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X~ se coñece o

plan de .reestruturación que o Goberno· quere impor nos grandes estalefros. 9aliza sae malparada soportando máls .
da mitade da chamada 'reconversión'. ós dados con relación a ou- tras estaleiros asto amasan claramente. .
Con éste motivo e's tá convocada unha folga xeral para o mes de
novembro,_"até que o Goberno dea marcha atrás~;' segundo os sin·
(Páx. 7)
dicatos.
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Ne ira
Vi las:
··Galiza·
é terceiro
mundo''
Crítica

Entrevista

Agasallo
·J. Ejido;
de· Sombras''' dirixente
segunda
de H B, _
produción·
analiza a · do Centro·
prOblemáti·c a
Dramático
.basca
·
66

.

"Agasallo de Sombras", obra
que xira en torno a Rosalia, é
analizada polo escritor Alberto
Avendaño nunha crítica que leva por título "Saio de Sombras".
Esta peza _de teatro ven de ser
vista, no seu estreno, polo pú. blico vigués. Despois de ''\íJoyzeck" .é a segunda produción
do Ceiltro Dramático .Galega.
~
(Páx.. 19)"

'

J. Ejido, ''Takolo", dirixente de
HASI e de HB e colaborad.or do
diári~ · 'EGIN', ma~ifesta nesta ·
entrevjstá unha lúcida análise da

situa~iÓn no País Basco, pavo
que volta estar de actualidade .
co · gallo das extradicións e do
cal non sempre nos ch~gan os
ecos· máis representativos. ·:
.
.(Páx. 1 S)
:

.exposición.
anto~lóxic8"
E a primeira· homenaxe que
Gal iza lle rende ao único re- _
-presentante que tivo do mavimento surrealista. .
(Páx. 19)

~

.ó Plan de Ordenación Urbaná de A Coruña -está sendo contestado por amplos sectores coi'u-

ñese$, incluindo a conceHais do seu pró'prio · par~ido . aos' que relevaron do seu cargo. Hai aspee. tos dise plan pouco coñecidos que poden clarificar a política de Francisco \Íázquez e·do PSOE
na Coruñ_a, asi cómo quen está detrás dela e a que intereses está a server. .Ademáis, outras pretendidas grandes realizacións quedan ao descuberto, aparecendo como claudicacións interesadas do ·Goberno Municipal. Tamén poderá coñecer, neste amplo informe, quen $On os homes
que rodean ao chamc;lo,. xa popularmente, "Rei Sor. ·
(Páxinas centrais)
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REAGR_l)PAMENTO ·
"Cuadernos del Norte" unha public~DO PARTIDO GALEGUISTA , ~ ción da J~Caj~ de _Ahorros de Ast!;! -

bra encamiñada a gañar credibilidade
social e, cómo nop, votos. Calquer inrias", de ind'ubidábel relación tos · in- .t ento de negociación que non pase
como resultado das conversas manticulturais galegos. En qué que- polo· respeito e recoñocemento do ditereses
das ao longo do1)asado mes de Agosqamos señores, acaso non debemos· reito á autodeterminación· de Euskát,0 entre xentes achegadas áo nacio~'a
loitar para que o ,galego sexa único di, ao igoal que Cataluña e-Gal iza, seltsmo galeguista de Verin e á agrupa·idioma
da nación galega? Acaso i~os rá s~mpre unha nube chea dé fume.
.ción comarcal do P~rtido _Galegui~ta · ·
empezar
a alonxarnos dos ideais que_ ·Este é o ~erdadeiro ponto de s_a ída
do Carballlño, ven .. de ser constituído
con
ilusiqh
mantivemos até- agora_ ·para conseguir "a pacificación e a
na nosa Bisbarra' .o histórico Partido
·Galegu.ista, na-s cido aló polo 1931 _e . nunha travesía esgotadora? Comigo paz" en Euskádi poi_s é unha medida
non. co_ntedes ·se seguic;tes por e·ste ca- te~dente á democratización real. do
refundado despóis de 40 anos de ~xí
que non coido que sexa Guieiro Estado suptanacional no que vivemiño
lio, o 5 de Novembro de 1978.
que están someten·
nengun,
senón un paso atrás cara o . mos. o acoso
. A ' const'ifüdot desta agrupación
do
·a
ETA,
quer
d:icer,
a unha parte
españolismó.
Seguides
contando
coa
obedece a un · sentimento de coeréncia polítrca e sobretodo a ünha débe~.. miña confianza, pero por este carrei- considerábel d,o próprio pomo basco,
ro non penso que a conservedes pQr indica _ás claras a" unica solución que
da histórica contraída que tcxJos os
moito
·tempo-, nen a doutros moitos ' os mandamais psoístas teñen en menga legos te remos de abona·r.
te: as medidas policiqis. Non obstan- .
patriotas
galegas.
.
O P.G., non pode morrer porque a
te,
~stas medidas quérense facer pasar ·
Na
sección
de
concursos
e
trabahistória é · imorrente; a sua marte sepornecesárias e inevitábeis-, pois inllos
de
ANT
non
.especificadas
.
que
ria a mortet da nación galega; e se á
téntase
convencer á 'opinión pública
han ser en galego; supoño que se deGal iza nen os . sétulos a- soterraron,
de
que
"os
cauce's legais" fican esgobe
dar
por
entendido.
moito menos a poderán soterrar uns
·tádos.
Asi,
o lema "por la libertad,
oportuni,s tas ao ~ervício de nengures.
LOIS por la Democracia y por España" fai
O Partido en · Verin está actualEstudante de lnfomiática
de escudo á vez que sustento para
mente coordenado por 1,mha xestora
Vigo . xustificar as accións máis anti-demoqu; ten ·éomo o·b xectivo sobranceiro
cráticas e, polo mesmo, ·fascistas. A
o artellamento i-r1ter.no da agrupación
SOBRE EUSKADI
loita, · pois, entre nacionalismo popucomarcal. Sendo tamén da meirande
Semella que o Goberno español, o lar basca e imperialismo español enimportáncia a pronta ocupación do
· goberno do PSOE, estase a pór bas- tre nunha nova etapa. O fortaleciesquecido espácio nacionalista veri~
tante· nervoso diante do avance, cada mento e apoio ao movimento de 1inés . .
intre máis firme e decidido, do nacio- beración nacional bascó é unha abriPor c;)utra' banda _axiñ~ se va,i pór
nalismo popular basco, do nacionalis- ga e un deber de todo aquel· que se
en marcha un ha campañ°a de afiliamo de Herri Batasuna. E. neste con- teña por nacionalista. E unha batalla
ción, atravé_s dun intensivo desdobratexto ~nde hai que encadrar as medi- na _que todos nós nos xogamos moirñento informativo e prop.a gandístico
das ültil]lamenté tomadas, léase ex- to. Euskádi vencerá!
·
·
na Bisbarra.
tradicións, colaboración internacioSendo galegas só pooeJl'.lOS ser galeLB.M.
nal para a loita contra-terrorista, deguistas.
A
Estrada
claración da lnterpor de considerar
aos ,¡terroristas" como delinet1entes
PARTIDO GALEGUISTA
comuns
apartando calquer matiz poAgrupación Comarcal de. Verin
Solicitamos aos nosos leitores envíen as
lítiéo,_ ..·
suas cartas a esta sección indicando o noA proposta do ministro Barrionueme comple~o e o enderezo. En caso de
. UI\¡ PASO'ATRAS .
vo de -querer pactar coa organización
que·prefiran a publicacióñ exclusiva das
Amigos de A NOSA TERRA son un
patriótrica de liberación nacional,
iniciais deben indi~lo expresal)1ente.
asíduo leitor 'd o periód.ico. mantedor
ETA; é todo un slntoma da incomentre tebras do tacho ergueito dos vaprensión na que se move o actual golores da nación galega polo menos áté
berno e da pouca vontade que se ten
agora; por iso --fiquei asombrado can- · para solucionar o problema .naciODal
do, vendo o último número, chego á · . de Euskádi e n concreto, e en xeral a
O anúncio publicado no número
última fo Ha e lendo a ·sección chama- - pro~lemática nacional do Estado esanterior, na sección de A NOSA
da Guieiro, atopo as recomendacións
páñol. Apresentar unha proposta queeditoriais que · facedes~ que non son
TEIMA, era reproducido íntegranon cuestiona nen o mais mínimo a
outras que.. unha manchea de novida-·
mente de "'Faro de Vigo", e publisituación política (que é o verdadeiro
des ·en, vaia por deus, españoL ·Non
cámolo a -título de curiosidade_
conflito) pola que atravesa o · pavo
ledos con isto, prornocionades tamén
basca é, simplesrne~te, unha mano-
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Os procesos. lexislativos_dos Párlam.entos ~compañ'\n e quere~ lexitimar o
crecente ánimo represivQ das Administracións ibéricas. E:l1 1 X'ú'ño ·a-'f>CCB
(Direcc;:ao, Central de Combate ap Bandidismo), nÚnha operación, chamada de ·" seguránc;:a), deu caza a rná is de 42 persoas sopostamente pertencentes ás FP-25. · Entre elas Otelo de Carvahlo. Días despois -seguiron as
detencións de -persoas en todo Portugal. Asi foi sometid~ .a secuestro o
crego Manuel Cres¡:>o Gomes; un dos dirixentes máis activos dos sindicatos operários e máis comprometidos nas comunidades cristiás de base
que traballan eri Setúbal.
A carta aberta publicada polo Expresso, no mes de Agosto e dada en
resumo por VN de Madrid en Setembro, de Manuel Crespo é un testemuño arrepiante da falta de· garantias 1egais dos presos ~do amoreamento de
inclivídups en recintos insuficient.es : ·E tamén unha proba máis de que
non hai organizacións, por pequena.s que sexan, que deh<en :de ser vixia- ·
das pofo poder actual. "Int entan calar a voz profética desta igrexa, ainda
que sexa materialmente insignificante", afirma Crespo Gom,es . .
A mesma actuación poderr:ios si na lar no Estado español. E nese -contexto, o Parlamento de Madrid' acaba de aprobar a lei "contra a actuación
de bandas armadas e de elementos terroristas." . Lei. que sup~ra en dureza
ás anteriores de 1979·. e de . 1981 e q.ue, nunha mistura caótica de artículos, ameaza .a liberdade de comunic~cióri, de asociación e outras.
A qaé se debe esta agresión dos direitos humanos verbalmente recoñecidos en tod0s os códigos estatais e internácionais?· Unha .intoxicación'·"
constante, através d.os meios de comuniéación controlados, quer xustificala para. acabar coa violéncia de •g rupos organizadps contra o.¡1 Estado.
Jan "'inocente"v ustificación carece de fundamento. Sen dúbida que a
sociedade debe esixir ao Estado a defensa da orde pública;·.pero antes a
sociedade ten direito á xustícia e · os povos teñen direitos básicos á sua
identidade histórica, sen a calé imposíbel. o desenvolvimento cultural e a
dignidade individual. O poder non cuestiona a violación sistemática deses
direit'os, pero a. sociedade sénteos.
'
. .
Pero inda hai máis nb transfondo 'd esta política. A Adm.inistración está decidida a garantir o sistema C9Pitalista, está decidida, na süa aposta
por un papel de "periféria preferida e intermediária" para o Estado español e igualmente para todos os que son ou va·n ser do MCE, a obrigar ao
acatamento das imposicións económicas e pol(tiCas do Imperialismo ianqui, hoxe exarcebadas pola Administración Reagan. ·Para iso compre desviar as reivindicacións dos traballadores e "alucinar" o país con pret~ndi
dos perigos. Perigos "terrnristas" que non se quer resolver políticamente, .
senón policialmente e rentabilizar a posíbel vitória para asegurar os proxectos gubernativos .
. Nós ·repudiamos a violencia, somos pacifistas; sabemos do d~terioro
social que explica resentimentos e reaccións inxustificábeis. Pero estarnos
· seguros de que _a vi~a de paz, de liberdade é aviad.o diálog.o , do respeito
dos direitos das nacións, dos di~eitos dos grupos marxinados. Nada hai
máis triste que un mundo dirixido polas multinacionais e pola var~ férrea
do Pentágono. E_un mundo de 'llobos grises" no que só cabe a· agresividade e a uniformidade cerúlea.
Nada esperamos de leis como a "antiterrorista" do Pai-laniento estatal
HA• 50 Ai\los
ou a· de Segurarn;a de Portugal. Unhas Administracións, fontaneiras do
decrépito e seródio capitalismo que acabarán por afondar ás misérias da
COMO VEN
"triSte 1béria" até Consumirse na pir~ d!'IS más ervas.
Sen idioma non ha~ nacionalidade
posíbel, a primeira · obriga- pois do
nacionalista é labourar· para que a fala
rr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ do se:u país conservese na m,ór pureza,
pasto que a pureza-da lingua é o a do
: sent~·ento nacional ... .
0

ªº

AWmu .

'

· Abel Eira
Xorn~lística

· Empresa

Mundo:

Editora

,

Alfonso Eyré López

Domingo Prieto (Países Bai xos), Carlos Durán (Gran Bretaña), Xesus
Cambre Mariño (Centroamérica) . ~e
goña Moa .

Redacción

Fotografía

Promoclóns Cultura is Gal~gas S.A.

Direttor

Xurxo S. Lobato, Nelson Gómez,
Moncho, Rama, Ché, X.M. Fontán.
Tino Viz . E. Reimóndez, M. Iglesias,
X.M .. Albán.

Xoán M. Carballa. Manuel Veiga.

Correspondentes e colaboradores
Nacional:
Xan 'c orbeira, Xesus fo·rres, Luís Mu-·
riel, A Loureir~. Pa~o Arrizado, X.A.
Suárez, Laxe Grande, Suso Piñeiro,
X.. González Alvarez, Xesus González
Gómez, Xoán M. Carreira, Xesus López Témez,

Ad~~

.

ADN. Jana, Novósti , Prensa .Latina.
De~ño e Montaxe
Xoselo Taboada, Guil lermo Gómez

Publicidade
Xosé Fernández Puga

REVOLDAINA
Quintanilla, o alcalde popular de
· Ferro1, pudo ser destituido sen que as
xent~s se ergueran, en defensa do seu
'fuero cidadán: ¡Razón tiña u'n irmán
noso cando dixo que ó _Ferrol non era ·
.m áis que unha . "colo~ castrense do
,,
1 Estado". .
·
s~ndo unha Nazón, ten todolos dereiHai quen demostre que os Parlamentos
.· tos inherentes) sµa esencia nazonal · hespañol~s _níentras a República _non .
- colla outros rumbos, señan da dereita,
CORRESPONDENCIA ·
V. Riscoesquerda ou centro, poderán,ch~gar ao
ADMINISTRATIVA .
pobo, ser u~a cdusa do pobo?. ·

RESPOSTA AOS

Antó11 Beiras Garcia, ReabríronSe 'o
Estado:
Redacción e Administración
boletín informativo e os selos ·que DESLEIGADOS
Doutor Cadaval, 21, 2°, of. 11
acompañan ao .mesmo. A p~ do n.
Antón Píi'e to. Carm~n G. Ares, ·A nxeAparta.do 1371 - V 1GO .
!a Ródfcio, Antón Fernánde.z. Muga351, os ·dous interesados recibiron o De que somos separatistas e por qué o
Teléfono ( 986) 2 2 24 05
rra, Xosé Lod~iro.
·
no~o se~anário .nas direcciÓns indica- somos_ ·
~ Imprenta
Ilustración
das.
O Esta<jo centralista de hoxe,.como
Ed itorial lparraguirre S.A.
Xosé Lois. Cali. Dlros Silvar, Pepe
o
de antes, qué lle ofrece a Galiza? . .
lbarsusi 3. Bilbao
Carreiro. Xesus Campos, F-erreiro, Fe- NAZONALISMO
Unba ficción de democracia; U)lha
Depósito Legal: Bl-1121-82
to, Xulio GaioSü.
bulra de cibdadania, ·un antiestado que
GALEGO ·
A NOSA TERRA non se identifica ne~esariamente 'cos artigas de opinión putecerán na época monárquica todolos
blicados nas suas páxinas, respetando a independéncia dos seus autores..
A nosa doutriña chániase nazona-· intereses caciquis · de- prestamistas,
Non se mantén correspóndéncia' sobre orixinais non solicitados.
lismo galega, porque repousa ·no con- mandaris, conservadores da arbitrarieEstá permitida a reprodución, sempre qu? se cite a procedéncia.
-vencimento de que Galiza é unha na- dade por riba do dereito e da
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~n; eno lóxko conseguin~ de qu~ xusticia ....
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A, Villar-Ponte
.·

GUIEIRO

de

Sen alma
patriota,_ forte e arriscada, ·a nosa Patria contiriuará sen li' bertade. ·.
·
Sen esprifo decidido de sacrificio, a
Nazón galega, seguirá sendo escrava do
poder estra_n o.
,
Sen sangue quente de reaición de
poder opresor, Galiza ficará morta. ·
Escolma de X'. M..SALGADO

SIMBA~

A NOSA TERRA / ~
!,.

N8. Córuña e'en

Porttevedra ·~

tres meses logo de iniciad.o o trabalto,
(Setembro,do 82), fanse por un ano e
con ' re~ións· semesfrais, até que
. chéga Maio· do 1984, e xa non ~ renovan, -iniciáñdose un proceso de cese por c_a rta, que leva_aos trabaltadores a reclamar os salários e esixir un
embargo preventivo que non é conce.dido. A ~Audiénc¡a Jixa na senténcia
·.·f inal, taxativamente, que a contrata.
ción temporal é só para tan~fas tem,
porais, _e que a xente_despe9ida da
- ~. •"U-' ; WH1é'tní~1dhi' .efectuaba . traoaflOS permanentes, polo que os despidos so_n de. ctarad~s improcedentes e fíxase ben
a readmisión ben a· indenización, que ~
oscila, por persoa, entre' as 300- e as
: 400 mil'pesetas. A empresa acóllese á
indenización que áinda hoxe.' non fix.o efectiva. Mentras, ó director daemisora de P-onteved.ra, qué apoiara
-abs traballadotes,. está · actuálménte
~--.,...-- suspendido de emprego.
Hoxe funciona sen personal,-_agás
un técnico de· mantimento aoque lle
vence o contrato en ~ecembro, co
que · a emisora do Lérez pasaria a
acompañ,ar nese ·mes á da Coruña nun
p~rticu_la-r sistem~ de "emisión- autó·noma s-en traballadores".

"U

xa'·· n·0n hai ·nen .redactores·,
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Rádio 80:
º"·'~' =bluff~ ~
das FM
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No ano 1981 regú.lase e. co~c~dense as licéncias de emisións en FM_,'
iniciándose un proceso, cheo de irregularidades en moitos casos,
' ·.
. que acochaba a intención de d~tarde dunha imediata .
cobertura na perspectiva da l~galización da TV privada. A história
da Cadena 80 e as suas tres emisoras en Galiza pon lucesr
·sobre o tema.
A recente senténcia da Maxistratura. ficit das emisoras, hoxe cifrado nuns
de Pontevedra na demanda de despi- 1.200 millóns de pe~tas, nunha estido improcedente dos traballadores de mación que pode ficar curta.
Radio 80 de Ponteved ra, trouxo á actualid ade a história desta emisora, cu- Grande aparato
xos intentos de venda e absorci_ón · e grande ''bluff"
aparecen e desaparecen desde FebreiA primeira fase da montaxe -das
ro do 1984 sen solución de continui- emisoras da Cadea 80 cúmptese, inidade.
ciando a emisión as 19 primeiras: dun
O Decreto no que se amparában as t9tal de 40 concedidas. As corresponconcesións especificaba moi clara- dentes á segunda fase ainda hoxe semente que estas tiñan que ser zonas guen sen se montar.
_
"locais e comarcais", sendo pensadas
Coa perspectiva inicial da TV, ain- ·
para cobrir aquelas zonas ás que non da non truncada, acúdese á posta en
chegaba, .ou o facia mal, a cobertu.ra marcha das emisoras (Setembro do
das demais emisoras.
. 82), e chega .a sair anunciado, en iñformacións de El País, a preséñcia en
O nascimento de Radio 80
Madrid de Orson Welles, ·que despois
As emisoras de Radio 80 confór- non apa,rece. Anúncianse contratos
manse de maneira sinuosa, pois si- con coñecidas persoas do mundo da
túanse como cadea de emisoras, pésie comunicación, especialmente pensaa nascer como empresas locais. Así, d os para TV: José Mª lñigo, Isabel
as emisoras de Vigo e A Coruña sur- Tenaille (que só está 2 meses), Ana
den baixo o auspício dunha "SocieRosa Quintana, José Luis Moreno,
dad Gallega de TV y Radio", mentras Alfredo Amestoy (que non chega a
a de Pontevedra solicitaba licéncia ·a estar). Xógase coa baza publicitária
tra~és dunha entid~de chamada Red dos nomes pero o nivel p'rofisional ·
Gallega de Radio S.A.
·
acadado é baixo e a emisora· situase,
Estas entidades son as que conseno conxunto das FM comerciais, no
.guen as licéncias e antes de emitir derradeiro lugar en audiéncia e en p,uvéndense a Promotora de TV y Rá - blicidade.
d io, pala vía de que esta empresa sePara aumentar a expectación,. Luis
xa accionista maioritária dentro das Ángel de la Viuda e Fernando Pardo
entidades solicitantes, que non se di - (director técnico da Cadea) ánúncia,
solven para evitar a infracción. no De- á volta dunha Conferéncia en Loncreto. T odb isto sucede antes de Se- dres, ter chegado a un acordo para a
participación nun proxecto conxunto
tembro do 82 en que comezaran as
emisións das emisoras, constitu ídas de compra dun satélite por parte de
Fráncia,. 'Bélxica, Inglaterra e Alemána prática nunha cadea unificada, sob
nfa, no que Tele 80 (a outra marca
o náme cte Cadea 80.
"1
rexistada pola promotora das emisoVen~ellos coa Banca
ras de FM) .teria un canal.
Mentras e~ta situación se daba; os
. -· Ao frente da Promot~ra' de TV e
Rádio 1está Luis Angel de la Viuda, . desequilíbrios irite.riores na emisora
quen fai xestións através do Banco ~e aumentaban e aumentan. O "staff"
Bilbao, introducindo á ba_nca _na directivo cobra·.soldos que, en casos,
constitución das sociedades. Desa rondan ou ·superan o médio millón
ma11eira, os accionistas das empresas mensual, _mentras moitos colaboradoiniciais son o Banco de Bilbao, Banes- . res das émisoras cobraban .e cobran
to, Hispáno-Am~ricano; Central, Viz- -como nalgunha das er:nisoras ~a cacaya e a E'ditoria-1 Católica (proprietá- dea en .G-aliza.:..,, soldos baixísimos. '
ria do diário · "Ya", a axéncia "Lo- Esa grandilocuéncia: monet~ria non se
gos" ,: .. ) A expectativa nesa altura é a · ¿orr esporidia co~ ef i'cácia. :Asi·, a ase· posibilidad e da TV pr:ivada, ·que no . soria xurídica da emisora cometia· imfinal da lexislatura da UCD estivo a portantes.fallos, dándose o caso signiponto de 'ser. aprobada. A cb_egida do ficaÜvo de que, cando se fixeron conPSOE ao poder no 82 -tnll ncou a po- tratos para a instalación das emisoras
sibi iid_ade, pois o novo -partido <dirj- · · e:;queceuse ter en conta a necesidade
antena (.! !)
xente deixou claro que; a tnáis cedo,
Pésie a . to<;ios eses problemas ,e a
seria posíbel a autorización d_a TV
acumulación do défiCit econ<?mico, a
privada só af.inal da lexislatura.
Emisoras tan pequenas non _xt..isti- ilusión mantíñase entre os trabatladoficaban unha inversión tan. elevada, e r~s. especia·lme.nte pola novidade da
o des.i nterés imediato -dos ., poderes empresa e certa motivación de parti·económicos comeza a en~rosar o ~é- cipar nun proxecto importante.

da

Outra~ irregularidade~ .

Conse.r vadores ·pola TV ·privada
·t

Forzas ligadas ao cónservadur.ismo
cobrir nen sequer unha cuarta pareran quen sustentaban e avalfaban ·
te das yintecatro horas de emisión
continuada que se fac'ian . .
todo o proceso de Radio 80. Luis
Angel de -la -Viuda, .o director xede~reto, o espírito do decrera1; fórao na etapa franquista de
to-das FM., a ·existéncia dunha in·TVE e máiS de "Rádio Nacional-".
formación local e· comarcal asisa~.
Tamén dirixiu 0 .diário '.'PueblO"J
da, <;iunhá pluralidade e diversifinliÍlha etapa calificadá de desas, cación da oferta informativa .feita
trosa por numerosos profisionais;
perto do que a recebe foi a cortiña
atÍibúense nese senso unhas decla·de fume dunha operación de enraci.óns a Émílio Romero- facénvergadura.
doo respoñsábet- do desastre do
Por qué non se montaron as
vesperti.rio madrileño. Nesa concaemisoras da segunda fase previstenada liña .está tamén o pase ele
ta?, por qué non.se pechan as émi-Fernando · Pard~>, director t~cnico
sora's qu'e incumpren o decreto e,
da emisora, -a ser quen actualmennese caso, por ~ué non se tiran,
te está montando as emisoras d~
outravolta, a ·c oncurso público?
FM da Xunta de Gal iza Pasada a febre~ da cercania da
Qué coritrol se fai sobre as conTV privada, debeceu o · interés pocesións? Non debe ser moito, pois
tas emisoras · de FM, ou sexa das
só hai que focar o- dial de calquer
pantállas
·que -se formaran. A in-·
apare! lo de rádio. para ver que, de
tención clara - era. ir formando
emisións lo~ais, n"ada. · Estáh talan-.
.do do rumor do mar, das illas; das · · ·unha plantilla profisiona! que permitise arrincar con · forza no ·mo-.
gaivotas, ·e cando se pensa en Sálmento en que aquela \fose autorivora ou nas Cies, descobrimos qae
nós levaran a · Formentera. No_ . zada. 'Poda que agora, superada a
etapa de competéncias, se teña
tempo de maior releváncia; a indec·fdidÓ· X ogar a · menos cartas, a
formación e. a prog·r amación local, .
que se deb.i.a autofinanciar coa pu- · menos empresas daquela, e prepa-.
rar o terreno ,para o ano 86.
b licidade própria, nón chegaba ·ª

o

1

O princípio dun ·i!1certo futuro

•

As emisoras de R'ádio 80 tiñan outra "irregularidad~ técnica" que cocen, pratiCamente, todas as. ~misoras
de FM, de ·antes e de agora.' A,utorizadas cun~a determinada poténcia nominal recorren ª ' diversos trucos para
aunierltar o alcance. Emisoras situadas en zonas· rurajs escói.tamse perfectamente no casco urbano das cidades,
pésie a que a poténcia autorizada non
o permita. O truco de distanciar os ·
dipolos da antena, ou mpdificar a poténcia dos emisores __que só teñen
inspeccións no princípio da e.misión-, son algunhas das maneiras de
salt~r poi~ brava toda lexislación.
Mesmo son .as própr'ias caracterís:
ticas de emisión : en modulación de
f recuéncia quen inviabilizan a utiliza" ·
ción de cadeas. No caso de Rádio 80
-que non é o único nas que· se acolleron ao decreto do 81-, o siste_m a de
rádio-enlace era mediant e liñas mi- .
crofónicas, e asi se formabañ- as ca.denas.
o asunto, ~final, é que se- ocu.pán
determinadas banda·s de ff'ecuéncia,
e se delimita o empreg~ d_as concesións en _función .de intereses ben diferentes, ainda que adiados por circunstáncias pólíticas diferentes. Viña
a televisión priv.ada ...
XAN CARBALLA

(RADIO~

na prática; na de ·Pontevedra córtqse
para in.serir alguns a,núncios comer ~
-ciais contratados hogano e na de '{i-go ainda que se elaboran alguns programas próprios; son en horas moi in- .
feriores .ás que obrigaria o decreto de . ~
concesións.

E chegado Febreiro do 8~ cando:
"comezan a su.rxir ~a prensa- a-s notas
sobre a compra de Rádio 80 por Antena-3. A~i "La Voz de Galicia'·',que ·
participa maioritariamente no capital
desa cadea -constituida tamén baixo
o rubro. de ·, ,emisoras loca.is":_, anún- "Despidos en ca'd ea .
cia un domingo de Febreiro en porta- ·
. Asi como .se constitu iu a emisora
da que "Antena-3 xaten once ~miso
asi se fixeron os despidos: en cadea.
ras", integrando como próprias aqu~
En Maio do 84, o Consello de Admilas de Rádio-80 . .
nistr~ciór:i decide que é máis siñ-xelo
· lsto no~ f~i asi~. pero . síntomas dé
vender a .empresa .sen traballadores
que ho1:1bo unha aproximación están , que con eles. Daquela acordan non
en que, xa non conformes con. que se
renovar os contratos temporais. Estes
supriman as· horas ·de emisión local e
fóran feitos coá promesa
que, na
toda a programación se elabore en · prática, os postos corítrátados era~
Madrid, ainda o programa estrel·a de
fixos. Todo isto no caso de Pontev¡- ~'
Antena-3, diriCiso 'por José Mª Gar-· dra segundo a senténcia da Audién91a\'.
Cia, pasa a ser emitid.o tamén potas
á demanda · interpósta polos trabaltaemisoras de Rádio 80.
dores.
Actualmente . xa non hai nen pro· Despois de
·gramación própriá. rias emisoras da
O · contr~to
CortJña e Pontevedra. ' Na' prim~ira
apenas vai .horas soltas '!.º dia un técnico a comprobar que se recebe ben
o sin.aJ des9e Madrid estando ·pechada

de
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Publ icaciótiS'~ 4""º'1111~ •. ·
do Parlamento:_.

ao .fin,
déronnos .a razón
LOIS DIEGUEZ
/ Desde · o pasado mes de Xullo veño observando que_o Diário Ofiéial de
, Galiza sai somenge en galega. Asimesmo, desde o mes pasad~, o Boletin
Oficial do. Parlamento ~e Galiza edítase exclusivamente no naso idioma.
Hai, polo que se ve, un cámbio positivo '-non abondo, .por suposto- por
parte da X unta e do Parlamento de Galiza a respeito da.s publicacións· of iciais devanditas, cámbio que eu IOuvo e aplaudo pero c¡ue me leva ·a recordar· a história de-ste tema tal como aconteceu ne sesión do Plege> do Parlamento do ·xoves 27 de Maio d~ ·1 982. - · .
.
·
·

Daquela debatíase o artículo 1° do Regulam:e nto da Cámara autonómic.a, que se referia aos _idiomas que -se ian utilizar ali. A estreiteza ideolox icQ da . maioria dos se~ores Deputados tivo definición.s españolísimas de
acentuar o bilingüísmo nunha Cámara cuxo ámbito de .actuacións rion: sai
da Galiza. O meu compañeiro, camarada e sempre admirado Bautista Al -.
arez que daquela 'representaoa ao Grupo Nacionalista:, foi o defensor da
nasa ·pos ición: .unilingüísmo, potenciacién do naso idioma,. apr~bac.ión
oficial. Sabíamos que - non ia sair a proposta porque coñecemos beri a
composición deste Parlamento que segue a obrar aos ditados .dos seus homólogos mad rileños. Ali din branco?,.pois ·a qu'i· hai que dicer branca; e se
negro , negro se rá.
Moitas veces teño matinado na desgrácia qué representa para os galegas e qu e, ainda cun Parlamento áas características do que aqui hai, a_sua
. composición sexa partidariamente española. Qué nps importa que os seus
membros nacesen nesta sofrida Terra se as suas rnans segü'en a aga ~dar a
eterna e riseira len tella madrileña? Qué nos importa que Ramón Piñe i'r o .
se au t qdenomine ~a legu ista, defensor d~$ npsos direitos cultÚrais se ,' para:.
en t ra r no Parlamento se _uniu a un partido españ.cilísimo def~nsor a capa e
espada do un itarismo do Estado, da sagra unidade da Pátria española?
Ah;
Castelao erg'uese a cabeza .. , (bon, sexamos rea.listas:· non se ia asus- .
tar; Tiña ben estudado ao señor Piñeiro e Cia. e de seguro que non se es- ·
trañaria da sua t raición).
·

se

Pero · sigamos co canto. Ainda que sabíamos que eles ·vátarian polo. bilingü ísmo mesmo dentro da Cámara autooómica, defendemos ben a n·osa
posic ión . Detrás estaban os seguros direitos do povo galega ; A voz firme
e ardorosa de Bautista Alvarez espetoulÍes: ''Sinto discordar con .opinión
vertidas aqui anteriormente que consideran as tres emendás apresentadas
po lo Grupo Misto, do mesmo cariz. Loxicamen.te, nós, o Bloque-PSG, ternos que d iscrepar fundamentalmente- da apresentada polo Deputada-·éami lo NogLieira. Nela ~onságrase o bilingü(smo; ven coincidindo co texto
do d itame e co ·texto da ponéncia, pero dalle unha redacción totalmente
distint a. NÓs partimos da coríceición de que o galega é o idioma que está
marxinado dentro do· nosc pavo ... Tamén é verdade que a Constitución
española está condicionando tanto o Estatutc:> galega como o basca e o
catalán . Non obstan.t e vemos que a prática parlamentáriá é diferente en
cada unha .destas
Comunid.a des autónomas.
Non .quera lembrar
aqui o ca.
•
•
¡.
so qasco, porque sabemos que ten .un idioma que se aparta fundamentalmefu te doutros romances que actualmente se falan dentro da Pen.ínsula
Ibérica, pero os éataláns si utilizan única e exclusivamente o idioma catalán nas suas publ rcacióris C?ficiais, e tánto no B'oletin Oficial da Generali . tat, como ·no Boletín Oficial do Par.lamento de ·catalunya e no Diário de
Ses.i óns utili'zase Ú Q i~a e exclusivamente G idioma catalán .. Por qué razóns
.t ernos aqui esta esQrupulosidade legal?".

O PSOE .

,
ten 1118do.a mancar,á XUnta ·.
Santos Oujo ( CG)' puxo
as causas nO.seu sítio no pleno
do Parlamento odia tres ·
de Outubro, cándo calificou;¡s
-: perguntas de G·arcía Casasnovas (AP) ·
. dé e;eitoralistas, co gallo de que
os-.co~ ~l~ ~iJQ~~Et ~~e§~...n!~fl
perante o parlamento
·< pn
para quedar ben e castigar aos
socialistas.·
1

r

.

b

señor Santos Oujo, con esta afir"
mación, non viña máis qúé a tirar á
luz unha circular de Alianza Popu'lar
·~ todos ·os deputados do seu grupo ,
para que apresentasen proposicións e
perguntas neste sentido.
Pero non é só AP quen segue esta .
táctica. de "inflación" de proposlcións, .iriferpelacións e perguntas; CG
tamén fai o mesmo .desde hai tempo,
igual que fixo· desde un comenzo Camilo Nogueira. Unha táctica .eleitoral
rio Parlamf?nto que fai gastar moitas
horas de debate case inúteis, pero
que deixa aos graves· problemas .apartados e as Principais leis sen acometer
no seu-desen.volv¡mento.
· E. cando hai algo importante, cando hai desacordes b~sicos como no.
Proxecto de Lei _do Estatuto do Consumidor, os socialistas, .non sabemos
en base ·a qué pactos matritenses ou
.galegas, póñense ao lado de AP· e evitan a de'rrota d0-Goberno autónomo.
· · Os socialistas abstivéronse nesta
votación evitando asi 1que se devolvese a comisión ~ citada proposición cle
lei.

·Logo hai quen fala de pactos e
apoio~ mútuos entre Ceferino Oíaz e
Xosé Luís Barreiro. Alguñ comentarista, sen explicar máis-, fala de Ba'rreiro como sostén de Ce~rino .Díaz, ·
-:-causa· que nón se entende moi ben
pois que no Parlaf°!lento parece talmente o contrário.

·Fdez. A lbor sauda. a Garcia Sabell. Ao seu 1 1a..,d o' ~ra relcf~Estevez; ··do PSOE, e
·
•
~ 'l:.>g ob. e, ¡
A.ntónio Rosón, presidente do Parlamento ga lego.
Outros comentaristas salientan ta-· dente da Xunta cese ao Conselfeiro.
mén o papel de Ceferino Díaz _ao non
Afina! nqn nos. enteramos de na. querer derr9tar ao goberno xunteiro, da, o conselleiro negouse a contestar
·e 10.uvan o· papel do señor D i'az na ás duras pal~bras e os seus compañeitransición, .ainda que se deixen g,asar ros de AP restáronlle importáncia.
leis que non serven para nada, restri- Pero aí quedaba unha pergunta, cotivas nalguns casos, e que só mostra a mo moitas máis teñen xa quedado:.
sua disconformidade cando se trata "non podía ter escollido un empresác;ie defender o· papel do Goberno cen- rio cun pasado menos túrbio e tene . tral, ainda que moitas veces se lle no- broso que o que nomeou?" perguntá,
ta falto. de convición.
base o deputad.o de 'CG. Un director
Estas posturas, débense a pactos xeral que non sexa xuíz e parte, di maqüiavélicos, ou . só son un invento ríamos · nos. Pois polo que parece
de cronista·s con liñ·a oficial-- directa e non, o Conselleiro d ixo que era o
o que hai detrás son as chamadas ra- máis idóneo, afirmando alguén polo
zóns~de Estado?
.. baixo: "sen dúbida o é para defender
os seus intereses· e os que se está a laPolémica con Traballo
bra r o próprio Conselleiro".
e Ordenación ·do Território
Tamén quedaron sen aclarar as deMáis de si deron nesta sesión a in- núncias sobre arbitrariedades na Conterpelación sobre as causas do cese e . sellaria de Traballo: "a paralización
nemeamentq do novo Director Xeral de sancións a empresas" segundo o
de Transportes e as denúncias sobre socialista Félix Blanco.
arbitrariedades na Consellaria de TraO Conselleiro desmentiu as acusaballo..
cións, afirmando ent re outras .causas
Na primeira interpelación .menta - que ppr algo as centrais si ndica is esda, Fernando Martíñez puxo contra tán ca ladas. O deputado man ifestouas cordas ao Conselleiro ·máis polémi- se disconforme coa resposta do Conco e_ gu~ máis metido and·a en opera- selleiro "que coñece as actas que non
cións cuxa transparéncia non se nota se están executando e que non me pia simples vista.
da que lle ·diga as importantes empre· Pero foi Santos Oujo de C.G . q.u en sas de que se trata, pois que ambos as
foi ~áis duro co Consellei ro, propon- coñocemos" . Nós, ·a opin ión pública, _..
. do tres solucións: o Xulgado de . segu imos sen coñecelas.
Guárdia, permitir que o ex-director
A.E.
fale no Parlamento ou que o Presi-

Formados os ·Comités de apoio
aos povos do Estado
·Ven de criarse en Madrid
o Comité de Solidaridade cos
Povós ·do Estado español.
Integran este comité persoas .de Madrid e a sua área eJe infh.~éncia, membros . de comités de empresa das grandes fábricas, do movimento viciñal
ex"militantes de partidos de esquer~·
· da, asi como coñecidas persoalidades
das cléncias, artes .e letras. ·
Os fins deste Comité son, entre

o motivo da criación nestes mooutros, "combater ·a desinformación
existente en relación co'as loitas de li- mentos son os acontecimentos recenberación dos povos do Estado, procu- tes de Euskádi e o clima antibasco
rando qu·e se cofíeza obxectivamente que se está a criar no Estado español.
Estes comités"apoiar~n aos natioestas leitas; ao mesmo tempo que
nalismos rev9lucionários e a outros
· crebar o illámento e intentar criar
· 'unha verdadeira ·solidaridade interna- g.o mos rupturistas. que surdan no es·.
.
cionalista". Pretenden ademais "ex- tado.
O Bloque Nacionalista Galega, HB
plicar e denunciar todos aqueles fei tos. que atenten contra os princ.ípios · e UPR castellano mostraron o seu
apoio a estes comités.
eticqs da esquerda".

ESPECIALIZADA EN
LIBROS GALEGOS E
PORTUGUESES

Ma is _aqui hai esa escrupulosidade cando v~i en· contra do avarwe da
nasa nación, non cando vai en _contra- de intereses persoais :ou de grupo,
caciquis. A nosa posición tivo ·5 votos a . favor, 44 en contra e 14 abstenciórJs . .O artículo 1°, no seu apartado 3 quedo_u reg,? ct ad.o do ~eguinte ·
xeito: "As publicacións oficia is .do' Parl,amentq de- G.aliza s.~r~~ · bil ín- _
gües".
Pasaron máis de dous anos, case tres. Nós tomos expulsados. Pero hoxe, as pÚblicaciá°ns oficiais da Xunta e do Parlamento saén só'e exclusivamente en galega. Por qué razón?. · Non coido que sexa porque a sua posición ideólóx'ica· se esiexa achegando á nósa (non creo nos rhilagres), p·ero
é éviden¡:e que, materialmente, :o gasto é doble:. doble tex to, doble traballo, a metage rnáis de· papel, doble ·tempo ... Tardaron case tres an.os en.
nos dar a razón, pero ao cabo, non tiveron riláis· remédio que acéitala.
Agarderrios que dure e se"estenda ·a todas as outras posiciór;is que defend íamos ali e seguimos a de·fe Rde r na rua.
N . 255
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O Consello·de .Ministro.,.s celebrado odia 3 ap~obou ·
!legalizar aos partidos
u.n.novo .proxecto de léi ~leitoral. Segundo o novo texto todos os'.- .nacioriall'stas · · ·
A semana pasada celebrárorise diver-Ws actos en solidaridade con
candidatos ás futuras ele_icions deberán.apresentar
;
.
O obxectivo .. 'Clesta · lei ·eleitoral,
Euskadi e prdtestatando contra <las .
· :. .
. un documento de expr~só actamento ~Constitución española.
emana do-go.lpe,do 23-F (non-se dan ·
- ·
·
· ··
·
conta qu,e O. golpe ·triunfou de verda- ·, ext,rad!ci.ó11s dos -militantes de.ETA rdfuxiad~s en lpar.r~lde.
Doutra banda, este proxecto, .consensuado entre PSOE a AP;
_
. introduce cqntroles estreitos.s-obre ós gastos eleitorais. dos partidos . de) é ' rlegal-izar na prácti'ca ·aos part,ipolíticos, asi .como da ma.neira que e~t~s gastos se finánci.an.
dos na~ionalistas, sobretodo a· BNG e
HB, que- at~ agora son a_s formacións
políticas .qµé están a sofrer a¿ restri- ·.
cións (exp~Jsión- dos deputados e negac;ión · dos direitqs n.u n e noutro ·

D~.sde

tmha péspectiva 'xurídica, a eleidóns.
q~rigación que estábelece o prox~cto
· T.~fTlén sería a. nticonstit~cional
de lei . ~le,it.oral , el.~bo.~~d;o polo•gober- :por _negar -o artículo 16 que re'°gula a
no d.o PSOE, relativo a que, na pre- liberdade ideolóxica e de créncias,
sentación das candidaturas eleitorais, - pois trátase de impor' un_ determinad o
figur? un documento de expreso aca- pensamento . poHtico· . e censurar ··os
ta.IT)ento á Constitución española, é programas eleitorais dos partidos, evialgo insólito tanto dentro das lexisla- tal')do mÍnifestacións __contrárias .·á
cións eleitorais surxidas no Estado es- .. Constitución. Non -respeita / ~ste propañol desde 1a12, ·como desde a xect~ o programa político d~ cada 1,
perspectiva do direito constitucienal
partido, por máis que estes sexan· le- ·
.
europeu.
galizaqos eje acordo cos principios
· E adema is anticonstitucional, por
expostos. lsto ven signif ica_r unha ilecanto que, ~egundo se desprende
galización prática.
dunha interprgtación que fixo o iriDoutra banda, na Constitución ·hai
bunal Constitucional ao resolver o re-· várias aseveracións que non teñen ·
curso de amparo imposto congr_a a que ·asumir os partidos políticos. Por
privación dos direitos dos deputados
pór un exemplo, .a Monarquia, pois
Ele HB e do BNG, o acatamento da . hai partidos gue nori son monárquiConstitución constitue un deber irÍe- cos; ot.i' tamén .o cámbio· da mesma
rente ao cargo público, pero o Tribu- Constitución; hoxe pode~os ver cónal Constitucional non estende ta·1 mo políti~os de AP ou do mesm;
obrigación para os aspira mes a· cargos PSOE fal~ron várias ·vece~ de mudar
públicos ou para as candidaturas. certos art ícu l.os desta constitucións;
Ouer diper, ~egundo o Tribunal Cons- _ por exempló o famoso títi.Jlo V 11 L ·
titucional, tal acatamehto só é esix í- Ademais,. a própria :constitución dá
bel ªC? cargo público, cargoªº que·se pé a ser cambiada por métodos pacíchega lo.xicamente' tras· da ·consulta ficos ~ Onde está --o respeito á Con"'sti- ·
eleitorat e a proclamación pala Xunta tlición ~ue pregoan estes l~xislac;fo~
Eleitoral, non antes de se celebrar as res?

c~so).

BNG-, HB, PNV e Pé critican o ·
acatamento expreso.
- , Bautista Alvarez;_do BNG, mani;
-f estou a A NOSA TER RA que tiña
que coñecer antes· o proxecto dé lei
_para ·poder opinar con tot~I base xu- ·,
r.ídica, decl~rando . que ~ postura ·do
BNG contra estes acatarrTentos estaba· xa clara cando a expulsión 'dos deputados.

.

Pola sua banda, Mariano ·A balo, '
Secretário Xerai .da UPG; af irm.ou ·
que este tema ia ser debatido na 'pró- .
xima Asamblea naciona·1 do BNG a
celebrar . en Decembro, peró "a inda
así, ten que quedar claro que esta lei
pode . ir taméh contr.a eles, xa . que
quedará demostrado e evidente' que ·
· son eles quen nos intentan m_a n_(inar" -.
e botar cara outras clases de loita,
que nori. somos nós quen as escolle- .
mos".

~concellal
.d o ~-CG : / ,

Os ·.a ctos estaban prompvitfos poi~..
A.E ., ~Bloquf! Na.cio!'lalista Galegq, mostrando tamén o .seu· apoió o MCG.
O ram'o destá campaña
concienc.iación e solidaridade
Euskadi .po-·
. rase o dia 21 cunha ·manifestación en
Santiago.
. Ñestes actos da semana pasada,· que
tiyeron xa como prelúdio o peche ñó
. Consulado francés de Vigo e ·a mani-

con

de

na lista, e despois c~ndo bai . que mostrar esta solidaridade réal, non se lles.
ve por nengun lado", afirmando que
"nós non ternos medo riengyn a qÚe a
nosa loita política poda asimilam ·pola
xente coa de HB";
·
Pola sua banda~.. os representantes
euskalduns puxeron · de _· m.anifesto .o .

importante que son este&tttos · "poi~_
necesidade de ráchar o il lafestación -da Coruí5a (por .certo que 0 mento e a intoxicación ideolóxica no
-Gobernador mandou a un vídeo grá- contesto das nosas reivindicacións"
_. bar a concen.t ración, que chegou tar:de afirmou o _parlamentáriQ..Rafael
-· ·
Díez. '
Francisco M~rcos, coQcellal polo ,e tivo que pedir que os manifestantes·
PC.G no axuntamento de _Cangas, ne- non se disolveran · e, adem_ais, afina!,
Francisco Carballo afirÍnou, no acto
góuse, no momento ·da ·tbma de po- entrevistou aos· representa·ntes -do~ de Vigo "non quereinos mostrar, só a
sesión, a xurar ou prometer a Consti- BNG ·e ·UPG), p~rticipar<)n ~ 9s princ.i" solidaridade con estes actos e C:01:l firtución. .
pa.is 1íderes do BNG ~ os membros 'de :mas, - ~enón que realizaremos .ac~ións
Fran~isco ·Marcos s,ubsti~u ía ~o ah- HB Joxe Antonio Ejido Hafae~ Díez. · máisjmportantés. e a inda ·q ue hbn seterior concejjal da candidatura comuCelebrár:onse charlas nas principais ~C!mo~ · moitos, · s.omos os. suficintes
,nista, señor Entenza, quen é despra~ - cidades . galegas póndose de ma~ifestó _como paré! que isto vaia para adiante".
zado ·da v(la por razóns de traballo-.
"a importáneia que ten p¿¡·ra Gali~a
Pola . sua ba~da, ~s represéntan:tes
A atitude do cqncelló . de ~Cangas, mo~trar a sua -solidaridade con Euska- bascas que explicaron a situac.ión de
q4e non exerdt0u nengµn tip9 de ac- . di, en ,momentos e.fl qu~ ·a lo ita pola Euskadi .- pódese ler niste número de
ción ...,.até agora- contra a postura de sua liberación naciÓ_nal ,sofr.e unha ANT unha e·ntrevista cun deles- afir- '"' Francisco rylarcos, contrata · coa m(!n- · represión recudrecida", ·en verbas· do maron que "a mello·r solidaridade que.
tida, tamén neste·s di as, pólp alcalde secretário xeral da _UPG, Mar:ianó Aba- pod_e darnos o -povo galego é loitar f.ir- .
de Carballo quen se n@ga a dar pose- - lo,' ~uen_- recalcou tamén qÚe "non e~- m_e mente Jl~1i~ sobera.nia nacional".
·s~lidaridade
o sáb-ado 6 de outubro ~ sión- a Xosé l:ufs Salvadores, conce-,,. tamos d1spo$tos a-estar calados nlsta-s1-. Dentro deste isolamento e manipuxente que constitue a Mesa do Fre.nte Amplo uruguaio en Vigo, 9rganizou un
llal do BNG, pala -mesma posición de tuacic;m"; :referíndose ao -tema das ex- lación informativa, denunciouse cómo
aeto d.e denúncia da actual ·situación poJítica que atravesa .o país oriental, e as
non· Xl.Jrar nen prometer a Co.nstitu- . tradicións e ao ·acoso_ a que ven som~- . en · G~·liza bs diárids negáronse a pór un
perspeitivas que se abren coas eleicións de novembro. Ao acto aderíronse
oión .española.
terid.o o PSOE aos patriótéls bascos,·xa .anúncio pagado con · cerca de trescen-_
diferentes forzas políticas é de carácter estat13·1, surxmdo a .retirada do PSOE
tas firmas mostránde.se c~ntrá. rias ás
af_inal aducindo que "o acto poderia ser manipulado por certos grupo~", e re- ~ , Pudemos-coñécer que a atitude do exiliadoS', xa nas cadeas.
concéllal.
cangués
non
resposta
a
unOs
.
representantes
·do
BNG.
tamén
_
extradicións, e cómo tamén ·outros
feríndose directamente á~ extradicións···e crise · do sector n·aval.A retirada fí~
· xose a víspera do acto, cand<Jchegou. a anunciarse qu~ o próprio Alcalde s'eria· ha posición .partidária, tratándos¡;J criticaron nestes. actos "a aqueles que meios de comunicación opllxéronse a· dun posicionamento individual: .
talan moitq. de -solidaridade internacio-- ariúnciar estas charl~s. .
que presidira a mesá.
.\
.

.

negase a xurar
·_a-Constitución

te~os ~a

ª

e

co U..r uguai .
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-, SUSC_REBASE _A ..·

A vefida de pinturas
BR. ~G UH! e todo _o que
· vos.tecle precise oara
pintar e decorar

~loriet~ de América· 25, frenteá canteira de SantaJ"'ürg·ar'ida
tef.. 252,618 - A CORUf~A ,
N. 255
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POLO CESE
/. DAS ,EXTRADICIONS
,,.]JE. PAlRIOTAS.. . BASCOS
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J .-Cando un pavo está privado -da sua soberanía nacional~
a lóita pala autodeterminación e sempre de carácter político,
ainda que revista' formas difer~.ntes do seu desenrolÓ.
'
.

'

.

.

2.-En nengun caso se lle pe.de aplicar o calificativo de delincuentes comuns ou terroristas a persoas que, baixo .un pto-.
grama' poi ítico, loitan por conquistar o exercício dun direito
recoñecido palas· Nacións Unidas: o direito de aut.odetermin~
ción.

D~

FIRMAS

N[Jti Rodríguez
Domingo Vetrdini Deus
Luis Sonaciogalazar Urracoetxea
·
Xabier de Salvador
Francisca Folla Lagp
Lourdes Fernández Lameiro
Francisco Niño Ricoi
Luis Cambeiro Civez
Carlos Vales Vázquez
Xosé Lois Seixo Fernández
Pilar García Negro
Cesáreo Sánchez Iglesias .
Xosé Manuel Seoane ·
Gui/lermina Gómez Barreiro
Xan López Alvarez
Margarita Vázquez Veras
Tito Vare/a Barreiro
Xavier Fi/gueiras
Xavier Vare/a Barreiro
. Evéncio l=errero RodríguezCarmela Pacoret B~lsa ·
María Xosé Lantes Seara
Xan Carbal/o ·
Bieito González Domínguez
. Xosé Lois Agrelo Herma
Fuco Ovideo Abeijón
,,
Maria Xesus Juanatei Malvárez
Antón Aviles De. Taramancos
Xos¿ A. Romero Barreiro
Mariano Vida! Ria/
Xosé Manuel Romero Davila
Manuel Martínez, Martfnez ·
Xosé Riveiro' Pérez
DanM López Bispo
Sabela Rodrlguez Xardón
E/va González.Gonzá/ez .Aida Domínguez López
Xaime Ouviña Alonso.
Ubaldo López Alonso .
Ubp./do· López Botana
Asunción Leiceaga Baltar .
.Maruxá .Delgado Rosende
Pedro Girón Daviña
Dores Cao García
Manu[1/ Porta Fernándei
Francisco Rodríguez Sánchez
, Manuela Arias Seoane ·
Manuel Anxo Pérez· Losada

Ramiro Oubiña Carracho
Rosa Maria Vila Amaretie
Xosé Ramón Gómez Pérez Xavier Vence
Xosé Manuel Sarille
Ana Cadenas
Marcos Va/cárcel López
. ·Ceferino Méndez
José R. Fraga Rodríguez
.. Belem Rodríguez Penha
Xosé Manuel Beiras.
M8 Teresa Yáñez Blanco
M8 do Carmo García Negro
· .
. Manuel Velo Gantes
M8 'Xosefa Baamonde GarCia
Manuel Alvarez Fernández
- Bautista AlvartJz
Mariano Abalo Costa
-Martín Garcfa Cordeiro
Luciano Vil/ar González
Xosé Lpis Ríos Paredes
Manuel Anxo Cqamaño Fand(ño
. Emilio Abalo Costa
Severina Reboredo Pena .
Asunción Ve/oso Peaguda
Uxio Chapela Figueroa
Pedro Pablo Riobó San Luis - ·.
.Modesta Riobo Dios_
Manuel Curras Meira
. Maruxa·Santome Xestido
Xosé Manuel Bacelar
Xosé Novaf"Piñeiro
Rafael Iglesias Blanco
Xosé Manuel 'Rivas Guimil
Beatriz Adrio Taracido
Séju:a Oter:o Gago
César Mosqueira .
.Antom do Río Viqueira

l:;;:;:
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5.-::En definitiva, nengun Estado que se proclame democrático p¿de acceder ás s~licitude's de extradicción dos nacionalistas bascas residentes no seu território, pois significafia vio. lar ·o s prÍncípios -que fundamentan o direito de asilo poi ítico.
·Estas ' consideracións transmitímolas á opinión pública e
aos Gobernos implicados para que impidan o atentado contra os patriotas yascos e a conculcación e menosprécio do estatutó de refúxiado poi ítico.

3._:No Estado español ~stá ·proibido hoxe non só o ·exercício d~ste direito, senón tamén a defensá pública do mesmo. A-'
·Constitución actual sacraliza a estrutura u~nitária do Estado,
impedindo a posibilida.d e da menQr discrepáncia a este respeito. Parlamentários galegas, elixidos por sufráxio popular, foESCOLMA

-

I

· ron desp9su ídos dos seus direitos por négárerise a ·xurar fjdeli<;lade a esta Corystitución.
·
-4. . .~A normalización poi ítica no · Estado español pasa polo
recoñecirnento da rea.l idade plurinacicinal do mesmo e do direito ·de autodetermin.acióñ para os pavos que o compoñen.
Mentrgs estes obxectivos non se atinxan, ·a loit~r por conq'uistar a soberania das nacións opr.iniidas será sempre de índole
poi ítica, orixinada pola · violéncia i.n stitudonal -dun Estado
·que tortura, ·reprime o exereício das liberdades fundamentais;
manipula a información, pratica a gu~rra suxa e mata en circustáncias estrañas nas dependéncias policiais.

. Os abaixo firmantes queren manife'star a sua repulsa. a respeito das extradicións e deportacións de patriotas -bascas resi,dentes eh vár'iOS países europeus, ·fundamentando _a $Ua proteta nos seguintes argumentos: '

.

.

,

lsolina Farto Janefro
José Manuel Vázquez.Reí
·~arios Méndez Mlguez
· Xosé Xoán Melón Gonzá/ez
Domingo Montes ;
ftli1. Teresa Na·vaza
Miguel 'Rivera Fernandez
Milagros Becerra llilartln,:z ·
Xosé L. QuJñoá
· Xabier A. Dlariaga
./:A. Taboada
· Xosé Caamaño
Rosa Quintas
Xesús A. ·Culebr~ Pérez
Gusiavo Docampo
Xosé M8 Masa Vazqaez
Xaquín Ros Rodal
Asunción Santos Castroviejo . ~
Chefa Herma
·
Arturo López García
·M8 Elena C.ores Agr~Jo
Xos~ A. Fraga Vazquez
tvF Capelan Gomez
Hector Sanchez Moar
, Jeresá Remuñan López
Xosé Garcla Lapido
Daniel Soutullo
Aurora Adrio Taraci<jo
Rosalía Gago Florenti
'Ramon Vare/a Diaz Xesús Vega f1uxan ·,
Xosé M. Pérez Dadin
Xan Cosé Torres Costas
Alfredo Brea· Pro/
Vítor V.aqueiro
Mari Alvarez Lires
Luz Rei Pausada
Pilar _Dlalla Boddguez1

Anton Garcia Fernandez
Isabel Sieiro Otero
~-· E__nrique Ochogavia Reí _·
· .. Fernando Vi!lot .Cámeselle
~Maria Xosé Vázquez Vizoso
A /fon so Rodríguez .Castro
Xosé M3 Bfaña,s Pérez
Francisco Carbal/o
Carlos Unamuno Arrío/a
Félix Vi/a Amárelle
fJ!aia Gonzálei Davila
Alfonso Eiré López
Xoan Manuel Carbal/a Alonso
Xosé Lois Rodríguez
Alberto Fernández Campo
Jose Cabaleiro·González
,Marina Pfez Costas .
Xosé Carlos Solla Lago
XÓsé Malvkjp Santos
Franciscó Lores lnsua
Xosé Lois Ruiz Vicente
Benigno Torres López
Carlos Meixome Ouinteiro
Pilar_Costas Dom(nguez
Francisco _Xavier Alonso
.Xosé. Carlos Dafonte Docampo
Isabel González Estévez
Xosé Ra.mon García Loureiro
Eduardo Cama~lle Iglesias
Antonio Martfn_ez González
' - Xosé Manuel Rodríguez Marti'nez
' Xosé Manuel Pavón González
Mada do Carme González Fernández
Saleta Goi
Manuel Maria Fernández Teixeiro .
Dolor.es Nieves García
-Francisco Luis Redríguez Guerreiro
. Xermán Rauco Llanderrosas
·
Ana Verez López Anton F. Casal Diaz
Samue/ F_ernández Bouza
F¡elisa García C,astto
.
. Marié! Xesus Diaz· Sánchez·
Dolores García Docobo
Xosé Carreira ·Pérez
X osé Miranda Ruiz - '
Antonio Reigosa Carreiras
Matiña' Rodríguez Ferrer ·
Manuel Láge
Xosé Anton Muñiz Tenreiro
Amparo Rublnos Hermida

Carlos Lois ·Va/caree/ Óiaz
·X osé A. Cuba Rodríguez
Xabier Rodríguez
. /..oís Diéguez Vázquez
E lena Mosquera Pérez
Pilar Delgado Rosende
Adolfo Mosteirin Turia
Xesus Arrizado Yáñez
Xabier Gómez Santiso
Xaime Bello Costa
Andres Fernánde;z Martínez
lgnácio Martfnez Orero
Maria Marg11rita P;ñeiro Cartel/e
Luís Rico Castro
Fermin Paz Lamigueíro..
·Jose M. Foja Pedre
Manuel. Rodríguez Do val
Manuel Carneiro Gonzá/ez
Alfonso Te/lado Sandé
Xosé Fernández Barcia
Xesus A. López Piñeiro
Alberte Ansede Estraviz
Daniel Romero Rodríguez
Xan López Estraviz
Xosé Lastra Muruais
Antón Gómez Pérez
Etelvino Blanco Rod1:fguez
Millán Picouto Iglesias
M8 Xosé Camba Seara
E/iia Fonseca Rívero
Xosé A. Corral
Alfredo Suárez Canal
Fr~ncisco García Suáréz
Ahxo R_uas Vázquez · ·
Anxo Quintana González
Luís Alvare:t
Ernesto Atanasia Cordeiro · ·
Xoán t.ois Galega
Roberto Fernández Viña/ .Manuel Vázquez Cabo
Eduardo Xesu.s L. Escudeiro.
'. Rosa Bravo
Xan Alfonso García López •
Chema Ferreiro ·
Bernardo No11oa
Mario López Rico
Xosé M3 Dobarfo Paz. ,

Seguen firmas até un t~tal df! 150.

Os firmantes deste dócumerito facemos un chamamento ao
pavo galego ·a participar~ ~ª

.Manifestación
. •- e

.
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As duas terceiras partes dos traba-.
iladóres de ASTANO van q,uedar ná
' .rua, se .se chegan ·a cumprir _os plans
· aprobados polo Goberno na reforma
do sedor naval.
.
~
o ' ~staleiro ferrolán ~é ó'. máis per-xudicado neste plan· de reconversiór:1,
, »<a ·que pasaria a ter só 2.200 traballadores dos 5.689, o -que supón un ·
excedente de 3.489 persoas. Mentres
tanto, outros esta le iros, como os. de ·
Puerto Real, Cádíz, Sevilla ou Manises, só ve.rán reducÍcfos minimamente ,
os postos de trabal lo e, nalguns casos,
tense previsto contrata.r a novos traballadores.
·
A decisión témase, s'egur:iifo',..ó Go6erno, "por insuficiéncia da der:nanda
previsibel", contradicindo numerosos
estudos, como o mesmo da XuAta de
Galiza. Polo demáis, esta i·nsuficéncia
- de "demanda previsíbel" cárgaselle
toda a Gal iza, sen dar explicacións do
por qué.

Barreras reducida á metade
Pero non só se vai ver ASTANO
sensibelmente perxudicada. Estes
plans do Goberno teñen previsto ta- mén deixar a Barreras coa metade
dos traballadores. Unha plantilla de
. 1.476 na actualidade, quedaria r'reconvertida" en só 876.
lsto viria dado ao fixárselle ao estaleiro vigués 28.00Q toneladas de rexistro bruto compensado para 1.986,
especializándoo na construción de
"ferrries" de 14 mil toneladas e buques - polivalentes de 10.000 toneladas.

O gran peSQ da reconversión
REDUCION DE PLANTILLAS
EN ESTALEIROS PUEiLICOS

(1984-1•)

.. Segunélo estes plans, o gran peso dq
desmantelamento do sector naval do ·

·En· Manises poteociarase a actual
actividade de fundición de motores.
Estado levarao ·G~lizá .. :Comparemos A . plantillá será,' máis ou menos, a
·senón o antes exposto cos outros esactual: 1.117 persoas. As xubilaciói1~ taleiros.
· !.
· permitirán contratar deiqui a finais
A factoria de Puerto Real quedarase do 1.98 5 a 224 traballadores.
en e?<clu.siva a construcción de · grandes buques con rexisto sup~rior ás . . Nas oficinas centrais
traballado4.0 ~il torieladas. .A :plarrtilla. -global . res _P~~~rán de 145 empregados acserá de 3.408 traballadores. Esta- c~fra ,,.. tu,pis a 210.
supón - un. e-~cede'nte · bruto ' de. 433
persbas que, segundo a empresa, abMovilizacióñs AO sector
sorberianse ao completo con· xubilaAsi as couSás, a INTG, LAB, CCOO
cións reais e anticipadas.
e a ' CSE ( -e non CCOO só, como pre- ·
Nas instalacións de Cadiz preténde- ·tenqeroff para ap6ntarse o tanto),
se continua~ coa actividade eri exclu- acordaron convocar movilizacións en
siva de reparacións navais e grandes: todo o Estado..
· transformáción; e introducfndose no
O dia 10 comezaron estas moviliz·campo de "reparaei6ns en viaxe".
ciói:is con peches é asambleas · en toA plantilla quedada fixadá en 1.927 dos o"s estaleiros.
Unha Gal iza xa antes pouco i~dustrializada está a .ver como Ós números lle deparan a ela
persoas, o que .sigQificaria un exce~_
O dia 16 celebraranse manifestasó, a metade dos despidos no sector ñaval de .todo o Estadoº
·
·
.dente. de 737 · traballadores; Unha
ci9ns; 18 concentracións diante dos
parte _ deste excedente lab.o~al; ".191 organismos autonómscos (en Galiza
persoas,. elimínase polo mesmo sis- haberá unha _m archa ·a Santiago); o
tema que en Puerto. .Reai.
23 marcha polos axuntamentos afec· Os estaleirosde Sevilla .do INI, adi- tado's das distintas comarcas; o 25
carans~ en exclusiva a · novas constru- , . concentración frente ás -de1egacións
clóns: Fabricaranse buques de menos da Administración Central e por úlde .20 mil ton·eladas. A plantilla que timo o día 30 folga xeral no secestiman necesári'a é de 2.017 traba- tor· naval.
lladores. ·Só 281 menós que na actualidade. Non . obstante, segundo -o
A. EYRE '
tendo en conta _as,...x ublicacións, non
só se absorben estes excedentes,
Xosé Lois
que seGriaria a riecesidade ete contratar a 147 perso~s.
1

-
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.

o

1ntentos de lanzar
unha '-',folga xe'ral continua"
~ara novembro

Gal iza,
•

11

"

.

.

,
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•

.

s1tuac1on ·. cr1t1ca,·.
·no·naval

Tamén Ascon
se ·reducirfa á metade
Outra factoria que se veria afectada
seria ASCON. Segundo o plan de' viabi 1id ad e feíto pala .própria empresa, e
que ten que ser aprobado polo Goberno, a plantilla quedaría fixada en
825 traballadores. Esta reducción
supón a metade da plantilla teórica
actual, integrada por' f642.
Dos obreiro·s que quedan 700 estarán ocupados en novas construccións
e- 125 na sección de reparacións. A
empresa pretende manter a factoría
de Meira para a s construcción.se a de
Rios para as reparacións.
Asi e todo, nestes primeiros anos o
emprego directo ~eria só de 690 trabal lado res.

En Sestao adícanse actualmente a
novas con~truéiqns 2.251 persoas, á
construción de motores de dous
tempos. 767 e· aos _Procextos Navais

69.
Para estes obxectivos estímase unha
plantilla de 2.834 p~rsoas, 729 rñe- _
hos que os que ten . na actualidade.
· Tam-en , r:iesta ocasión 1 o _plan aduce
que as xubilacións rea is e antícipadas
absorR_en este excedente.

ASTANO non voltará a construir barcos. Esta~ a decisión tomada
pole Goberno. A reconversión -dos grandes
·
estaleiros ·supón á destrucción de 8.299 postes .de traballo,
.Olaveaga, tamén en Euskadi, como
correspondendo na sua maioria a Ferrol.
Diante des.ta situación, a INTG acordou lanzar unha folga xeral para Sestao, deixará de_construir barc_os e ·
convértese en sede principal de repao mes de novembro. Esta folga duraria até que o Goberno
· ración da Ria de Bilbaó.
dera marcha atrás. Ademáis, a INTG, ·LAB, CCOO e
O excedente · laboral estimado é de
a Corrente Sindical de Esquerdas acordaron realizar unha série
2.261
prsoas, q~e se reduce por xu- ·
de movilizacións durante este mes. Estas cotnezarán odia 10,
bilacións
a 1.700 . .Para estes traballa-realizándose u,nha folga no sec~or naval odia 30dore·
s
,
º
"plan
cita a criación de novas
como culminación e preparación para a folga xeral galega . .
empresas, a sua integración nos fondos de promoclón de eemprego e

.-

·',
Ouén seacorda das declaracióris de ·
Pedro Sancho?, e dos des~entidos
oficiais, do PSOE e da UGT? Todas aquelas catastróficas previsióris vanse cumprir agora se os
traballadores, o conxunto do povo
galega non o remédian.
estes plans, máis da metade dos
Atrás quedaron as acusacións
despidos · que · se van producir no .·
de querer provocar a inestabilidasector naval. Cómo vari desmentir
de social, i;:le acoso ao Goberno e, , agora . a marxiriación de. Gal iza?;
como neutros tempos, de estar pa-·
con qué . argumentos xüstificarán
gados ·con capital estranxelro. O
estas medidas?
. Números
canta.n,
.
•
1
•
tempo" dá e tira a razón, sendo
son evidentes. Rentabilidade, con·xusto que reflexionemos sobre esdicións dos estaleiros,_ capacidade,
situación... e outras constantes '
tes feitos. ,
Pero ademais de ~irse ·a firmanquedaron ·demostradas en múltiples ·estudos que estaban' favor
do que o do peche de Astano ia
ser un feito .intencional dó-Gob·erdos e.staleiros galegas. Oué foi lo~
go o que impulsou ao Gobeino a
no, -tamén se dicia que ia sér Galitomar· estas deci.sións? Non enconza queñ carregase con todo o peso
tramos , outra resposta que a · c_hada reconversión, segundo terminomada "decisión política"-. Esta de~
loxia do PSOE, e desma~telamencisión,- xa se ~abe, ten rríoitas co. to seguñdo os nacionali~tas.
n.otacións, _entre_ as que rior.i · é a
Poderia parecer demagóxia, ·
·mf:!nor
a el_eiroraL Ainda asi, sen
eleÍtoralismo 01;1 outras .. palabras
· dúbi~a pesa mo'ito; pesou moito;_· ·
que os meio"s oficia is- e pról(imos
o papel que· Galiza veu xogando
ao~ pode'r as calíficaban.
através dos _tempos coñ relación
·Agora os números cantan: Galiao Estado ·español-~ O funciona- ,za va·i ter que soportar, segundo

Bai18m0s cOa ·máis fea

a

I

. unha poslbel incorporac,ión1 a . outras
· factor-iaS:--'- ·

ment_p como se dunha' .colón ia· se
púxose . outravolta ~n evidéncia. c6rño van demostrar que
ñon é asi? ·
Mais esta decisi~n g_u bernamen-·
tal vai máis alá á.indá do .mero de~~
mantelamento _ do se.c tor . naval,
porq Üe máis profundas son tamén ,
.as .causas que impulsan ao .Goberno González a tomar esta decisión
. Detrás de todo está a reestrutu ración cara a entrada na CE~ ·. Nesas
conversas que se celebran co,s. países comunitários, estes, que son
os que están en· posición de for~a (os desplantes exteriores das ne.gociacións. son unha .mostra) im- .
poñen ~ondicións · e· reestruturan
ªº· seü gasto a nasa ecor-iom ia.
sector, ~avaÍ só é unha parte
deste cámbio que o Estado espa. ñol ten que pagar · como tributo
para entrar na CEE. Xa hai tempo
tratas~

o

reéonversión; tense pronunciado
.en contra e até apoiado aos traballadores. Todo en~ vao, o poder, as
decisió!ls, · seguen a estar onde sempre, en Madrid, e nas suas pla/ nificacións non entran para nada
as particularidades da nosa nación
que e_mpezou a .reconversión na
e menos os seus intereses como ·
fro"ta pesgu~ira, ,pero ainda non
p_o yp, sempre sometidosªº interés
·chegaron os plans máis drásticos.
espafíol. . As afirmacións de que a
Moi cerca está tamé_n o "acon· autoñom_ia non vale para nada . p
dicionamento" do carnpo galego,
pois que non ten poder de deci·con. algunhas leis xa d-itadas neste ·
sión nos temas importantes,_ quesentido, comó o Estatuto do Leidan asi tamén máis unha vez corte. Segundo os · estudos de viabiliroboradas.,
ainda que alguns. prodade,_ as explotacións agrárias ga.
curen
agora
calific_a tivos de.sprecial~gas teríanse que reducir ' nun 80
tivós para os · que constaten esta
por cento: qué vai pasar co resto
verdade.
dos traballadqres . do · agro?, quén
Asi as cousas, os plans paorba- ,
vai absorber os "excedentes"?, e
dos
polo Goberno,
outros que
os excedentes que se están· a promáis,
~
iante
·
tencionará
pór en
·d ucir agora ·ria . indústria e que o
mar~ha, só teñen unha resposta:
·campo viña amortjguando como
, a respo~ta ·movllizadora, pero nori
colchón? -·
Ainda hai máis perguntas para
só ~o sector naval, ~enón .de Galifacerse. Pará qué vale a auto no- ·
zá inteira,· porque somos todos
qlien esta·mos implicados, e moi
mia, seria unha delas.
d~rectamente,
nest~s · ·decisións
Sabido é que o -Goberno autocontr-árias aos intereses·de todo un
nómico ten _demostrngo, até con .
povo, o povo galego ..
estudos, o ,desaforo da chamada
1

e

•
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Son moitas as pérsoas ás que lle r~su l ta estraño qué o autor do libro ga lego

~:i:.~;.~~~.º~¡=:~·:¿~b~:~~r~.~::

.

. za ali satisfeito. Ouen tan ben soubo ·
desc.reber as vivéncias _d a infáncia no
naso mundo rur~I. pasa hoxe os seus
dias nun país_socialista, tan lonxe da
· Galiza.
-señor Neir~ Vilas, có.mo foi a
· suá mareha para Cuba e cáis son as
razóns que 't en. para vivir: ali?;
-Sentirme· atraído pola . rev'olució!J cubana desde que, no 195{?, co- .
m~zou a loita' na Sierra ' Maestra. Eu
vivia en Buenos Aires. Record o .qu_e O'
periodista . J_orge Ricardo Maseti en-'.
· trevistara a Fidel e ao Ché Guevara, e
ofereceu al,gunhas ~harlas nas que fa~
laba daquela experiéncia. No 1957 ..
casei con Anisia, cubana, filfa ~e ou- ·
rensáns, e xuntos seguirnos de perta
· aquela lóita. Nos comezos do 1958 .

.

"G a1ieia é te rCei ro

mu nd0"-

.N· . . . · . · ,v· ·1 · ·
· . e·1ra"··• .· .1 as·
·~

.'

dia. Sentirmos obreiros dun facer co- .
mun; labregos dunha leira que é de
_, . - todos_e. non. eido persoal de l)inguén.
Se en todo isto non hai auténtica modéstia, nada será valedeiro. Resurnin. do, en singu'lar, o feito de que o rneu
povo me lea, prodúceme unha grande
emoción, dame alegria, ·azos e unhas
~ enormes garias de seguir traballa.ndo
mentras me queden folgos.
-Cre que pode modificarse un
criador gale.go en contacto coa errii. gración?

Xosé Neirá Vitas é ése nome qu'e está en :t antos fogares. galegos,'qui~á 'porq~e algunha das suas obrc:ts
-Toda persoa que á partir de cerleva vendidos máis dos cen mil exempla-res. Neira Vitas, persoa;.acostuma non obsta·nte
ta idade' reside neutro país, neutra
a estar poucas veces polo país. E un dos moitos galegas que non· viven n·a "Galiza territorial", como el ou neutras áreas do mundo, adquire.
. novas experiéncias; enriquece a sua
_,
.· . -mesmo llé chama. A e·migración calculamos 1tós que lle serve un pouco para
·· .
sentfrse liberado désas Nmodificacións epidérmicas dunha 'desaxustada sociedade de consumo" ' • cultur~r, o seu uni_verso. Se escrebe,
paño por caso, o que vaia sedimenpara encontrarse máis consciente' das verdadéiras'orixes e dos posíbeis futuros, - ·.
tándo.
se estará dalgun xeito presente
á marxe, ás veces, dos que (lon veñen dados. Hai uns dias pasou un~as breves xornadas.por Gal.iza, nas
na sua obra. Depende, en bóa medicais aproveitamos para entrevistalo.
1

.

.

e

da, da "porosidade" con que actue . .
- _Hai aqui várias -perguntas. Verei
de éontestar' ao xeito: A-infáncia é de
cote ' un tema entrañábel. ~vive.cer o
... Vivo e traballo
' naso ."paraíso perdido" resulta ·a trac.. No Centro Galego
tivo sempre,. escr.ebamos ou non'. .Se
-e~. Cuba e pof.io
escrebemos, se esas vivé~cia.s as trocada Habana
o meu ·llumilde·
mos en arte e . as damos ao púb 1ico,
aínda tañen
mel lor ou pior . logradas, farémo'ío dagrau_
c iño de area
cordo coa nasa· óptica pers0al e a nadomicilio .as máis.
sa ideoloxia. As miñas vivéncias son
ría construción
as que están nos libros que· coñece- ·
de 57 asociacións
do pri meiro estado ·
des, . reelaboradas, · alumadas, pero
comarcais galegas
sociaUsta de Ocidente~.' arrinéa'n dunha experi'éncia que abra:-'
xe tempo e espácio. Hoxe sei que ·
que hai en Cuba"
non se trata dun "sector" do naso
campo, senón, pouco máis ou menos,
habfa en Buenos Aires un .comité do · do noso. mundo rural todo~· ou, se o. Eu non diria que se modifica senón
Movimento · 2'6 ~e ·julio. 1ntegrábano
pre.f.ires, dun .'Sector ben maioritário.
' que anchea o seu horizonte. O tema
üns mozos formidábeis (digamos, de
Non d.e danos d.e fincas que viven de
da emigración resulta enormemente
c.a miño, que asistia·n áos· nosos actos· - ' rer:tdas n'a vi la, ··se~ón -dos que tozan .
rico pqra n_ós, e será como tal engaiogaleguisfas, aderíanse á causa de Ga- .arreo na 1erra, · cativos própriet&rios .
lante para os que viven nela e fraba·liza puolicam~nte, e. o dita comité . ou ~aseiros, que· po~co mái$ ten. Non
llan arreo en funcióh de s~rvício de
fur:icionou un tempo na casa d'o C~n- . eseollin por azares literários eses te- ~
cara a Gal iza.
trc:i Ouren-sán). Anisia e máis eu to- "mas. Coñeeia ben ese mundo, doiame ·
· mábamos parte en qiversas acti~icia~
moito no que tiña de in'xusto e pou-Ten vostede un coñecido estudo
. des de propaganda e de sól.idaridade
co compr~ridido, quixen amostra lo
inda se identifican coas . pers~naxes
sobre. os galegos no Golfo de México ;
.coa loita de Cuba .. lsto acresc.e u co
como era, como eu o via e vivía. Na- ditas. Caneanc;fo palas nasas a_ldeas,
Cál foi esa presóncia nas vertentes
· triunfo revolucionário de 1959. No
mais. Se os libros ·que ·m·enciÓnas te- vemos· que as xentes següen aburadas · ·~Nengunha emigración · eeohómica · e cultural, e a interven1961 radicámonos na Habana. Desde
ñe~ · vixéncia · (e p~rece que a te.r~n;~ pólos mesmos des~cougos de trinta ~- tivo tanta
tan boa
éión deses homes nas diferentes fases
18
entón ali vivo e traballo. Paño .o meu
p91s que se . _reeditan unha e outra anos atrás, só modificados epid_ermi.da bistória cubana?.
humilde grauciño de area na consvez) ternos que' preocuparnos: se esas , . camente .pnr .unh~ de.s áxústada sacieprensa como
-No meu tíbro-reportaxe "Gale- ·
trución ·do ' prfmeiro ·Estado·socialista
realidades ainda son tal, quer die~~ dáqe de consu~o -que nos foi imposgos no golfo de México" abordo a
.. no hemisfério ocidental, .ao tempo · que a sociedadé rural ga_lega -;ainda ta. Galiza é "terceiro mundo" . . Por . OS gale{JOS -en ·C uba.,
pre.séncia na . Habana de pescadores · que vou escrebendo .o s méus trabaque os Balbinos t;! os Toñas e os Lelos solidaridade cos - que ·no · naso país
que chegaron moi novas· desde Ponllos galegas. V_ivo en Cuba porque -esge hoxe. viven un chisco mellar....:. se- a~uran a h,istória, non debemos esGaliza, calquera ·quf? poida ser a acotedeunie, Limodre, Ares, Redes, Mu- ·
. tou fondamente ·identificado coa sua
gue tendo a mesma estrutura. Men- qÚecelo.
llida
ulterior
do
lfüro.
Pensa
q'ue
isto.
gardos
.. : lan á pe.sea . de ·cherna á
Revolución e co seu povo, e porque, .· tras esta non se crebe, apesar dÜn melle
:óeorre
a
.todos
os
autores
galegas.··
pJ~taforma
mariña mexica'na. Daí o
.de paso, podo levar: a cabo .tarefas,
llar compango e _9un vestjr mellar, e
un dos escritores · galegos
CadaqÚén
fai
o
que
pode,
pero
é
evitítulo
d.
e
s,te
traballo. Unha preséncia
como investigado-r, reporteiro e escripoueo . máis, os' rapaces p~recé que contemporáneos de maior venda, qué
dente que; nengun 'de nós padeée tri.~
significativ·a eri .máis aun sentido. Es- ..
tor, que me parece que poden resulresponsabilidades lle impórí ,'se é que
. volld.ade. o· que si podo afirmar :.e . te.s ho'mes incorporanse axiña· ás loi-:
tar dalgun valimento para Cuba epalle impón algunha?
isto é elemental.....:. é que cando o noso . · tas se>ciai.s de ·cuba; criaron e ·rexiron
.._A responsabilidade social dün
traballo ten eco sentímonos moi esti- sindicatos; tomaron parte en f-olg~s· e
.. A sociedade rural,
autor, ou. sexa, de algUén que elabora . myJados. Vocaci,ón . e 'deber ·marchar · protestas, :cunha· roídia conci~nciia de .
-Precisamente, . . como . _e scritor, aínda. que os Balbinos_ un produto artístice> e o fai público, . xuntos. O compromiso· faise máis ni'- . ·clase. E cando triur:ifou a revolución;
vostede escolleo, amais do-utros· estunon ten que v.e r. coa maior ou-menor.· · dio. Aumenta a ·"presión interior"~
rio 1959, sentírona como própria., codos, a recuperación -das 1emb'ranzas ·a. os , Toños·
démanda do ·m esmo. Desde o moAs'i. alentado, un tn~balla máis :·e me- - mo algo de seu, e dedicárohlle esformento en .que o füma, xa está asu- . llor. .
.
zos e desvelos. For'o n os precursores - .
da infáncia e dun sector moi definido . e os Lelos ,
hoxe
da_ sociedade rural. Cál foi á sua in: · ·
mindo esa -respc. 'Sabilidade. Se ·al- .
O que convén, por própria sanida- dá pesca de altu.ra en Cubá, e os me¡stención
escreber t~is relatos? Cre viven un PO.l:J co niellor, . g~ns libros meus cantan,- numerica- · de, é non "marearse"; ,que un non se" tres de toda 1;.1nha xeración de novas ·
que, por exemplo, ''M~Hnoriasf durr
. mente, co favor. c::Jos "leitores, ·a miña
~ncha a cabeza dé fume; que non hos pescadores· cuba.nos. As suas testemunena labreg~"· e "Cartas ·a . l-elo"
Segue tendo ·
resp.on~abilidade . ante estes . non '·é . durmamos en nengun hipotético louñ,as equivalen a LÍn corte
longo ·da
maior por .isa.· Desde que escrebo a . reí.ro. Compre .autovixilarse (despois -históri~ cubana dos últimos 50/60
-probas testeniuñais . de valor case . 'a mesma estrutura,.
etnográfico- ..seguen tendo vixéncia?.
primeira · palabra, síntome responsa:
de todo, a nosa-'literatur:a segue senda anos.
. Ten vixéncia esa .realidade?
belmente comprometido· co pavo de
ainda cativa) .. Esforzarse máis cada
(pasa á páx. seguinte)
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Debido á·s»impo.rtaC'ións e

(~n da p;ix. anterior) ·

-Qué pod~ . dicirnos da ósmose
·Galiza-Cuba? .,.·
- Moito! pero n.o n haberá lugar
'nesta conversa: Desde 1870 até 1930,
pouco (11áis ou menos, centos .de milleiros de g'.a.legos emigraron a Cuba.
Pero·desde moito antes deste despra- .
zamento .masivo, xa tiñan cruzado o
m.ar bel'.l paisanos nasos, alguns deles
ilustres (Evelino de Compostela, Ramón de la Sagra ... ) Esta preséncia
deixou tondo calcd en cuba: lendas,
costumes, comidas, inst.r umentos de
tral?allo, habilidades, institucións·, palabras galegas lnsertas na fala cotiá ...
Dé:..reob e~"á""Galiza territorial ·chegaron escolas financiadas polos emigrantes, h~bitos, xeitos de vestir, cancións, proxe¡ct<?s de sindi~atos, cemitérios ci-vis... Estas son somerite algunhas das moitas realidades, enumeradas polo atallo. Moito queda por
investigar neste terreno. Os vencell.os
son múltiples; as mútuas influéncias
teñen sido fecu_ndas. Na Sección '3alega do 1-nstituto de Literatura e Lingü (stica . da Académ ia de Ciéncias de
Cuba, vimos estudarn;to desde hai
quin~e anos esta ósmose. E un tráfego moi interesante.

'n on··-a'd mite ;
ao furtiJi~mo - ·oCorreos
g8-l ego
.·. · ·
/

'o· marisco.

llftllURIO DE Tl,BftlPOIUI TUllBID ' COMlllCftCIDnEI
AEN DIRICCJON GBNBRAL DE CORHBOS

polo .chan·

Outra pergunta case obrigada é so-

br~ a preséncia de Castelao en Cuba.
Cómo foi?

- Foi unha preséncia moi entrafíábel. En plena Guerra Civil española,
Castelao chegou á Habana, con Virxínia, a sua muller, e con Luís Soto. A
solidaridade do povo cubano cos pavos do Estado español era moi vital.
A Castelao isto emocionouno moito.
Estaba fondamente comovido. Falou, ·
-escrebeu, debuxou. Acaso teña sido
·unha das etapas máis intensas da sua
vida. Seria longo exte·nderme nesto, e
permltome, por -esta vez, rem~tir aos
leitores de A NOSA TERRA .que lle
interese o tema, ao meu libro "Caste- ·
lao en Cuba".
-En qué traballa vostede

,··'

~gora?

- Teño moi adiantado . un libro
que ha titularse "A prensa gaÍega de
Cuba",. tema en si importanti'simo,
pois as · publicacións periódicas gale-·
gas de Cuba suman nada menos que
71. Algo incribel.. Nengunha emi~
gración, de parte algunha, en época
algunha, tivo tanta e tan boa prensa
como a que tiveron os nosos ~migran
'tes en Cuba. ·· Levo anos traballando
nisto e penso que ha resultar un ·tema ·
atractivo ·para moitas persoas. Non se
pode . falar da identidade de Galiza
sen ter en conta o múltiple facer dos
emigrantes. O da - prensa feita máis
alá das nosas fronteiras territoriais, é
unha realid~de de valimento inegábel.
. Deixamos xa · ~entrevista e acercá~ 
. monos a el para anunci~tlle, ~xunto co
Leio, o Moncho, eálbino e tantos e
tantos galegas, o noso desexo de que
· siga traballando.
·
X. Carba lla e M. Veiga.
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,_ VIGO

AMBlJliAlTTES
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·1 ",,,.-

, ~.gra)(J.Ue.' iii'eiÍrl"qum:~1imeritado lo . dispuesto en ~.

-m-1 ofici_9 n2· 2. 970 · de_ 18 del actual, devuelvo
a V.mi escrito n2 3~252 de 2-5-84,para que
s~a. ~onsignada e11 cas:t;ell§no la nota por· V.
consignada al revers.o -del misino,y una vez..
cumplimentada hacer entrega de la misma en ·
la Secretaría1 de esta Admin:'. strac16n.
·
Dios guarde a v.
Vigo 9 de Mayo de l. 984. ·

EL, JEFE. DE LOS SERVICISS DE CORREOS,

mentando que a .i nspección estaba
. en León-_
E de facer notar .que os docu.. mentos apresentados po los sindicatos son a~eitados nq noso idioma, pero -non asi os dos traballaUn ég¡,s o concr~to (do cal acom-.. dores indivividualmente.
pañamós document~) pr~ducíase
Algun f uncicmário especificoucuñ parte de incidéncias nos sernos que era costume, entre os que
vícios ambulantes no traxecto Vi~
utilizan- o galega,, enviar traducióri
' go-Monforte-Coruña, dentro de
no caso dos documentos que van
Gal-iz~ ·polo tanto. A dirección. ' -eircular fóra de Galizá, e só o ga leno admitiu o uso· do galega arguga nos demais casos.
-

Vários . trabálladores de Correos
veñen queixandose desde hai tempo-polas negativas da direccióh.,a
· admitir os documentos por eles e·scritos en idioma,gc:ilego.

A campaña marisque-ira qué ven de comezar estase atopando cun
tremendo baixón de précios ~ . Nestes dias-chegáronse
a chimpar importantes cantidades d.e berberechos en Nois un dos
mellares de Galiza. Este baixón ven sumarse aos :
'
-Qué foi do Centro Galego da Ha-. . xa tradición~is problemas do sector e o seu motivo principal
bana?
estaría no incremento das importacións e na falta
·
de
vías
de
comercialización.
- ·como institución desapareceu

hai uns anos. Morreu de seu porque.a
sua razón de ser era o Sana-tório "La
Benéfica", no cal recebian asisténcia
méd ica os paisanos mediante unha
cuota mensual, como ocórre en toda
sociedade mutualista . Como en Cuba
a asisténcia médica está rexionalizada
e é totalmente gratuíta ; os mutualistas non existen, nen falta que fan. No
seu palácio social ainda teñen o seu
domic_ílio as mái~ de 57 asocíacións
comarcais g_alegas que hai en Cuba,
integradas por velliños que se reúnen
algunha vez para evocar o lar nativo.

1

lita uns máis altos rendimentos.
As importac-ións masivas veñen acomNestas condicións
estase
dando
pañar a outros Problemas· clásicos,
.
\
agora o caso de que, por exemplo na
como_é o do furtivismo, nunca ben
ria de .Pasaxes da Coruña, sobra be~
atallado . até agora. Para deixar consberecho e en Noia estase a tirar, can-táncia da grav-idade da poi ítica que se
_está a levar a cabo no caso das impor- d9 o ano pasado este mesmo berberetacións, abonda con si na la r:- que a ba- cho se vendia a unhas 75 pe~·etas quilo. A ameixa . babosa, que o ano pasalanza comercial no tocante á ameixa,
~erberecho e éhirla fesca, alcanzou . do se vendia a 600/100 pesetas o ,qullo baixou agora a .cincocentas 'e na ria
nalgun ano uns resultados negativos
chegouse a pagar ·nada me~ .
para o Estado español superiores aos da Corúña
\
nos que ·a 175. A ameixa fina baixou ·
dous mil millóñs de pesetas·.
tamén-de 1.200 a 7_00-pesetas. .
· O furtivismo pudo incidir directamerite tamén n~ caída dos préeios,
Menos demanda .de mariséo ·
pois, ao parecer, as fábricas conserveiras »<a estabañ ben servidas de ma. Segundo alg1,mhas fontes, na baixa
risco conseguido desta maneira cando dos précios do marisco non estaria in~
flui'ndo somente o volume das imporcomezou a campaña.
Segundo o sindicato Comisións tacións, senón tamén a menor demanda de marisco, debido ao descen Marifíeiras, os problemas actuais non
so do poder é(dquisitiv<;> en-amplas pason debidos a un simples funcionapas da povoación. ·
.
mento dos mecanismqs de mercado,
Para . o sindicato INTG, deberian
senóry a unha perxudicial política cotomarse unha séri~ de medidas ime~
mercial.
di
atas, entre as que estari_an a procura
Ao parecer, a competéncia co made mercados de comercialización por
risco importado seria cada vez ·máis
dura. O berberecho que se · importa .· parte da Xunta ~ e a tendéncia á colectivización do sector, en contra da di- ,
de Holanda, por exemplb, ofereoe
unhas mellores coridicións, tais como . : nám ica de priVatizacións actual. na
que pouco se canta cos mariscadores.
as de vir sen cuncha, co cal se aforra
A 1 NTG trata de promover t2mén a
man de obra; ademais de que neste
criación dunha federación nacional ·
país se utilizan técnicas ·máis modergalega de cofradias, o mesmo que de
nas, como as de succión da area, máis
agrupación·s de Pescadores.
'
, eficaz q~e o rastreo que · se pratica
aqui.
Os baixa·s ·-précios da pampañá ac-.
~ tamén ~otápel' o volurne de . im- tual poden , acabar ca.as esperanzas de
portación's ·de zonas como Marrocos,
sesent~ óu o_itenta mil mariscago,res.
O número destes ven aumentando dePortugal, Sul.-de Andalucía ou Italia
·de onde sé importan gra·n cantidad~
bido entre outras cousas ao gran nú- ·-'
de chirlas. -Os mariscos caros están
mere de parados que buscan aqui un
sendo importados princip.almente de
meio de vida. N_este ponto a 1NTCJ seFráncia. Neste pa(s, .o s bois e as nec~
ria partidária
retiradá dos· carnés á
ras .son criadas en viveiros, o que faéixente que ten -traballo fixo en terra.
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BOLETI~ DE SUBSCRICION .A A NOSA TERRA .
(Para remitir a A NOSA TER RA un ha vez cuberto en MAi USCU LAS)
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No me
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-Subscrébese a_o periódico A NOSA TER RA por un ano ao précio de
2.500 , pta. (Estado español), 3.500 pta (Europa), 4.500 pta. (resto do
mundo).
·
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8Reembolso .(máis,;80 pta .)
~alón bancário adxunto

;

oresto do ,mundo:
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·
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A NOSA .TERRA, apdo 1371 Vigo.
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.Máis tradúcións
de obras x~ven.is
.

'

.

A Consellaria de Educaéión ancarregará 40 traducións de obras xuvenis da
1iter'a tura ~n.iversal e enviará todFJ a
~rodución de libros infanti.les e xuvenis, publicados en galega da ·normativa
oficial, a 725 c.e ntros.
·
A _e stes proxectos, á realizar no presente curso académico . sumarase a in-

versión de máis de seis millóns de pesetas en lotes fundacionais de bibliotecas
de nova criación .
A seleción das obras xuvenis univer- .
sais, para a_sua traduciÓA ao galega, se- .
rá efectuada por unha comisión, integrada por escritores e profesores de literatura e 1íngua.

, Domici'lio da ·sucursal ........... :.............. , ... ...... ,:....... ..; ....... :.. :......... , ..... -. .. ~ ..... .
Número de conta ou libreta ................................................................. ......... .
Povoación .. : ................ .............. .. , ....... ... :... ·........... Provínica·....... :.......... ... :... .
Titular conta ou libreta ...................................................................................
· Sérvanse tomar nota de atender até novp.aviso, e con cargo á miña conta, ·
os recibos que ao meu nome lles sexan apresentados por Promocións Cultu
rais Galegas S.A. (A NOSA Tl;RRA)
Atentamente (firma}
D~ta .............. :.... ~ ....... :...... : ...... ...-........... .
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.. Horténsia'' ..ou···solchaga''.

-.

\e

tulos que estaban pq_stos en espa- .
. Pasoi.J por Galiza o ciclón tropical ·
ñoL
Hórténsia, convertido en borrase.a,
. "Pe~o se computamos. os mbr-.
e un pergúntase por· que·~se• oome
tos, os feridos, os roubos ou,tros
- de flor, de muller ou do que séxa,
altercados, _podemos dicer · que.
que . so ar. soa ben~ pero q1;1e non
esta foi unha noite ·moj tranquiencaixa (puro machismo america la". · :
no).
·
1sto er.a polo meí)OS O qf:!e nos
A min gostaríame mellar que
dicia un policia 1)1Unicipal que anlle chamásen Solchaga. Os efeito.s
. .dou aquela noite ''.con ·casco anti~
· producidos por un e outro son pa- .
distúrbios" .·
.
rellos: danos, moitos danos sobreEsta
afirmación
·
pódese
facer
todo para o.s rñáis pobres,_os nece. extensJbel . a · toda Gal iza. O qüe
sitados, os .que· estaban. xa en pianon quer dicer ,que o Horténsia, ·a
res condicións ... quer dicer, unha
borral)ca Horténsia, despois da cireconversión selvaxe, senóri que
rix ia das Azores, non causase inullo pergunten, por pór un , exemmerábeis danos. ·En efeito, cauplo, aos carba~lqs de .E séairón du
so~nos, pero non foi pala sua forás bateas do Grave.
za, a sua vin.iléncia, non, senón
Pero hai -máis semellanzas. Si
pola época que escolleu para taque as hai, p<;:>is que o ciclón tropical ·conver.teuse en borrasca, o
cemos a visita.
mesmo que o Goberno converteu
Os danos estiveron sobretodo
a claudicación perante a OTAN e
-· n~~campo, _o_nde as colleitas de viCEE en recon.versión, xa que asi
f)o, castañas e millo estaban ainda
lle chaman ap desmantelamento
s-en apañar, asi coruo unha parte
indu stria l.· Todo isto sen que dei das m-a zás e das peras e outros fruxase de ser tráxico e nefasto. O
ta is tardios. Os invernadeiros non
nome no n imp orta. Pero soa rneestaban preparados tampouco pallo r, verdade . Pero é igual, os efeira a nova esta-ción e as árbores titos estab an anunciados, sabíanse
ñan o peso, das suas follas, polo ·
mo it o a ntes, e os americanos non
qüe resisténcia
vento facía~
só coñecian a existén.cia : do Hcirlle rneirande_ .
té nsi a -con duas semanas de anteAo dia .seguinte todo o mundo
·lación, senón que xa moito antes
congratulaba da eficácia oficial,
Co galló do "f:1orténsia" foron moitos os que ti.vero!) que . meterse en r~parasab ían da "reconversión Sokhae até se daban párabéns a Xunta. e
'
cións.
ga" , moito antes de chegar este a
o Goberno central, con García SaminisÚo, do mesmo xeito que cosete
mañá, como non quer.ia
de Canárias e dos moitos jncén. bell afogándose nun mar de papeis
ñecian o ciclón antes de formarse .
pasar sen facerse notar, decidiu sodios de Galizá, onde _os fam'osos
· diante da -televisión, e marcando Pero aqui si que hai unha gran
prar con m.áis intensidade.
·Comités · de · Pronto ~uxílio de- · · co dedo a liña que queria ler como
diferéncia, porque mentres os
Todos· estaban en : estado . de
se d.i.m meñ-iño se tratase. lso si,
mostraron .que non .valían para nanieios ~ficiais lle auguraban á po_: alerta. Tíñano anunciado_ con
~ustificaban á-s medidas tomadas,
da,
mesmo.- que as -medidas
bre Horténsia (pobre travésti, pr:ibombo e pratiños comunica-sqadoptadas, querían demostrar a
do que se desprende que necesitameiro con nome de muller s~ndo
oiais. Nos axuntamentos esperába.
. ban xu.stificación-. Por qué?
· eficácia • oficial._. Ditáronse o~des
. todo µn macho ciclón e lago conse con. impaciéncia a sua · chégada, . · _para ,·qble a pov.oación· nori saíse ..
Mentras tanto, os af~ctad~s
. ,vertido · en borrasca), á Reconvercomo se. fose un minist"ro que vipergúntanse onde _ andarán agora
á rua, . evacuáronse : coléxios, sus-sión ' predicíanl le ._m oitos menos
. ñese inaugúrar unha obra. Mentra's
pend~ronse as da.ses, no~ fundo~
tan dilixentes para solveritarlles o
danos; anunciáridoa case. como
-. tanto.• comía.nse ' bocadillos de annou o transporte públic9, -aumenproblema dos danos causados .
água· de Maio para o obreiro. Polo
choas eón queixo e ·bebíase, isa si, : .táronse · 0s · reténs de bom.b~irns,
Por de pronto, o goberno de
polic1a e exército, · despach'ouse
me.nos isa to ( o gÜe intentaron faviño embotellado da mellar Galida- .
Pontevedra xa di que o viño na
de~
dos ·hospitáis a enfer'mos dándose
cer crer.
província non se viu afectado.
.Qs Gobernos civis tiñan ·a ponE o ciclón Horténsi a, a borrasde aha para ·facerlles sítio ás pr~
Mal, moi mal empezamos.
ca Hortén.sia, o rabo da Rorténsia,
to todos os .teléfonos, sobre todo
sum 1beis vítimas. Pero; caralla,
Outros, como a Xunta·, invéna cabeza, as partes pudendas qu
o directo con Madriq. Os pobrés·
~orté~sia, non era' tan má como
tanse, a evaluación de danos nos
non · se sabe xa o que é, que versoldad os non · pude ron ver ás suas.
pensaban, só pretendía facer untía
coJéxios, que se pode quedar cur. , . , ......
.
.
noivas nen sair a da_r un paseo e,
. "' Sións hai para todos os gosfos,
reconvers1on a sua mq,ne1ra e .t1rou
ta, seguramente.
produciu en Gal iza · un m.o rto,
en _vez ~e tomar as tatas, consuas· árborés qll.e tiñ¡;m -moita rama e
, , Mentras tanto, Solchaga, ainda
m·áis de cincuenta feridos e mimían na cantina cubalibres por ba-··
que, como a inda · non lles tiñan
que un ciclón nunca levará o seu.
tellas.
llóns, milleiros de milJóns de per~
caído as follas; opúñanse decididanome, sen armar tantos aspaven~as., Nisto foi moito máis benigno,
Todo estaba . prep~racio e listo ,
mente ao se~ pgSO comÓ se fosen
. tos, segue querencia desmantelar
di9amos, qu'e Solchaba.
para recéber ·a Horténsia como se .
di'rixentes sinoicais. Tamén tirou
as indústrias galegas, sobretodo .a
Pero o Horténsia fixose espefpse unha autoridade, .o P-apa, di - ·
aquelas farolas carcomidas pala
do · naval, e esa grua .de Asta no,
rar. Non sabemos se .veu na Rente
ríarnosJ que é que máis parafe'íforruxe, como' ob~eiros próxir_nos
qué · o Horténsia só logrou facer
que chega cando pode .ou en Ibenália gasta. Até diríamos qué,
a xubilarse. Os tellados en m~I es- .
des_carr:ilar, Solchaga quer tírala.
ria, que sai cando quer e ehega
máis que temor, o que 1-les infuntado, e as vallas non ben instalaAquí os que teñei:i que tomar as
cando ven. Ási, a espera prolon~:fas, , quer .dicer, aqueles que.· co. dia nos meios . of iGiais, é senón
medidas oportunas, estar vixilan- .
gouse desde as seis até as oito; as
· simpatia, si unha certa compracénllian moitas baixas e os que estates, son os obreiros.
dez, doce, -duas da . mañá .. ·. chega,
cia. Despois das inundacións de
ban con contrato (como . s~ fose
_A Eyré
· qu~ frouxo-a!; nqn cho-ve ... até as
Eu~kádi,. de ValerJcia, do incéndio
Solchaga). Táméñ tirou alguris ró-
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A MAC IÑE IRAS
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Primeiro foi Xoan Pau lo, o Meteó:
ri¿~ . Seméíla''q.il'JJ ~hegou ' deroe o
primeiro dia q·uerendo pór a andar
. ao Camarlengo e asobiando nos
amplos corredores pontifícios "S~
eu tivera unha basoira", versión
orixinal de Pete Seeger, non o proctuto ·espúrio da Pavone.. No tobo
v·aticano detectáronse certos mo. vementos e, de súpeto, un dia a·
Sumar F acedar chamou ao pe de
sí -ou de Satán, qúe até a evaluación final de Xosafath, pairará o
insuficiente por riba das criaturas- por médio dunha marte fulminante ao revirado sucesor de Pedro . Seica ficou na morna catacumba un cheira acedo a apócemas incógnitas e mais a beberaxe
indescifrábel. Logo chegou Xoan
Paulo, o Machucante -no senso
conceitual-, de solteiro Wojtyla
(ou Boitua, ou Botija: nunca coñeceremos o seu nome; quizais sexa inefábel) unha fronte de uro e
os cornos de Moisés espetados nas
~empas, e no peto o carnet número 1 -planificado- de Solidaridade e ar precónciliar (enténdase, de
Efeso). Chegaba · cun p~ograma
eleitoral estrito mais concreto,
condensado en dous pontos iniciais: nen revolta, nen loita, e tres
complementários: non á afrod ísia·,
á cópula, ao_orgasmo.
.
Con esta breve liñ~ programática e dólares a esgalla tripa e alanca
impune ambos dous hemisférios,
ainda que din que tivo atrancos
fronteirizos. con Chernienko. Un
turcomano infiel case o reventa no
Centro de Reabilitación Traumato'lóxica 9.e Fátima, mais el apro.veitando o cañón de viravolta lusitano (Nicolás, toma nota) convalidou, se cadra, a sua marte co óbito de Monseñor Romero, que seica comprendia as posicións da loita anti imperial; salvadoreña, e cóntase; en resumo, que anda a argallar teimoso un Organismo de De.ff¡!nsa de Valores Parafamiliares
Ameazados, que ten por lototipo .
un preservativo furado e unha cai, xa de p'íldoras ardendo na fogúeira, ao carón de dous DI U. Dous lemas van ga'rnindo o logotipo; o supfi!rior prescrebe: / "Para esquiar,
abóndanos na neve", e a dé abaixo: "Se quixer liga.r trompas, só as
·de Eustáquio"...
·

----~---.----------------~--------·~s~oc~DDADL
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••tonga vida 'a Rádio
,.

'.

,( Q xoves dia 27 o alCalde accidental do Ferrol, asi como os

e outro das SS.DO ., d~s servicios de
Longa vida a ·Rádio Fene! Esta foi a frase pronunciada ·
na inauguración_ polo noso compañeiro Xosé Palmeiro, redactor: de · norm~!ización lingüística dos traballadores1 da en;iisora e d9 profesoraRádio Popular de Vigo, frase asumida por .t odos os presentes do.
· e_sentida por moita xente de toda Galiza.
Rádio -Fené xa emite, xa deixa ouvir a sua·voz desde as 1·1 da mañá
. Xornadas da Rádiq
ás 4 da tarde. E a única ·emi.sora municipal de Galiza, e moitos
pensan que pode actu~r como xerrtjolo doutras moitas.
., .. _,COJ.::gaUo «da· 1nauguración desta
Longa vida a Rádio Féne e que pronto. teña compáña!, é un berro
emisora celebrá-ronse en Fene unhas
.que ainda non saiu ás ondas pero que está no ooraz'ón - . "Xornadasde Rádio" nas que participaron profisonais e políticos; asi co_da maioria ~os que queren cambiar a orde informativa. ~
1

· concellais do PSOE, solicitaron a entrada das· FOP -.
na Ca.sa Consistorial cando os op.reiros -d e AST ANO pretendian
mañter unha r~unión co alcalde. ..
Mentras os obreirps estaban dentro, os polici.as
introducíronse por unha porta lateral. Logo, pechadas
as. portas, produciuse o-desaloxe.dos obreiros;·Antes
xa tiñan penetrado as FOP, autorizadas por un edil do PSOE ~
ao salón de plenos. Alguns policias municipais·
·
axudaron ás ·FOP na sua accipn represiva. ·
_.
''. '
os obreiros ~queixanse
insultos, de seren pechados en cuartos e
1 m~t'1~doi:· ;5¡ c~~o dunha atitude expresamente violen:ta'
·
1
da poi icia.
·
.
Xa fóra, os enfreritamentos seguiriarí en g_ran escaiCJ.
.
A raiz desto, o Gobernador faria unhas declaracións que comenta
o noso colaborador Rlveiro Loureiro. Ademáis, aos poucos días, Domingo Ferrelro despachábase con outras
declaracións "moi políticas", chamand~lles náda menos que
indeseables" aos que protestan potas
extradicións de militantes de ET A.
.,.<c

-· -·

Os desordes tumultuarios de Ferrol, mesmo os acontecidos na Casa
do Concello, estannos a poñer diante
unha situación de forte crise, da que
poden manar feítos gravísimos. TenEu non sei de que os obreiros de _
tar de apouquecer a importancia des- Sagunto (que, de porparte, contaron
ta crise, é de trunfalistas irresponsá- sempre coa solidaridade do seu Conbeis; sinalar outras causas pero desa- cello) fosen acusados por gobernador ·
cougo obreiro, é proprio dos falsarios nengún de simpatizaren· cos terrorisprofesionais, tan abondosos eles nos tas, e .iso que foron armar batifondos
astra á mesmísima capital de España. As 14 horas do dia 30 de Setembro ·
tempos que corren; afirmar a manTampouco sei de que haxa no estado de 1984 comézaba a emitir oficialtenta, como se fai desfachadamente,
español partidos ou grupos políticos .merite Rácfio~ Fene, Emisora Munici-que os obreiros protestantes se manide dereitas ou de esquerdas vencel la- pal. Atrás q"'edaban uns ~cordas plefestan a .favor do terrorismo, non é
·dos ao terrorismo, e se o noso gober- . nários da anterior corporación, a do"
mais que unha afirmación canallesca,
nador sabe dalgún está falta.ndo ao tación de presuposto por parte da acsomentes posíbel na boca dalgún que
outro malvado.
seu deber se non o denun'cia xa. O tual, viaxes e máis _viax-es .a CatalunCoa mesma falsía gubernativa con que sí .sei,· qu~ é bo_~(?'lber, é a !é- ya, a eolaborac-ión de moita xente á
que antes se calificaba de comunistas . mera descons1de~ac1on qu_e se ven ·espera dunha lei que non se promul- _
aos que reclamaban 0 seu pan e os ·_ tendo coa anguna~te reahdade dos gou, e unhas semanas de prática.
seus déreitos e con semellante inten- nasos traballadores _da Ferrolterra, e
Ficaban atrás tamén os intentos
ción descalificadora, agora bótase da manifesta mala fe con ·que se Jalde Rádio As Mariflas 'ae Oleiros e a
man decote á baixeza calumniante
sea a causa que os move, tentando
sua clausura, cando ainda noh tiña
acusando de filoterroristas aos obrei:· de nolos amosar como elementos an- · ben nascido de todo. ·
ros desempregados, aos traballadores tisociais. Rádio Fene nasee en palabras ·do
A xerarquía provincial, de seguro
desprovistos do seu traballo, ·a unhas
persoas que se manifestan ateigadas que ben retribuída, noné queri polo Alcalde, X. ·Maria . Rivera Árnoso
de impotencia e de x_iria, rebordantes visto de comprender o que sinte un "transcendendo e convencionalismo
de desesperación. A nota que ante home que se ve privado do seu medio das emisoras. comercia is e impulsamJo
guindou ao público o Goberno Civil de vida. E o único medio de vida dos novas formas de relación pos viciños .
da Cruña, moito no estilo persoal do tr~balladores é o traballo, que tal ven -formas esencialmente democráti.cas
seu titular, non deixa lugar ás.dúbi- senda mesmamente o que reclaman: e partidpati"vás- para aclÍegalos ao
que se está a facer no Concello'< ·
das na opinón pública sobar- das in'- Penso que o desemprego é pra eles o
Segundo César Martín~z, Vice-pre_tencions duns manifestantes "cuya verdadeiro terrorismo. Un terrorismo
, ideología es próxima y c:oincidente cotián do . que -son certamente víti- side-nte do Patronato da Fundación
Públi.c a : Rádio. Fene Emisora Municicon la línea seguida por grupos polí- mas, e non simpatizantes.

1

•

mo númeroso público debatendo temas relaCioriados con e$te meio.
Asi, ~stud_mise ·"a rádio como
meio de comunicació~ en auxe... ; . .a
rádio como elemento dinamizador no
proceso de normalizae.ión lingüística"¡ "preescolar na casa ou o papel
didáctico da radio"; "as emisoras muniéipais no Estado español: o caso catalán"; · ' 1os · partidos ·políticos e. ~
emisoras municipais".

un

11

ticos que, en algunha otra región,
apoyan el terrorismo". 1ncrelbe~ pero certo, e pódese ver ·na páxina 44
de "La Voz de Galicia" do 28 de Setembro.

' __,; •<¡ }' !

0

de

MANUEL RIVEIRO LOÜREIRO

fene!'~

A e~ta última mesa redonda esta- ban convidados os .representantes de
todos os partidos políticos con preséncia . no parlafuento autonómico
pero só estiveron BNG 'e PCG.
A cacarexada información de que
S-arreiro . Rivas non recébera invitación, . sóuhose qúe ·non era verdade xa ·
que AP explioou nunha carta que foran efes quen. non lle pasaran a-~
rrespondente carta, cando saiu dita
información.
.
Os dous partidos presentés pronunciáronse .a favor das emisoras mupaí_, "tratamos de evitar que a.emiso- .nicipais . .
ra "fosé correa de transmisión do sentir ao· Goberno municipal, procuran-·
·Programación de Rádio Fene
' do fuxir de calquer tentación de venRádio Fene emitirá desde as t1 da éellár excesivamente ~ emisora e ór.mañá ás 4 da tarde nun comezo, tengaos. políticos do Co!'lcello".
Esta era a gran preocupa~ión de do pensado· ampliar a sua programamoitos, polo que artellaron un meca- , ción cahdo se consolide a actuaL
As 11 da n:rañá . abrirá a program~
rí ismo que permitise a autonomía da
emisora,_$en que -esta autonomia tive- ción , un monográfico dedicado cada
se que significar un total descolgue dia ·a un tipo distinto de música.
ondas
. De 11,30 a 14, 15 estará
do ente que.a prómove.
Surdiu asi a idea do patronato, un informativo .divulgativo, dedicado
cada dia a un tema distinto. ,
q~e é un sistema polo qu·e se ·veñen
Lago virá ·un iriformativo toCal fJe
· rexindo as emisoras catalanas.
· Constituiuse ·~>0is unha fund ación. média :hora é un programa ·ru.ltaral
pública· que está ~onip<?sta do seguin- dedicado cada dia .distint-0s aspee. tos da nasa cultura.
te xeito: · ·
As 15, 15 com.ezará un programa
O Presidente será o Alcalde, o Vice-presidente un rnem'bro elixi~o po-_ de sobremesa ti tu lado "A Lam iei.ran. ·
· A frecuéncia da emisora, que difila Comisión de Cultura de entre os
·· seus membros.
xe o xorrialista Pablo Lago, é a de
Os voeais serán elixidos un . por 105 MHz-FM, e at-e se pode escoitar ·
cada grupo municipal e segundo o desde A Coruña._.
número de concellais; u~ representante das AA.VV., outto das AA.CC.
AJ~: .
1
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Esta concesión estaban tan "can-· a~s tempos que s~ viven en calquer tla vaia c
tada" que leva,ba· todos os requi?itos; - cidade", en. palabras dun ~rquitecto.
desta a'
faltáballe_ só . pór nela "os armacéns
un hip(
Son tamén os mái$ rnii.ecidos pola
. que se ' co.nstruan n'esta parcela levaopinión . pública, pero hai ol.1tros me- , pero·,
rán por ·no me "El Corte Inglés"; o
nos advertidos óu que o mesm0 Al- nado, p
éiemais estaba todo ·" en orde" xa nas
calc,le califica como grandes logros da
condicións .e no estudo de detalle que
sua xestión, e que non son máis que
fixeron os técnicos~
·rotundas claudicacións.
Só El Corte Inglés podía. cumprir
Dentro destes últimos temas hai
..
.
as condicións requeridas.
que incluir a saída da autopista en.
rbnGmBb0'1 'f11iÍírv' Asi, uns terrenos que estaban cata.- . Palavea e a 'Avenida Alfonso Molina,
fogados . como de servicios_ públicos ... da ·que se quer facer uI-lha via rápida
pasan a ser edificábeis pará os' g'r'an-' '· de entrada e saída 'da cidade. E'Sta sodes armacéns . Nen sequer se sacan a lución fo~i pactad·a pofo próprio Al- ·• -...~
calde co MOPU, e canta coa oposición de todos os viciños da zona e
No prego .de condi- - coa da meirande parte dos partidoscións só.faltaba que políticos.
O que se~ pretende facer na Coruña
puxesen .xa o ~oma é algo asi como o que se quixo facer
dos almacéns: 11 EI en Vigo co célebre scalextric quemarre ao pé de El Corte Inglés. Aqui taCorte Inglés"
mén están os grandes .armacéns polo
meio e o intento de que unha via rásubasta' istes terrenos, que conforman ,
o meÍrande património municipal.
Por que? Entenderano enseguida.

Manuel Soto,
. un coristrutor na sombra ·
O Axunta-mento non quer cartas,
- quer que lle oferezan terrenos a cámbio en zonas nas que os necesita. Surxe aqui outra pergunta de contado :
por .qué o Axuntamento, que ten ainda o Plan se aprobar, .non recalifica
eses terrenos se- lle fan falta? Pois
n<:>n~ pon o fai.
"El Corte Inglés" proporciónaUe
estes terrenos .en distintas partes da
cidade.
Emerxe asi a figura de Manuel Soto un construtor todopoderoso na
ép,oca
Liaño e que agora· volta
mandar no Paládo d~ Maria Pita, senda unlla e carne con Paco Vázquez.

d;

O Alcalde de A Coruña, aínda que socialista, non ten nad~ de ;,rojo", por máis·que o poña o letreiro.
PoJo demáis, a compaña ou cortexg dá unha boa mostra: toda a direita coruñesa, con Dopeso á cabeza.'
O.Alcalde da Corufía c~sou nas ~suas responsabilidades políticas
a tres concellais que mostraron a _súa disconformidade
-Paco Vázquez failles
co Plan Xeral de Ordenación Urbana e pedían un debate interno
levar traxe e garabano seo do PSOE; partido aoque pei:tencen tanto·
ta aos concéllais así
os concellais cesa.dos como .o Alcalde. Un PXOU que serve
aos intereses económ.icos mt)is reaccionários da Corufi.a e que vifia
como-a barba e ~ casendo contestado por todos.os sectores sociais minimamente · .
balo recortados
progresistas.· .
. Por qué este "plan'!? Quén se benefícia? Cáis son
era a única empresa que podia ter os
' os pontos conflitivos? Por qué a postura dos concellais disidentes?
proxectos preparados.
Cómo vai sair Francisco Vázquez adiante? ... Estas e outras
Todo isto c;ieixando xa á marxe a
lnOÍtas COUSaS son :O que ÍmOS tratar 'de c'ohtarlles.
oposición de moitos sectores aos
O 'último alcalde franquista, Liana
Flores, e a sua corporación aprobaran ·
a construción de cinco aparcamentos .
subterráneos err lugares céntricos · da
Coruñ.a, moi na moda da especulaCión da que f.oi unha clara imaxe
Arias Navarro na sµa etapa de Alcal- de de Madrid. A empresa construtora
- ia· ser "Dragados y Consti'ucciones",
pero tivo que dar marcha atrás na sua .
realización, a pro bada con to das as
benzó·n s legais, dada a o'posición po- .
pu lar.
O que non conseguiu daquela Dragados, vaina conseguir agora da man
dun alcalde do PSOE, pero aumentado, xa que en vez de . ser cinco e.stacionamentos, van ser oito.
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aparcamentos ·' subterrárüws.· porque
e·stá demostrado que non son unha
A Goncesión deste.s aparcaÍnentos soluci6n .para o t.r ánsito- na~ cidades.
a Dragados, ac:Íemais dos própriÓs Este sistema xa foi .aba.n do·ri.ado áté .
aparearrientos en si, é unha das· deci- _' por axuntamentos gobernados p©la
sións máis co.ntestadas polos viciños direita en toda Europa que . pre ten e partidos políticos, así "como polos den .camiñar cara unhas cid·ades máÍs
tres concellais cesaqos. Ate AP nesta humanizadas sen deixar de defender,
ocasión mostrou a ·sua disconformi- por supostg, os ·seus intereses de c~adade:
se.
·
·
A empresa adxudicatária tiña xa
os proxectos feítos con añ.'t eriorida- . Outra qmcesión "Cantada''
de, desde a época de Liaño, como xa
Conxuntamente cos aparca~ent~s
dixemos; .todo tan preparado para subterráneos, o outro grande ponto
.realizar as obras que até nuÍlha equi- de discórdia co PXOU : e a autoriza- ·
vocación mandou a · documentación , ción ao Corte Inglés para facer uns dos proxectos da Coruña a Ponteve- grandes armacéns nos terrenps murudra e os de Pontevedra á COruña . cipais da Cubela, próxirrlos á EstaAsi, nos dez dias de prazo que daban ción de Auto buses:

Unha concesión sospeitosa

SotQ era o intermediário entre os
armacéns en cuestió-n e · o Axuntamento. Foi tamén Soto quen recebeu
do Axuntamento a lista de terrenos
que necesitabaª cámbio de deixarlle
construir os .grandes armacéns e foi
tamén este ·c onstru tor quen compro u _
os citados terrenos e llos vendeo a
"El ·corte lnglé~" e tamén quen en .
norn e dos armacéns llos permu tou ao
Axuntamento. Van entendendo agora?
Mais a história xa non empeza nen
queda · aí. Esta parcela ten que: ser
arranxada polo Axuntamento na sua
totalidade, xa que foi vendida corno
se non tivese nengunha servidurne.
Entre outras cousas hai que canalizar
o rºe gato Lagares o que .lle vai custar
bastantes millóns ao erário público.
So~o xa nos tempos de .Liaño lle
vendera unha parcela ao Axuntamento, a de Penamoa, por 120 millóns de
. pesetas. Pretendían construir ali. viyend.as sociajs, pero non puderon fa .
celo xa_que a explanación e alicerces
das cásas éonvertíanas en vivendas de· ·
luxo polo séu précio. 'Agora le.y arán
para ' esta parcela, .que non tiña uso,
os barr~cóns dos ziganos que están na
Cubela, onde van · situarse os arma, céns. Ségúenno~ ... ?
.
Soto está tarÍl:én detrás dos aparea- .
·mentas subterráneos. Cambiouse un-.
ha concesióB. · do aparcamento pola -·
· canteira de Santa Margarida-. Resulta
que Soto é accíonista maioritário da
-empresa dona sfesta canteira, na que,
primeiramente, se quixeran instalar
os armacéns, e que non puderon facelo dada·a oposición viciñal. A)biscan?

Acordo leonino con Defensa·.
a cámbio da Capitanía
Estes son os t'res aspeifos máis
contéstados do PXOU, e sen entrar'.
en detalles técnicos . que o califican
corrio "altamente regresivo, xa n_o n a
respeito do que se tiña aprobado na
_anterior 'corporación, senón tam~n

-Alcalde
adir it
Francisco Vázquez é un alcalde de direitas, para moitos.
Primeiramente poli! polítka que leva, que benefícia aos sectores máis conservadores e reaccionários da cidade, '
asi como ao gran capital, cc;>mo quedou
demostrado noutras partes deste infor..me.
En segundo lugar porque foi poste
pola própria dir ita económica. Os pon certos
, deres fácticos apoiaron a Vázquez ca
So l", "Pr
ra a Alcaldia.
nha estr
Unha mostra está ·nos meios de co- stas den
municación', que responden aos intere
undarner
ses máis conspícuos da ciudade. Aí es·
os.
tán a laboura de la V..oz de Galicia ou
A ca
de Antena 3, que nunca atacaron ac
Alcalde, é máis,
usadas por este co
mo portavoces, atacando ás veces ao
que teñen a "desfachatez" de contra
riar ao "Rei Sol", Hai qu n afirma qu
iSto se paga desp()is en favores como
compra do cine Finistene ou o p rmisc
para ampliar as instalacións do xornal.
1 Por si lsto fose ouco, gora pactou
con AP. co que non periga para nada o
Plan de Ordenación Urbana, pé~e á
oposición dos tre concellais disidente .
Pero o pacto, ainda que renovado. non
~ novo. AP nunca xerceu d oposi·
ción, il Dopeso e Franti co Vázquez
sempre votaron xuntos. Adem · o Al
cald nomeou a Dopeso :xefe i:la oposi
rensa. 1
ción. con coc e de pa~ho.
E tamén un alcalde de direiga as amén dir
unicipal
sua! formas ditatoriais, que lle valeron
unha co
o mote de "ditad~". Asi a s própriOs
concellai fainos ir con garabata e tra
xe. Ademais failles ~ndar coa barba e o
·a e menr
cabelc recortados.
,

san

Ainda asi, a popularidade do alcald
nas capas sociáiS meno" tavorocida é
grande. grácia · á sua forr('aa de ser ch
le ·ca e . a ~apoio dos meios'd comunica
ción.
..
Para darHe unha· rasppsta, sobreto·
do no PXOU, os partidos ' políticos i
sua·esquerda, 'Jfttidades viciñnis e cultu·
raís éstán en conversas para facer. ·unha
frente comun de oposición, faltartd1;J '
por estudar só as acción conctet~s de
propaganda e organización.
Para contrarrestar i!rto, o Alcalde
esté¡ . potenciando novas AA.yv: para
éonstituir unha f:ederación de A!>ociacións p~alela. tenciona"do sacarlle for'za á ~a - existente, á que non deu c:on·
trp)ado. Adetnais quer tfaéér · dístritos
municlpais para tirarl~· ;protagonism
ás distintas asocf.a'cións vidñais.
· . Haberia tamán ·que referirse aquí ~o
seu antigaleguismo e a cómo hoxe, por
máis que o 'Axuntamento firmase célebre doct11nento de Santiago, o noso
i~lioma non se usa para nada nas cues·
thtons municipais~ e a outras moitas
cousas máís ' que serian dignas dunha
novela. Noñ sabemos se Xavier Alcalá
xa o recolleri~ na sua, \(etada" no seu
día, no Prémio Blanco Amor.

o

11

Agora

d·e· Ordenación". Ún Phmquexa tiñ!l ·
el.a borádo :a Corporación anterior e
que o PSOE, incttmp_rindo os pactos
de- goberno, fixo que quedase · sén
"El
Corte
Inglés"
p_
a
F.a
ser
el
o
pri-·
aprnbar, alegandQ que despois das
de
tla
vaia'
ccmfluir.
pert_
6
_
d
eles.
·
AG:J
la~
estaban
_
e
n
co.
n
sonáncia
·
coa.
perm.a1er
desta avenida tarnén se van insta- meiro que abra as portas está retia- µéncia :-cta Capitarüa da Coruña- e aí
).
García Sabell non se eleicións "haberia unha nova c:Orrelaciót;t;de forzas, o que permitira melloun hiperm~rcado de capital 'fran- sando .a implantaci9n d~ "Aicampo"
estiverO:n as rtegoci&Cíóns. Francisco - •
ola
,
desde a administración municipal, se- ·Vázquez, qüe,.)0go apresentou estes ~ quer apresentar a P-:e:. .r alo".
.
pero·,
a.inda
que
está
todo
solune.
Non
s.
e
sab; mol ben o.'que queria"
_
gundo fontes achegadas· ao hipermer- .acordos con Defensa como ·altamente
,
~ado,
parece
que
unha
imposiéión
sidente da Xunta pois .
Aldícer con melloralo,
melloralo pa,cado. ·
. satisfactÓrios ·e gran logro, non expli-ra quén, pois que o Plan actu,aJ é moicou cáis enin as condicións Cios tais
·rl0'1
que.r
i>e~der.
·•
, ,
Pero sen· dú bid a o tema que máis
Jo;.;l!1.áis: .rngr-e·sív'd 1qiJe o ~ñterior, se'~reti~aiase cando queira o
ranc1s·co Vázquez p~rafe~ná4a concitou nos úHimos _Eacordos:
.
.
"~
'
~.·
'
%'!'!'>
'''gJhélo
todos os entendidos: . · ·
·
x.é rcito, e pagar o que eles queiran".
cedeu á alcaldia po- . tempos fói o da sede d·a Capitania Eran
. PacoVáiq~ez, xa Alcalde, votou ..a·
nen máis nen menos q4e o q.ue · o "ente pa~ue ·nada. ;E máis, o Axu~t~n:ien~o va1 facer as reformas.do ed1- irñcumprit . outravoita as su as prome-.
S p()d~reS f áctiCOS . Xeneral e os famosos acordD~ c,?. M~-.:-1~ viñan reclamando os miltares desde
. nisterio ~e pefensa.. .
:;. · \.., 1 ,.;
fic10, ms~a~ar antenas e dema.1s obras· ·sas e pactos, ao afirmar que en dous
líai témpo e ªº que -~on acederon as
· ;' R11-s;ulta :que os ~an carare,xados
P.e.
,acond1_c10Jlame~to para que ~ando . meses estarja aprobado-o_P.XOU. -Xa
antefiores corporacións. Agora preacórdos para o traslado dos cuarteis ·séntanno como un logro, ~inda que · chegue a RTVE tena todo p_erfe1to.
levamos un ano e medio e ai.h.da non
S0· ~1..-.-.-191m!'~...~~--!'9--~
J\.1Qu~
vai
gañar
A
Coru,ffa
con
iSto?
foi aprnbado.
.
p.or· detrás. desta daudicación estiY.ese
)Si Agora "O Réi Sol" encóntrase ·con
Nada. Por que· se firmou? ' ·
o compromiso de que 'a 'Capitanía
Primeiramente porqu.e Francisco que as prórrogas se esgotan, re;matanq uedaria na Coruña.
,V~zquez. -é amigo persoal de -Xosé . do a fins de ano o prazo, tendo des~ Marfa (:cilviñ? e logo porq:ue pretenpoi:; a-Xunt~ seis meses para informar -.
Outros convénios leoninós·
de que en b_ase a 'esta am_iz_a~,e A Co- desde ··que ·sexa' apr.o bado provisoriaNon foi só este convénio o que fo- - ruña teña -~un enlace directo con Ma- .· mente_. "'.·
·
mou Francisco Vázquez ruinoso.para
drid sen .P. asa{ p'or. Santiago. Polo de- ".
·
1sto qu:é significa? Pois que a ·susa cidade. Aí está :tamérí o aéordo coa
mais . "O Faril,ón Vázquez" poria ao
RTVE de cesión .do edi,fício d,a Terra-" frenie da sua de1egaci6n a unha. per- pensión dé licéncias decretada UHmtras non se aproba o Plan remata, co
za. -unha cesión ·por 50 ·anos sen que . so_a de confianza. ··
rá·
que en poucos meses pode. qued~ to- .
E,'. seguinc;lo cos conveqios, . non ·
.
talmente estrag_· ado o centró da Coruhai que -: esquecer o· que~ Jixo co -De~ :
portiv.o_· : .5 O anos -de cesión d'e _Riazor ña.
Malena Estévez. Militou no PSP en
·
Así' as·_. cousas, .a Francisco· Vázpor. cfücuenta pesetas!, .:Vnlias
instala- . quéz - non ~ lle queda outro rernédio
Lugo, foi logo concellal do PSOE en
Jerez ~de la Frontera,. onde 1ivo ·p roble. cións publicasªº -servído-dunha entF q~e p'actai coa Conséllaria ge Ordemas co seu grupo político. No último
dade privada d.e9-icada ~ ªº espe-ctácu:
· .nación do Território paú1. que isto
festival de cine trouxo a ·un grupo anlo, como xa_te:mos comerih do. :_
daluz a actuar á díscoteca ;,Manuel" ·e
·Poc;leríamos· falar, tam ( n GO convé:- :non suceda; porque -é quen concede
as pr.órrogas e quen ten qu i infortnar.
as facturas, bastante gro!¡as por cert<J,
dinio subscrito con Aviaco para que seEn 'máis dunha ocasi6n tense visto
a inda están · sen aclara~ nas contas do
. guise realizando os 'VOOS , _á Coruña,
festival.
- ccnrier ·xuntqs- ao , Alcal~e e o Consetlep9lo cal 0 Axuntamento paga _os. dHi- lleiro Carreñó,~ estándo
primeiras
Xosé Nogueira. Foi secretário do .
:on- 0 Vázquez, o ~Rei So l " con Carl os Lu is Rod r íguez, un d os font.aneiros·.
cits que . ten a ..comp:µiia , nesta liña
Gobernador Doming.; Ferreiro, qu·e o
·
ve·ces González Dopeso como i.Q.t~rbotou por ser confidente de Francisco
con Ma_drid .
mediário·.
.
.
·vázquez . . Está mal visto polo resto dos !
Hox.e até González' Dop-eso , un
Agora
s6u
bose
·que
Anxel
Mário
forfontaneiros e polos concellais, áos.que
' pouco o criador ~e coruñesismo, en
vista de cómo están as co1;1.sas e vol- · Carreña, e ·alguns achegados seus, te5omete a unha dura marcaxe política.
)stC.
Foi dos comisionados do ano 79 para
tando. á realldade, xa ten .maJ1ifeslad0 · rrei:ios na cidade herculina, e q:ue alFrancisco
Vázquez,
ao
que
se
co
ñece
"moi
branda"
e
ten
proposto
dotar
á
poguns destes terrenos ·teñen outra caliresolver· a crise da agrupación local .do,
n
certos
meios
coruñ
eses
como
"
Rei
Policia Muni-cipal de material anti-disca
. que hái que-e§qu-ecer ª Álvedro e pe- · ficación. distinta que a que tiñan no
PSOE xuntamente con Salvador More:
Sol" , " Príncipe" ou " Faraón", mantén
túrbios.
dir que fagan i.rn ramal· da autopista a anterior Plan. ·
da, Francisco Vázquez e -Dqminge Fenha estrutura de goberno acorde éon
López Calvo. Comisario Xeral de
rreiro.
Labacolla.
Hai quen ·afirma que esta recalifistas
denominacións,
xogando
_
papel
co
Exposicións . . Pertenceu ao PC, a inda
- Burgos Plaza foi o pri~eiro secretá-"0- Príñeipe· Vázguez" non · cum- cación entra no pacto ño Carreña ,
01'9und amental · a sua "corte" de 'fontanei que antes foi nacionalista ~ militou no
rio particular do- "príncipe Vázquez~',
priu a sua promesa eleitoral e agora Conselleiro, ao que veñen situando ulesos.
PSG; agora afiliouse ao PSOE. Está vinqtien se viu obrigado a revelalo .do carencÓntrase a4emais sen apoios neste timamente detrás de mbitas -e.speculaculado ao "desarrollismo" urbanístico.
A cada funcionário destes tenlle
·go dada a sua pouca cápacidade. HQx~
tema, nen poi part~ do Goberno nen -cións urbanísti
·
· ~ cidaColaborador_directo do Vázquez Pozo
signa do unha parcela de poder, encas en distintas
deambula polo palácio de- Maria Pita sua, á pitgl coruñesa.
.
d ~s. "~
na anterior corpqración, era un ardente
rentándoos cos concellais por mor de

ou

...-

,h.

as

ontaneiros do ··Rei Sol''

mpet éncias.
Pero os "fontaneiros" non só están
nfre nt ad_os cos concellais, aos que
ntro lan e recortan nas suas atribu¡· s, senón que o que trata Paco Vázuez é de _que estes mesmos fontaneios estexan en_frentados entre si, para
ue asi non ex istan compadreas, consiració ns, e el poda ser o mando único
o que recebe o "chivatazo" de todos,
ara asi controlar todas as esferas do
oder .
DSi •
uez
Os funcionflrios máis destacados
Al
nos seguintes :
Carlos Luís Rodriguez, xefe pe
osi
rensa. 180 mil pesetas de soldo. Foi
amé n director de "E Orzán" periódico
a!.i
unicipal. Estudou nos Maristas, o que
ron
unha constante dos colaboradores de
riir
aoo Vázquez, militou en ERGA e lago
tra·
o PSG~ marchándose ao PSOE co seu
eo
'o e mentor político Rodríguez Pardo.
Agora é un antinacionalista furibunlde
o, como o demostrou primeiramente
'JS é
o colectivo Ultreya e logo como cro;hu
ista político de "La Voz de _G alicia".
orne intelixente pero intrigante, que
é estivo a "paquetear" con Marfany
esde "El Orzán".
·
Eduardo Blanco leva a parcela ~e
eportes,_e foi o _inspirádor do famoso
trato de "cincuenta anos por cinuenta pesetas" .da cesión do 'Estát:lio
e Riazor ao Deportivo. U.nha política
otalmente contrária á.-do programa soialista de deportes, ainda que non é de ·
strañar dun ~orne que. se apresentou
o ano 77 nas listas do "Frente Nacioal", de inspjración ultradireitista.
Raruón Núñez é o encarregado da ·
arcela de Educación, ainda que non se
be moi ben ·cál pode ser realmente o
u cometido . como fontaneiro, pois
ue o Axuntamento non téri compeéncias nesta área. Compañeiro .de estuos de ·Francisca Vázqt1ez, procede ta, én dos Maristas, exercendo de· profeor en Santa Mar.ía del Mar (xesuítas),
per.t en·c e é) "Padres e Maestro.s ", é)socia- ~
ión _que ten nioj ·pouco qmf ver co so· ialismo.
Martín Losada, procede da "'Falar:ie", . ten cri~icado á policía por ·

defensor dos proxectos a11teriores do
Palacete e Ouiósco Alfonso, pasando
hoxe a ser defensor dos ,de de Francisco ·Vázquez.

E certo que a contestaci.ó n medra
dia a día, e que o apolo de . Madrid a
P~co Vázquez xa non é o mesmo de antes, por máis qúe diga ter tiña directa
con Guerra. Hoxe "O Far.aón" ~a nón
ten tanta forza de votos coiñ~ an~es,
nen controla o Partido a · nivel ·galego}
ainda que segue a ser 1.111 ,~rbifro im~or- .
tante·. ISto era o que
.,d aba forza ·
diant~ de Guerra.e o que o ~ebilitóu. .

lle

sen cometido directo nengun ainda que
ten como cargo -0 de secretário de Gru po Municipal. Foi. funcionário do
PSOE na Coruífa e suspendeu u.nhas ·
oposición a bedel. · .

na

O Consellerro Carreño
eoPXOU
Pero voltemos outra vez ao "Plan

Un pbi11 entre bastid ores··
Para .remata¡ co "Pla~ Vázquei'',
dicer ·que este non tivo a ·sÚJídente
propagand'a pública para que os cidadanos ó eoñeceseÍJ. na sua total di_mensión, .c omo se fixo ' noutras éapifais e como fycera a 'anterior Corp-ora- ·
ció'n.
Agora non. lto_u.bo campañas de
propaganda, ·nen 'explicadon. polos
·b árrios, nen mesas redondas e debates ~onde estivesen presentes os parti~
dos políticos · e as entidades· viclñais.
Ademais disto, e para que todo mundo estivese ' ben enterado e pudese
apresentar alega:cións, o J;>XOJJ puxo- .
se ·a exposición pública no mes de . '
·
Agosto ( ! ?) ·
. Tirouse un caderniñÓ propagandístico, pega.do -polo - Axuntamento",

'.

"

~A . firma

do-. convénio.:·

co exérci.t o a cámbio
. da p,e rmanéncia de
,. ·capitanic:t ·,
en La Voz. de Galicia titulado "Momento Histórico para La Coruña", referido ao Plan. O qu:e non ·dician era ·
·ql,lé pensan ele.s que é A Coruña.' Sé
" son todos os· cidadáns ou son as capas
privilixia.das, porque este, PXOU ti,vo
a contestación de todo 'O ,mundo,
agás certos sectores·da direita coruñesa, _xa que nen eles mesmos serian capq,ces de facer U:nha ordenación rñellor · que defenda os seus intereses:
Ainda asi, houbo sectores da direita,
os que qnedaron marxinados no , reparto, que se .mostran di:_sconforrñes.
"Vaia Plan o do "socialista V ázquez ", se non é tdnto ten que· estar
forrándose'', . dicfanos un experto
municipal.
A. EYRE
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e corporeizaban o · axioma de Risco, o seu pequeno programa de dialecticida'de e crítica do
rpodemo: :'~er, . 4if~rente_ é ser e.xistente".
Gáliza era a pátria perdida, f;> IQ.ito da 'r econciliación, a Arcádia onde 'a esperañza e a utopía'.
se conxugan, o lugar que Ernst Bloch mentou
ao f alar da "pátria onde non estivo ninguén,
nunca".
·
Galiza, a suprema identidade, "era o resultado necesário da introversión, do sulagamento alteiroso e &obérbio donoso próprio ser: era o rest,Iltado preciso do noso barresiano culto do eu.
No . fondo, a moral nietzcheana fundada na
pura afirmación do individuo mesmo, da diferéncia, tomaba ribetes ·de san relixión. Transposta ao plano colectivo.

I Vencidos
"Eu caracterizaria aos homes do meu tempo,
preocupados polas cousas do espírito, dicindo
que éramos - e somos- os auténticos Vencidos
da vida".
Risco formou· parte, idealmente, da comunidade dos derrotados. N el, corno acostuma a
o correr, " a cham'ada do épico nasceu .do sentim ento da derrota.
E evidente que tal afección non ten nada de
singular nen no noso século nen no pensamento ·
emanado nos pequenos países. F oi:man parte
dos· vencidos fango xente como Pessoa (metáfora da modernidade), canto Ferrín ou Salvador
Espriu (homes certos da· dificuldade de viver en
nacións de xorda esperanza).
Sentirse parte dos derrotados significa en
Risco pensar, baixo o esquema do aristocratismo, o golpe da decadéncia. (Isto ten un lado
mao, como todo aristocratismo, constituído polo hierarquismo "púñamos o acento no espírito, ·
e o espírit0 é dewte . hierárquic~". E un lado
bon: a denúncia, desde o · tema. nietzcheano do
pathos da distáncia, da fealdade esencial do
existente, da sua vulgaridade e mediocritlade insoportábeis. Do conceito da degradación dos valores emerxe a atitude da afirmación de bons
valores, de valores dandis, elegantes, non comprometidos coa decadéncia.

u Espírito

V A titude activa

~ª

'~.: ' ,l .a ---..
· ., a

Hylicos, psíquicos e pneumáticos. Na renovación da casuística prl.scilianista está o te'ma
que Risco enúncia asi: "No tempo da vitória
dqs homes de talento os homes de. espírito deveñen inadaptados".
Isto é:-no tempo da vitória da razón instrumental, positivista, chamada burguesa, denunciada polo Círculo de Frankfurt precisamente
por irracional e defectuosa, o home que quer,
como solicitaban as vellas e novas relixións, renovar o mundo, espiritualizalo, secuestralo ao ·
impulso do mero interés, devén inadaptado, niilista no caso extremo.
Non obstante, e pésie ao que deixou escrito
no próprio texto, Risco non viveu a deéadéncia
como inelutábel. Influenciado como estaba pola teosofía e o gnosticismo, non deixou de alimentar á idea da recriación do mundo. O seu
pesimismo non-deixou de abrigai a e·speranza de
que a tradición da terra cumprirá a sua promesa
'
·
sagrada. .
O dandy, ao aturar o mundoJilisteu e vulgar ·

presupuña que mantendo a sua figura esencial
·(conformarse un mundo á medida do seu estilo) e aténdose a cultlvar o esprit, o mundo man- .
teria pola sua vez a posibilidade de rexenerarse
despois do caos .. A fealdade, desde este ponto
de vista, si tiñaemenda ainda que fose futura.
"Tíñamos un mundo, un reino interior, semente acesíbel aos homes con espírito, mundo
onde collian realidade ·os posíbeis". N este plan
as obras de arte, o mesmo que a Natureza, eran
ó terreno da revelación, da IluminatiOn. A versificación da posibilidade da exist~ncia daqu~l ·
mundo, da terra incógnita ( 1).

111 Sóciedade,

~a tu reza

"O iniilligo· natural estaba noutro lado: non
fux-íamos do meio natural, senón do Jlleio social qu~ nos arrodeaba". ·

O risquíán humanismo heterodoxo que renega do mundo podrecente, do mundo do social
no quer, porén, pecharse á posibilidade da salvación. Eela .ten un nome: Natureza.

Poderia, o rebelde segregarse da sociedade
mediante o recurso á indiferéncia. Poderia .o in. d~vidualista reaccionar contra o ambiente social,
real e ideal, do seu temp? industrial e filisteu
mediante o cultivo da liberdade interior. Poderia o sobérbio ser _fiel ao seu eu até o fin, e o
exotista sulagarse no seu ensoño.
N. 255!10 DE OUTUBRO / -1984

A Torre de Almasi levaba no seu interior unha fé e, como toda fé, aspiraba a reconstituir,
axeitadamente á Idea, o mundo. O pesimismo,
que declaraba aturar o mundo cunha sorte de
dandismo, era unha negación determinada que_
implicaba algunha afirmación -a que despois
veu ser o Soño da Terra.
A aversión á mediocrieade, á vulgar fealdade
· do mundo, veu tomar a forma da militáncia nacional. Risco, o mesmo que os outros integrantes do seu cenáculo, continuaron (ou talvez empezaron) a desprenderse do carácter de masa
para constituirse en suxeitos guiados por unha
boa metafísica.
·Tomaron opción por unha conciéncia moral
que -sen dúbida era escéptica a respeito do entornó social, real e ideal, d~ época, mais que
non por iso se repregaba cara o Eu, senón que
escollia o camiño da acdón, da pureza. O Eu,
considerado como obxectivación do espirito da
Alma da Tera, só podia preservarse se, ao mesmo tempo, tencionaba preservar ao país no seu
conxunto.

Excursus

•
Mais, mentras ese home consérve o minimum
de esperanza na recriación 'd o mundo, a nature-"
za e 0 pasado apareceránselle como a inocénciá
e 0 antídoto á violéncia doforosa que 0 falso
progreso ·e a razón falsa exercen confra esa Natureza e esé Pasado; contra ~quilo que foi -chamado, en certa tradición nosa, a Pátria da Terra
e dos Mortos para reclamar· a _sua perduración ·
mil primaveras máis; contra aquilo, enfin, que,
para ser si mesmo, non p.ode senón ser diferente
e negar a violación que, contra esa distinción, ·
exercen as racionalidades· e os mundos a elas
aparellados, que non admiten máis qüe 0 qué'i
elas/eles próprias/os secretan.
O núcleo racional do. anti-racionalismo, a
verdade histórica do anti-'progresismo radican
nisto: deixados ao seu libre albedrio, eles provocarian a morte por asfixia de todo aquilo que
non -cabe no seu conceito ou na sua consideración do útil ou efic.az. A mentalidade orientada
.a fins, desprovista das nocióps de estilo e de mesura, non repara en meios.
O romantismo, o atlantismo, o misticismo, ·a
posición a rebours, o individualismo anti-social
e anti-gregário, o pesimismo dandy ... etc., son
os nomes que tom·a en Risco a imperfeita reflexión do Espírito sobre si mesmo para limitar os
seus excesos imperiais e, no mesmo movimento
do tema, valorar as cousas.-por si mesmas, independentemente do primado materialístico da
utilidade.

IV Galiza
"Ora, o problema é cómo, sendo como éramos e como somos, individualistas, inadaptados,- anti-sociais, anti-gregários; introvertidos,
pudemos vir parar nunha cousa.que semella tan
cotiá e gregária, como é a nosa entrega a Galiza,
que na esénciá é a afinnanza teimosa e forte da
grei galega".
·
O prÓblema. O· problema era cómo salvarse
do vulgar e do filisteu, da apocalipse do progreso e da traxédia da decadéncia ou -poi outras
palabras suas- do prunado da utiÍidade ou da
materialización dá vidá. O problema, digo~ erá
cómo salvarse.
.
· .
A rtatureza era a salvación, ou .sexa a paisaxe
histórica onde se movia o .espírito, "ese sinal na
man d~ Deus". A natureza ·era á cifra e á alegoria da reconciliación, a promesa do sublline enfrente da desolación.
,
,
Enfrente dun progreso romo e utilitarista,
signo· da barbárie da sociedade burguesa, dú.§éu
traballo e das suas mer-cancias, a Natureza--que
está historicamente determinada e que, efectivamente, non deixa de pouxar os seus sinais no escrito- era, como escrebe ·o Th. Adorno, "a pegada que <;ieixa o non idéntico nas·cousas presididas pola aura leida Ídentidade".
O achádego do exótico na própria Galiza, e a
crítica do int~rnadonaíismo e cosmopolitismo,
respondían ao mesmo mecanismo que suscitaba
o culto do eu. A pequena nación, o mesmo que
a pretensión do home de espirito, simboliZaban

Risco realizou a crítica desde a torre do fidalgo e a morada nun país periférico e vencido
do lado mao da Modemidade.~
. O anxioma "ser diferente é ser existente" •
e~erxe, en realidade, da crítica ao positivismo
racionalista e da civilización a el aparellada. E
é que, se a figura esencial do racionalismo consiste en subsumir ao mundo irnperfeito nas suas
regras áureas, o -modo básico do industrialismo
consiste en reducir todo a unha mera mercancia
intercambiábel. En ambos casos, proscrición da
diferéncia. ·
E de afirm~ción da diferéncia é do que se
trata no Risco de "Nós, os inadaptados". Eu
son e son galego e quero preservar o que son e
oponne ao que o viola: Disto se troca, en Risco,
a moral dos fortes de Nietzche. O reproche ao
.moderno, contra certas apariéncias, realizase
desde o moderno filosófico e neste factor' basea
parte da sua forza o argumento.
oposicíón do 'discurso risquián á estes
aspeitos da modernidade era pola sua banda incompleta e unilateral, e non conta entre os seus
menores defeitos que, en certo modo, permiten
.u nha interpretación regresi~ e obscurantista
das antinómiasrdó progreso. Interpretación que,
· pola sua parte, facilitou o paso do Risco que lle
ofereceu un conceito ao nacionalismo galego,
ao Risco apaloxeta ·do inundo macabro dos
. anos cuarenta.
· A boa natureza é o bon pasado pasaron, en'tón, a . seren cómplices da cousificación malvada, polo mesmo que Risco pasoil a ser de eón. sul epónimo e filósofo da xeración, a triste individualidade a xulgar con distante ecuanimida·
de.

Mrus a

( 1) A postulación dá posibilidade
da re:lj:enaración e da utopia -que o

. Risco "pre-nacionalista delatatia como
- filistea- vislumbrada através da natu- · reza e das obras d~ art~, induce a pensar na hipotética riqueza dunha confrontación do conceito de Saudade
en V. Risco e de A·u ra en Walter Benjamin.
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por-q ue. a mem6ria histórica -failles ver
que os pactos e os acordo's : as maneíras de ·unión· con España éstán resultando· gr'avosas e da.ñosas do seu
feito nacional.
AÍ hal unha pequena história soHoubo unha '-'aperta de Vergara",
bre Cáls , poden · ser os pontos máis
Cre que a intención do 'PSOE de
no século p~sado qué deu cabo á pri"conced íbeis" da alternativa K.A:S, e
rematar con ET A-m res posta -ao seu meira guerra carlista, pero esa "apertodo indica que
ponto referido á
desexo cÍe obrrgar a HB a _modificar . ta de Vergara" n·on foi respeitada poautodeterminación é o menos "conos seus ci'itérios de intervención poli -la parte esp_añola. Houbo unha Repúced íbel", pois para os ideólogos _d o
tica? blica' española que corícedeu, non no
sistema é o que "socava a sácrosanta
ano 1931 .ou .32_ como aqs cataláns •.
Hai
unha
·pugna
dentro
do
PSOE,
·
unidade da Pátria" . . senón no .3 6, en plena guerra, un Esdo
goberno,
d,os
_
partidos
da
Refor. No ano 82 houbo unha proposta
nléU ~n querer descobrir que é antes_ tatuto dunha autono1T1ia m_oi ampla
formal de negociación por· parte de
o
· ~o-· oi.J a galiña. Hai xente que di - · q'ue xa sabemos ~r:no rematou e en
ETA, despois dalgunhas accións moi
que
-HB funciona cu_n "princípio de qué circunstáncias -se o~torgou. E
duras (a destrucción da estación de
autoridade",
xa sabemos a qué se re- agora ha.i Únlia Constitución imposta
, teléf~nos de Ríos Rpsas, atáqued~ri
1 1
1
firen
e.que
se
se elimina ese princípio e rexeitada polos bascas, hai unha via
Barcelona úe :aricfs cc'.?art~is 'éri Eus~
va4
ser
unha
dispersión. Pero as autonomista mor moderada, e non
isto
k~di); e Úiose unha oferta. Orix_inou- .
cqusas
non
son
tan
sinxelas e o pró.- respeitada polo Goberño ce'ntral.
se daquela un rebúmbio . semellante
Garaikoetxéa
recoñe~e que, se ~ _ _ _ _,;..__.........;....._ _ _ _ _ __
prio
ao que se ócasionou agora e Martín
desaparecese físicamente ETA -e se
Villa dixo, _daquela senda ministro,
mantén o proble.ma nacional, v_an sur- . O PSOE NON VAi
que se hai que reformar a Constitu:
..óutras ETAS e a radicaiizacióri do
xir
MODIFICAR A SUA ·
ción é para afortalar máis_a "unidapovo vaise expre~ar doutras maneiras.
POSTÜRA VERBO DA
de da pátria(', e que de direito para a
· Tx-iki Benegas, Múgica Herzog,
autodeterminación nen soñalo.
AUTODETERMINACION
García
Damborenea, os ·_ diri_x entes
Cando se falou da "Mesa pola
bascongados J~ -PSOE, son · partidá. Paz", d íxose que Felipe González
rfos
verbalmente--diso: "machacar a
Consecuéncia?, que llon hai for- "
oferecera a Garaikoetxea a posibiliETA
que
despoi_
s
se
.vai
diluir
coma
mas
de articulación do feíto nacional
dade dé que se dese unha anistia, de
sucre". Pero non son i'diotas e real- basco dentro do estado-nacioni:íl esque se integrase Nafarroa, de que se meñte
que pensan é algo · moi dis- pañol, 'porque non. está demo~tra-nd_o
retirase a Policia española, pero de
tinto,
porque
revan aquí moitos ·anos abando toleráncia e pluralismo-__como
autodeterminación nada. Esé foi un .
e
saben
que
é dsi~infa a solución. para nos aceitar a nós, co desenvol~ioferecimento secreto e Felipe Gonzá,
.
ETA
non:,é
a
orixe senón o resulta- . mento da nasa língua, do n~so poder
lez tentouse a roupa, facendo ·unha
·
do.
E
~
a
expresión
dun descontento· e político, dos nosÓs concertos econ'óoferta ao máximo do que podía. Agodun sentir de capas amplas -d a _sacie- micos .. E iso sábeo o pavo. E ese é o
ra mantense a mesma situación .
dade qa_e se ven ·e ncaixonadas e''que trasfondo da dgu erra dos secretáteñen que recorrer. á expresión arma- ríos", da "guerra das bandeiras", e da
da,
á apoialaí a sosteia, a dar infraes- . crlse manifestada diánte de. tod~- o _
QUERENSE APROPRIAR
trutura_
-loxística ·e a dar seus ~illos. Se - que supÓ.ñ a Éspaña, españolismo e_es.
DO TERMO
esa sgluc'ión de raíz non sé ·ap,lica, .o pañoli~ade ~n Euskádí. lsto é asi.
"NEGOCIACION" PARA
.- 0 fénómeno do desencanto, da ta~
_,_gobémo para si próprio reco'ñe_ce _queVALEIRALO DE CONTIDO
- -a situación pódese paliar un ano, re- lla de combatividade que se dá no Es- ducindo -a capacidade de foga, ainda .tado español, qué repercusións ten en
sendo.. i'so moi diffcil, pero os niveis Éuskádi?
O Estado -pode modificar a atitude
de : conciéncia do pavo permítenlle
nos afecta. Non é que
a respeito dos presos por delito de
- éStimar, tamén a eles, que se _vai reAquí non
sangue, ·a PSOE pode modificar a sua
con mellares abscisas e
funcionemos
prodi.icir o asunto.
atitude sobre Nafarroa, pode aceitar
1
·
coordenadas
polítfcas,
pero si di~~in1"akolo" é o nome con que é coñ'ecido en Euskádi
...'":""'
os plantexamentos de HB sobre teEJ, qué
os pactos dos - tas:
no ·Estado español a
1
Joxé Anton Ejido, 'Takolo", forma_:parte:cta.oficina 'de prensa
mas sociais, como o paró, a legalizaGobernos - francés e es~ñol, qué se
anistia ~ absurdo, porque p~r grácia
d
e Herri Batasuna, e é integrante do Comi~é Ce'ntral de HASI,
ción do euskera, pero da autodeter.. inte~cámbia?
- ou por desgrácia o GRAPO ten · moi
minación en absoluto.
asimesmo é colaborador habitual -do diário-basco Ll-Egin".
Parece ser .que movendo os fios da -'poucas simpatias; pero aqui a anistia
Aí plantéxase a lóita máis forte a
Nesta entrevista repásase a actual situación po,lítica de Euská~i.
Internacional Socialista, e as süas afi- é· algo absolut~mente vixenté nos
longo prazo. A autodeterminación é
niclades, os españois conseguiron des- .. meios universitários,_ - intelec.tuais,
o "leit motiv" básico da loita basca.
.entregar as armas primeiro, e ese é o estatal, que é· Arzallas, a quen até _hai
pois de moito esforzo qUe -0 Gob·e rno ·obreiros; nos centros vita is do país.
pouco se tle coí-lsideraba socialdemóCómo xulga a proposta de Barrio- tema que · se d"isc ute · ·
R-eivindÍcar a soberanía nacionaLen
francés reconduza a sua polítiéa a
crata e agora aparece demócrata-crisrespeito' dos refuxiados. Houbo un
E.xtremafüira é a_psurdo, na comuniComo ve as declaracións de ·G-arai- tiano, é Román Sodupe, _-Mitxel Unn uevo? Engade algo novo á situación
pacto entre Defferre e s·arrio11uevo, - dad~ autónoma de Madrid igual, pero
de E uskádi?
koetxea á prensa francesa di cindo zueta, que son quen teñen o . poder
que
o novo ~inistmde Interior franc
aqui é algo que move ríos e rios de
Engade algo novo. Durante todo o que · el era un nacionalista radical, no EBB (Euskadi Buru Batzar), e
Cés
subscrebeu.
lsto
baséase·
en
que
tinta,
algo permanente -na vida políti- ·
proceso da reforma ternos contem- partidário d~ direito de autodetermi- doutra bandp está o sector de Gar_aise
vai
·
colaborar_
coa
'baza
-repres·jva,
·.
ca
de
todos os- par:tido~, favorábeis
plado cómo o sistema e os antigos nación, e a posición do PNV a respei- ko~txea, que se. sol·i9ariza cos ex_p~lcoa
b~zá
de
tolerar
o
GAL,
coa
·baza
o'u
non
á-autodeterrniriación.
franquistas se aprcipriaban das pala- to das extrádicións? E un -fenómeno
sados en Nafarroa e que ten as simpa...
de qu'e a 'lnterpol aceité as demandas _
político de radicalización Ol.I unha
tias da base nacionalista.
__
bras que foran caras para nós até o
de detención internacionais e·permimomento;· a "democrácia" a "anis- simples conxunción de factores interSon ·factores bastante complexos
tir · as deportacións. En troques de ~. O PROCESO DE
tia", que prostituen despois do indul- nos do partido?
que explican un proceso de radicaliqüe, unha vez acorralada ETA, o GoCONCIENCIA NACJONAl
tillo do 77, a palabra "traballadores",
Hai que entender 0 contexto no
zaC:ión que afecta a todo o PNV. "
berno e,s pañol oferézalle unha saída
BASCO
E .I RREVERSIBEL
"sindicatos", "liberdade", "indepen- que iso é dtto. Desde 0 79 funéionan
Agora parece cjue levou · a d_ianteira o
negociada, unha endixa que non sex~
déncia", per-0. até agora non ousaran - · dous proxectos en Euskádi :. 0 estatu- sector "Garaikoetxea" e-que o sector
.o si_m ples·e·x termínto e xenocídio. Os .
tomar para si a palabra "negocia- tário e o ,rup_turista. o- primeiro está a Sodupe n-on quer verse _envolvid'o neOuen non sexan miopes non deipactgs van por ·aí.
ción". Ou sexa, a oferta -de negocia- sofrer unha crise terríbel, pois que
se proceso. As-declaracións son terrixan de ver unha situación de opre- h - · ·, · · ·
E coida que non haberá negociación tora , património. da esquerda desde que. 0 PSOE está no· Gohern_o · belmerite positivás, independente-,.
sión -nacional e· un a reacc1on mo1
. abertzale 'e.,dos sectores· racionais da non houbo un só traspaso de campemente doutra's valoracións. -Axúdan- . ción eoonómica, que o Estado espa- - .enérxica dun va~o sector do povo, ~
nos moito na convalidación e lexitiburguesia nacionalista; ·e dos sector.es -téncias -e agora estase tratando de tiñol ceda nalguns pontos da negocia- que ' hai unha crise -da- españolidade ·
mación :das~ alternativas que ~ós temáis intelixentes do Estado español. rarll~ c~~tido aos .c oncertos e.conómi-que eu coidó é irrevers1bel.
.ción da CEE?
Pero cando Barrionue~o adopta o ter~ _cos, estanse negando as transferéncias - mos propugnado sempre; axúdannos
·1sto entra dentro da hipótese. E :
- i:: desexábel unha coordenación
mo estase apropriando del e desvir- de Seguranza Social, de Orde P!Jblica, ~moito no esforzo de explicar a Eurocerto que ·hai unhas reladóns compfi- das diferentes fo~zas . nacionalistas do
-tuándoo de contidq; o que fai é afer- de"planificación do sector pesqueiro, - pa e aos pavos d-o Estado español que
cadas, no ,campo dos viticultores Estado? ·
tar algo que sabe que non vai dar ,e do sector seguros; de certo a L~i de
a nasa loÍta é política_ ~que canta co
franceses os agricul_tores, e a entraAs únicas espera-nzas-de ,. ainda unpór ao contrário na · ~esi_tura de ter Territórios -Históricós vacia de conti- apoio. da maioria do povo, posta que
da dos pescadores nos - caladeiros
ha
consol_idación · ·dunha verdadeira
que rexeitar esa Gferta de "negocia- dos lexislati.vos - ao Parlamento bas- unha institución tan -representativa
franceses, pero eles__ teñen que ter en
ción", que é precisamente .o noso ca- cangad-O e 0 PNV está ihquecio, mo- eomo é, ó .goberno basca, e o seu lenco~t~ o dario económico que lle está democrácia, e da eliminación da forbalo de batalla até o.m.o mentp.
lesto e ijmargado, posto que os· seus · _ dakari na -cabeza, posicióñase polo · a sup_ór .a campa'ña armada con~ra os za dos poderes fácticos' n9 estado, pa. Consecuéncias?, pois· que se este- _ compromisos co centralismó es~anse direito á autodeterminación.. - .
seus intereses, que supux~ a destruc- : sa pola loita de liberación nacional
- das nación_s perité.ricas, que son quen
X.a a firmar· a' pena de marte de ET Ar· cumprindo.
, E efímer.o?, pode selo, pois ese
· ción de 200 coches, de -4 ou 5 sucurse cuestionan 'o .Estado da reforma, a
. é dicer, que o Estado español se esDesde Madrid enténdese que a au- partido ten que carr~gar cunh~~ con- _ sais da banca francesa~ a destruéión
é que se robustezan e den- ·
esperanza
texa a encher de . lexitimidade para tonomia é unha· "graciosa cesión" e, tradicións terr'íbeis, como son _entrede vários est_a belécimentos públicos.
xustificar o aniquilam-e nto físi_c o para como tal, nun intre determinado p_o - gar bandeiras españolas, acatar a
trode
cada
nación pró~peren socialDaquela estarán facendo cantas. Pen"quen non queren nen _negociar", de -ser recortada. lsto é 0 que está Constitución qu-e eles mesmos rexeiso que é uh elemento de aná14se que , ll)ente ·e que se podá actuar conxuntamente co c:.:¡ue de progresista e revocando -ETA está propondo unha/ ne- forzando esa radicalización.
taran, que se lles estexan '·'cargando"
Mitterrand valora.
lucionário poda haber no movimento
goéiación política,· e ca'ndo 'as forzas
·Tamén ' é certo que internamente . as conipetén~ias e ao tempo vérense
E irreversíbel o proceso de con- pbreiro do Estado españo,I.
nacion-ais bascas enténdena dunti_a hai unha loita de tendéncias mo¡ .for- · arr~strados polos desexos nacionalisciéncia ·na'cional basco? .
forma · completamente distinta de Ba- · te. Dunha banda o sector máis -direi- tas das b~ses, etc .. Si"que aporta un
Texto·: ANTON BAAMONDE
lrreversíbel si. Os- bascas non -son
tista,· m_áis provincialista, partidário. elemento novo: que a alianza das forrrionuevo.
_
· Fotos: CHUS SARCIA
independentistas- porque si, senón
Aqui ·hai que ver quén vai ter que de entrar en alianzas co _PDP a nivel" zas que pactaran a Reforma se teña
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E ,losíbel, na actuaf eorrelación de
forzas, un e_stado federal e niáis o
exer-cício do direito
de autodetermi. nación?'

roto, e pode que para sempre. lso benéfícianos, porquf:l a -_ ruptura ponse
de -ad:ualldade e os partidários da al- terriativa KAS voltan soar e .cobrar lexitimidade.
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Tclkolo,
dirixente de .: H B .
"Se ETA desaparee-ese,ªopresión r)acionaf fariá -s.u rxir _
outras organizacións armadas" _
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Crórlic8 dunha viaxe á Gcílítzia polaca
.

.

.

. ~ XOSE M. 13 LANCO RUBIO

o'

'

veres, coñecedores do "segredo",
remataban eles mesmos nas cámaras e remprazábanse por nutros recén chegados.
·

.

ruído das sereias interrumpiu a.
nosa visita a Rynek Starego IVliasta ·
(Praza do Mercado) en Varsóvia; ·
nori se trataba do ~aviso de nengun
ataque alemán, ~ra o aniversário
do coniezo da 11 Guerra Mundial.
O 1° de Setembro de 1939, . o ·
exército . hitleriano precipítouse
sobre as fronteiras polacas, "trátase da ampliación do . espácio vita 1
alemán na dirección do_. L_este e da
conquista e aseguramento da~ novas f.ontes de aprovisionamento. , Por iso non se han tomar, en conta
considera.cióps cara Polónia ... "·, dirixíase asi Hitler' aos seus xenerais
en Maio de 1939, para preparar o
ataque a Polónia, que fora desig--·
nado sob o cript6n imo _d.e "Pl~n
branca".
Para os polacos, esta data permanece na memória colectiva, representa . seis milló,ns de compatriotas· mortos durante a ocupación alemana, expulsións e11 masa,
bombardeo masivo de cidades
-Varsóvia ficou destru ída nun 75·
por cento_:, saqueo cultural, aniquilamettto biolóxico, persecu ~
ciÓns poi íticas, rel ixiosas ou racistas, torturas, prisións, campos dé
concentración ... sen dúbida . un ha
das maiores masacres da humanida_d e, en termos relativ?s; o povo
polaco foi un dos má.is castigados
pola bota nazi.

A Gal ítzia polaca
O interés da ríosa visita céntrase en Gracóvia, capital da Galítzia
(rexión Sul · da Pálónia que foi
ocupada por Austria a partir de
1795, verde e montañosa como a
nosa Gali~a; produce centeo, patacas e leite, entre outras causas).
Gracóvia foi noutros tempos a capital da Polónia, os sel.as numerosos. monumentos son testigos dun•
ha grande riqueza que -tivo como
al u.no ao fundador da teoHa ~el io-

-.

"O traballo libera"

céntrica Nicolás' Copérnico, · e o
Castelo de Wawel, residéncia da
dinastía dos, Piast desde · o século ·
·. X, e que ten un dos mel lores mu- ·
seus do mundo.

Auschwltz; fábrica

d~

morte

A poucos kilómetros encóntrase a maior factoria da morte criad~ polos nazis en 1940: o campo.
de concentración de AuschwitzBirkenau. ·Nos cinco ános de "vida" do campo estímase que foron
_ asásinados non menos de 4 mi' llóns ~e P.ersoas: polacos, xudeus,
soviéticos, ziganos, comunistas e
antifascistas .de diversas _n~cionali- .
· dades.
Nos documentos atopados des-

· p~is da liqeraclÓri ?o cámpo polo
exército - soviético,
Auschwitz
.(Os'wiecim' consi'derábase como o
lugar para a realización do programa de extermínio 't otal dos xudeus, a "solución final". .
. Nos 40_qm 2 de terreno instalábase o campo principal de· .Auséhwitz 1 e a 3 qm o campo de Birkenau (Ausctíwitz 11), que constitui'a
uh complexó indústrial de aniqüi- .
lamento en masa.
Trens' de mercancías éon va- ·
góos se lados . que percorrian inclusive milleiros de quilómetros, chegaban á- rampa · do . campo . de
Auschwitz, 'despois dunha penosa .
travesía, privados das máis ~lemen
tais condicións hixiénicas, e sen .
receber nengunha comida; eran se-

leccionados · polos médicos das·
S.S. que comprobaban a sua utfli~
dad e para . o traba llo. Os que non
pasaban a ·p roba eran condl,lcidos
ao extermínio, fusilamentos en
masa ao princípio, e a partii;- de
1941 a m~tanza con gas Cyklon B;
debido au aumento dos transpor_:tes, o comandante do campo, o ·
tristemente . célebre asasino Ru- dolg Hoss, órder:ia a ampliación do
campo e das instalacións _da marte . .
Os cadáveres incinerábanse nos
tornos crematórios ou nas fogueiras e foxos éomuns. A operación
de aniquilamento e a vida no cam. po tíñanse e.n segredo, polo que os
presos encarregados de vacia! as
. cámaras de gas e queimar os cadá-

As presas e presos úties .para .o
traballo marcábanse cun ' número
· no .brazp, e né) roupa un triángulo
· de diversas cores; o vermello · correspondía aos presos polític'os.
De seguido, ao preso conducíano a cuarentena, durante 6 ou 8
's emanas, unha cadea inumerábel
pe sofrimentos cuxa finalidade era
atemorizar ao preso e producir o
seu derrumbe psíquico e físico.
Despois pasaba a traballar nas
indústrias alemanas montadas ao
redor, que gozaban da recomendación · de Himmler, como o trust
IG-Farbenindustrie~ A costa do
traballo _dos presos, as S.S. e os
grupos Krupp, Siemens, Herman
Goering-W~rbe e outros incrementaro·n notabelmente os seus ingresos; as condicións de traballo eran
tan duras e as racións· de comida
tan exiguas, que o tempo de supervivéncia no campo non superaba os seis meses.
O letreiro que está acima da
porta do campo, "O traballo libe. ra", non deixa de ser unha triste
irania_e unha burla á humanidade.
As torturas, os castigos, as vexacións, a expoliación dos obxectos, dos presos, o comércio dos cadáveres, a sorte das mulleres e os
ne nos, a experimentación · médica
cos presos; non deixan de ser outros tantos capítulos nas que o inferno de Dante aparécenos como
unha alegre comédia.
.
O voo da LOT devólvenos ao
chan hispano, suspendidos no ar;
deixamo~ atrás a pátria de Chopin
e Maria Slodowska Curie, os Cárpatos, uñ sinfín de flores e lagos, e
un pavo acolledor e nacionalista
·q ue celebra o 40° a·niversário dun
novo Estado popular e socialista . .
. (

· ·XESUS VEGA

Quizá non estaba preyisto pero coincidiron
nun prazo de quince dias: a concesión de extradiccións polo goberno . francés, a aprobación. da nova Lei Antiterrorista no Congreso
dos Deputados, o recurso promovido polo
m:inistério fiscal contra unha senténcia xudi_cial que · proclama' ~ legalidade de Herri Batasuna· como partido político, a aprobación
pofo Consello de Ministros dun proxectó de
Lei Eleitoral que instaura a o brigatoriedade
dun acatamento explícito da Constitución
para todas aquelas candidaturas que des~xen
'concorrer aos comícios xerais, autonómicos
e locais.
,
Lem br an as declaracións triunfailistas dos
que celebraron a concesión das extradiccións
como unha proba definitiva de homologa- ·
ción democrática para o sistema político vi- _
xente no Estado español? Os que fixeron
esas declaracións preferiron ignorar o "detalle" dé que o gobeino de París esíXiu da Administración española unhas determinadas
garantiás para acceder á e·ntrega dos tres refu'xiados bascps. Máis ainda: o voceiro oficial
francés, para xusfíficar semellantes prevención~, chegou a falar de que o Estado español se apoia ·en "institucións recriminábeis".
Cando alguéÍJ. utiliza unha terminoloxia tan ,

...estad~ cr~tic;o._......._..._

De·i noc.r ácia ·
refo·r zada?-

nión da organización, eses feitos víronse facóntundente para definir o comportamento
. de se.ctores tan determinantes na configura- • vorecidos pola aplicación continuada das disción dun Estado como oa aparello policial
posicions da devartdita lei".
Qué tenciona conseguir o go berno co.n esou · a xu·dicatura, afirmar que a democrácia
Sl:\:Í afortalada con estas extradicións pertence
ta escalada de medidas? Amasar a sua forza
· a ~se xénero -o esperpento- tan cultivado , para asustar ao movimento 'de resisténcia na.cional basco? Obrigar a que ETA aceite os
na polHica oficial española.
termos negociadores formulados por Barrio- ·
·Coa política desde goherno, a democrácia
· española parece sumida no tünél do tempo á
nuevó? Calquera que sexa a intención guberprocura ·da · identidade perdida. Estamos a pi- . · namental, resulta difícil falar de fortaleza
cando nen sequer se garante a legalidade -e
ques de retornar ao reirio da "unanimidac;le
o exercício dos direitos que ·ela implica- ás
no fündamental" e do "contraste de pareceforzas políticas situadas fóra do marco consres" no secundário. Se estivésemos a falar de
titucionál -e cando se predican as virtudes deNicarágua ·diríásenos· que unlia lei eleitoral
que só permite a · presentación dos que firmocráticas
do . réxime coa lei antiterrorista
'
'
na man.
man un papel acatando o réxime político é
Recorrer ás ostenta~ións belicistas sapón
unha intoletábel manifestación de marxismoleninismo -ditatorial. Pero como estaniós.en . recoñecer que non se quer praticar outra so~
lución ou que há.i .alguén ·que quer esg9tar o .
Europa, todo é distinto: aqui.considérase democrático reserva, por lei, o direito de admi-· vieiro da derrota militar. Ambas as duas situacións· colocan aos dirixentes do PSOE
sión ao terreno de xogo político. Aqui valórase como tin ·acto de pura hixiene democrá- . nunha posición obxectivamente defensiva:
.de ter que percorrer un camfüo que, tal e
tica a pretensión gubernalmental de ilegalizar
como confirma a expei:iéncia histórica basca,
a HB, Aquí considérase normal que uns denon ten máis saída 'que o fracaso. Se Felipe
putados que se chaman a si mesmos. socialisGo:nzález pensa que o afo.gue represivo pode.
tas a pro ben unha disposición legal que ten
· merecido estas ' pala.b ras da non sÓspeiiosa · anular a loita nacional basca deberá ser consecuente e . tributar unha pública homenaxe
Anistía Internacional: "Pr:iI;icipal preocupa.ción de Anistia Internacional foron ,os maos
aos estrategas políticos que abrázaron, no 1
tratos e torturas que se inflixiron aos detidos · , pasac;lo, semellante teoria: Arias Navarro,
Fraga, Martín VUía ...
en aplicªción da lei antiterrorista. En OP.i'

a.
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. Mil, mil ~inco·c~ntas, ._fluas mil, duas mil cin.c ocentas;. p~guen qs
abonos ·d.un ano por adiantado, de dous, Cte tr~, de· cinco_... .. ·
tolémia fren~ticá para conseguir cartos _como fo.se ...
,·
Só con verte xa como" ,"élté que,.. claro,
. chegüe 'o ·d ia no que" afame xa non m~ de~xa· verte" l·
D.aquela ven ·a separáción. E lóxico~ ou nón ?. Po'is
non lle bu$quer:i tres pés
gato. -"'
.
'

non .son cousas inventadas · nen tan dificil' ~fe olléir. Cando isto sucédia ~_se
· empezaba_a palpexar como alarmante, ·
o futbol, témpada tras tempaci'a, au- / •

11

.

ªº

,

.·A · rriOrte .m atada.
do·-.fútbol..

'

paraconseg~ircartoscomo . fose.Ecla:

t-

ro, non teñen óutro meio de .consegÜir
·recurs0s qÜe non séxa o dos espectador'es, sexan. sócios, abonados, ou sim~ · .
ples espectadores máis ou menos así.-~ ~uos. " ..
·
.
Pér:isaban que o "'ó pio do povo'' ia
ser tári aletargante q.!Je . sustrairia~
d? pecú'nio familiar ·as miles de ·pesetas
que se precisan para . _comer e outras
- necesidades perentórias. De ·. verdade
que o "circo" está moi ben, pero xa <;>s
romanos sabian que xuntamen-te. co · .
·circo liabia que dar pan, _que o circo
non nÍatén e "só con verte. x~ como",·
até_que chegue o dia que _"a fame xa
. non me deixa nen verte" . .
· Pero cpmo ian enterarse i.s tes capi·
tal istas, maos cap ita li~las · na xestión
dos clubes, se eiquí non se x'o gaban
para ~ada os seus diñeiros, do -que lle
pasa ao sofrido povo. ·E seguian coa -polftica de querer escapar · ca~a é:liante, mallando na burra
n.a ·que ian subidos e· compraban xogadores máis caros endebédanse máis e
·.
' máis.
Facia falla tnáis diñeiro, reclamar- .
llo a TV. Perq a TV, ·qüe .fói a que ver- .·
.·dadeiramente
deup pulo ao futbol e a. outros deportes, non quixo entrar"-p olo aro. _
··
Pensaban que, ·s en partidos, na TV, ·
atópanse até a gorxa de débedas e sen
iria IT!~is xente ~os campos. -Error, Íf'1solucións q1.,1_e norÍ sexan o retorno ·á
menso error, dixo· un xorria ista desplsrealidade.
.. tado, ¡:>ero eiqui é certo e be.n cer:to. As
Per~ non son incapace~ de b~ixar suas- previsións funC:io~aban ao .revés ·e
da bt.Jrra e ollar o camiño para onde· os espectadores disminuían.
van, para ónde· dirixiron- a sua é!ndai- - .. Nas quinielas está a solución ·1, dina, un camiño polo que non poderán xéronse esperanzados·. Alá se foron, ao .~
subir, pois
ritmo e~nómico vái -Pa.t ronato, a reclarylar o aumento. E as"
costa abaixo e amparándose con. todas quinielas dixeron non, e ele.s dixeron
·
·
.
. ·
as suas forzas e. eles, ·os ·"r:nandall)áis" si, E os. afeizoados, que vian no futboV
·
.
do tu_tbol:espectáculo españ_ol empé- a maneira de sair .da miséria, foroti de
·vagar desente·ndéndose;
ñanse .en ir contracorrente.
·
E xa non Hes importaba como·queAsi, cando· tod,o preveia que· a crise
· -·
, .
fº
1·
b
, daban os partidos, nen seguiJos de cereconom1c_a 1xese. a onxar a un on nu- ca. Sentábanse diante da-.T;V e tammero-de espectadores dos campos, non - ~ b"
. .d
v·
f
. · pouco ''ª 1a part1 os. 1u a o 1ga e,
·
porque non lles gastase ou lles de1xase ·
,,
.t
t
d
,,
.
~ d
1
de gastar o espectáculo futbolístico. abque es
on ª ~s ~ue ain ª·fpenbsaan que non p 1an·v1ver sen o ut o 1
,
,
,.
Non. Senon por outra razon ma1s ta· ,
. ·- ·
,
· d
. .d d d .
.
.... deronse conta, non tman sindrome
xante: a a priori a e e invertir o
_ · Id
d ·
h.
f" d
e alguns non voltaron ao f4tbol.
so o, can o 1ste c ega a m e mes,
A
d..
t'
· f
·
gora m que es a a morrer o ut.
..
.
t'
po1s os despidos, os peches de empre- , b 1
t nd ·
, .
o , e non:. es ano ma a o.
sas, o retraso en pagar a nomina, o es.
·
·gotamento do seg1:Ho de desemprego,.
PU CHE 1RÓ

menos, -e que.pasa é que os menci~_eiros que 0 tratan son os mesmos que 0
zugan, que o fan andár de cacho para
testo e que nunca se preocuparon-de
alimentalo comenentemente. E rexo e
forte, pensaron, e un ano tras doutro
esti'veron aproveitándose del, cada un,
,' .
cada directivo para benef Í cio proprio,
e cada un que reemprazaba parecía que
tiña afnda máis fame vampirH.
- Asi o endebedamento foi progresivo, tempada tras tempada. Foron con, ·
tratados "astros'. ' estranxeiros a d uc1as,
·
e
h
como se fosen a salvacion. oa c egada do Mundial todos os clubes dedicá,
ronse a remodelar os seus estadios, a
engra'ndecelos, e magnifica los. Agora

o

ª

ao prbneiro to'lue

00

R !CARDO RIVERA

.O .-onsel· dos Céllmpeóns
•

I~

Xa moitas veces ternos falado de
que . o deporteestatal parece unha
tómbola ou unha-'rifa do Naaal ca:
da dez anos sortease unh9 pr~za de
campeón, de estrela do deporte.
Hai quin_ce anos tocoulle a Santana. Cinco despois a Nieto. E _cinco
máis t~rde a S~ve Ballesteros.
Deste xeito, a. golpes de sÓ'rte, e
pespoi's de moito agardar, van apa:recehdo os nosos campeóns.Porén, o máis- impo'rtapte- non é
o s_eu' xeito ·de chegar á esferá deportiva, s~nón o movimento _qúe
provocan por_tras deles.
A sombra de Santana fixéronse
Gisbert, Orantes '. e Higue.i-as. A de
N·ieto -camiñ.an Tormo, Cardus, ·Sito
Pons e Martín~z Áspar. E a . partir ·
de S~ve coll.e.ron nome G~~i?'.ares,
. Pi ñero' R ivero..,

e

-O esquema é sinxelo. No ronsel
dtJn gran campeón colleo riome alguns Ol!tros deportistas. para facer
equipo. Teñen máis p_osibilidades de ·
cor:npetir
estranxeiro, e ademáis
a federación corre.s pondente ten
·que dedi~arse a defender ao seu
campeón, · eo cal bériefíciañse outros. moitos'.
· Pero como"todo chega nesta vida, aos camp~eóñs chégalles odia da
reti~ada. Daquela O.S presidentes e
' aemáis . federativos, ·q ue tamén ,medraron á sombra do campeón, én- ·
chense o _peito d'e medallas, dánllé
unha cea de despedida e falan do ·
· · pasad.o S Qn bá~oa S nos .O llos e .CQ '
-bahdullo ben cheo.
, Co tempo, amósase a febleza do
· noso deporte, ·e os novas xogadores '
que ·non foron primeiro prém io i;ia
correspondente rifa fican. abando-
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O futbo l está a morrer. Si, é certo. Está .a morrer o futbol-espectáculo, noñ
o futbol-deporte. E está a morr~r de
marte matada, -non_ de morte marrida.
Hai tempo que ven xa renqueando,
encunicado: esfameado. Pero a enfermedade non é de marte, nen moito

'Axudas

..

· Mil, milcincoce'ntas, duas mil, duas
mil c'incbcen_ta~; paguen os aboños dun
ano · p'Ór adiantado, de dou·s~ de tre·s
de cincq,.'.~ .. , nunha tolémia frenética

J

~

.

::~~.b:n:;~:~ta¡ dds sóCios. os abo-

\
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: Hai sete ano.s, ·a Fecleración Galega Norde de Reíno hegáballe á sul:5vención aos de Rianxp para comprar unha traiñeira·. Eram'bs testigonilunha·
'.negativa fi:tndamentada"en 'qu~ as traiñeiras "son un acto folclórico e non
un deporte".
,
:
·
·_
As causas xa cambiaron moito: desde a_quela. Hoxe o deporte das tr(liñeiras; ainda verdadeiro deporte non sabemos por cánto tempo, porque o
. profisionalismo vaise ir impondo pouco a pouco de seguir asr os prémi0s,
-está a moyer un número de espectadores só comparábel aos do fútbo.1,
a inda qu~ ·os verdadeiros afeizoac;:los ás traiñeiras son moito máis asíduos e , ~órofos qué
maioria dos que seguen aos equipos'do' balompé.
Hoxe ~s traiñeiras xa son . populares. Van nascendo ·clubes tempada ,
tras tempada ou van incorporand~ as traiñeiras aos seus-varadeiros, e o in·
terés das po"voacións mariñeiras medra diá a diá por éste deporte. ,
Xa están un pouco lonxe aqueles anos sesenta, cando os galegas eran
campeóns do· Estado. Aqui quedamos ancorados porque esta embarca·, ckón se apartou da prática diária da pesca e os mozos da ribeira trí)-~n outras expectativas mellores··...:.pensaban- que dedicarse a entrenar duas ho- .
ras diária's, para ·logo nen gañar 'nada: "O máis que hos pagaba~ era un bocadi 11.o .d e sardiñas dpad0 polas . ~asas éie ,conservas"; comentábanos un ve-..
llo rer:rleiro de Moaña. '.
.
Un Directivó do Clube de "Mar da Coruña tamén nos corí~taba cómo os
directivos lles compraban queixo e chourizos para que os remeiros ao acabar o ehtrenamento comesen algo. Logo, cando estes directivos se :cansa· ·
. roh, desa.pareceu á tripulación deste clube. coruñés.
Pero non foi s{> esta tr"ipulacióñ, uriha-tras doutra as tfa,iñeiras foron
. quedando ·varadas .nas praias, apodrecendo nalguns casos ..
A fina is· dos sete·n-ta empezouse outravolta ~a recuperar .o remo· e a en:
traf. en competicfóns cos bascos ·e cántabros .. Os anos que estivemos para- ·
;dos nótáronse sobrernaneira, Para remar até ha.b ia que pedirlles prestadas
.
as suas segundas embar~cións aos norteños.
Log_o empezáronlles . a comprar alguntias e fÓronse formando tr.ipu lacións. Pero habia clubes que non pddian comprar unha traiñeira; pols que
oitoce,n_tas. mil_pesetas non se encentran na caracola dun 'fento.
. .
Este :ano .a Xunta subvencionou a adquisición dalgunhas destas embarcacións, o qüe entre ~outq1s situacións favorábeis fixo que na B¡rndeira
X:Únta dé Ga-licia; participasen 14 traiñeiras, podendo participar algunha
máis se desen xuntado a tript.Ífaci.ó n necesária.
··
Foi boa esta medi_d a da Xunfa. Boa e nec~sária;. atrayerí~monos a. dicer. Pero o remo galega; as tráiñeiras, .necesitan máis. Alguns· directivos de
clubes pedian que á Xunta financiase monitores deportivos, '.'xente que
saiba o que é a preparadón fisicá e o que se trai eritre inans'·' . _·
_
.
·Petición x,!.Jstificada xa que hoxe por hoxe alguns clubes remé!,n sen a
máis mi'nima prepa'ración,. ou cunha preparación inadecuada, que-os leva
xa non 'só a non poder . conseguir os· logros deportivos para os que están
capacitados -tal é o . c~so ae .San Xoan de Tirán qu.e ao últimc»da tempada 'se viu .rebasada en numerosas probas, cando
comezo impuña sempre 'a sua-proa ·na chegada-, senón· que dado a ·composición de idade de
'moitos dos remeirós os pode levar a unha prática npn beneficiosa . .
. Aos remeiros non só hai ,que darlies as traiñeiras, hai q!,Je. aprenderlles
e preparalos fisicamente para· usar estas naus, empezando por bateis e
·traiñeirillas. .
·
-Pero se estas medidas da Xunta co remo poden ser louvábeis, surde en- .
seguida Uflha pergunta; por qué non segue a mesma política de recupéra'
· · ·
·
.
·
. ción da'ut~ós depo~tes popÜlar~s? "
Para algUns o inquérito contéstasé só: non é tan rendábel e·leitoralmente.
.
~ Pode ser a · caso, xa que a chave, os bolos, a birlar~a ou ~ loita, por· pór
algúns c'as~s. con"moitos menos ~artos poden l~va~· a moito ·máis número
de. 'p raticantes, coque. a rentabilidade sopial
seria moito
meirañde.
.
t .·

a

ªº

'

nadas . no curruncho dun arrabaldo calq'uera.
~,
Os- federativos . seguen no seu
posta e--falan, con bágoas nos 'olios
e o bandullo cheo, de· pouca e má
infraestrutura,· de reducido número
dé 1icéncias e dun presuposto cativo •
que só chega para' as ceas.
' .
O. afeizoado PE'.IÍ-sa que teñen un
xeito ·de . fa lar iricríbel e lembran
con: ademiración xustificada ·a un· .
campeón que tivo capacidade da- ·:
bando para se sobrepór a todas as.
c:tificuldades queJle puxeron dia~te.
AmÓsase diste xeito que o ronsel'
dos eampeóns serve para que , catro
lámp_anti"ns enchan o peito de mOClallas e zoen coma bestas e grátis. o
que. pqdia ser_o lanzamento-para un
deporte remata por ser unha choriza~fa xeral, mistura -de impoténcia
e de lembranzas .. ·
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deÍgádos, ·qúe ac.ei:tan tudo, que non
teñen persoalidade. Ad~mais - ·e -isto
Non entendo iso d_as críticas aos gor- . é o -fundamental_:_ non creio que a
1 do.s. Para min que son ataques totaldelgadez sex¡:¡ ~inónimo de beleza ou,
mente inxustificados; porque nori co- · en todo caso, que a delgadez dé beleñezó a nengu~ gordo que non sexá ' za. . . .
terno, -si,m pático, gracioso e boa per-·
-Vamos, non diga causas raras.
soa. Os gordos q·ue coñezo son tranNon digo nengunha causa rara. As
mulleres delgadas, por exemplo, son
quilos e pacíficos-como as ba.leas~ irrá
dian optimismo, acaban cbasposfveis
·como· cof"chóns sen mul.lido, puros
· ideias de . crise; c9ristituen a mellor
trapos. As gordas, ao contrário, son
propaganda que poda facer un. goveras' mais compl~tas. · Nor:i se pode dicer
no de si mesmo e da sua ·política soq._u e lles falte nada. E disque é mellar
cial. Aos gordos teñen-lles env-exa os· que sobre que falt~. Non me explico
fracos, acusando-os de lúdicos e de
daquela cómo non se presentan aos
que son· ~ns auténticos ~id~sós. '•Mas · - concurso~ c;le· beleza, senda· como son
os go_rdos que ~qñ-ezo sop ex:ceJé~te~ . as -mellares. Onde estexa 'Mae West,
persoas, incapaces de e·ng,a nar. Alguns . : coas· suas impresionantes curvéis
delgados que CQ_ñeto, en·cámbio, son
non me poñan de nengunha ma(leira
traicioneiros . . Os gordos son inteli- • · os ocos da enxoita de Amparo ·Muxentes e pos~en únha importante cuiñoz. As gordas SO!) as mais sensuais;
. ~ura gastronómica . . Como non se poas ·mais eróticas. Particurarmente as
den mover c0n . tanta faeilidad~ co- · turistas nórdi·cas que veñE~n.. nq ·ver:ánmo os magros desenrolaron ·intensa- · non .me excitan nad<!.· Terian a~ranx_Q
mente o i.nxénio - Puskas, apesar do
se as fixesen engordar a cada unha
·- bandullo que tiña, era o que- metia
dez .quilos polo menos. N'On ' commais tantos- e o ·seu intelecto. En
prendo por qué tanta sueca e tanto
\tez de- s.é dedicar a activid'a des físi-~
burro ~orto.
_ cas aprenderon a contar chistes e 'a
_ -No11 se pase coas suas ideias oriser graciosos. Son .mais simpáticos,
xinais.
. xer:1te m_ais agradável para conversar
De orixinais, · nada. Os antergos
. e xogar ao chinchimoni. ·
non querian ·ver diante unha deígada,
Gosto mais da xente que come
habendo gorda. Tiveron que vir os
bons cocidos que da que se · alimen- . ianqtJis e os ingleses, pavos xeral!Jlenta cunha simples ·hamburguesa. Prefite de mal gasto, e alguns médicos sáro aos gordos, pois non pratica_n aero- . dicos, para ~trarer a moda da fracura.
bic, nen fari trapal _ladas polo estilo
A delgadez era símbolo de economia
porque estén de moda . . Sor;i persoas
débil, sobretLI<;fo nas mulleres casadas
~on ideias próprias, con iniciativas
con fillos. Pola outra banda supuña:
-se que o_gordo era de boa casa, de
distintas, que desaf.ian as modas e ás
casa grande, de boa família que c~ma
grandes masas sociais. Non como os
MANUEL MI RAGAJA

ben; causa tan rara n;sta época.
Creio que deb.íamos volver aci de"
-antes nas nasas relacións, buscando
aos gordos, send.o ta.méri gordos. Porqué pergunto: · E que hai a_lgo mellor
. que ser éonvidado. por unha ·gorda
nunha verbe.na dunha festa do campo
ao cocido. do domingo feito por eta
ou sua mai na casa? Non se vai com1
parar · este · extraordinário éostume,
hedonista e pantilgruélico, codas del-:
gadas do rock e q tecno-pop, que :non ,
saben coc.iñar 'nen aprezan os b~ns - ·
· _pratos·, que· ao m'á xim9 que che con-'
vician, se o tan; é a un hot-dog horrível en ·· calquer hamburgueseria de
cheiro apestoso ~ . cerveza e á grasa da
cociña.
1

que ·

•

1

·
A go'lpe , de ar aberto, do tintinear das pingas de orballo q1:1e
Hospital de tránsito en Berlin, habitación 319. Ou residéncia coaxexan aos soportais, de filmes lí. mrcal en construción. Un billete
t~rários, de sangues e máis de unde Castromil e unha longa espera
güentos, va'n saíndo versos · frios,
nun piso descoñecid0 .
secos, contundentes e sen conce. Sobre a mesa un paquete de tasi óns ás gramáticas ociosas: velar :
baco, un bolígrafo, papeis e unha
a riqueza da sua poesia, capaz de
navalla amábel, das que non firen;
encerrar dez rsignificados . nun ter·das de cortar, separar e compartir
_m o; de lexemas máxicos, de foo pan, os veleños e os versos en canemas tóxicos, de silénciós físicos
nal, coa limpeza e precisión do
péchase o poema como se pecha
oisturi que escintila nos escapara- ·un trato. Saen así poemas ·de duas,t es das tendas de material quirúrpoemas. de tres, poe.mas dun cuarxico.
to. Poemas polos. bares e na cola
Uns ollas ·que se vencen no
dos cines de ~streia, nas esquinas,
acougo da meia-tarde, unhas .estro~ . nos portais ... ·
fas que van e veñen latexando, imHai ~oitos b~res, moitos cines
.p~lidas polo émbolo dds dias que ·e moitos po.e tas, mais sempre acapasan ~orno aguilloadas, como cabas queqándote 'cun par de bare~,
.. lendá rios de parede.
un · par de cines, un. par de poetas .
Unha figt:Jra eléctica, enxoíta,
Por aí anda o Luís Pere.iro. Trátadespesit_eada e sempre · envolta en
se agora de saber se se trata d ur¡
negros e grise~, (forno levando o
poeta; -dun bar, dunha _caf~taria;
lo ito en camaraqaria, . atravésa a dun poeta q>ue toma cerveza ou
rua a toda presa, párase, .esculca a dunha c.a fetaria capaz de filmar ·
ver quén hai, quén treme, quén lepoemas.

Os

delgados dan-me mágoa. ~on a
miúdb . homes e mulleres sen persoali~
. dade, influ ídos pota inoda, sometidos
ao piar dos réximes, ao réxjme alí
-mentício, a unha terrível ditadura,
,que dieta a dieta vai controlando. a
tua vida. Cr:tican muito aos gordos,
mas .se repartisen gratu itam e'nte nos
: mellares restaurantes aos viandantes
centolas, ostras, rodaballo e cabuxo
ao forno xa veríamos se .lles importaba tanto que houbese gordos e inclus0 ser coma eles.
·

Os gordos desaf ian · as regras so- ·
ciai.s, son disidentes do~ costumes
desta sociedade masificada e estatalista ~na que vivemos. No futuro estar
gordo será entre outras causas, signo
de rebeldia, de contra-cultura. En .def-ini~iva, os gordos non deben ter nengun complexo, e se teñen algun só
pode ser o de superioridade.
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Imaxine que, de noité, e á voz de .
"querido Manolo" un escritor
convoca ás pantasmas que el pensa
que o son da cultura galega arredor da nosa poetisa máis relevante, da única que conseguiu ser traducida ó chino. A tal poetisa aparece sentada a unha mesa escolta.,
da con teimosía por unha presencia branca do todo, que un pensa• ría se trata do anxo da súa garda e
que, finalmente, resulta se-la tisis.
E todo ten ese celme relixioso de
voz grave e banda sc:mora altísima
que entrega ós candelabros e as velas esa función de bocexo lacrimóxeno que un sentía, de pequecho,
nas jgrexas. E o desprazamento _
dos actores, esa cousa sutil e importante que é moverse sobre un
escenário, resulta uii xogo tan evidente que marea: non vemos personaxes, visionamos mo_veJilentos

Estrenouse a segúnda' pro_dución do Centro. Dramátic~

Saio de sombras
roucos d·u nha especie de monecos
dentro das roupaxes que van me-.
<lindo os pasos que .teñen que dar
en todo momento. Xuraría que
tras deste ·xeito de mover señores
e señoras en escena agáchanse teorías, como as -do movemento
triangular en teatro e o\ltras técni~
cas arcaicas que, posiblemente, só
perviven hoxe na dirección de actores do teatro comercial máis decadente. E as v0ces?. Pero, qué
teima haberá hoxeridia no teatro
galego - con retarda-las frases?.
t

Como non s'exa --para chegar sempre tarde onde nunca pasa 1\ada;
'.""'pois esa técnica vocal da que alardean os nasos á"ctores é, en definí"
tiva, uh fago fatuo definido polos ,
máis misericordes óu polos máis parv9s-(a_ saber). -coma ." ex.presionista". E ese pudor deciinonónico
de suicidarse entre bastid0fes, de .
follar entre bastidores?.
Haberia que comenzar a matinar
se non se _estar_án ·a crear, perante
os nosos propios olios e co noso
apoio todo, á_s bases dun Teatro
\

~
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-
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Nacional montado sobre o recordo estético, e non ·seise burocráth
co, do que no seu día foi o Teatro
Español con aquelas macromonta- _
xes dun Tamayo ou dun. José Luis
Alonso: aquela "Muerte de Danten" e taritas outras superproduccjóns. E todo isto cunha desventaxa: non hai os · actores que aquel
- teatro tiña, -l)in, 'por suposto, a.
dirección. Ata _-agora, cando menos, é o qu_e semella; cousa que,
por outra ~arte, cas~ nos ben.rfi- _
,, Cia.
1

-Claro que hai algún actor neste
país, e mesm.o directores· (o director do espectáculo aquí comenta- _
- do, entre eles; aínda que o devandito señór pareza estar especializa.,
dÓ _en "teatro triste"), pero, ónde
están as escolas de aprendizaxe, os
. .cursos ou ·cursiños · intensivos, _as
xentes de teatro de pro~ada v¡üía
1 qué veñan aquí a comunicarnos :.
o que é o teatro, que- é o que se
está a facer de novo por aí _adian- te, que . é unha formación do ac- tot, etc, etc ... ?.
_
'
E -algunha destas cous~s _ que van
entre interrogacions, é o que a
moitos dos que vivímo-lo teatro ·_
galego, e mesmo os que ternos
vivido (por dentro, entre basti- ·
dores) o teatro comercial español;isto é o que para nós é a infraestrutura . .. O demáis, son ·millóns
gastados nullha montaxe e punto:
mes1Jtras eles os gastan-, nós, esperamos.
·

{

, r
En Urbano Lugrís coincídese xeralment~ de ser un dos fenómenos ·
culturais máis peculiares acontecidos nG noso país. Foino a sua vida, e o é a sua obra, pendente
dunha orixinalidade artificiosa,
fundida na picaresca e na anédota,
talvez como un último xogral dunha ironía ilustrada. Forma no seu
conxunto parte dese fato de persoeiros do N orde, venteados polo
litoral cantábrico (Maruxa Mallo ,
Imeldo Corral, a nai de Hildegarden .. . ) que se divorciaron da·s atitudes conveneionais da súa época
dun xeito diverxente do produto_
·social estabelecil:lo, metade pose,
outra metade créncia e cáseque
sempre consecuéncia, que os
arroupou cunha espécie de fado
cÚnha aura envolvente reservada
aos posuídos.
N ascido · talvez na Coruña en
1906 (todo en Lugrís é hipotético) tivo ao parecer unha formación -autodidacta, apoiada nunha
imaxinación cáseque enfermiza estimulada por unha leitura s·e n c;lesmaio a onde acudian os $eµs futuros pántasmas gráficos. Marchou a
Madrid na época dourada da República e tivo ali o -seu caldo de
cultivo a carón dos intelectuais do
2 7, ·a lternando na famosa Residéncia de Estudantes con Lorca e Alberti. A boémia azarosa 'vai ser
constante compañeira-da sua vida,
tanto na sua volta a Galiza como
nós- seus últimos anos·."de fiel animador de tabernas do Berbés, on.de reflexaba a vitalidade da sua
,__ ·obra.

-Lugrís na

su~ -época

-

A · pintu'ra de Lugrís, vense
identificando plenamente . co seu -·
facer de madurez, º· traballo~reali
zado a partiÍ do ano f940· data do
seu · retorna a Coruña. Os seus comezos -non foran tan determinan-

. Trátase de dous ~ retratos. O priasumido para posibilitar o paso a
meiro é un home de frente cubha
unha pintura que fose máis refle/ vieira na testa e no fondo unha
r xq do seu ego · que dunhas habili- • praia e un -monte corcado por· mi
· dades adquiridas. Na stia exposidólmen; o segundo é unha moza
ción da A. Coruña en 1942, baixo
de perfil, leva a· título de "Chia nova disciplina, ainda aboian
·priota" e os seus loi:igos cabeios ri~ premisa~ da técnica clásica, co,i10
zos cáenlle até os ombreiros.
"Habitacion dun ma:riño · retirado", onde a cor -relamida tércia
A base xeral da obra de.Lugría,
no claroscuro coa pincelada pera sua vocación mariñ.a, pilota sofecionista daqueles mestres holanbre estes dous conceitos. O mundeses qúe traballan álupa. Delimído lexen.dário do Exeo, as viaxes
de · Ulises, e inclusive as formas _
tase un debuxo limpo, sen co_n taépermanentes dos freséos dos palá~
tos, cunha atmósfera diáfana, téccios cretenses parecen ter 'vixéncia
hic~ teiterada dos mestres do m·o-viinento, herdada das -práticas da
na sua obra, de formas ondulantes
_e cortantes, forte lin_ealidade e toilustración- gráfica, - que pretendí~ nos luminosos de gran efectismo,
desnaturalizar o ambiente esceno-onde a nature:?a é prestexto deco_
gráficó.-· rativo, como nos fescos de Kno:
A sua pfütura evoluciona cara
ssos. O mundo medit~rráneo é a
formas· moito máis' ensambladas.
verdadeira
vocación surreal de Lu- A cor faise abandeirado en tiras
grís, facendo o seu trasvase a Ga,- .
,. alongadas ·e platfas, como nos fres- ·
liza polos seus sí:rp.bolos tópicos. . cos : bizantinos, mentras que o
O mar é o pretexto e os signos do
tema énchese de literatura, nunha
noso m'a i o mel.o de comunicación
' composición atomizada-onde todo
simpática como nun- cartel turístio ·natural é flu tu ante e non pare c;e
co. As vieiras, dolmes e incluso ro- existir a· gravidade . Neri as som.marias, son o pretexto de identi- bras, como na pintura -xaponesa, dade elevados á dimensión metafímanchas qu-e a luz fai na terra, posica-· o,n de a sua_racionali-dade seden turbar a 'n arrativa fantasiosa e.
mella sumerxirse máis -alá do señso
desvirtuant~. O debuxo traza unha coinun. O seu mundo de bucanei; liña sen piedade, como o gume
ros -chega a nós cunha referéncia
dun coitelo que delimita espácios
inevitábeÍ, como os recordos dun
po'los fortes ·con trastes tonais.,
mariñeiro nostálxico. dun porto
aproximándose ás técnicas ·q ue
lonx:µIb: A sua pintura cbnstrúese
triunfarán no comic e ·no pop-art.
. no mtetior duríha botella e repreO pas0 seguinte, que asume sen ·
senta -o traballo inxériuo do · mar
abandonar os anteripres; é o colla_en terra como as centolas disecage, cunha acertada integración mase fixan ' os ·mold-es form¡lis que
das dos nosos bares.
térica, ond~ ·o encanto dos pequevan servii no fututo. O seu paso
_O mundo de Alberti talvez teña
nos detalles boiantes son substiaos postulados surrealistas sobrernáis
vixéncia que o do- noso Ma-.
tUídos
por
borbgletas
que
sobrevén ·do seu congacto en_Madrid,
noel António_. Q_u izá f_'.lltou pintjlr
voan xestos insinuados, rostos ou
onde a intelectualidade central
un naufráxio e unhá epopeia. Lucaretas con c~rta carga morbosa.
non está allea ~ febre de renova·grís- aporta a Galiza. todo o ·sabor
·ción artística e en concreto . ao
.dun movimento artístico pouco
, I.:ugrís e ·a identidad_e
mundo surreal teorizado por. Anintroducido no naso país con toda_
Dous debuxos desta rnostra vidré Br_e ton. O traballo reiterado .
a sinceridade dun hom que só viguesa definen· as int~ncións e móen ·cartelismo, decorad.os de t.e atro
veu para iso .
veis da sua obra, e sitúana no espádesdramaÜzan se aéaso o carácter
FERNANDO VILANOVA
cio que ocupa -dentro-da nasa arte.
transcendente que da ai:te tiña

Unba exposición exaustiva de- Urbano Lugrís é a prinleira
homenaxe que Galiza rende ao_únjco representante artístico que
tivo do movimento-surrealista. Finado en Vigo ho ano 73,
a vila que_o acolleu nos seus últimos anos concI1ia o siléncio en
que estivo até agora, oferecéndolle unha das.suas mellores _
sáas como ·aporta~ión ªº coñecimento e divulgación da sua obra. -

Exposición antoló:Xiéa en Vigo

Urba~o

Lugris

tes, ' dyfinidos por ullhas formulácións próximas aos recursos impresíoni_stas, influxo do fraballo
de Sorolla e do noso Llorens, re~
chazando, iso si, o ambiente do
_natural para refuxiarse en interio~
res íntimos de mesa camilla e ·nareiros enrasados. Non . aparece representada est(l etapa na mosfra
. viguesa; que seria importante oferecer para entender - a postreira
evolución do artista, pois é OI,lde
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,diálogos cos nóvos_cr~res
Non é _fácil mirar.· Antes ha( que
eriigm_a. Decidir cál ·é
resolver
. . :. . entre · as inumerábeis cópias que ·
nos foron dadas do mundo-'a que
h'!i que seleccion~r, pola que hai
que optar, a Visión Xusta.·
·

o

.

.

-

.

.

.

:x:u;xo · Lóbato érguese cada
. mañá para .rqeditse c·ó'n Úte·''pro:.
bkma: dedicarse· a comentar, o
" mundo. A cámara é o peculiar me- ·
todo dest~f.Üoloxia . lli.semiata, a·
fotogi-afia:
-•.i.

A

De t_al m9do-. que o antídoto a '
todo 'i sto creo eu que está na dignificación do ..feito .fotográfico, en .
realizar fotos .de bon nivel que eviten a posibilidade ·de trivialición
da foto~afia. ..
/

e

~Si1~

.A:'inin pai:éceme unha·rna-

Xnrxo

O fotógrafo, á hora de agarrar a
de- enfrent~se ao real,
de abrigarse a captar ' instántes do ~
que o corre, está fácen dp unha .selección, tomando unhl! opción, .e,
polo . tant9, fa·cendo 8ubxectivismo.
máquin~,

Este · repeito perdeuse na fo~o
sensacionalista de agora, que procura a imaxe ·impactante , a ·mor-te,
·
o, sangue.:. etc.. .
Por outra b~rida,.. a idea do in·t re decisivo de Cártier-Bress9ñestá un pouco na base . da miña idea
da foto~síntese. Ademais a niin °paFala 'n ervósamente, con vee- . réceme .que me · en~i:r).ou tamén o
mente e leda -ironia, ainostr-ando,·.b on de facer fotos si:rllples, sen esasi, a implicación cÓ próp~io ofi;- · .pa:ve~tos; ·.sen grandes cornplicació. Pertence 4 _·esa categoría de
cións técnicas; · cun grande senso ·
· · moifais que · é . aproximadame:rüe
do encuadre e. do· equijíbi:io. Eu
feliz
co
'traba1lo·
qu.e
realfza.
Quen
·
xeralmente encuadro no momento
Deixando aparte, neste senso, o
6:
·
esc~ta
comprende
ben
que
lle'
de
facer a foto: non modifico o
dado de que os xornais teñen tenpreocúpa o que f&i ~. por iso mesencuadres despois, salvo necesida~
dénda ·a pensar a infotmaciou. grámo, ten un alto degrau de control
de ... -.,..
'.fica como pu~o reched do texto, o.
crítico de si.
que vemos é que, nm1 dfário como
-A fotografia · ten unha relaEl País·, de tipografla séri_a, titula·
ción estraña cÓa arte: reclámase,
-A tua ·f otografiá ·reviste uns
res "comedidos"~ uso exclusivo \qe
por unha . parte, a sua per-téncia a
certos ' caracteres 'formais: -en prÍ-. b_ranco e.. negro,... etc., non ten
ese 11mndo, mais, ,Por outra, careme~o términ0 ó uso .do b~anco e
"senso a profusión. de imaxes, uso
negro, unha certa selección, do ence de bon mercado, de críticos de de f~tos . de' dimensións enor~es_ e,
cuadre, frecuéncia ~o Úso do gransona,_de preséncia nas galerias... O
mes:q1.'o,. o uso . de recursos e.o rno
ang~r ...
público atrévese ' a facer comentá- :
certos gran~ngula-res' .espect~cula- ·
rios acerca delas que non se permire.; ... 9.ue é o que distingue a_Dia-Eu utilizo o granangular por;
tiria eón pinturas mediocres.
. rio-16.
que gasto de relacionar as cgusas. Q granangular permite realizar
· -E claro. Todo o mundo pode
Precisament~ nmi diário de in'- ' ' ullh.a síntese de asp~ctos qiverso's,
faéer fotos . e lso quítalle valor ao
form'acióñ "cornedü;la"' a .imposi- . . que, reunidos... dialectica~ente, .
,tema. No mundo consumista, caproducen un senso, do que carebilidade de cÓntar a história (por. pitai.ista, en que vi.Vimos, valórase
que é_ de re1afos do que falamos)
cerian.· os diversos elementos i11aa peza· úruca, orixinal, non_repronunha. secµ~nctia, abriga a que a
dos. _Esa ~~ntes_e compón u.nlli;t esd.u cíbel, e a foto~a.fia racha con
Felipe G;nzález e tal ou tro ao ~e:
ñor Roca, da . cuestión, máis importante ao meu m~do de ver, de
que cada di~rio ten un certo tratá.m eiito .do . cÓnxunto
)da. i:hforma~
.
•
'
. 1¡
ción que . incide sobre a forma en '•
que é concebida a función do ma~
terial fotográfico.

narración deba ·conxefarse nun:ha
única fQto que 'sintetice e esencialice o s¡gnificádo.
-

1

E, m~turalmente, a influéncia
que podan ter nel dlferentes estilos e ~c:irrentes. No casq da foto
docum.ento social pois, por exemplo , Cartier-Bresson ou a Farm Se·
c'urity Administiation.

-A produción de ~enso que _a
fotografía realiza m·e diante a sua
linguaxe específica: ---encuad.Íe,
xogos de luz, etc.'- é particularmente visíbel no .ámbito no que.se
desenvolve· o teu traballo, o da fo -'
to-prensa.

o

~Si, . efectivamente. Mais hai
vários niveis que convén distinguir. 'convén diferep.cÍar, ·por
·exemplo, o _feito, de que- na inau- .
guración do Congreso tal · xorna1
saque en primeira plana ao señor-

-Poderias valorar o estado ac·tual do mundo· fotográfico en
liza?

Ga-

ravilla Cartier-Bres~oJ: Como :ta.:. :. : Eur creo ' qtfe hái \.m bon mómén outra fofografia francesa;Ro- ..
mentb. Aquí na Coruña levanta~
bert Doisneau, p9r exernplo. Hai . ·- ron moito int~rés as exposicións
neles un grande respeito por aquedos "Novos Fotógrafos" .. ·
les a . quen fotografian e as suas .foNo plano asociativo, a Asociato~, con moÚa fr~cu&~cia, no_n ~s- ·
_ción de Fotógrafos Profisionais, ·
·t án exentas de humor.
herdeira do gremi.Íllismo cofporaA'.demais, rfas fo~?S de Cartiertivo, está senda dinamizada por
. Bresson o famoso intre decisivo
xente que quer darlle un carácter
non é, ás veces, tapto decisivo c.o--:.
distinto e, daí, a .e dición dun bomo. poético. Esta poeticidade das
. letin da Asociación, que dirixe
·suas obras, o mesmo que o respeiXosé Abad, ou a organización
to· que el:posuia pola x.ente, está,
dunhas Xornadas de Fotografía
6reo eu,_ 'condicionada por ser el
Profisioµal .
. . . ·un home de esquerdas; ·como, por
P.o r ou tro lado está a Asoc~a
outra ·par:te, o eran,_xeralmente, os
ción
de Fotógrafos de Prertsa, que
foto-documentalistas daquela époé ·u n puro ghetto franquista con
. ca, tanto os e1,uopeus, a Magnum,
pretensións , de limitar o acceso á
.como os americanos, a Farm Secupr9fisión,
etc. .
. rity Adrninistration.

de

A fotografía non eapta rea'Iidades tan significativas como os soños, nen :pode máis que captar un
pequeno cachiño de mundo mediante o encuadre. Hai que desmitificar un pouco ·a suposta capaCidade técn{ca da ftotografÍa de, reproducir a realidade. Hai que sinalar os seus límites tanto como evid.enciar o aporte ~xp resivo do fotógrafo, a sua visión persoal..

Eu non uso, xa que 19go, o
granan~lar . ·n.en por · efectismo;
. nen por expres~onismo ... .e~c. -

tra-

mirada

. .:._Homt'.. Á. ·fotograficf,. "Como a
pintura ou a escultura, ten sempre
unha i.inpronta p~culiar; un . m~9,o
de facer próprio no ,que se. revela a
pegada do autor.

todo isto·-(o que a in~ me parece ·
.,per.feito; sexa dito).
.

- Non estaria de máiS facerche
a pergunta por' Cartiet-~ressc:m o
q~e o .poda relacionar co teu
. · bailo ...

resPeitosa

· -O máis .grande prexuí,cio .que
Iecai sobre a fótografia -e no que
se asenta: -a negocia.ción a ela da
dignidade do artístico- reside na
.conceición vulgar dela c:omo mero·
reflexo, e.spello ou mímese do
real, r~stándolle calquer aporte de
subxec~ividade ... ·

cea, e ~ mediante ela .que eu sinalo o quid da· c~estión. \

· E xa no campo non profisional e criativo están surxindo colectivos en Vigo, 11a Coruña, en
Santiago 'e Ferrol mesmo. Tamén
a organización da Bienal Fotográfica en Vigo ou da Sociedade Fotográfica da Coruña. Isto indica
que hai un estado de revitalización
e de valoración da fotografia. Orabén, hai persoas que pretenden facer asociacións para o próprio medre. Enfin ...
E no que respeita . á foto de
·prensa ,' creo eu que non hai hada
que envexarlle á prensa española.
.Hai xent~ realmente moi competente.
·Acabada xa a entrevista empe;.a a ensinarnos fotos. A amostraInos as enciclopédias graficas onde
está encerrada a rnemória .dos pavos, a história visual das suas nostálxias e avatares, das suas misérias
e, tamén, das suas glórias.
Xurxo · Lobato, . o free-lance,
amabelmente nos convida a probar un viña. A pousar un intre para descansar do tráfego traballoso.
e desordenadó de quen realiza; cada dia, a crónica visual do seu
país, deste país.
ANTON .BAAMONDE

1·'-

De Pondal a Novoneyra ven
constituir a meirande contribu~ión á historia da llrica galega contempÓrárn7a, . ama is de
que algúris dos estudios contidos nel deixan de seren simplemente capítulos dui:i magnífi-·
co m.anual para se convertiren
'. en. auténticos estudios mono· gráficos sobre das fjguras senlle-ira~ da nosa recente historia
literaria. -

Os ..vinte contós que se recollen
e1n Remuíños ~ en coiro· ·es~ári
enfiados · por un delicado e in- .
sólito sentido do l;lum~r. 'L:JFf :·
SÜLA HEINZE nesta súase- .
"g unda 'aparición como (:lscritorá consolidase como un dos
valores máis firmes da renova~
ciórl.narrativa que ,se está producindo en Galicia.

.edicións xe·rai·s

. .oe,
~~ .gahqa.s.a

r~
.'

A simpl13-mención da palabra.
m~sonería levanta, a inda hoxe: ·
airadas e-controvertidas polémi·
cas:'·
.A~asonaría foi óbxecto. de ~1vido por parte da historiografía
oficial dur.ante moito tempo,
· cohvertíndose deste xeito en ·a bonado ~ampo aberto tanto
para os seus detractores cómo
para Qs · seu~ apolo¡<istas; ·
quen, pqr outro lado, nada
- fixeron por escÍarec;:er miniruarr:iente a súa auténtica. . historia. ,.
.
. · ·. .
.
- "1.A MASONER IA Y LA CORUÑA Ontroducciqn a 1a · his·fori~ de la masone.r.ia /-

. gallega)"; é o primeiro estudio científico e .Pormeriorizado
ata o preSE;Jnte, sobre da Historia do fe~ómeno n:iasónipa ,
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crítica

.. '--

Máis aió·._
da repetidón ..
Un grupo de. poetas · edit0u hai
poucos .. meses un libro colectivo
publicado por Edicións do Castro.
Este grupo· de poetas (dez) están
ligados por vínculos extra-poéti- ·
cos segundo eles mes~os nos din:
recitais, dinamización· poética e
.militáncia cultural. Un supón que
t~ffiéf¡., pOla am}?: a.!-}~ .e r'1.. m,orada na
mesma cid~d·e, polo · demais son .
ahondo diferentes entre si, mesmo
pola idade, q:ue van desde o nascido no ano 1944 ao nascido no 62,
18 anos de diferéncia, primando
por iso os nascidos nos cincuenta.
-Rematadas estas caralladas estadísticas vaiamos ao sério: os p-oemas.
'
O .libro recolle poemas destes
dez poetas, moitos -a maioriason poemas inéditos e alguns viron
xa a luz ben en libros individuais ·
ben en revistas. O volume comeza
por Lino Braxe seguindo unha orde alfabética. Braxe ainda non editou libro nengun, o que á vista dos
poemas aquí publicados só nos
queda subliñar a estulpície e pobreza na que se moven as nosas
editoras. Os poemas que nos apresenta Braxe ,.. son dunha calidade
excelente, atravesados sempre por
unha mistura de ironia e boutade
-e tamén por un pouco de nostálxia~ que son duas cualidades dos
dandis, e el a~tonoméase dandi.
Dicíamos que os seus poemas están atravesados pola nostálxia e ·o
están apesar de que nos di~a o
poeta que: "os poetas da miña tribo son expulsados da nostálxia para sempre". Só esperamos coñecer
un volurne inteiro da poesía de
Braxe para dar a nosa opinión, esperámolo con impaciéncia. Braxe
é o benxamin do grupo: 22 anos.
E logo ven o senior: Xosé Devesa, coñecido por Nau enfeitizaaa, ainda que tamén deu entregas
como Berro co pseudónimo de
Andrés Terra. Berro foi no seu
tempo unha entrega que, polas
suas características -a situación
política do país, etc., pasou desapercebido. Era mellor que · algunhas das cousas que por aquel
triunfaban. A min, persoalrnente,
Devesa non me agrada ainda que
compre recoñecer que a respeito
das duas últimas entregas o que
nos dá aquí nun avance considerábel.
Logó ven Fernán-Vello, nada
vou dicer del, sobre ~a sua poesía
xa opinei no número 251 de A
NOSA TERRA; só chamat a atención sobre os poemas do libro ain~
da non pu b4cado Do desexo en
c~rpo e sombra.
Despois Mato Fondo, non gosto del, a sua retórica paré'ceme valeira como a sua poética: a poesia
non ·re-inve~ta pátrias:· destruéas
(e que conste que eu son liacionalista),

a

. Pilar Pallarés, que é · seguirit~
ten pub1ícados dous libros. O primeiro do ano 80, e · que pasou,
imerecidamente ao .meu ver ~ sen .
pen'a ríen glória. · O segu'ndo nono
coñezo. ' A · sua poesfa, aparte dun
rigor formal que non tiña o seu
· · primeiro libro, 'está atravesada por
unha procura de humanidade
mesmo . de comunicación: . Este~
poemas que aqui publica - inédi. tos- son de diferente calidade
sendo, ·para o meu gosto., ex celen:.
te "virás .traguendo contic;l:o ... ":
Ponto e' aparte. ·
Lois · PereÍro. 'c orno de~ Braxe',
· espero un liqro para poder falar
máis de[ Voz orixinal e metálicá,
e pesimista. O seu léxico é i:iovo

Sol~) condenado a.folcl~riza9om. e
esquemas de integra.9om ·sociolintrivializa'f om exereida· sobre idio. ·. güísticá que tenhern funcionado
mas e proce~os - sociolingüísticos
"en aquesta part . del' rnon" desde
mui concretos e sfaios. "~El fet és
o come90 da nossa civilizagom
qúe; al seu propi país, el · catalá
(ano 600). ' Aracil aconselha tam'resta excepcional al nivell públi~.
. . .,. , bé·m superar a "obtusa fragmentit·· " Vai ter ocasiom ademais de criti9qm. (ano 600). Aracil aconselha ·
car . duram e11 te a p osl9om iso lacio.,
também superar á "obtusa fiágnista da d-ireita valenciana ~ucur- ¡ .
mei:J.ta9om . parroquialista" exiginVai para um ano que circula polas
-~J-#f%J!nypioria0 e sua\~2ente
do o contacto 'e ntre países e estu1nven9om dumha "llengua valenlivdrias. dos Paí_ses fªt~láns ~ v~~
dosos, qando-:lhe prioridad~ ao tolume Dn la realitat do que e au- ·.
ciana" distínta ao catalá.
do (Europa)' sobre as partes.
·
Um dos trabalhos mais a.caballh lar :º pr~stigj.ó.~e;;~s<ixcíó lingúísta..
. .' u~~ª das no9ons .mais intere- dos e importantes dó livro é o ti- ·
Lluis V. AraciL Ciemos ql:ie é já
. ssantes que incorpora Aracil é a· de ·,
tulado "Sobre. a situa9om minorihora de fazermo:-nós ec<) aqui, na
"racionalismo oligárquico". Ein
t'ári$1" onde acunha e explica o feGaliza, de talpublica9Óm dado o
que consiste esta? "A no9om bási. nómeno da interposi9orñ. "O :f eíto
interesse que p·ara . nós, colectivaca é que a razóm é o privilégio e o
que ( q~ase) todas as rela9ons enmente, tem, dada a vincula9om do
monopólio_ dqmha · oliga:rquia e
tr.e · a . comunidade lingüística do ·
aut?r com G?liZa é ªº tempo para·
nom um património comum a Hu~dióma (galego) e o resto da Hu- .
combater a - incomunica9om na
- manidade . A prova da sua coerén1 manidade passam polo idioma y
que se pretende .qüe vivamos cata- .
cia é que se regenera e reaparece
( espanhol)" vem constituir _e deliláns, bascos e galegos~ Na soleira
- de toutes pieces a intervalos basmitar,. em síntese, a interposi9om.
do livro qu edam claras algumhas
tañ'te consideráveis". No catálogo
Para c;ombater a int€rp'o si9om x
c;ousas : a indispensabilidade do
de racionalistas 'Oligárquicos éndeve assumir to.das as. fun9ons im-'
passado · para comprendermos 9
contramos a Platoni, co Despostisportantes usurpadas por y . Quer
presente e organizá-lo, e a actitude
mo Ilustrado (fins do S.:XVIII), a
dizer-se, o galego · deve ser o idiodetectivesca ·que <leve presidir a
Belle Epoque (a cavalo do.S.XIX e
- ma usado nos mass media ~u . na
· sua· pescuda. O ' autor critiea talo XX), a Voltaire (1694-1778)_,
. administra90m, ámbitos· comunihan~emente as realid(!.des prefa briFreud (1856-1939), J. Ortega, Salcativos onde y tem despra9ado e
cadas e pom de relevo a questom
vador de Madariaga. Para Aracil
- , aniquilado a x.
· nuclear da REALIDADE. Já desde
"o génio de Nietzche ( f844-1900)
agora as. referéncias a Transi9om
sinala o ponto crítico na transi- · --.. . . Diriam·os final.m ente q~e nos
encontramos ante um livro próespallhol~ serám usµais, vista, 1 ;¡ .
9om, t.am natural, qo racionalismo
prio, do que cumpre apr9priar-se,
Transi9om, · noni como um mooligárquico liberal ·ao-oligarquismo
escrito desde a consciéncia de
mento novo, senom como um deirracion~l feixista. ~'A doutrina do
gi-au, peculiar, ·cti.uri proceso histó. abr!r um caminho e pensado pata
Develompment (USA) seria outro'
- opor ao discurso da cbbarctia fórrico longo e complexo. Aracil criepisódio <leste fenómeno, episódio
mulas de investiga9om e discu~
tica, como tem .feito em muitas
que _tem a sua contesta<$om no l.
ssom
que nos ajudem a todas as
ocasions, o divórcio instaurado . ~n
ARACIL, LLV., · Dii la realitat,
tre a ,historiógrafia lingüística e a
comunidades lingüísticas -aminora. Edicions Pai'sos Catalans Barcelohistoriografia · geral, defendendo
das de- Europa a recobrar a digni·na, ~ 983 discurso ant~perialista
dade · e a normalidade usurpadas.
ademais um enfoque ~ociológico ..
(Fran9a) patrocinado, por ex,em· da sociolingüística na linha de
Parece claro, ademais, qu-e a. este
- plo, por 1:-L Calvet (1974), cujas
Whitney, Einar Hauegen e _Step-·
proceso de c_larifica9om e progreideias forom prowovidas por F.
sso '_ <levemos enganchar-nos os ga~ntw~in.A~o~~~um~
Rodríguez ( 1.976).
·
legas cumha aporta9om nom o
defiiii9om de língua mui aproveiN9utro momento do livro, ~o
duvidemos: insustituível. '
tável: a língua é umhá dessas cousocilinguista cataiám vai criticar o
sas cuja meslna'existéncia consiste
discurso de certos gramáticos norno uso. Aracil propom indagar os
HENR IOUE RABUNHAL
mativos cataláns (F. V allerdú, J.
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na poesia galega. Peri.so que -os .lei- .
tores . galegos .merecemos coñecer
mellor a este poeta. Pagamos ·preces para que asi sexa, e ax'iña vexamos un seu libro nos alzadoiros
das librarías.
E agora .é un coñecidó de todos
os leitores desta revista: Manolo
Rivas. Aütor de dous libros un en
colaboraciéin con Xavier Seoane
danos aquí inéditos de dous ll~
bros: Mohieania, ·onde a poética·
da aventura está presente e danos poemas que nos lembran os de
Stevenson. E esta unha póesia que
sempre. chega ao corazón ·ctos ho- .
mes, xa que a aventura sempre os
encherá, o que non quer dicer que
sexa unha poesía fácil, todo o contrário. Apuremos os vasos até o
- fondo, é o título do outro libro
do que nos dá poemas Rivas, se
ben non teñen estes poemas ·a
grácia e o enlevo dos de Mohica:nia están atravesados por unha
caste de sentimentos ou sentimentalismo -que nada ten que ver co
sentimentalismo pequeno-burgués.
Talvez en vez de _sentimentalismo
sexa . ternura, saberémolo cando.·
sexa publicado o :tibro.
_
Salinas Portugal tampouco é do
meu gosto. Demasiado ambiciosa,
•
os seus ver~os non· rematan de aca-·
d'lf a "poética do siléncio" da que
nos fala na· sua poética, e talvez a
culpa sexa o alto grau de retórica
que padecen os seus versos. O poe_ta aquí · fala demasiadó e por iso
non acada o si~ncio. Ponto e
aparte.
·
Xavier Seoan~ é, quizá, o máis '
coñecido de todos. · Autor de libros como A caluga do paxaro,
para min o seu mellor libro publicado ten editado ultimamente Irispaxaros, do que xa fala.m os aqui
A eleición de Hanna B é tinha
mesmo. Do aquí editado penso
agradábel surpre.sa; Pode que por
que Iniciación e 'regreso II é o mecomecocos ocidental ou por, rallor e sobra_n cea mesmo os poemas
zóns certas, pero o cas0 é que non
de A caluga ... Outro -e xa van! n-0s esperábamos que unlia películibro a esperar a ·sua edición.
la hÚI).gara pudese tocar temas tan
E Xúlio L. Valeárcel, de qum
actuaiS e con tanta calidade. .
no11 coñezo (cousa absurdas da~vi
Hanna B é xornalista dun sem~
da) o seu segundo libre. Os ·poenário. Desde ese posto vanse ir-demas aqui publicados son de desisenvolvendo as duas problemáticas
gual factura .e calidade, onde a . ca~
principais qa película: a sua reíarón de coµsas como "coñeceras
O' filme fíxonos lembrar a Morción amorosa con Sofia unha ·
desoladas. extensións ... " ou "Trite
de
Mikel, ainda qu~ como pelí. compañeira de traballo, e ~s propulantes dun barco ... " encontraculas non -se parecen en nada. O.
blemas 'para publicar certos temas
mos cousiñas como "Sen sono potema homosexual· e o político son
que o partido .n on -considera con- ·
lo sono~' .. 0.u "preludio .á : sed~".
os .únicos elementos de unión. E
venientes. ·
Poemas ben construíc;los un pensa,
se as duas obras son críticas con
peso
da
obra
.
pronto
xira
·ca·
O
na sua ignoráncia, que ás' veces so~ .
ra a Sofia, quen protagoniza de ' organizacións d~ esquerda, no cabran versos ou palabras para aca- so que nos ocupa o partido comuforma mª-iS ·clara ·e decidida os
~ar unha maior perfección .
. .
nista húngaro, tamén é certo que
dous:aspeitos
mencionados:
Asua
.Eñfin, un · volume que paga a
as críticas f anse desde un ponto
interpretación alcanza graus mo~
p~na: comprar e ler, e que amosa
· de vista progresista, desde' dentro,
altos,
ainda
qu,
e
tamén
se
mantén
· que dia a dia son máis os poetas ·
e cara adiante. Na "EleicCión · de
a bon nivel a dos demais actores.
de calidade que van asomando no
Hanna B" -quen plantexa en proA · todo isto podemos engadir
noso. pa,norama. Un libro onde a fundidade os conflitos c;le tipo po·un' guión e uns diálogos má'.is que
poesía (sen ·adxectivos). é "'arno e
lítico é o director do semanário
ac~itábeis. 'Director e actores souseñor"·. Un libro, como diria Octan.o cii'.ie traballan as duas protagoberon sair airosos de esceas abonvio Pa:z, máis aló ·da surpresa e a
nistas. El é .quen situa no seu pondo problemáticas, onde facilmente
repetición, que máis alá da surpreto o deba,te co. partido, pero el é
Se podía cair :o.a artificiosidade ou
sa e a repetició~ só nos ·quecta un;, tamén un militante do partido.
no ridículo. TÓdo ·ficou bastante
h~ co.u'sa, a poesia ou
páxina en
O filme axuda a·vei de nianeira
natural, ·e quilibrado e con destacábranco e .a páxina en. branco é a
realista ~ sociedade hfingara e,.
bel bt:(leza. O director sou bo medir .
negación dun dos p0etas: o leitor;
dentro dela a incomprensión de
cada paso . iso , ainda que non
asi que aqui no.s queda a poesia.
certos hábitos sqciais,.non xa polo'
chega para facer unha obra mesAproveitádea.
·
sistema, senón polo home en si.
: tra 1 si serve para conseguir en conNon · se propoñen solucións,
xunto unlia boa }Je~cuia. ·
XESUS GONZALEZ GOMEZ

eme

"A eleición

de Hanna ·:B." ·

·Unha
sorpresa

a

e

ainda que ir amostrando e aclarando o tema pode ser xa .un bon
princípio. "A elección de Anna B". Director Karoly Makk Hungara 1982.

-

.

'

"O IMPORTANTE E AMAR"
A reposición í-ntegra desta película pouco ben aportar de novo, a pe~ar das boas críticas que mereceu por _parte de moitas persoas.
. A importáncia dos seus protagonistas- (Romy Schneider, Fabio
Testi, . J acques · Dutronc, Klaus
Kinsld, ... ), os ambentes sombrizos
'e a complexidade aparente da trama non ·· poden agachar un tema
ba8ntant~ sinxelo con máis prentensións que resultados.
- Unhas relacións amorosas en
' triángulo e un montón de 'adubios
máis sirven para constrúir unhas
boas apariéncias.
A algúns, polo menos, non nos
dixeron nada.
·
"O importante é. amar" Dire.ctor A: Zu·
lawski. Francia 1975. ·

-"A NOITE MAIS FERMOSA"
Unha disgraciada película de'
Gutiérrez Aragón. Aínda que non
·soinos moi simpatizantes deste director, a verdade e que "A noite
mais fermosa" é a su.a película
máis fea.
~A I?elfoula chama a atención do
pubrico especialmente pola preséncia de Bibi Andersen. Os resultados son de susto. ViCtória Abril
e FernandO Feinán Gómez sálvanse. José Sacristán ·é quizais o millor da película.
·
"A noite mais fermosa". Director Gutierrez Aragón. Esp~ña 1984.
.M.V.
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músicos de.galiza
Compositor . de formación au todidacta. O estudo ·da sua biblioteca
danos as fontes · onde - estudou:
· Riemann; Richter, Rimsky-Korsakov ... e na , análise da obra dos
grandes compositores, eón evidente · predilecciOn pofos xermanos,_
desde Mozart até Strauss. O seu
único profesor coñec;ido · foi Conrado del ·can:ipo, quen lle aconse1
llou en espórádicas visitas.
. ·
Resideu toda a sua vida iia Cocre ~xerdift.1;1Jbfisional. rufta··~~,'h:i
,
- s-t - 1 n
mente. como arquitecto. 'Fo! 'íntl~ .s~
m.o colabor-adór da Orquestra da
Sociedade Filarmo11iGa:, Dirixindo
el mesmo a Agrupación de Arcos e
inclusive, cando xa tomara a batuta Alberto .Garaizabal, tocand_o os·
tim bais na 7ª S:inforiia de Beetho- lick. 31-V-1929) con libreto de
ven, na.primavera do 1934.
Ramón ~ Cabilnillas . e.Antón Vilar ·
· Rodríguez-Losada é coñecido .
fundamenfalmente polas suas ópe· Ponte e "Ultreya" coll" libreto .d.e
ras: "El Mon-te +de 1as Animas" (A
Armando Cotarelo'. (Madrid. Tea~
tro d.e · la Zarzuela, 12-III-1935).
Coruña.. Teatr.o Rosalia Castro,
6-V-1927), con libreto de Julio J...
"El Gran Teatro del Mundo" con
libreto de Calderón de la. Barca
Casal e Luís Núñez· de Cepeda. "O
Mariscal" ~Vigo. Teatro Tamber- .· . ' (inédito) compre . considerala co7

Os ·1eiróns·-

~ cié~cias,. tecnicas

Duas son as . espécies de leiróns
que habitan Galiza, o leirón careto
(Eliomys quercinus) .e leirón riión
(Glis glis). Ambos os son coñecidos en xeral polos nom.es de leirón
e. rilón. Son ·roedoFes caracteriza~
dos por ter cola veluda, e posui ca- .
tro dedos e un polegar rudimentário nas extremidades anteriores, e
cinco nas posteriores.

º

r

O leirón rilón ou gris qu ~ é moi
escaso,' atópase asopiado ao bosco
caciucifó.lio, ou sexa as fragas, ten. do restrinxida a sua distribución a
zonas das serras de. Ari'cares, CouJ
rei e Invernadeiro e quizá na fraga
de Caaveiro (segundo o naturalista
do, . século XIX López Seoane).
Distínguese do leirón careto por
ter a cola con pelos longos en toda
a sua extensión, e por non posuir
banda negra nos olios, mentras
qu.e o careto amostra unha lista
xeito de antifaz nos olios·, ao que
fai alusión o seu nom e, e a cola
ten pelo curto na sua prime!Ja me- ,
tade e longo cara á ponta, forman. do un pincel.-

a

O careto ten a pelaxe do d~rso
dunha cor gris parda, e as partes
inferiores brancas. Coñstme un ni~
ño de 'forma arredondeada, f~rma.:
do por códias de árbores moi .tro~
ce~das, pelos curtos, toda clase de
ervas e no seu· interior que. é moi .
suaviño, t¡¡pízao con brións e plu·mas, 'podendo empregar peluxe de
coellos, se · cria nunha fura ·abandonada destes. Este leirón · é en
Galiza moito máis abondante que
o rilón, e atópase asociado a bos. : cos au-tóctonos, que ·son sobretodo abondosos nas' marxes dalguns .
rios como na frag¡i de Caaveiro no Eume, na do Belelle, nas ribeiras
do Sor, na de Chaiári no Tambre,_ :
t:'.ntre outros moitos lugares de Galiza.
O careto ten unha actividade
fundamental nocturna. Os maiores
inimigos son as aves de rapiña rtocturna, como poden: ser as curuxas
e avelaionas, estando entre ·os mamíferos o raposo , algaria, gato fero e tatnén os touróns, que ó pode atopar cando está i.Ildefenso no
seu repouso invernal.
Son os leiróns seres dormiñóns,
póis asi pasan o período invernal,
e asi pbdemolo atopar descansando nesta epoca enguruñado como
se fose un novelo ou belouro, agachados nµns niños semellantes aos
d0s ·carrizos.
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Os leiróns, x1.,mto con outros
roedores, como ratas, ratiños e es-:.
quivos, sori moi prolíficos e. serven
de mantenza qásica para os carní- .
voros do bosco caducifólio, tipo
algaria, raposo, gato fero , denociña, foina, etc.
·
Os IeiTóns hib_ernan para prote:xerse das baixas temperaturas .·d a
invernia, que é..a estación máis crítica para eles, e <leste xeito non
morren de fame, xa que nesta época tan desfavorábel escasea o alimento. Pero para pasar toda-unha
estación dormitando, teñen que
baixar
ritmo vital, consumindo
deste xeito moi pouca enerxia, 'esta a obteñen das reservas de .gra~as
que armac.e nan no corpo, ao sobrealim:e.n tárense no Outonó.

o

o leirón . careto ten costumes
arborfoolas e terrestres, e podémolo ver tanto nu:p:ha carballeira como nunha zóna de pedras solfas e
rexións de· montaña. A pre~én:cia
da cola no lei¡ón c~mpre a mesma
finalidade que nos esquivos, tráta.:
se dun ·ap,éndice que facilita os
movimentos ·e equilibra estes na
vicfa nas iírbores.
Para o -desenvolvimento das
suas actividades nocturnas, válese
dos órgaos da audic.i ón, cunhas
chamativas orellas; da vista e dos·
bigotes·11ongos que funcionan como un aparato sensitivo de cYrta
ditáncia. Os seus grandes ollo~ escuras camúflanse nas sombras da ·
noite, grácias a ~unha banda negra
que-os cruza como un antifaz ..
O · Ieiión man tense de landras, froitas, xemas, inse~tos, arañas e,
en -_moita menor proporción, de
mamíferos, anfíbios e reptis. •
O careto distribúese· nunha am-:pla area da Península e boa parte
dé Europa. En Ibéria amostra, se· g undo os z6ólogos, tres subespéci,es, vivindo en Galiza a Válverdei,
que está adaptada ás condieións
de montaña e humanidade, tendo
unha talla máis pequena e coloración máis .escura que. o resto dos
leir.óns . ibér.icos.

A desproporción de sexos nos
leiróns é_ un feito chamativo. Isto
explícase debido ao feigo de que .
os m'a chos desperta_n da sua hibernación antes que as fémias, ali. mentándose destas. Danse asi ca- ·
sos de canibalismo na espécie, e a
maior abundamento o ,comport~
mento xustifícase xa que a matanza é escasa nesta :époc& do ano.

~

. mo unha •'.c a.ntata escénica" .roáis
que como ó pera,
A _preocupación formal de Rodríguez-Losada e os s'eus própri~ s
~eit o s . musicais fan dei' un ·compo.sitor de "música. abstracta" antes
que un operista. Ainda. .que com. pux9 dous ballets: "El · diablo
·mundo" e "A Santa Comp~a" e
tres poemas sinfónicos:- "El miserere", "El Gnc:>mo" e '"Os Caneiros", coido que o mellor da sua
pro'dución reside na música sinfó"'
nica· e a de cámara. Catro sinfopara piano e ornias, un'4;,. conce:r-to
.; .,,lnr:.;;.:,..u . ._,
questra; . 8 cu'lte.t~w~- _3 ,Jf~9S . con
piá~o, unha sonata para v10Iffi e
piano e a produción para piano (2
Sonatas, unha suite, 3 Prelúdios e
fugas) son un legado que· Galiza
non pode deixar esquecido e o
éentenário, no 1986, pode ser unha. excelente ocasió:Q. de recuperación. A esta lista compre engaclir
pequenas pezas, cancións transcricións, etc.
·
'
1

'
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e trtt~oa:

A fusión

·nuclear~

A fusión nuclear .é a rea'c ción de
núcleos lixeiros que se unen pará ,
- form·ar un núdeo máis pesado, ·
desprendendo, µn raía gamma, ás
veces, e. máis xeralmtmte un protón e un neutrón.
Como é sabido, os n6cleqs están carregados electricam_~nte · de
carga positiva, de maneira que se
tratamos de xuntalos, estes repélense. Asi pois, só os podemos fusionar nun meio onde hax~ unha
enerxia suficiente ,que venza a sua
. . repulsión. Daí que para fusionar
dous átomos sexa máis doado usar
núcleos de 'pouca carga~· ou menos
pesado's, como son os isótopos de
hidróxeno, Deutério e Trítio.
'A forma de os.fa,_cer aparellar é,
· , ou ·ben combinando Deutério-Trítio ou Deutérl.o-Deutério, de maneira que ao se ' fusionar forman
hélio e desprertd~n calor, aproveitábel para a proélución de electricidade.
Para provocar a fuSión hai que .
p~oporcionar · p~r
meio . dunha ·
1
grande elevación de temperatura
uilha axitaciÓn térmica aos elementos até formar o plasma ou
mistura densa eri elementos· fusi:onápeis.
Para entender o que é o plasma
di.Íemos que a medída que aumenta a temperatura, 'ós carpos van
pásando do estado sólido ao·líquido e lago ao gaseoso. Pero se neste
. último estado elevamos a tempera- ,
tura' moito máis, chegamos ªº que .
· se chama "o cuarto estado damatéria ou plas~a"; que só se at~pa
no interior das estrefas e está constituí do por electróns e iqns positivos en completa desorde. Neste es- tado, se se éonsegue que os elementos alGanc.e n velocidades moi
altas, poden ·chegar a fusionarse.
Evidente'mente, as temperaturas ás
que se alcanza unha adecuada axitación témica son vários millóns
de graus.
-Asi, neste estado de plasma ·
.
/
'
provocaranse os choques que, debido 'á devandita axitación farán
as primeiras fusións co con.seguinte desprendimento de calor, que
contribuirá a seguir aumentando -a temperatura, e polo tanto tamén
a axitación térmica provocadora
de m~ fusións.
·
·
Debido a isto é polo q~e ta~én

se lles chama reaccións termonupoden reducir ,as perdas; son moicleares.
to máis custosos de facer.
Dous tipos máis de reactores
A medida que .a umenta a temcompletan o grupo: o Bampy Toperatura da mistura, a reacción
ros, no que se combinan as· caracacelérase _facendo crecer o ritmo
terísticas dos de espello e de Tcrdas fusións. Se estas chegasen. ao .
kamak, e que nos resultados expeesgotamento, o resúltado seria
rimentais demostrou unha dismi:únha -bo_mba H, mentras que se _a
nución de perdas nos extremos e a
erterxia despr,e ndida se compensa
obtención dun plasma roáis denso.
coas perdas, facendo que a tempeAqui o plasma quécese por microratura permaneza constante, e con
ondas a 40 millóns de graus ce-ntíela o ritmo das reacións, cousa
gr.ados, e a tendéncia dos ions a
moi .semellante ao que acorre no
saírense do confmamento naquesol_, esta enerxía poderíase controlas partes máis estreitas, ~eutralí~
lar e polo tanto sería aproveítábel.
záse . por aneis ·de electróns que, a
· Q actual problema está no reci~Ita temperatura, rodean cunha
piente no que se faga a reacción,
forma variábel. N este tipo de má,pois que o plasma, .ao ·chocar .conquina, ªº enerxizar as bobinas do
tra as paredes do mesmo._ provocacampo magnético pódese criar
rla a penetración de impurezas
grande variedade de configuraque o contamin~ o 'debilitacións de plasma .
.
·
rian.
Agora, no que se anda a escuO sistema d.e contención búscadrumar é Iio tipo de formato que
se nun recipiente magnétiéo, de
ha ter o Doublet. Asi, quizá un
tal maneira que o plasma quede
feito en forma de "D" sexa o que
recolleito por un forte campo que
dá rhellores resultados.
· evite o choque contra as paredes
· Como · remate destas notas sodo co~tenedor. E hoxe por hoxe,
bre a ·fusión nuclear, e entrando
as investigacións sobre fusión cénno perigoso e cauteloso tema da
._ transe no estúdo e, aperfeiz·oamencontaminación radioactiva seto dun meio de contención do
mente sinalar que a radioactlv~da
plasma dentro ·de' campos magnétide producida por este método é
cos extremadamente potentes.
bastante menor que a producida
Quizá: o reactor Tokamak: sexa
por fisión.
o método de recipiente que ·melloO trítio, que hoxe en dia é o
res resultados ten dado, seguíndoelemento máis empregado, ten un
lle en· vantaxes o de espello magperíodo de ·desintegración de once
- nético.
anos e unha moi baixa radiación
O . Tokamak é un recipiente en
de enerxia, · mentras que na fisión,
espiral que une as liñas dos camademais de alta radiación o periopos .magnéticos nos extremos; e é
do de desintegración dura millóns
precisamente o feito de seren liñas
.de anos.
curvas 'o que tamén lle dá a posibiA forma máis perigosa do trítio
_lidade de explotar repentinamené cando se mistura coa água.
te, facendo sair ao plasma. Para
Tamén, comparando coa fisión,
- controlalo hai que mantér as denna que, ainda que se deteña o prosidades do plasma a niveis baixos,,
ceso de produción de enerxia:, o ·
xa que asi a relación entre a ·sua
com bustíbel segue sen do radioac- .
"presión e a ·intensjdade do ~ampo
tivo ,' na fusió.n , cando se erifrfu ·o
magnético será baixa e limita a po:- ·
plasma, detense .o proceso.
téncia de salida.
·
O problema mai-or está en que
O prqblema grave é m.enos do~
o custoso e delicado do sistema
do de arranxar: é_ o de precisar
·non permite . unl?.a aplicación . ,a
que se lles imprin;J.an uns choques
. perió<;lico.s de corrente inducida - . · curt.o prazo da· fusión no campo
coin~rcial.
para esta6i.lizar. unha parte do seu
Os. científicos non esperan até
campo magnético, o que produce
despois ' do . ano 2020 chegar á cofortes tensió:ns no reactor e a.fu.da
mercialización de . electricidade
· segue a ser un complicado atranco
por .fusión.
·
. de enxeñaria.
. ' Quizá . eomo remate final sexa
Os reactores de é,Spello magnéde destacar o que Edu'a rd TaÍle:r,
tico son de form.a lineal e teñen
inventor da bomba de hidróxeno,
menos problemas -de estabilidade,
dixo nos comezos da década que
pero · .p oden perder plasma polos
andamos: que non e.speraba que se
extremos; de ma:n eiía que non po-. lograse ·a enerxia de fusión controden producir grandes cantidades
l~da ne_
n nesta nen na próxima xede poténcia. E no caso. de espellos
. ración.
en tándem, nos que se montan, vários espellos en série., ainda .que
FRANCISCO VIDAL BLANCO

Qui~irO .
verbu cruzadas

X. M. Aldea

-4
2,,
1'. -Grasosos,
oleosos . .2. - Acción de abrir la {
boca por cansáncio ou aborri- t---t--+=--+--1---4--+-inento, plural. Cheire: 3.-l
Substáncias .q_ue destila o cor- 1'!"""--f--+-4-po pala transpiración. Norde. 3
A_l~méntanse pala ~oite,
r.e· I/
ves.· 4.-Cen. Arca1smo, ar. Expelir de súpeto· o ár dos pul5
móns. 5.-Partido galega. Elevados, superiores. Nas embar-'
cacións de lndonésia. 6.- Nave i---+---mariña. Dez. Vogal. Astro reí.~
7.-Dialectalismo do pronorn'e t---+-persoal "el". Moi fria, con xe- f
lo. Matrícula andaluza. 8.- 1----+--1---1--Mancar, estropear, destruir. Si-.·'I ~,.., -,-.
' glas, indústria siderúrxícá ; le'vantina. Xis. 9.-Prim¡;¡iro ha- O
me. Cincuenta . .Familiarmente, ·t--___.--'-Catuxa. 10.-Arcaísmo, advér-,,/
bio doutra causa. Ouen vende _ __,,_........_...____....1~....1..-...&...-l:--1_:_...L._.L_J
a moito précio. 11.-lnsecto,
Calquer animal pequeno ao revés 9 _
cervo voante.
D~la, plural. Consonante.que fai o~ piuVerticais: 1.-Cousa impúdica. 2.ra1~. Mes no comezo da primavera
Apócope de Lourenzo. Orifícios dos
10.~Artesáns do barro que tan potaS:
peixes para respirar. 3.-Resoa, fai eco.
Pref1xo que triplica. 11.-Profanacións. .
Nada. Tribu, família, ao revés. 4.-PróSOLUCIONAO
prio do ár, ou que vive nel. Nome de
VERBAS CRUZADAS t;>O Nº 254
varón. Cero. 5.-Duas consonantes
iguais. Figuradamente, manifestar con
1.-Arredor de si. 2.-Fouce. Egin. 3 __
berros. Cromo. 6.-Atomo con carga
Informar. La. 4.-Acoiradas. T. 5.-Lo
eléctrica. Xeito de venda_xe. Vogal.
Carestia. 6.- Anmodam. Ons. 7.-P·
Pelo de ovellas. 7.-Abreviatura de
E~ecam. 8. - lni. la . . Orín. 9.-Cegar:
Nasa Señora. Entonación, rumor. 8.V1_ena. 10.-Emanar. Vado. 11.-Sosa.
Nome de muller. Espidos, sen roupa.
M1olos.

'

Horizo~tais:

.ªº

•
eme

libros

A proxe~ta~ entre c;; 11 e o 25 do
presente me8 de outubro

A CORUÑA
."Papillón" dia 19 (Coruña).
"Zeeling" de Woody All~n dia 20
(Equitativa) ·
'

SANTIAGO
Cicl,o Kubrick: ~·o re8plandor'-'
" ~ Iar~ll-. mecániéá .~ : r~ ,••:Esp~:
taco" (Vaií~-Incl~j ·
·
"A balada de Narayama" (sen ·
confirmar) (Valle-lncláii) .
"O padriño" dia 11(Saión4)

OURENSE
,
"A história de Piera" de Marco
·Ferreri (pequeno Cine)

VIGO
"Ese oscuro obxecto do desexo"
de Buñu_el (Minicine)
"To be l' ~r not to be" de E. Lubistch (Multicines Centro)
"Vaise como fume" de Lou Adler
(Multicines Centro)
"O ~atopardo", de L. Visconti
(Multicines Norte)

•.

libros
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.

.,

exp~SlClODS

POEMAS IN ORPGEU 2 e
- ·outros escritos, por Angelo ·
-de Lima. Ed., Hiena. Cot Memór~ do · ábísmo n° l. Lisboa. 60 pái.
Angelo de Ljma é un d0s gr(ndes
poetas·· portúguesés· que .quedan ·"
por descobrk Nascido _en 1872,
rnorreu nun _.~silo p~iq~iátri9? ·nos~
. an?s.,20. ·~ ~'!'W Poesia e&m'pleta en ·
ed1c10n de .F . Guirnaraes· hai anos
que espera unha reimpresión. As
antoloxifts xerais da poesia portu'"
guesa esquéceno (como a Camilo
Pessanha). Agora, unha nova editora danos uns poucos e maravillo- ·
sos poemas de Lima · editados na
revista de Pessoa. Podemos ler tarnén, no presente volume unh; pe.quena ·auto biografia, unhas cartas
sobre ~ bandeira- nacional -estamos a falar do.s tempos da república-, unha autodefensa ("Eu non
estou doudo") ·e un relatório sob:r:e o estado mental de AL feito.
por un psiquiatra de Rilhafoles
onde se encontraba confinado ~
poeta. Se A. · de Lima tivese sido
francés, hoxe teria o norne dun
Artaud, do que é alma xémea.
-

A ORELA NO ,BURACO
·por Mª Xosé Queiián. Ed~ Galaxia. Vigo. 120 páx. 490
pta. .·
.
'

SELECCION DE ·
NOVEDADES
(en españoÍ)
Michel Albert: "Un reto para
Europa" (corno acabar con el
paro). Rúst. 321 _páx. 950 pta.
Ed, Planeta. Colee. Sociedad
Económica." Barcelona. 1984
Sigmund Freud: "Cartas a la
n~via". Rúst. 79 páx. 225 pta.
4 ed. Ed. Tusquets. Barcelona
1984.
Paolo Sylos Labini: "Subdesarrollo y econornia contemporánea". Rúst. 232 páx. 700
Ed. Crítica. Barce1ona 1984
Ramón J. Sender: "Hughes y el
once negro" Rúst. IY4 páx.
31 O pfa. Ed. Destino. Colee.
Destino Libro. Barcefona.1984
Fran~ois de la Rochefoucauld:
"Máximas". Rúst. 127 páx.
350 pta. Ed. Planeta. Colee.
Clásicos.. Barcelona,
1984.
,Alessandro Manzoni: "Los
Novios". Rúst. 582 páx. 750
pta. Ed. Planeta. Colee. Clási-

cos. Barcelona 1984.
"
Angel Alcalá e outros: "Inquisición española y mentalidad inquisitorial". Rúst. -' 621 páx.
2500 pta. Ed. A.riel . Colee;
Historia. Barcelona 19 84
Julio Caro paroja: "Las Brujas
Y su mundo". Rúst. 382 páx.
400 pta. Ed. Alianza. Coléc ..
-Bolsillo , 7ª edic. Madrid i 984
Wtlliam Faulkner: "El villorrio" ,
Rúst. 441 páx.' 400 pta ~ Ed.
Plaza y J anés. Colee. Ave-Fenix
Barcelona 1984
Ro8sanna Ro~nda: "Un viaje
inutil". Rúst. 161 páx. 640
Edit. La:ia.Barcelona 1984
Christopher Marlowe:'Teatio"
Cartoné. 6000 pta. Ed: Affagua
ra. Madrid 1984
Herbert Marcuse: "El hombre
unidimensional". Rúst. 286
páx.· 600 pta. Ed. Ariel. Barcelona 1984 . . . . . . . . . . . . . .
Escolma realizada en base á lista facilitada pala libraría Couceiro.

- 14 ARTISTAS POLA COSTA
DA MORTE do 10 ao 31 de
óubtubro. Galeria Arracada (Á
· . Coruña). Aprese'n ta Laureauo
Alvarez.-

Fotos de Xurxo S. ,Lobato.
Até o 18 de outubro. Sociedade fotográfica da, Coruña. Rua
Rubine 7-Iºde 8 .a tO ·do serán
Miguel Mosquera. Pintura. Até
o 31 de outubro. Galeria de
Sargadelos. Rua Zurbano 46
Madrid. - ·
. Rosa mª Quicler. Pfutura. Até
o 15 de outüpro. En Vilagarcia, nos locais da Caix'a de Aforras Municipal de Vigo.
Miguel Martinez Coello .Do 17
ao 26 de outubro en Vilagarcia,
nos locais da CAMV. ,

música
Orquesta de Cámara de Munich
Vigo, 20 de outubro. Locais da
CAMV.
.

teatro
"Casandra", pola. compañia Titular de Teatro de Bellas Artes
de Madrid, En Vigo, os di~s 11
e 12, nos locais da CAMV.

Nova·programación de. Rádio 1

1

Radio Nacional de España, Radio
1, carn biou de programación en
Galiza.
'
A sua programación, integrada
dentro -da da cadea de emisoras
vai emitir en produccións própria~
duas horas e dez minutos cada dia
é funcionar corno corresponsali~
de toda a rede.
Anunciou ademais a apertura
dunha sede en Santiago e dunha
. emisorª en · Lugo que .abrirá no
prazo dunha semana.
En canto ·á programación en si
·· desaparecen os dous programas es~
trelas: "F alqdoiro" e "Galiza Ago~
ra".
Haberá informativos de 9 05. 9,10; de 13,05-13'., IO; de 13:3013,35; de 15,05-15~30; 15,57, 16
e de -18,05-:)8,10.
De luns. a venres de 13,10 a
13,53 emitirase "Fisterra", un
programa magazine cuxos conti.~. ·. ;dÓ{kir3:rán en torno a. actualidade
/,'-", ..- eyonómíca, poÍítico-social e cultu-

ral enteñdida nun senso amplo e
divulgador.

Os novos programas
"A Festa das Meigas"; ernitirase · de luns a venres de 15 10 a
15,57 l;loras. O seu contido o do
gran espectáculo -no que a música
terá papel importante. Aqui un ·
personaxe, "A Bruf{a", encarnado
por Marina de , La Peña, vai ·por
contraponto a temas da actualidade, amda que con distintos guionistas:
·

.. A ferida do tempo", pola
Compañia Titular de Teatro
Bellas Artes. Vigo: dias 13 e 14
nos locais da CAMV.

actos

6

En "Reportaxe da História ",
utilizarase un guión feito ·por distintos historiadores que, de forma
dram·átjca, (colabora a Escala Dramática Galega), tencionaran trasladar _ao ouvinte -aos tempos históricos, de fonna contrastada.
."Agro e Mar", "Preescolar na
casa", _. "En marcha" (deportes)
"Cantigas" e "Cartos e Cartas" serán os outros novas programas.

Ciclo.. "Galiza ante o Mercado
. COnmn", na sede da INTG de
Vigo.
Dia 11: "A a~icult:µra" por
Eliseo Miguélez, "do Sérvício de
Extensión Agrária.
D~a . 16: "A. Indústria", por .
Camilo Noguerra e X.M. Beiras
Dia 2_3 : "Mercado de traballo e
CEE", por Xavier Vence economista.
·
'
· "A construción naval
ante 0 Mercado co:rhun", por
~osé Diaz; economista e membro do comité de empresa de
ASTANO.
Os actos comezarán ás 7 e
meia do serán.

,,,

Nova edición dunha novela da úni. ca niuller do · que se dou en chamar "nova . narrativa" (as outras
ainda n:on inéditas). Era no seu
tempo un interesante ensaio narrativo cuxas -pegadas nos descrebe
Queizán no lirniar que lle pon a
esta . no~a edición . Compre lela
·c un exemplar. da primeira edición
para ver os cambios lingüísticos e
lexicais. Supomos que a novela es-tá correxida pola autora, porque
_n un intre cámbia a palabra perna
.da primeira edición por persoa na
segunda. Boto en falta a ainda
que alguén non o crea, bel~s,foto- .
grafias da prim eira edición. Non
ian conxuntadas corno as fotografias en Nadja de. Breton, mais eran
· un bon ·e inter~sante complemento. A ler con espírito crítico e a
esperar a novela de QÚeizán que
nos prometen: ~antia, que seica
se desenvolve nos· tempos de Don
· '
·
Princiliano.

A ORDEM_DO DIA, Folhetim voador nao identificado
por Márcio . Souza. Editor~

.

/

Mateo Zeró. Rio de Janeiro.
296 .páx.
, Ultima· novela do autor de l'Y!ad
Maria
e Galvez Imperador clo
acr.e, .duas das su as ·novelas traducidas~ ao ·español(ádmirabelme~te
por Basílio Losada). Este folletin
voador é unha.diVertida nÓvela«bn"'.:Jff·,p au.~:bsatii-Th!l"t sociédade brasileira, e sobretodo un estamento:
o militar. Q hurnór, 'unha ferbz
irania e. un . sarcarnos brutal, atrave§~n todas esta~ páxinas nas que
aparece a CIA, o GBB, os xaporÍe-·
ses, a cregaxe, ete-_ De fondo, , a
paisaxe que atura todos estés ele- mentos: os índiÓs: o Amazonas.
Para pedir a novela, na que nos explica que o rnilagre brasileiro consiste en facer máis pobres aos pobres e ricos a uns cantos que viven
fora do paíS. dicíamos, para pedir
esta novela podedes .escreber á
Editora Marco Zero. Travessa da
Paz, 15. Rio de Jarieiro. RJ CEP
20250. Aviso p·ara navegantes:
para os extraterrestres, _o Brasil·é ·
un país séiio.
·

OCASIONAIS 1, por Eduardo Loutern;o. A regra do Jogo. Lisboa. 117 páx.
Recolleita de artigas dun dos máis
irnpo.r tantes ensaístas actuais pór- ·
tugueses. Os sempre orixin.ais pontos de vista de Lourern;o engaioláran ao leitor, ainda.que ás veces se
sinta chamado a disentir'. Léanse
as suas páxinas sobre certo crítico
freudiano (?) que qu:tx:o convertir
o asasinato de Larca nunha pelexa
entre hornosexuais (Lourenr;o inscrebe o fusilamento de Larca na·
represión masiva, antes de Gibson), a destrucción que fai deses
tararnbainas chamado Gilberto
Freyre, a sua defensa de Pessoa
contra certos "críticos sen clase"
e que se chaman de "clase". Ademais unha· axeitada resposta a
L'~omme revolté de Carnus, ullha
acertada comprens\ón (ano 1952!)
de Sade e Cioran, e unha impar~
tante reseña de Humanismo e terror, de Merleau-Ponty. Mentres
non aparece o segundo tomo, recomendo calquer causa ao azar
de Lourenr;o".
'
'
X. Gonzále:i; Gómez

NOTA: . as · reseñas - do número anterior, que aparecian sen firma
son da autoria de Xesus Gonzále~
Gómez..

Se queres· aVentura

fai leitura
Concurso e Traballos Escolares de -ANT
Á.qui estamos ~áis unha vez co
concurso de traballos escolares ·de
A ·NOSA TERRA para que todos
os alunas e alunas d~ toda a G aliz a
participedes e fagades as vosas redaccións, poesias, de buxos, cornics, ~te. neste per~ódico am~o.
O terna para que escrebades no
mes de Outubro vai ser AS VACACIONS e para Novembro O LIBRO QYE ESTOU A LER.
..:_En · cada traballo debe figurar
o voso nom.e, idade e'-0 enderezo e
noine do coléxl.o.
' -Os traballos débense enviar a
A NOSA TERRA, Apartado
1371-Vigo . .,.
-Haberá duas categorias_: de 6
a i-o anos e de 11 a 16.
-Os escolares premiados quedan convicados a visitar os locais

do noso periódico, onde se lle fará
entrega do prérnio. De non facelo
nun prazo de 15 d~as, os libros seranlles remesado por c.o~reo .
- Os mellares traballos de cada
citegória receberán un · agasallo
consistente nun pequeno lote de
libros, doados por edicións Xerais
de Galicia. Estes traballos serán
pu'.blica,dos ademais nas páxinas de
A NOSA TERRA ..

o
. .
1 Traballo: AS VACACIONS
(Outubro)

2° Traballo:, O LIBRO" QUE ES. TO U A LER (N overnbro)
Agardamas que · todos, pero
rnoi especialmente os escolares e
rnestres, colaboredes con nos. Se
. qu~res aventura, fai leitura!
Nl ~55 j 1@8E 0.UTÜBRO /
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• >

.ialguén; no fáiado··- - -

A xeneración. ·.

- "Cando a vida apareee derramada, e-a sociedade
quedouse inutií, , .
· ·
é bon, de·vei en cando,
. cantar alga ve/la"
.

.

.__

.

- ~o· ~··Hortensia'.~

· u'nha füla do Faro,.Concha ·ca·sal
MANUEL RIVAS

Concha
Casal.'

-

-

.

~

·....-

.

~

.

~

.'

\.

·cantaautora
popular.72 .anos
\

Aldea de S. Vice nte de Agrade-Chantada, cerca¡ ·
.·do Faro.
.
No ve llo reló d o comedor había un chisco.
que deran as 4 .da ma ñá, e la, ergueuse con prisa,
pill.o u o fo co sempre a man, arrimouse ao vela~
dore puxo:

E nós calados", só e.scoitar.

"O tempo do OUtono é moi bonito, de Agosto para diante, ainda que-o Mato tamén é gt¡a-

pó~ Acórdanme as fíadelas; mira, metlamonos

feiras? nas feiras que'daba diante d_os cegos e os
meus país turraban de mín porque eu no_n que·ría saír dali, sempre cOl/ia algunha copla e despo_is púñalles música seg'undo me dera, se hou-

nunha corte e como ali se estaba ao quente, eu bese grab_adores! Eu música non-sei, e lago cóainda era pequecha e -xa quería ir para ali e des-, mo í_a_ facer?':
pÓís viñan <?S mozos eveña .desafíos,~ ·veña foj- Ü baile de ,agora non admite permites, .OU si'?
tas, . brazo por riba brazo por baixo, ·e mentras .
"Mira eu ~on deixo d~ ver qÚe tamen-ten 0
nos "fusas corriá o liño qµe
, s~ matabay
· parece
·
· seu · mérito, pero daque/a era méfis· difícil;· e aí
qúe··
+
· o 11.ar para a mozo e
. .d;Jba
,, ·pena ter que
· irse á cama, era nioi
· b es~a
o b on, a moza t·maque
b OnttO •
.- ·co //er
. 1/e os
• pontos, que as1.. ,se ehama
. ban, e se.Dinos agora 0 home da Concha.
non era un pouco. espabilada, xa non valía.para
"Facfanse coplas ao momento segundo ca- nada, e ríanse ~e/a. O que nós facfamos tiña
drase. Dicíalle un ll)ozo a outro, ('hai ió .me lla- moito máis mérito,-é feo que o diga eu, pero o
. mo manuel i dormí con tu mujere) contestaba o - que fan os grupos de danzas~ Íso e moito máis
·autro (ió me llamo ramón ¡ dorm/ r;:on tu her- doado,'e sudan, sudan."
·
mana) · e voltaba a .falar o prim~iro ( ipero iso .

En . Galicia eu nacin i en Ga/icia quera estare /
porque se estou noutras. terras, non fago mais
que chorare / cada vez que che me acordf!n;
aquí/es parcos cebados //lo sequeiro dos chourelos, que se faí todo/os anos, /os tquciños /los
pernis nas gancheiras do canizo I un toresmo
pide outro bebendo cuneas de viño. I /lo leitiño
das vaquiñas que faí dous dedos de nata I ovos
frescos das galiñas pillados nas rateiradas, / pra
facer tortillas. gordas e torradas ven delgadas I
comendoas .o pe do Jume CaJ?do h¡;¡i as nevara_... Ou, cando veñen os horn'es de matar os .verdas. / Chourelos mazas asadas no borra/lo da la- · non pega!) (ai non? pero certo foi).
rpes.... _
reira, /,cando a galiña .avre a boca'aló polo vrañ
Un ca.rito, foda Galiza foi un canto.
arriba / debaixo da ramalleira deixame estar en
" ·a
hl
1
1
d
h b
-"11·c1·a. /
"E5a canción que ti dís fíxoa -O Prudéncio,
I ueno o . , a ca quer ·a gara a que ou eGa
. -se, ali estaba eu, tamén ían as míñas vicíñas, peEstríbíllo. ¡
meu írmán, ese sí que era listo, o mesmo topa_ba . ro claro... ,, .
,,,,.v
·
a
·
a
·
nosa
Gali'ci·a,
·va
.
a
·.
nasa
fíexi'o'n
¡e
a
gaita que repínícaba a pandeíreta; está en· Ma,'E dis que o aí-/a-/á é un dos ritmos. máís an0
1
v,
drid".
tígos de ·Galíza?, pois non cho sabía, ainda que
pobo de Chantada, que dela e o corazón .. /Viva
o pobo de <;hantada /la xuve[ltú que o anima. /
Os castiñeiros non precisan vermes, para o que eu fago ·d e novo ou moderno non ten naViva o pobo de Chantada que e corazón de · qué? aquelas vigas que cruzaban dun lado a ou- !;la, tomades algo? Esta xa vedes que non é zona
Galicia.
, tro da bGdega, pero ós bermes fodéronno todo.
ribeirenta~ inda que o viña non é mao, ou senón
Mistúranse os ringorrango_s na sua voz igual que .
- licf?r, .. "
, "Ti testé dado con.ta do bonita que é a.maiíá
a terra; .é unha identificación total co. tempo
s· c. h 1·
d
.
,·
.
.,
galega? Parece que O ar ven máís limpo, non ·h ai
· 1, · onc a, icor e vermes, pára pornos leque a envolve.
d · ,. · d
d
ruídos. /so non se paga con cartas; cando se
o~, m.a1s am a se se po e.
"Mira, a música que eu fago, ou máis ben fa- · pon o sol, tamén, pero xa hai máís ruldo'~
"Bueno a 'Jota" góstame .moho, pero como
cía, país sonche 12· meu nena, era /gua/ que se
· ·
..
a muiñeira., par:i rnin non ,hái náda} cai:Jra coa ·
miras pala ventana, ou escoítas o run-run da al· Claro, Concha, claro, están os homes matan·
·f.
· miña persoa, é leda é brincadeira,· xa o di o nodea no serán,: vlase que pe_'9aba, en ca/qu~r son · d o nos vermes, e tenen que acer rui'do á forza,
·
t
f ·t ·
1
h
·
foi feíta,. o moíño,
iai .se me
acordo!
penaba, ha- pero xa es amos a e1 os; para ·ser ga ·ego a1 que me. onde
.
.
,
.
q ue ·cantase, un día ou outro, penar
;:,·
;:,
·
aque/as si qúe eran tardes. bonitas e de farra, a
bía que facer/le 0 xeito".
estar afei~o .. Ese ruído non parece estraño. E
noso. Son as cáotigas dos labregos sen tradución tnin agora XiJnon me valen as pernas." ,
Viñan de todas as parróquias de arredo.r, pa- . real pero .con sef)timen~o.
Hoxe .a Concha é toda ela ,Gal iza; está fe ita

Non parece cientificament~ demostrado que
. o ciclon_tño "Hortensia" fora o vento máis
doente qÜe abaneara as boinas deste país. ·
Ventps hol!bo neste ·século, r.e cordan o.s no~
sós vellos, que rebasaron olímpicamente a
· movida que estrenou este outono do 1984,
ano, polo demáis, de mal agoiro, menos para
Fdez, Albor que, como é sabido, aproveitou
as circynstáncias adversas para "facer maravillas". Deus llo pague. ·
Batera óu non marcas, "Hortensia" pasará
á Historia e outros ventas cabreados serán
esquencidos. O de menos é a velocidade.
;'Hortensia" tamén ficará n~ memoria do noso faiado. Por qué?. A diferencia dos · seus
precedentes innominados. "Hortensia"formou parte da sociedade do éspectáculo. Foi
o noso primeiro vento post-industrial e postmoderno. ·
Os antergos ventos chegaban súbitos, sen
ávisar. Entraban a cabalo das ondas e despedianse polos porte! los da hortas. A xente cagábase neles e aí paraba a cousa. Pero agora
non. Antes de presentarse, teñen xa máis
prensa que o Julio Iglesias. ·o seü paso é televisado e os tellados voan como se fose unha
montaxe de Steve Spielberg.
Xa ningunha trasnada da natureza será
igual a parti_r do "Hortensia". E de esperar
que para o próximo anuncio, os grandes almacens vendan cascos protectores de rebaixa
e as normas de .protección sexan leidas en inglés, xa que, polo visto; o galego non serve
para decirlle á xente que se cuide o cutis.
Haberá, pois, unha xeheración do "Hor. tensia". Nenos que cando sexan abós dirán
aos netos: "aquelo, chaval, si que era vento e
non estas caralladas".

[volver ao rego

v
· .

o

ra . escoitar a ·Concha, a mel lor compositora de
.música galega que ten hoxe -Gali?a, con 72 anos.
A. meMor época era 0 Nad~I.

_ "'Olla se. era ideado o con to que unha. vez até
fíxemos como se fose teatro na misa, o cura einpezaba glóría e nós a can.tar, había Únha moza
que ia ves·tida de · dona, e. 0 mozo de camíñante,
talmente parecía como se estive.se fa/ando con
ela, e cantaba. Aque/es si que eran reís, agora·xa
non son tan bonitos; o cura, claro, cando acababa, púñase facendo qué misaba, pero era pra fa_-

o

cer tempo e deiJ!arnos rematar.' Si señ.o ra Concha, parece~ como. se fose un
conto, . o ·máis vello imaxinábe~, porque agora
son corais.

!'Si, · pero esa mus1ca soa toda igoal, e nós
buscábamos que sen sairse do son, .ou saindo,
quf! cambiase algo a causa; estes de agora abórrenme. E o caso é. ese Manolo Escobar, que fixo unha canción coa música dos campanilleiros,
e iso xa o facia eu cando era unha nena".
•

(J

"Aí nena, o que ·nós cantábamos ·isa si que ·
tiña sentímento, toda a música galega 0 ten, ain·da que a andaluza non se queda atrás, pero a _
r
·
· min parécef!Je,
seffi porque son daqui, que a '1º7
sa está un _chisco por rfba. Penso · que o mellar
que pudo pasar a'esde que nasc1·n· , ,,.&01· ·,·so mesmo; nascer en Ga/iza; senón olla para a foliada,
.
a muiñeira, o aí la/~ ... todo.~,
f

E os h0 1T1es seguen matan d o nos vermes e
'd
an ru1 o.

"Ui as- romar.ias, as festas!. Agora esas orquestras non _valen para nada, e t'ado ruído. A
mellor, se hai unha que o fai algo ben, hai un
cehto que podían ir mexar, ainda que parece
que volven outra vez as bandas e os gaiteiros,
· pero xa non é coma antes, todo muda. Eu naque/as festas divertlame até fartar. Viña un mo.zo, lago outro, e claro, permite, tiña defeútos ·
pero tamen tiña causas boas, sobretodo sé non
che .gostaf!a o mozo co que bailabas. Boeno, as

ff estupendo pallasa asturiano Tonetti fíxonos pasar unha maravillosa
. tarde na pista.do circo Atlas en Vigo,
co seu 'Sorriso eterna, provocando as
gargalladas de todos. Todos os. nenas
que acudimos ao circo tivemos a
grande sorte de escoitar a Tonetti a
. falar en galego. A grande profisionalidqde de José del Ria "Tonetti" oferecéuseno~ nun "Máis dificil ainda"
co seu galega acentuado en asturia. no.
Pero e cando gañabamrn;-por "un a
dun pro.f undo respeito pala ~erÚe e,· aqui .t ernos
cero". Ou sexa cando alguén de fóra,
ai.nda que prim_o irmán, nos facia un
qu.e respeitar até :os vermes.
detalle
coa nosa 1 íngua tan maltratá#Antes_tíñase máis que/Q da xente, noi1 -é co- .
da
sempre,
yai o alcalde Soto e e1J1pamo agota -que se eú' podo_ fa/ar mal dun viciño
ta
en
própria
meta contestando cun~
noh agardQa· fa/ar ben, a min paréceme que/ da- ·
I
.
,
hé!,s palabras en .español.
que a, a xente era máis unida, agora. oo cárallo
d? televisión, parecemos paiolos mirando toda a
Señor Alcalde, non nos faga máis
famil.ía para:;. e.fa. Mesmo .aos ºcuras, hai quen os
iso. Co ben que o estábamos a ·pasar
trata .de tu e antes diso non había,· ainda que eu
e vostede fainos isa.
·
séi a/gunha copliña que é mellar calar, 'non ~he
· Disimüle o atrevimerito pero non
parece?. non?, ti es o perello, rapaz... !;,_
v~e f;;icelo, e~_? .

Cando, ao rematar a convers·a, sáímos da casa, séntese a sensación de que a lgo noso queda ·
dentro, que a Galiza de agora é ben distinta. Ao
mellar .: todos os galegas xa empezamos a andar
un camiño que non ten volta, e que nos vai ser
moi difícil volver, a6 . mellór! ao mellar non, ou
si?

Texto. Pepe do Pacio
Fotos. Camilo Lorenzana, P-epe·do· '.ácio . .

·. Un amigo de Tonetti (V igo)
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