eíodia de piano suicida:
·era ·a noite que ia a_g~nizand9..
. · Bmtom ambos 6's-doús em c'áüsa:fürfiovél
'
'
rrorea de ~abt1los e mui duro,
ao contacto das primeiras raioias
ficámos para ·serripre na lembtán9a,
invadidos por lírios de butan.o, :
do _Amor e Debussy na m.adrugad~. 1

·JU LlO BERJAR
·»

XAVIER SEOANE
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A NOSA TER RA / 21

andando a terra
Carballos
e castiñeiiosE un gozo andar os camiños do
Outono galego. Poúsar os' nosos
olios sedentos de luz nas abas dos ·
. montes. Sobor de todo nas ribeiras súpetas do Sil, do Bibei, "do
Lor, do pai Miño ó seu paso por .
terras chantadinas ou de Os Peares. N estas ribeiras felices conviven, amorosamente, o monte baixo -rosmaniños-, xarxa, romeu,
. urces, carqueixas- con nobres,
vellos e fermosas árbores -castiñeiros, carbaijos, negrillos, freixos,
abid u e iras, abeneiros, salgueiros-.
O delicado poeta Xosé María Alvarez Blázquez, hai anos cantou
-e encantounos- con leves e musicales versos que nos 1enseñan como os carballos ribeireños baixan
a beber ó río. O poema títulase,
·como o famoso mosteiro, Ribas .
do Sil.
..Polo monte abaixo
veñen os carbal/os
coma tauros bravos.
Por antre os penedos,
icánto corno mesto
levado do demo. !

M. HORTAS VI LANOVA

·Ledos do seu folg~.
choutan coma tolos
uns riba dos outros.
Tanto vicio tiñan
que co-a sede esltgan.
¿ Quén os ceibaría. (
Rifan a coti'o
por vir dian.teir~s.
Os catro primeiros
xa beben no rt'o.

A árbore é un dos elementos
fundamentais pra conformar µnha
paisaxe. E cousa ben _sabida. Non
se pode concebir_á paisaxe g:aJi~ga
sin carballos e castiñeiro s. Nimigun. ha arl?re nos dá unha Ímp11esión de
eternid~ 6 e" é mesmo tempo de
humanidade, como o carballo . ,g
batir do vénto contra as follas e as
ponlas dos carballos crea unha
música fonda e solemne que . rios ·
lembra ó órgano~ Po?cas cousas
hai tan grandiosas e tan fermosas
como o zoar ·das carbal!eiras cando o vento as agarima e posee. Por
que se trata dtmha entrega apaixoada. E dunha poseSi' Il gozosa,
prena, to
xoada. E dunha posesión _gozosa,
prena, total. ,, :'·;
'·' .
Dicen os entendidos que foron
os romanos quenes trougueron os
castiñeiros a Galicia. Cumprían
1

1

caracochas·;,e'· téñen .un feit, a var
rados,·"ériritg-ados, a:ferra~.os ó chan
~_e· ·negándose a· mórrer. _
Chámanse
- ~ éaracochas e ·teñert.un feitíó vária- , d0, s~x:erenté, misterio~o. _ü- casti:- .
·:;~ ñeiro e· a ' castana teñen -ou:t ive- ·
- ;?·;oh- un. folklore ~oi ;!co _~variado. Lembremos· o ritó dos magos-:
.. tos no que, · ademáis da ca_staña,
. e~tra: o viño novo, o lume ·viviJü::a -dor e purificador e o fume perdén. <lose nas· nubes e· 'érí.viando ó o u to
... · unha'.- -·~en~xe de a:firmaci6-n humana :e 51uen sabe ~s.i . tamé ~unha.
'ar~la de ~-eter~i~fade,. k .x~nfr peraiU:, en gran me-dlda~f O' s@nso do
transcendente ; Todo -é.inmediatez
banali~ada, sup~-rfici~Üdade basea-, ..
' ·--.
..:
.. . . ,_. , . ., ;:·: da .. nun 'consumo inútil e parvo.
- unlia dobn.e fmahdad<: _:soster as . .: ·ven a· nosa lernbranza un tempo
· terras
· ·
· deu tiduo · a un- fermosísimo
. das grandes
·:;_ esprótac1'0'
· _ns m1que
: ne1ras e aprove1tar:ªs ca~ta:pas, ba- • ·. libro · de Otero Pedraio :Entre a
se da alimentaeión. dos. escÍ:avos. : ·. vendima e a castañeira, cando o
Os castiñeiros acrimatáro11:.se~_tan__,._
Outono- é doncel, inocente e xeneben entre nós que acadar()n carta:. - r'oso, o ar azul e violeta e o sol
de cidadanía galega. As nasas xen- ~~ ~ ~g~riÍna ó mundo sin mancalo,
. tes, perante séculas, fixeron . unha::
.dun xeito doce, maino, requintadiéta na que a_ castaña era esenciaJ.do. Este tempo case máxico qÚe0 chamado mal da tinta rematou
dou pechado en moitas inesquencon millós de castiñeiros a comencibeis estrofas do Juan Ramón Jiménez de primeira época. R tazos <leste século. Algunhos resistíron tenazmente. Aínda se _poden ·
mért en varios poemas de Francis
ollar m,oitos castiñeiros vellos, fuJammes, -o engaiolante poeta rural
rados, enrugados, aferrados@ chan
francé~, que tanto influiu na poe- e negándose a morrer. Chámanse
sía catalana do novecentos e nal-

gu"nhos poetas galegas como Aquilino Iglesia Alvariño. Tema tan suxestivo e suxerente merecería ser
tratado con profÚndid!!de e estensión.
Os froitos dos carballos e castiñeiros - landras e ca:;tañas como é
-o vio.
\
son moi gustosqs de ollar: E
· támén de comer: Cantan que os
celtas facían un viña de landras
que sabería a demos e tería unha
cantidad~ impresioante de tanino
_metílico. Os nosos óllos comprácense e demóranse nas formas li.sas, lenes e redondeadas de J anpras e castañas. A base da castaña
resulta moi· singular. O rema~e é
fermosísimo :semella o ramo' que
os vellos canteiros poñían cando
acababan unha obra. Resulta unha
ledicia, nunha tardiña tépeda e ouridourada, sentir caer landras e
castañas. ( seu bruído lene, amortecido polo céspede moL que dixo
Currns é mesmamente como o
dunha bágoa ó bater contra un
.chan lo usado ~ Ou o petar armoñoso dD caer .da choiva contra as laxes.
Outro día, se ~dra, escribiremos· das ároore~ foráneas, modernas e civilizadas, alleas, coas que
tan .'·ppucá· ·:Ímistade · ternos. Tan·
·pernea que ·case non IJ.ºS falamos.

.
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O noso idioma
aodia .n un
traballo
e¡nd iscutíbel
dos mellares
especialistas

314

315
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A11meataz6n {AUMEHTN;0...), ~ l. (l) Au mento.
{2) GrMuón en quR o santkio M?gue unho liña
a.scende:nte.Slnóns.Aumento.crtttmento, adi·

V. A!fUU.

Augardent e.. s.

t

V . Aguar~t~

Augardentdro, s. m. V Agvardenteiro.
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Que con1én ou ató

Aumento. .s. m. (1) Aao o u efei10 de aumentar.

~rn~c:~":':;~=l:us~~--

(2)Col.ls¡ioucanódadl'11ngadidaparaaumen ·
tar: 'pedlu un aumento do xomaJ'. Slnóns.

llO redor do Sol. l3) Brillo. Fulgar: Famo. Glória; 'esid'·se a fo rmar unha auriola de in 1elec-

tual'. Slnóns. Coroa, re::Jphmdor. brillo tlat. au,...,,,¡
Aureolar. v Ír. Omar con au1Cola. Glorifk:ar.
odx. Que ren fo!'Tnll de auréola Sinóns. Co.
roar,glorificor,obriHantar.

A==~~~~:,o;ie";:b:vtlco

ob11do do

Sirep- -

=~;~~.n:;~~~~ll:e~=¡k1={

"ug•re•o. t . m. Poste lllri1t6rio do que pende a
gramalk!ira
•

Aunar. v. tr. Reunlrnun.. Uniliair. Pó rdeacor·

Auga.níts. s. L V Aguarrh.

docousasou~sdlferen tespis raq ue io-

=~=rn·;fe'~o;,.~:~n~~:~:

Augud n.. s. f. Canal de: rego
Augudro. ~ m . BurKO c¡ue se della nun V21la ·
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P resaalarwcesosluturos: 'auguro'IJelJflporvir
o luhno por mdo de dedu
tóns fundadas en drcurutandiis casua~ como
o voo das aves. etL 'oos nubes r-. ougunm
')Oda bon· Sinóru.. AdNtñgr, ogourar. pronosli·
cor. ouspiriDr. f"t!tfittrl1'i t ougurnn:J

~ · Pro~r

Aula. 5 f ()) Sala onde se explléa a~ unha dén·
da ou "ll r1e na Unive:rSidade ou out ro uilq uer

A11ra2. s.. L A ve rap;sce d iu rna do tamaño dun-

centrodeen,1no:·ñfosouJos50nmulfrim'. (2)
Clase. Uzdn 'ho.'-i""non lemm aulm llll foculdode' 131 Paliido de: priodpe. Smóns_ C~
ocodi'mio[gr ouk. lal o~J
~

ha galli rn. que se alimenla de aime morta e

~~un cheiro repugnante N. C. Co!hones
Auranilna. s. f_ Conmle orgánico co nstituido
pornitridode cobisl1oepoliisio
•
... Aurancl6c.flJ.aih. Rr.list1voa llir.!i nxdra.. s. t pi.

Aul•K&. s. m. lnlendenle ou gobernador dio u n
palá.-Jo!gr culori:~es l

A presente obra é o resultaát.iir'
do de vários anos de traba"°°
Pnnciplo
uie..o.
llo sistemático de un equipo
TTW:™"
:~:~
de xovens filólogos galegos
que colabouran sob a direcitJ
zón de Isaac Alonso Estravís: Luís Cambeiro Cives,
Xosé Manuel Enríquez, Xosé G. Feixó Cid, Manuel Ferreiro Fernández, Maria do
Carmo García Pereiro, Anxo González Guerra, Xosé
Luís Grande Grande, Vitóvc;>cá~~los
ria Ogando, TareiXa Roéa
sánchez e Xavier Rodríguez
Baixeras.
Un dos problemas que consideramos mais sérios foi o
da ortografía que desfigura
un vocabulário comun ·a .toDesexo que me .manden información
da a Románía. Como ponto
.sobre o dicionário galego ilustrado f5 tbmos)·
de partida; e tendo en cQ_n~
Nom~:
a situazón actual, aceitámos
as normas da Comisión Lin, güística da Xunta que pretendían ser un resume das
Cidade: •t!•••········································································;:. ......................... ~ ...... _
diversas tendéncias existentes e abrían un · .caip.iño para chegarmos a unha normativizazón do galego tendo .....===:~-~~.....__.-~~
en con ta o noso glorioso pa- ·
~
-~
A u9ura16rio.s m Lugorondese reu~n

OJ

Ou~,}r.

Augu1es adx Rir.llllivoa auglirio(lat ouguralo

Aulear. v u

nul

Aullco, s m Coneslin. Home de corte. adA. De

Á.u guH, s m 0 ) Sacerdol• romano q ue "dlvi·
i'\abi o futuro pok¡ canto.
e modo de co·
m4tr dH "va 121 O que fal ~ros Adlvil\c.
Agomro 'consulroo o coso con un óugurr '.
Sinóns Adluiño, agolreiro, :sacerOOt~ [\o.t

=~l~ud~J.rte: ·coriselldro

s m Pronósllc.J tfrado po r un !ugur11.

Amlncloouitrwl~raoporvlr\lnbon ougU.

rio f'QIO ti' Sin6ns Votinñio. ogoiro. prnáilo
(la1ouguriu)

Augu1.c.I. .sd•.

Rellltivo ou pertencl!n1e ao

lmperador romano Au gus to. j2) Rblo M1u.n•
ICKO ' \m~ogugustol' (~t . ougw:rol.!)

Augu•llnl•nltrno. s m. leidos lliosófUs que K

apro.dman oo neoplatonismo e se lns¡>lnin en

sanAgoJCii\o.

·

Aug u110,ocb.. (ll Titulo·dadootodolos1mpe·
u wfom romenos que sucedcron a César (}et&·
vio 121 O Q U6r Inf unde e mmrce gHmde adrnl•
roión ou respel!o: 'o ougu.slo ..eñaro : s. m.
DesignazO n apflcada 30 pallaJO que no drco
fa l moh.u habilidades Slnóns. Ele'IH>do. moxu-

t0t0, gronde, wmero'bd l!at. ougustu l

G tu pode plantu que ac1uis lmen111 cons-tituen
un h a triboden lro (.ia (amrua das rutáceas !lat

bot. ourontiuJ.

(gr. ou·

A~do, s m Grilo de animal.; Sinóns.

A~:;;!::;. s. f.

_

os bocois

(gr, ouJo1L.

-

Aumen1libel [AUMENTllVEL). ad".
ser oumenlado , AmpllAbeJ.

'

amargo d& c11.sca d"

OU·

Aulo, s m Nome q úe daban os Gregos aos \ns·

1rumen10S" musk.als d e sopro.

• • .l. • ';_

Q:b ra en_
5 tomos
encadernados
en .s emip.el

AURlFICAZóN

lnlcn.slfbr o ,jgnlficBdodesta:
'rolletón. moatcin: Anió n. Dimlnuduo:
poni

S\JK°ep;fuel de

Aumentador, adi.;. Que_ aumento [lbt. augmen·
101orei
Aumenler, v. Ir t 11 Acrecentar. D a r mak> r ew.·
tensión. nU mero ou m11tiria a unha cousa:
·queren aumen1or OI ricios·. (2) Amp&u. Oesen ·
volvu v l Cruer. Medrar. Prosperar. 'un
moro que aunwnr:o d .la o dio ·. v. r. Facer-se
m4klr unha cousa. Simios. Acrttenfor, odldo·
not, DCUmular. omplifictu. Ant6n. Diminuir (laL
01J917H'ntorei.
Aumentativo. 11dx. Que aumenta adx . e s. Aph·

ca ·wengram.6fkaaossulixosqueservenpa111
formar pallibras que e¡qiresan v n l™llor 11 ma l\o ou ln!•nsidade na cousa designisd.1 poi.!!

At1rato, s. m. Sa l quere5ultaen 1eorladaaczón
doiicido6urico sobre unha hllSI': fo n e.
Aure.ana.s. f.A muUe r quesededie:aan!eoller
as 11. re.as aunleuas que ounutan 11.s· COTTentl!!
dosriosSile Mli1o .
Aurear, \/. Ir. Vender un produlo fal¡cand o o
peso. v. L E.sponxar o pan ao se cocer

Aurego. s. m. V , Ourego.
Aurela. s. f. (l) Ourela. (2) Bllrn. de mad eira
c¡ue babi.o polo, lodos da !opodeiro d" 4rtna
para fecharme llo r.

Aurtlla IAUREUiA). s. f. Var~ de orella.
At.reo. adx. ()) Dll ouro ou da cor del 12) fi!¡.
Magnifko. Nobre. s. m. Moeda anliga de C.u.·
tela e Ponugcl Periodo Oureo: época de mabr
prosperidade. Sinóns. Dourodo, brinanie. t10·
breflat. aureul.
Auriola. 5. f. ! lJ Nimbo de fonna circular ou en
cruz que na lconografla cóslá rodeta o cabeza
dos Sllnlosou de Cristo.. 12J Circ ulo lu minoso

Aurku la. s. f. ( IJ O pavillón da orella. 121 Cada
un hadosduascavidad1!$su perioresdocora·
zón. (3) Bot. P rolongazón inferior do limbo das
lollas[laLouriC11/oJ
Auriculado.adx . G uarnecidodeaiuriculas

Auricular. acb. Relal1vo.i orella. aoouvidoou
.;s a uricu.la.s do corazón (2) Duo ao ouvido:
·con/iWn auricular '. Que se sabe por ·se l l'f ou
vldo. 5. m . ll J Nos aJ)llrallos ll'lef5nicos-. dispo

sltivoq uc: seap lic& a oouvido.epo r l'Xtens~n.

1

!odoodisposilivoquecon11inoauricufo. reo
m lcrofono. f2)0dedopeq ueno coñecido vul~1i;;n,:¡~'. por moumiño o u moimiño Jlot oun-

Aurlcullsta, s. m. Médicocspeciallnan11scn l<?r·
mldadesdosouviclos. adx. Que lralil dosouvl·
•~.

Aurf~ns.c, isd~. Pertencen¡e ou uda1 il10 il cidade

di' Auriis. un dos nomes con que os Romanos
designab.anaac1ualOurense.

Aurl(ero. adx Aplka·se aoque leva ou conten
curo: 'areoaun]ero·[ la t au rl/e ruJ.

Auriflcar, 11. l r. P;oc:eder il a uriflc.a20o. Dourai r.
Auriflcaz6n (AIJ Rlf lCA~OM ), s. (. {l) Acto o u

Con 120.0·0 0

3.500 ilustr'a cións· a,toda cor
400 famílias de debUXos ,.

~s~b~~=~~~~
asi ·as ba~s.
abrim·o s unha terceira via: a
da escrita da palabra entre

paréntese en ortografiá clásica ou histórica.

b•·• ·

& 1i,
~. ~tiones c-~.os, ~· &"

iE N . ·
..

Tf nos.: 27
' 60 51

Manuel Murguía, 1O
27 61 00 . A CQRUN-A
-

E este un dicionário que
pretende ser normativo · e
crítico. Para iso utilizamo§
todas as fontes lexicogrmicas actuais e do pasadQ,. sendo todas cuidádosamente
· examinadas para que:. únhá
palabra tivese cabida.nel "
.
Demos nel entracI-a'-ao ·maÍor··-<-;:. ·:.:
númeró posíbel de ~oces vi~~i_:- ,·
vas, suprirriirido toda deformazón ·das mesmas existentes en dicionários e levando
numerosos' exemplos da vi. da ordinária. Tamén demos ·
entrada a nomes xeográficos
comuns· e aqueles con que
son designadas as persoas
das diversas bisbarras.
Outra das características
desta obra, dentro da sobriedade e · da claridade na
que está redíxida, é a utilizazón de locuzóns e refráns
- onde a vida da palabra se
vai expandindo· e ramifican. do- os sinónimos, palabras
afins e antónimos~ de ·imensa axucÍá para os escritores
das matérias mais diferentes. Numeroso vocabulário
científico do mais avanzado
da técnica, de filosofía, da
teoloxia e da psicoloxia...
Partiñdo <;lo moniento ac~
tual do idioma observan-se
dentro do seu corpo as dis- .
tin~s tendéncias existentes,
respeitadas sempre que se
· movan dentro ·do ámbito
autenticamente galego.
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-. •~ iiopies dós lugares

launa dos .rios

Don.9n, .
esa esculca
do Morrazo
cara ó mar

Ferreiriño

subeliño
O fer~eiriño subeliño (Aegithalus
caudatus), é un pequeno páxaro
de longa cola, ao que fai alusión o
. seu nome científico de ~spécie,
que habita nas forinacións arbóreas das ribeiras dos ríos. Entre os
ameneiros e bidueiros, podemos
ollar a este paxariño da -família
das páridas, caracterizada esta por
ser todas aves de pequeno tamaño,
moi inquedas, e tendo por costume o. pendurarse boca abaixo na
. percura do alimento, sempre bulindo de acó para aló, como. se
non tivesen descanso .
Mide uns 13 cm., pertencendo
rooitos deles á sua cola, polo que
nalguns pontos de Galiza chámanlle "rabo de culler" e tamén f erreíriño ral:hlongo. A sua plumaxe é ·
unh amistura de branco, rosa -e
negro, dominando en xeral os tonos claros.
Ainda que é moi frecuente nas
árbores da ribeira dos rios, tamén
niñifica en fragas caducifólias, con
carballos e outras árhores planifó-·
lias, atopándose distribu.í do por
todo o país galego.
Debido ao seu canto, nalgunhas
partes chamanlle chis. Non sendo
rado ·velo no inverno perto de hortas e leiras, sempre que haxa unha
aceitábel cobertura arbórea e mato.!

E un verdadeiro acróbata, que
non soe pousarse en terra, imda
que o fai no mato de pouca altura.
· Sempre movendo e mexendo as ás
e a cola. E un paxaro gregário,
poi:s fóra da época de cría, pódese
ver en pequenos grupos.

·E o lugar habit~do máis extremo
da península do Mor.razo, rodeado
polos faralieiros_da Costa da vela
que o ~efenden dos vendavais do
Sul; esta especial situación Xtinto
coa constitució:p. ~reosa dos chan~
de Viñó e as aboridosas horas de
sol de que goza este sítio, fan que
Fai o niño nas árbores a certa
se produza na zona un escaso,
altura. Este é como unha bola,
pero boJ!, viño que apenas cheg~
pois o paxarin gaio é un dos poupara o consumo local e- o dos ca-_
c.ós páxaros que fai o ~iño con tei-·
tadores
de Cangas cando _se abre·
to. Os materiais a empregar son
ali o clásico "furancho" enarbomusgos, teas de araña, líquens e
lq.ndo na porta o seu clásico reclaalgunhas plumas. Trátase certamo da p~la de foureiro. ·
mente dun ' niño moi traballado.
Esta inSt:itucion do "furancho"
Nel fai unha ampla posta de até
é un o.rixinal .procedimento . de
10 ovo~, que ao igual que outras
vender os éxcedentes da produaves que crian en niños pechados,
ción de viño, transformándose o
son brancos. A f émia choca os
labrego
por -uns días en . circunsovos durante duas semanas, e logo
nacen os polos nuos ~e desvalidos. - - tancial taberneiro, que expende o
seu produto sen nengun tipo de
Frecuenta os mesmos habitats
·
inter:_~ediário.
que outros páxaros como os rubideiros, ferreiriños e outros p'equeDonón, está situado ao pé do
nos insectívoros ..
monte do -Pacho, que como seu
E moi característico no ferreiri. __ nome indica é un alto pro~on
ño sube.liño a sua cola escalonada,
tório, que seria en tempos lugar
coas plumas centra is negras · e as
de vixia, testigo de esta utilizalaterais tamén negras, pero con - ción é a garita de pedra que ainda
mancha· branca. O bico é pequeexiste no - seu cume para mellor
cho e negro. Nós ternos tido algun
axexar ao posí~el enemigo que
exemplar nas mans, e a. tan cu~ta
podia vir polo mar. Non en van a
distáncia, chama moito a atención
costa que se extende aos seus. pés
en primeiro lugar o seu pouco peé a Costa de Soavela ou sexa Sub
so, pois a longa cola dá a imprea Vela (baixo o posto de vixilánsión .de maior envergadura e tamacia).
ño, e por outra parte é chamati.va
A proximidade <leste monte do
a estrutura das unllas· adaptadas a
Pacho, levpu a algun ~utor a pensar que . o nome derivaría da palagabear . .

bra céltica Dunun:i- co significado
de "castro" ou "fortaleza", habendo nomes en .Fráncia co <lito
signíficado.
Se admitimos esta procedéncia
do nome de Donón, seria o único
caso en Galiza, e a nós parécenos
mellor pensar que os nomes dos
lugares sen:ipre aparecen pertencendo a unha família de nomes semellantes que. se repiten polo país
adiante.
Outros no mes desta família ·serian Donin e Dongo en Lugo, asi
como Doniñós no Ferrol, todos
. procedentes do nome -latino Dominus ou Dominicus que fai referéncia a un "señor".
En Lugo, palas terras de Meira
ternos o castro de Viladonga ·que
viria de Vila Dominica ou Dominga, e mesmo Covadonga; nas terras
asturianas -teria a mesma orixe (a
. cova da señora), que logo se mis- tuaria coa tradición da Virxe aparecida a Don Pelaio.
Nos documentos galegos medievais aparece tnoitas veces o no-

música

...... ·-

.

O Romanceiro
Publícase nesta mesma páxina a
versión completa d,o romance- ga. lego do Conde Miguel del Prado.
O romance, de xeito incompleto,
ap ~cia no Cancio~eiro Oral d'e
Dorothé Schubarth e no _de Casto Sampedro. O romanceiro é,
sen dúbida, unha das máis importante_s partes da nosa música tra_dicional. O que hoxe nos ocupa é
un romance histórico; isto é, daqueles que tratan un feito real,
· que pola sua importáncia (p. ex.,
os romances d9 Cid, da conquista
de Granada, etc ... ) ficou na memória popular e transmitiuse oralmente ao longo dos séculas, e este
non parece haber sido menos. E
taroén qos que normalmenge se
coñecen como de carácter local,
isto é, que non traspasou· as fron- teiras do noso país (como sucedeu
con outros que se poden atopar en
Castela, Catalunya, ... ) por ser tamén un suceso de importáncia secundária.' A sua orixe é, a todas
luces, medieval, probabelmente de
princípios da época, ainda que é
dífici.l sabela, pois só se pode falar
con seguridad.e de cándo foron publicados, pero xamais da ata da
sua composición. A linguaxe, o ~s- pírito <leste poema, non deixa
concesións aos aspectos líricos

me próprio de T ci>mnon e toda a
toponímia galega está chea de lugares que facian referéncia a un
antigo posesor, velai .:D on Sión e
Don Ramiro en Lalin, Dombrete
en Sobrado e Dombodán na Arzua, tamen Don Piñor e seguramente o nome do noso· simbólico
dólmen de Dombate, nas terras
bergantiñáns poderia deber o seu
nome a un antigo señor chamado
Dom Abad.
O autor poffi!gués Almeida Fernandes, non ten dúbidas ao respeito e escrebe :"Donon e Domnicón
son meros oblíquos de Domnus e
Domnicus, muito f ei-;ao altimedieva. Domnica é un qualificativo
pessoal e predial, que fuhcionou
como sustantivo e adjectivo respeitivamente (as pessoas "Domnicas" e os prédios "domnicos" ... ) ".
Entre a xente de Donon queda
unha antiga lembranza dun hipotético "duque" posuidor daquelas
terras, quizás a el se refira o nome
do que hoxe goza este extremoso
lugar do Morrazo.

·\·

. ·,

X.L. TEMEZ _

Tha Black Nag (Inglaterra)

urt~

~wta~~¡ttrc~
tl .lt[f (Q IE{f-w:+f=nEO Conde

_Miguel.de Prado

que o tema da nena desonra di
podía ter, fixándose moito máis
noutro tema o ·da defensa da honra familiar (tan importante naque~ época), unha rebelión de feito
ante . o poder _do rei (ainda que
aqui plantéxase de maneira moi
sotil) _<::; .cómo non, a sumisión da
muller ar'ite as decisións do ho:m.e.
O que o irmán do cond6> Miguel
del Prado vaia ver ·~ reí, pode
darnos unha idea da ubicación da
sua composición no tempo:
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freso vai o cond,e,
o conde Miguel del Prado,
non vai preso. por ladrón
nenpor matar val atado,
deshonrou unha nena no camiño de Santiago.
A sent·encia que o reí dera
non a· dera· un gran letrado,
que ha de casar ~on ela
. ou ha de morrer ffforeado.
De di'a lle poñen cen homes
e de -noite cento catro.
-Deus me dera eiquz' meu primo,
a meu primo don Bernaldo,
que non ten medo a cen homes
e tampouco acento catro,

Estando nestos de-sexos
vz'an ver a Don Berna/do,
cunha espado no cinto
rJ ou~ra nua no parto.
~¿onde vas, do·n Berna/do,
que vas moi alterado?
- Vou váler ero meu primo
que o están aforcando.
-Sube arriba, don Berna_ldo,
comeremos un bocado. · ·
-Maldito bocado o que como,
. hasta que non me ~chegue a softalo.
-Sube arriba, don Bernaldo,
xa lle daremos recado.
Puxeronse a comer
ca baraxa na man_o,
estando nesas razóns
Don Bernaldo era chamado.
- Don Berna/do come e bebe,
ao seJL primo están afbfcando.
Ergueuse don B(?rnaldo,
ca bafaxa na mano,
deu zi.nha volta arredor

e ao rei tina enviado.
-Mira o que fas, don Bernaldo,
que ne coroa tesme dado,
-Nen me importa que lle dese
nen que lle houbera dado.
Quince pasos de escaleiras
e dun brinco as botou,
- ª!i ruas por onde iba
a terra toda tremou.
.Cando chego.u á [orca
xa lle estaban pedriearulo.
V eulle un lance á [orca
e deixouna retumbando,
deullé u'n puntapé ao verdugo
e deixouno tiritando.
. .:. . Toma primo esta espada
rz'xela como home ~honrado, _
non quera da n:ziña sangue
haxa ninguén aforcado
por deshonrar unha nena
no camiño de Santi~go, _
nin quera que morra agora
,o conde Miguel del Prado.
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Sonifolk, .¡:.oos
"·
t de xan€:!Ít?~~~e.P,.i~de#d0. daJguns
.

J

Lilienthal
CFE-Guiffibarda. GS-Ü166'
Lilienthal é un grupo ale~án, cuxo folcl9re é ·totalmente ·descañe- ·
cid o aqui. F oi formado no ano 7 6- e os seu·s membros son agora Wolfgang Beisert, Hans-Jorg Maucksch,
Rainer Schobess e Herwig Stey.mans. O grupo interpreta tanto a
nova moda dali (isto é, cancións
pacifistas), como do Renacimento
e populares do norde do país. A
variedade dos instrumentos é incríbel (harpas, violins, guitarra,
bandola, bouzoukki, crmorno,
flautas, banjos, rauschpfeire, lira)
a que non estamos moi acostumados.
O grupo acada cotas de verdadeira brillantez en temas como
"Der Bettvorleger" ou "D:-ei Rondes" no que aparece o te~a de
Hans Neusielder "Waltz tanz wascha mesa", repetido .até -a saciedade por grupos de todo o continente.
'-

;;

~.

"'

.•

O ,grapo -Á-ndara:je -. pra:étrca: o que
se chama o pur"Ísll}O (i; respeito á
, música tradicional. E non o fai ·
mal, ainda que soe a coñecido é a
instrumentación sexa pouco · definida-''e nalguns cásos pobre. ·O grupo levá xa dez anqs traballando e
agora. ven publicádo o seu prinieiro lp, ñun· novo selÓ como é Sonifollc A música e os textos corres-· ·
ponden todos ao Sules~e, ás pro- Aiqui . éstá o &rradeíro disco·
víncias andaluzas (_é agradábel ,esdundos grupos q"t<ínáis.h Íto tep
no noso país pesar do seu .progre;; .~· cqitar . rolclore andaluz que- por
sivo alonxamento da ínúsica tra:- . unha vez nori · sexa flamenco),
Murcia e unha incursión na música
~ dicional. O grupo ten unha babea ,.
que fan os xudeus expulsados de
importante: o guitarrista J ean MaEspaña nos ·seus lugares actuais de
rie Renard· xa non está con -eles,
asentamento. Como ven sendo haen desacordo quizá cb camiño que
bitual, o disco· acoinpáñase dunha
levan. O disco novo non é nada do
folliña
coi;i expJicacións, o cal é
outrQ mundo, soa xa moi coñecisemRre
necesário . O enderezo de
do e o grupo limítase a copiar o
Sonifolk é :F er'n~ndéz de· los' Ríos :..
xa feíto nos anteriores dous lp's.
· 78; .Madrid-15.
Pero apesar disto, destacan dous
temas (os dbus na cara B), polo
~ ~ .. .
que de novo aportan ao grupo. O
primeiro chárii~ e ''Sacra ~Matao' r, ·
. ·1
...
)
• .
Pr~cisam;~ contactar co~- grupos
está composto polo grupo (como
de teatro __ afeizonados . e profisiótodos os temas), e conta cunha colaboración excepcional coino é ~ _ nais e con grl.lpos rnusiéais de tÓda
de Patrig Molard (o que forá. gai-·
Gali~a. Qs interesados poden diri· teiro de Stivell e do Bagad Blei'xirse a : CLUB CULTURAL ValleInclán
mor, e tantos outros grupos), que
coa sua cornamusa e unha base·
C(N.ó reas; 15-2°
LU_G'O instrumental moi. tranquila cria
- unha atmósfera descoñecida néste
ou cháínando ao ·teléfono : 22 41
tipo· de música.
15 (de 7 a 9).
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~nconven~fü~~~ técµ!~~~ ; .po~_er~mos ver !fh. flline g·alégo-na "fYG,
titulad e "Bon Nada!?".
·
A película ' está sendo nestes
momentos pasad.a do soporte inicial, super 8 ·mm. a video, e -isto
ten que ~r f eito en Mad!1d. O filme actualiza o nac~ento
de Xescuristo, mediante unh3. fíe- .
ción na que Maria é unhal muller
do 'rural que ve_n parir á.cidade, co
seu home Xosé, e ten· que facelo
nunhas condicións difíceis, nun
arrabaldo . O nacimento do neno é
interpretado polos márxinadós do
lugar como unha ·nova esperanza
de vida.
A obra está filmada en Lugo e
participan nela labregos, mestres,
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e i até 30 persoas, n~nha_,. debÍ~
actor ou actriz prófisional ip.i f!l- _ .
' uién esceas tomadas eii~_ca.Stt.o dé ',:
Rei.
. T-oda ela feita . en gª1ego, o di. rector do filme foi Miguel Calvo,
_s'endo
cámaras Oclioa e Xosé
, Manuel Castro e o son apgailado
no obradoiro. de Rá.dio Popular .d
Lugó por Ráfael de la.Vega.
. A película, que Alexandre Cri- ··
beifo definiu como ' "naiP', está'
financiada polo concello de.Castro
de Rei, a Députación de Lugo, a
Secretaria de Catequeses e ·ª Consellaria de Cultura a última hora.
Tamén o ·ce.n tro de TV en Galiza
ten prometido unhá. axudi, ademais de propiciar a difusión de .
"Bon Nadal?" emitíndoa integramente nun dos seus progralll3.S.
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do Axuntamento de Vigo. ·
Rosa M. Quicler é unha pintora
___ viguesa formada no obi;adoll:o
: "Abracadabra" e na Universidá.de ·
P,opUla.r de Vigo, ·e leva .feiras vá- .
·rías .·ex'pbsiéións ·'nesta ·cld~e" (;: "~,-·
máis- noutras localidades da pro-víncia, estando ademaís p~esente
na Bienal de Arte de Póntevedra.
·A exposición contén debuxos e
pinruras en diferentes técnicas.
pinCástro Couso ten dito da
Até o 30 de decembro está aberta
tura que " ... ten o vigor do agachaen Vigo unha exposición de Rosa ·
do agardando o des!umoramento
Maria Quicler, na Casa da Cultura
final".
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O CROCODll,0 .LACAU.N
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.~én, no faiada

Sulagos
Cartafol· de fotografias .-pará mirar e imaxinar -

o ·Maradona
dos xitanos
MANUEL RIVAS

A cabra, a cabra dos xitanos, xa non
. está soia. Sonan palmas · alegrias de
reclamo, o patriarca verde-aceituna
ergue con fachenda a trompeta, tedobla o tamboril, e xurde un pasodoble do sangue e da rua. A cabra, a
cabra dos xitanos, espectáculo intemporal l)as candi lexas frias e espidas do inverno, revive o ritual de subir a escada, paseniño,--con acenos
dunha vedette rupestre e montesía,
até colocarse con finura de star no
cumio fráxil dun puño de madeira.
Pero agora a cabra, esa artista
anónima e distante que saborea os arbustes da fama, xa non está soia.
A cabra dos xitanos comparte agora o esceario de orballo e arrabaldo
fest ivo, a gloria do espectáculo espontaneo, ganándose sen outro marketing que o balburdio ancestral os
pesos retraiidos do entreforro paio.
Chámase IVaradona". Un ·canciño. Un cadelo chusco, moreno, rizoso, coa ollada moura e brilante de
acibache. Un canciño'que baila o fandango cunha perna soia.
A familia xitana chegou este ano
no nadal, coma sempre, á nasa rua
onde tamén- hai un bar con húmidas
paredes. Palmas Redobles. Asubias
primeirizos da trompeta. Saimos,
coma sempre, á fiestra á percura
dunha estampa querida e entrañable.
Seguimos cos olios do infante que
aniña en nós a escada triunfal e circense da paciente e sabia cabra.
JI

"Ao longo dá histqria, desde o Narciso a Borges ·
pasando por Alícia através do espello, sempre
houbo unha preocupación polo reflexo, palas
causas que se ven non tal como son, senón· através da imaxe que devolven" isto é o que di Vítor Vaqueiro, autor, xunto con Manuel Sendón,
deste traballo. En "Sulagos" atopamos unh.a colección de fotografías tomadas de reflexo's na
água; a maravilla deste Cartafol está feíta sen
presas; a imaxinación desenvólvese através da
luz, do movimento e da cor.
Nos tempos da foto-reportaxe, d (traballo
apresurado, do sensacionalismo para vender
máis; nos tempos onde a fotografi.a que se coñece é a period í.stica, "Su lagos" vén ser unha
proba máis de que hai outros fotógrafos que
merecen, sen ánimo de competir, o ser coñecidos polo público. Neste caso, o gra~ rigor técnico xúntase á 1 'coeréncia estilística, temática e
polo tanto artística" en paJabras de Manuel Vilariño. En "Su lagos" hai unha fotografía actua·I
e de gran beleza que permite imaxinar e disfroitar dela.
A -carpeta, algo cara a primeira vista, non o é
tanto ao tratarse de fotografías auténticas e non

de reproducións. Os cen exemplares, editad se
polos próprios autores, veñen ser unha máis desas peripécias que os traballadores da cultura se
ven na..obriga de facer nun país onde as institución·s non se preocupan destas cousas e o sector
priv.ado só trabalia con aquilo-que aterece unha
rentábilidade económica inmediata.' Owizá sexan estas razóns económicas as que
u~cidiron que este. Cartafol, de dez fotografías,
supoña un ha representad' n d~masiado breve da
exposición que os autores fixeron sobre o mesmo tema e na que se incluan 47 obras. Exposición que xa viña ser unha selección entre seiscentas ou setecentas-fotografias; o cal pode dar
idea_ da calidade dunha obrá ,na que Sendón e
Vaq-ueiro viñan traballando desde o ~no 79.
A visión destas fotografias · l~vou. a algún cr ítico. a facer unha companiéión coa pintura impresionista. Os autores mesmos quéixanse de
que a fotografía estea considera.da, moitas veces, cc:imo unha irm-a menor da ·pintura. "A fotografía está pouco valorada polo feíto de que
dun orixinal pódense facer moitas cópias", dinos Man.u.el Send6n; un cadro é único d está
mais de acordo coa idea da economia capitalista
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de que un determinado .produto é máis apreciado, cando resulta escaso ou son moi poucas as
persoas que poden contemplalo; a fotografía en
cámbio pódese repetir, e adquire, precisamente,
o seu sentido cando· se difunde. Hai que tratar
de que sen baixar a calidade poida ter acceso a
ela o maior nómero posíbel de persoas; esa é
un ha das r~zóns pol~s que nós ·editamos o Cartafol".
En "Sulagos" o tema non importa demasiado; máis a idea de movimento e sobretodo o xogo da luz e a cor, marcando e definindo cada
forma e cada foto. Citamos aqui a alusión que
tan os autores sobre o carácter subxectivo da
fotografía; B idea vulgar de que diante dun obxecto tod.as as fotos son iguais, semella neste caso duramente rebatida: o instante elexido para
pülsar o botón, a composición, o encadre, a utilización da luz e tantos outros factores, tan distinta cada realidade en función do suxeito e da
sua idea no momento de obter a instantánea.
Como dixo alguén, "a foto é a expresión do que
eu vexo e non do ·que en realidade existe".
M.V.

A continuación, nestes tempos de
crise e pesos de a peseta, o espectáculo vólvese xeneroso. Un novo número, señores ! !. O l\faradona". Un
canciño que baila o fandango cunha
perna soia.
JI

