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Segundo-un.estudo dos armadores pesqueiros vigueses

Coa ent,ada na CEE -a
pesca vai á ·desfeita
t

En
até
Ún
da

contra de moitas opinións ouvidas
agora, o sector pesqueiro seria
dos máis perxudi cados coa entrana .CEE, segundo se indica nun
'

1

-

amplo informe elaborado pola Sociedade Cooperativa de Armadores de
Pes.ca do Porto de Vigo.
- As influéncias repercutirian sobre

toda Galiza dado que a pesca ten unha importante participación nos índices de valor engadido bruto do país
e sobre a tasa de povoación activ~.

'

XXX Congreso do PSOE

O fin du~ha
longa
transición
Para moitos observadores o XXX
Congreso do PSOE confirmo u que o
únicó cambio habido é o sofrido polo próprio partido socialista ao longo
dos últimos anos.
(Páx. 17)

Novo disco
de Fuxan os Ventas

··A música .
galega está nunha
encrucillada''
"Noutrora" é o novo disco de Fuxan
os Ventos, despois de tres anos sen
gravacións. O título fai alusión á memoria necesária pare recorrer camiños novos e próprios.
Freire, un dos compoñentes do
grupo, resposta a algunhas das interrogantes plantexadas na música galega actual.

Un peto de ánimas de ·Verin
encóntrase hoxe
'1Unha f ~~ca de Fraga
Laboral
<.._;

Bascó-,, - . _·__
e gal~gos
desbordaron
a CC.00.
en Madrid

Traballadores bascos e galegas, coas
suas respectivas bandeiras, desbordaron o cordón e a cabeza "oficial"
presentada por CCOO, na cal se en - ·
contraban Santiago Carrillo e Francisco Umbral, durante a manifesta- .
ción do naval celebrada en Madrid o
pasado dia 14 . .
(Páx. 10)

Sobre un "Pláxio"

Xavier Alcalá
Nest número incluimos dous traballos que respostan a unha anterior colaboración. Nelas os autores -Alcalá
era acusado de pláxio- desdin e critican duramente as afirmacións vertidas por Mariló baixo o título de "Peneirando".
(páx. 20)

e A.
Santarnarina
respost~r.w;J

a Marilá;_:"'· '- >:."

-
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·1·9-94_·Manifestació.ns
Este ano a' rematar, foi 0 ínáis pródigo en manifestadóns e o- testigo de
tr~s folgas xerais galega·s. Algo algareiro? Pensamos que-·non, en absoluto. ~
Xa 0 ternos dito, pero cómpre insistir: as .ameazas_que se incuban son n:ioi
graves. U Poder .e stá a portarse · corrio unha pita choca; ten .baixo, ª~ asa_s
unha niñada dé galos para pelexa: Reconversión selva~e, acordo.s coa CEE .
sobre pesca . e gandaria funestísimos para Galiza. E, par.a ~olmo, unha po·síbet' reserva de baseS'navais, 'iáoquis desde Bares áo Barbamnza. Pode ha-·
ber algo máis perigoso, máis desfrutar que ta is ameazas? ·
. · De non impedir a re.c onversión que s·e proxecta no Ferro!. aquela cida·
de voltará a exporse a quedar semivaleira e na miséria. Non sería a prima
vez. No,s dias· do, ominoso g,oberno -de Fer~ando VII, Ferro! perdeu máis
da metade dos seus viciños. Nos de Franco amplas comarcas de Gal iza
quédar.on ermas para que a emigración dos seus habitantes enche,ran coas
divisas a banca española e xeraran o "milagre" das ,vacas gordas da década
do 60 :
.
A este pasado o futuró pode erigadir máis i.nxustícias e piores canse- ·
cuéncias. Lago as manifestacións foron unha mi'nima reacción dun povo
que debe viver e debe resisitir ante medidas que só son coerentes cba discriminación secular con que Galiza é tratada polo poder español.
_E xisten alternativas sérias aos prexectos impostas desde Madrid? Ex isten, están formuladas e son viábeis. Pero précisan acadar p·lausibilidade
social e toleráncia por parte dos grupos de presión do Estado. Quizá ta1'

Se

AXUNTA

CONTRADICCIONS

NON E ANARQUIA

NO USO DO IDIOMA,

- Estando a let -o vaso periódico A NO- . A respeito dos casos de repres1on e
SA TERRA vimos unha denúncia do
desprécio do noso idioma que A NO SGTAP (INTG), e cal non seria a noSA TER-HA recolle na edición do 8. sa s~rp~esa o.. c~!I1:pp:~QJl:fQ10S q,.µe,,. ~f"1x.J 1-84, . Q9n ...,me · surpren,de_n , por se.r
·_ .. tal A\1Jfi1c_at°J;.1}9-.~~t,,: paJ.~1J;iras , <l:~~kffi~.1 ,.rnoe~a /~9r[~-nte, no~ so -9.~. Nove'!'-,
con:esponcíen cun estilo con cherro a • bro do 75 para atras, . se non tamen.
velle pai:a todos nós. Afiima "tentar
par:a acá, coa difer:éncia de que hoxe
de acabardunha vez, coa ·discrimjna'"
os protagoni~tas levan etiqu.e ta de deción, o enchufismo e a anarquia". Se
mó~ra_tas;!'socialistas", e_tc. Frente a
· fai referéncia á anarquia como ideo-· - · iso, xa se sabe, hai que reafirmarse no
loxia · política ' lembrámoslle . que xa . uso do · idioma, nos ·direftos qüe te· tenfou moitas.veces réniatar con ela e ·-, mos corno Povo, ; Estou .p_le.namente
. . , n.on 0 conqueriron (nen fascismo, '" de acorpo co artigo de M. V., coa no·nen 0 stalínismo), se quere'n dicer de- : : ta · da A.E.L.G., ou coas de'núncias da
sorde ou caos o rriellor que -poden fa- · ~ 1NT,G . .Hai que denunciar a discrimicer é usar e~es vocablos ou outros
nación, a represión de que son obxecqu(( ·haxa no noso' idioma, para non
to os galego-fa.lantés. P'e ro tamén hai
confundir (tamén hai moito rebúm_q ue denunciar, e paso a facelo, a inbio na Xunta), e. non botar man ao
coeréncia polúica, o camaleon ismo,
igual que prensa burguesa e 0 capicomo 0 qu'e se ref le'xa no documento
. t.a lismo aa palabra anarquia, e ter en
que lle adxunto. E inxustificábel, a
conta a frase ·xa fermosa do ·xeógrafo ,. todos ps niveis, que un cargo calificaEliseo Reclus-. "A anarquia é a máxido da t NTG, Secretário Local das
ma expresión da orde natural'.' e· diciPon tes, e militante da UPG, protagomos natural e non da imposta polo
nice escritos · como o adxunto, a pou·c apital. Para vos ac1arar o maxin, re<;:os di as .dos feítos que o seu xornal
matamos dicindo que o anarquismo é
·d enúncia. Condutas deste tipo si que
µnha doutrina política e social que
non as agarda un, ou si, a capacidade
· pretende, a completa liberdade individe surpresa está esgótada.
. 'dual: a supresión da. propriedade priQuera . significarlle que, en Enfervad-a _e do·estado; e a anarquia,, meus
sa, a INTG é a única central recoñeciam_iguiño~, é a aus.é néia do goberno
da legalmente a nivel de factoria das
que non ten nada en pbmun, nen en
Pontes, xa que as demais non acadan
comunidade, nen en comuna .coa pao tanto por cen necesário de afilia. rafernália caciquil da Xunta de Galición estabelecido no Convénio. Ao
za.
mesmo tempo, sinálolle, que nos dez
Secret.a ría de Prensa da
anos que levo en Enfersa traballando,
CNT-AIT
vários como delegado da 1 NTG, ·non
Federación Local
houbo 0 máis mlnimo rechazo por
Santiago de Compostela
parte da Dirección ao uso do Galega,
'"Los hermanos sea~ unidos
non somente a nivel de relacións em-

ª

mén colaboración do me.s mo Estado. Hai esas alternativas ás que ternos
direito e deber de defender. Un instrumento cara tal consecución son os
congresos das forzas políticas.
Case que todas as forzas políticas de ámbito galego están en vias d.e
congreso ou non lonxe de celebralo. Os dias 22 e 23 faino o BNG. Estas ··
forzas deben clarif.icar tanto as suas programacións como a sua estrutura
CG parece que non da decidi,d o a s1.:1a independéncia ·á be ira do ·F. Re- ...
tomista estatal. Tampouco é visíbel a sua liña política galega. Moito cómpre que se expliquen os dirixentes desta forza de favoráb.el incidéncia que
evitar ia o dominio da Direita estatal, penedo que creba o esquelete do
SOLIDARIDADE
país. EG -PSG segue con -membros atraídos poi a socialdemocrácia espaifo~
la, mal xa endémico nesta formación; e mesmo dentro, qué política pode·DESDE A EMIGRACION
mos agardar ?. Vai imitar a do seu paralelo estatal ca.da dla máis socialdemócrata, máis militarista, máis antisocialista? En canto ao BNG, lle reco, Estimado Direáor:
ñecen moito!:i un proxecto político claro e coesión interna, cómpre lemTendo en canta as xornadas de
folga que leva o noso pavo contra o
brar que o BNG é un frente, que o partido que se integra ne-1~ a UPG si
~~~~:~Aj
desmantelamento industrial. de Galiten un.s lindeiros moi marcados. pero as liñas 1ímites do BNG son necesa- .
~3
za, a S.G. "Sementeira" de Basilea reriamente sinuosas, de pluralismo ideolóxico interno. Tamén para o BNG
..-J
solveu
facer
o
seguinte
comunicado:
seu congreso é importante. To'do campo sementado que non se arica, én ·
"Diante da loita que está a levar o
chese de más herbas, íntrodúcense nel perigosos verme.s. O· labor de debanaso povo contra o" desmantefamento
te interno logra no antecongreso - Asamblea Nacional na sua linguaxeindustrial de Galiza, quixéramos descoas que doutra forma nunca se alcanzarían.
presa-c.omité-Centrais, senón incluso
de a emigración manifestar a nasa sonivel profisional. Quero descartar
Cremas que os partidos galegas deben renovarse, por ao dia os seus oblidar-idade aos traballadores polo que
xectivos a curto prazo, adaptar ao tempo os seus organigra~mas, encarar a
consideramos un novo aldr·a xe a un · con isto, a posibilidade por parte do
povo que coma decote é vítima das · Secretário Local da 1NTG; de que
problemática sócio-económ"ica do país e .loitar sen desacougo para contrasospeitase un posíbel rechazo da Di·decisións do, goberrio gue pensa en
rrestar a mitificación que os meios de comunicación tan dos partidos esrección de Enfersa en caso de escre. ~a-liza . como chivo expiatório, para
pañois e dos seus 1íderes.
ber en Galega. Nen ·neste caso estaresolver
unha
crise
que
xerará
máis
Este número de ANT dá unha solución humoristiea á análise do .1984ría xustificado o uso do español.
paro e riláis emigración, ainda. Face1985. Boa forma de insistir. Quén se atrevería a dar un voto positivo a6
Para .rematar, non lle rogo a publimos, ao mesmo tempo, uh chama1984 no camiñar de Galiza? Mellorou ou debilitouse o pulso deste país?
cación desta carta nen do documento
mento aos estaméntos sociais galegas
Polo menos, agudizouse a sensibilidade pola paz, corno único camiño de
adxunto, non sei se seria o mellar
para ·que se sumen aos trqballadores,
meio de correxir e eliminar esta conp rogreso . Todo armalT)entismo, alianza coa Otan ou coas bases a·merica- .
nas xornadas de folgél que se avicidutas, polo que deixo á sua iniciativa
[ían; que Galiza deixe xa de ser vítinas é un voto a favor. do colonialismo, é un voto a favor da aniquilación
o uso que V. queira facer deles, na sema de decisións inxustas e alleas aos
progresiva de Gal iza; todo voto · pola paz, contra a O tan, as Bases e fod0
guridade de que se.l'á o máis acertado.
intereses dos galegqs.
armamentismo; é un sinal de vida. Estamos vivos. Qu~eremos viver. SeguDándolle a máis sincera felicita,
Por
un
traballo
na
Terra.
Fora
ramente o irnos conseguir. Esta convicdón, esta decisión parece que afonción polo seu labor, sáúdao.
emigración."
dou durante 1984. Algo positivo.
'
J.
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Ano XIX Galiza 9-2-1935 n. 352 ·
Este número foi v!sado pola censura gubernativa
Irmáns Castelao .e Bóveda: Saúdo! ..
Despois de. . catro meses A NOSA
'TERRA reanuda o seu contaéto
coas masas organizadás. do noso
Partido · e coa opinión pública do
noso país. Catro 111eses de siléncio.
involuntário, -nos que aconteceron
moitas causas que non' nos é doadQ comentar axeitadamente ..,
·
O Partido Galeguista· cuxa cortduta foi'e será sempre nídia como
a causa que--defende, sofreu nese
tempo, por motivos que ninguén
descGñece mais que directarn~nte
non nos atinxen, medidas represivas que a sua posición política
non merecia ( ... )
.
De todo iso somente unha espiña fica cravada no noso corazón.
Unha espiña que semella, pola sua
dor e polá sua inxustícia, a espiña
que a nosa Santa Rosalia cantou
nun dos seus mellares poemas. A
auséncia por "necesidades de ser- .
t> y;í c~o." dQs_. i:p:l}án s. Cast~lao e. B_
óveda arestora destinados en Bada-

cie 1~~· ~.E.ste , fe~!~p1,_,~.e -~~e.9r:m eµ pop -~

dE

to de vista ten ma1s 1mportáncia
que en princípio pare9e, xa que para
os que· vimos traballando neste secto_r," é 'a prime'ira vez que vemds 'unha
atitude combativa por parte dos empresários.
Se ben é certo que as Folgas Xerais convocadas até agora en Galiza,
por parte da l.N.T.G. déuselle nempre un contido xeral da pro-blemática
económica que padece o noso País,
asi como a denúncia das causas, non
é menos· certo que por parte dos
meios de comunicación, · asi comó
doutras centrais sindicais, pretendeuseo:-Sempre centrar o problema no Sector Naval e falaban ' de folgas solidárias co mesmo.
Este plantexamento sectorial , que
sen dúbida a 1.N .T.G. rexeitou desde
o primeiro intre, criou o confusionismo en moitos e o descoñecimento da
grave situación pola que atravesan
outros sectores.
O Comércio en todas as suas ra mas é un dos sectores máis vulnerábeis á crise económica, xa que é precisamente aqui onde máis repercuta a
falta do poder adquisitivo que ven
aumentando cada ano .
A situación hoxe é pouco menos
que caótica, xa que no mediano e pequeno comércio, a parte da "norma l"
falta de vendas hai que engadir unh a
notábel descapitalización coa conseguinte falta de produtos nos estabelecimentos, o que fai que os compradores fuxan cara os grandes armacéns.
OLAIA FERNANDEZ

Vigo
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Traballador de Enfersa

HAI 50 ANOS
joz e Cádiz ( .. . )
Es-tamos novamente na palestra. Con todas as· dificuldades do
momerifo mais con maior vontad ~, optimismo e fé que nunca:
Tres .armas coas que non ternos
medo a nada nen a ninguén.
A traballar fortemente, a rnulti. plicarnos todos ollanao con ledí- ·
cia ao lonxe avizorando a .futuro.
Irmán: Terr'a a Nosa! :

e

NOTA [A RE CACCION
No número anterior, e na entrevista con Mário Benedetti, afirmábas e que era membro do "Movimento 26 de Marzo". lsto non é certo.
Benedetti foi membro dese grupq
político hai xa dez anos , hoxe é
militante de base do Frente Amplio do .Uruguai.

XOSE GUERREIRO PENA

A-IOUftlllll &
Empresa Xorr:ialística Editora

O 29 de N9vembro, última Folga· Xeral de Galiza, comercia.ntes da cidade
de Tui, actuaron como piquetes para
que pecharañ todos os comércios da

<:. ll.P. !:-R. S 0 :\ 0 A.9 FO!.'!'i:S.

-.11.!.... d H pt d ,, d•Ud . c:O llUCOrd hl s aludo .

'SEMENTEIRA S.G.

OS COMERCIANTES
A FAVOR DA FbLG~A

go a Editorial " Nós".
Lousada Diéguez.- O 15 de Outubro, cumpriuse o V anal da morte
do ilustre Mestre Antón Lousada
Diéguez, acorrida en Pontevedra
no ano 1929.
·
Antón Losada, inspirador e animador . dos núcleos ourensán e
pontevedrés, co-full¡dador da rev~s
ta N ós, organizador da histórica
Asamblea de Lugo do 1918, foi en
Revista "NOS".- Recebemos o n.
vida unha das figu.ras máis presti- ·
· 126-27, desta importante 'revista?
xiosas e esg:i:évias do movimento
que trai b seguinte sumário:
·
nacionalista galego nos derrad.eiros
"Natureza ' morta" (versos) por
vinte anos .. Home dotado d·unlía
Augusfo Maria Casas.
extraordínhia e fondá cultura e
"Como nasceu a cidade .de Oude$a faculdade de influéncia nas ·
rense" . Por F. L. Cuevillas.
xentes que somente pofüen os es~
"Un informe encol de Galiza
píritos fortes e escolleitos, deixou
de Xosé A.' Comide de Saavedra"
nas xeracións mozas- xenerosa se- ·
por Paulina Pedret Casado.
mente de ace~ patriotismo es"As dornas do Porto do Son"
plendorosamente froitificada xa ...
por X. Lourenzo Fernáridez. Un grupo. de galeguístas e alu"Mil:teleuropa" {Proseguimenlos de Lousada ·estivo pola tarde
to) por V. Risco.
no cimitério .pontevedrés, ante a
·"Os homes, os feitos, as vercova do ilustre morto pata testebas': (Libros e revistas).
muñar a sua lem branza e gratit~de
Nengun galeguista, interesado
ao que foi en -vida -fito esgrévio da
poJa :pqsg. cultura_, QQd~ gejxai:, qe ,,_, gaJegu_idaq~ e. fqpcad9r J'°1su b.~tiJui-. ·
ler ista ·revista que edita-en Santiabel de mozos, patriotas.
(
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Segundo un estudo dos armqdores
pesqueiros viguese~
.
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Coa entrada
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a CEE a pesca galega.vai 'á de&feita
.

,.

..

.

{) Estado español vai entrar atado de
co actual sistema de licéncias e cun
Hai quen pon ~moarg~rnento para apoiar .a entrada na CEE que.o n~so sector pesqueiro se veria
pés ' e mans na CEE; polo mt}_nos en
aceso moi limitado-á's aguas comunh ·
b~nef~ci~~o
~e~sibelm~nt~.
Matinan
co
tema
das
licénciás
~-·Non
hai
tal~
este
sector·vai
ser
moi
~·~· t~taHirs, ~10::fque; tóhfovaria 1que tnós non· 1
1
ca~'tb a· pesea'' se"'refireL
:.1 lsto -é P<>'lo'"'
perxudicadó': un do~ rilái~ perxudicaéfos-J:oa entrada ·ná CEE. Non o·dicimos nós, un amplo ·
· -- partldpá-semos~na política -p esqueira'
menos o que afirman ·os armadóres
documento
elaborado pola S. Cooperativa de Armadores de Pesca do Pórto de Vigo ~si o fai ver.
europea até 'as negbciac¡óns que se
de Vigo. Neste sector vai haber ade- .
Apresentamos unha re~nsión deste i111portante trabal.lo que pode botar moita lµz sobre . . .
_"' . .celebrarian no trascurso do ano'
mais un periodo transitório que poderia chegar aos 15 anos, dándose o
o sectpr pe5queiró e a entr,ada ná
Mellór dito de todo G·auza, porque non hai que esquecet que a ·2002, poi:s ·que se)le , impediri~ ao Esfeito paradóxico de que, sendo o··Estado espc¡ñol intervir ria renovación
pesca ten unha importante participación nos índices de valor engadido bruto do país, e sobre a tasa
da Po!itiéa Comun de Pescarias que
tado español o país de meirande pode ·povoación activa~ Un gran número de v.aradeiros, frigor_íficos, fábricas de xelo, obradoiros ·
se debatiria no ano 19B2. ·
tencial pesqueiro da comunidade ·amde cald~raria, eleetricidade, ·tarpintaria, mantlmento, non hai que esqu~lo, de~e11den da pesca.
pliada, vísemonos privados de interTodo isto cando o sector pesqueivir na política común de pescarías·.
ro do Estado español equivale produTamén nos impedirán pescar en tortiamente á totalidade- do sector pes- ·
no a Irlanda e o sistema de licéncias
queiro comunitário e, polo tanto, se,
contradL o espirito do tratado en RQria ilóxico marxinar aó Estado espama.
ñol, máxime nunha data na que X}I
.

'

.

CEE_.

O documento negociador aprese-ntado pola CEE sinala que o E. español poderá dispar de posibilidades de
pesca en águas comunit~rias conforme ao acervo comunitário existente,
no momento da nosa adesión, e ·as
disposicións transitórias prévistas en
dita tratado de integración. Pasa logo
a sinalar o documento que a CEE
opon se á . criación de novas pescarias
ou á renovación de actividades desaparecidas a favor do Estado español.

e~taríamos

- praticamente integrados
na CEE. 'Así as cóusas, non 'hai que .
sér mui espabilados pára -¡ñtuir que o
resto dos países voltarian impor.nos
novamente cond icións en -1992, reabríndose; máis unha -vez, a discusión
da adesión dunha maneira-subtil.

Perderíamós o direito a regular , as nosas próprias águas
Pero se o Estado español non poderia intervir na ordenación pesqueira
das águas comunitárias, .o que nos
deixaria completamente nas suas
mans, hai que facer notar que ainda
hai causas piares nestes tratados, porque· o Estado español' per:deria até a
· capacidad e de regular as suas próprias
águas, pasando estas a ser reguladas
pala CEE. lsto noñ é unha interpretación baldía xa que no punto c do documento comunitário dise literalmente: ."a -fixación das TACs e cuotas na
ZEE (Zona Económica Exclusiva) española, pasaria a ser igualmente regulada pala CEE, e naqueles stocks onde a situación o xustifiq ue, asignarásei'le ao E . .español as capturas correspondéntes".
·

Non parece lóxico que se nos proiba acudir a pescarías que non foron
explotadas por paf ses membros.
En reiteradas ocasións plantexouse o noso de's exo de efectuár pescarías de palometa, peixe espada e marraxo en águas coll)unitárfas, e até o
de agora non se produciron máis que
negativas infundadas, por parte da
CEE, xa que estas espécies nen se utF
lizan nen se comercializan na Co,muni{Jade da mesma ma~eira que aquí.
Existen outras posibilidades de de- senvolvimento de novas· pescarias ás
que non ternos por qué ter a porta
pechada, xa que a CEE pretende que ,
a nasa actividade pesqueira se desenvolva durante o período transitório
sob as mesmas condicións e li,rnitacións que se apliquen imediatamente
diante da nósa adesión, incluindo a
implantación de áreas de véda e libramentos de licéncias tanto para as capturas principais como para as asociadas.

lsto supón que as águas do Estado
español pasen a ser rexidas pola CEEe, en cámbio, cañdo a situación se revirte e· se con~idera o naso aceso a
·águas comunitárias, o Estado español
non ten nengun papel que xogar, nen ,
se lle quer dar', até o ano 2002, na fixación da Politica Comun de Pescarias. Neste senso, mentres a CEE non '
acede a tratar ao Estado español sen
discriminación, ao non deixalo ínter. vir na sua política comunitária, ordenaría, pala contra, a politica pesquei~
ra nos nosos caladeiros.

No citado documento continúase
mantendo a área de -veda coñecida
popularmente como o "box" irlandés.
Para colmo de males afirmase tamén na páxina 14 deste documento
que, pola aplicación deste mecanismo
de licéncias, a CEE volverá tratar o
ter.na en detalle, nun estudo ulterior
das negociacións de adesión.

Negociación con outros países,
·ou ~ perda da soberania

Todo isto fai que os nosos buques
se vexan discriminados a respeito dos
dos demais países comunitários. Detrás de todo i'sto non existen mecanismos de conservación, porque, se
fose nece'sário o estabelecimento dun B
mec~nismo de licéndas para unha .3
conservación racional de recursos, es- S
te deberia de aplicarse con carácter ai
~eral e por igual, a todos os ·países §
comunitários. E óbvio que os barcos ~ .
nasos non .son .os _única·s que pescan
naquela zona, e que a fixación do ci-. - proibida, incluindo aos países comu- · das si.las capturas terminarían no 111ercadó estatal ~spañol.
{ado .mecanis'm o f\Jndase- no desexo nitários: xa :_que o mesmo dano tal
de· limitar e· impedir no ·posíbel a· ac;- unha arte de arrastre ou un palangre
tividade de pesca aos nc:>sos barcos, si- que outro.
Non 'se entraria realmente
tuándoos en desvahtaxe a respeito da
Ou ·o bxecto desta área de ved.a en na CEE
.
.
Comúnidade, · q1,1e · poderia , faenar torno a lrl;mda non é outro que conaunha maneira mais proveitosa para finar .á nasa frota en zo11as rnarxinais,
Ainda de1spois da entrada formal, o
COmf?etir, nós ñosos mere~do~ i·~terio~ de .tal m~peir~ q'u e q ·~end!~ento "él as
Esfa,{:lo . esp~ñol non ~ terá capacidade
res.
nasas unidades -sexa -inferior ao que de 'intervención 'e discusión da nor- '
realmente ·debe de obters~ ;d unha na- niativa pesqueira dá comunidade ,con .
tu
rar dispersión ~a frota do _e aladeiro. posibilidades de debater ·a futuro~ .coA área éle ved" . ~rl~ndesa
Non obstante,· a outros "buque.s c;te mun da pesca. .
'
O mesmo se poderia dicer do manti- distintas nacionalidades ~)'e.rmi'teselles
A pretensión comunitárla é moi
mento da área de veda ·en torno a Ir- a entrada a c:füa área de ' 'veda, onde
.. landa:.· Se -ésa GonservaeiÓo -se deter- obteñen un meirande rendiment'o e outra:· intenta deixarnos fóra da reminase porse·r a zon~ bio1oxicamente meirande produtividade, en compara- n.ovación _das directrices da polític·a
sensíbel, non cabe--dúbida de que to- ción co~ nosa frota, pode!ildo entrar a comun de - Rescarias até trasco'rridos
da activ-idade de pesca similar á reali- competir,. vantaxosamente, cos r.tosos dez anos·dun per-iodo transitório, -no .
zada -polos- nosos barcos debeFia ~ seF·- battos, -co agravante de que a maioria ·que"'' o· Estado español permanecería ¡
1
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O aceso ao Mercado-·comun implica
unha certa deixación da soberanía
por parte do Estado español en canto
a negociacións pesqueiras con terceiros pais~s se retire.

áa

Xa desde o mésmo momento
ades,i ón, a CE E será a e11carregada· de
negociar todos aqueles acordos con
terceiros países en nome dos estados
membros, e encarregarase de renego~
ciar aqueles acordos que estexan en
vigor no momento da adesión ·unha
vez que estes rematen.
~

Noutras, palabras: calquer acordo
contem'plará non só os intereses concretos do Estado español, senón ta. ·mén os dos demais estados membros,
que poden ser, son, conflitivos e contrários aos nasos.
Na páxina 17 do citado documento ~inálase que "a e~ examinará as
condicións para recoller os acordos
:- de -pesca xa subscritos por España e a
sua compatibilidade coacervo comunitário". 1sto parece dar -a entender :
que non tpdos os acordos van ser recoHidos pala CEE, o cal constitue unha nova i.ndef inición que nos .deixa
ao .s eu arbitrio.

'
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(ven da

A ,f rota .pesque ira ~aduca

páxina 3)

Pero esta ·preocupación ten que
acentuarse, xa que no .último parrafo
di que "a CEE ten :que precisar que
:r;ion- pode prev~r o m-anti mento -déstes . acordes J)ola ·Comunidade, máis
~que na medida en que s~xan _cpmpa-::;
. t'beis co acervo comunitário!'. lsto
lada de rlhZisto b,ru_to q~e se· qutiira
liña de crédito da Mariña mercan- . i'
'vai dar lugar a que "QS acordes que
facer, hai que desguazar tonelada
te ~c0ncéclfese' ·CUtl interé·s·'dó :8' por - ~
son beneficiosos para o Estado espae·média.
·
'
centp{ ·l2i·a'rros: de ·amortiZación-·e
- ·ñol, podan verse ameazados polo sim. Poderíase pór como prete.x to o - ples tei~o de ,non seren compatíbeis
dous de éaréncia. Esta l·iífa de erédito , é-a que. posibilitada· a consdas-licéndas ou da-·frota do Gr~nd -.
-cos: i~~ereses doutra·s países·..
Sale, pero-' se· ási fose esta horma
trución de :-400 barcos e non , a
-. Ademais -disto im-pons~ o~tra ~condebería ser- SÓ ·.·para estes bar<cos,
concedida; a , un -11 · por -cento do
dición: 'que -o· Estado és~áñól't1on -firpois que ·hai outro tipo .de barcos
interés, 12 anos de .amortización e
.me
acordos con 'terceiros; sen .consul, .
na frota que poderia .medrar: ·
2 de caréncia. .
tas
pr~vias c·o"a CE E:
.:.
.•. Pero ao Goberno españÓI, polo
Neste capítulo -hai que ter eri ·
canta- o gasto que efectua a ·f rota
q.ue par~ce, oon lle interesa que. se
en terra, tanto en reparacións, , re--,·
· Caladeiros estatais/
remoce unha frota .que vai en.vel-lepostas, redes, embalaxes, etc., que
· cer supetamente, xa · que segundo
frota de baixura e marisqueo
fai que-o valor inducido que ·xeran
·o artículo 3 -desa Orde de Crédito, ·
sexa moi_·g~ari~e. - para acollers~ a e.la, ·por .cada tonePero isto non é todo . A entrada nó
· MJ')er~aq9 ...90.mu~. af~ctará decisivamamente .ás frotas de baixura e'
ESTRUTURA DE IDADE DA FROTA GALEG.A
risqueo.
"'1
ANOS
Estrutura .de ida~e ~~~ábei .
Os caladeiros estatais, por máis
que
alguns o pensen, ñon se van ver
· - 8 por cento
42 por ·cento
0-5
'
libres de problemas. ,Principalmente
_6-10 - ~
-13. por cento
..31' por cent o
verase afectada a flota a·rtesanal e de
: ~·: rf 15- ~.':_
· -19 por cento
.:.... 16 por cento
baixura, perante unha eventual libe. 1·5-20 .
8 por cento
-18 por cento
ralización do comércio coa Comuni-46 por cento · ·
b por 'ceÓt-0
máis de 20
dade. Até agora, a voz da frota d~ ·
bajxura non se ou ~iu, pode que' porque ainda nón teñen conciéncia ple:
_.,
MSIBEL CONSTR·UCION FROTA
na do que lles poda vir enriba.
TRB
lnversi6ns
Barcós
Por mencionar uns cantos exem:plos da debacle que vai sofrer este ·
·9 mil millóns
150 .. 15.000
Sardiñelros
sector, diremos que o berberecho ho9 mil millóns
15.000
Palangre iros
·1 00 '
landés compite co berberecho galega
5 mil millóns
. 8.500
Cerco litoral . ·
50debido ao sistema de extracción alta7 mi{ 20Qmilfóns
12.000
60
Grand Sol~ .
mente mecanizado que, existe naquel
3 mil millóns
Conxéladdres.500 TRB
5.000
10
país.
20 14 mil millóns
14.000
Conx .. más de 500 TRB
A competéncia da F ráncia a respeito do marisco é forte. Praticamen47.600 mil millóns
390
69 mil
Total
te, -na Bretaña existen todos os tipos
de marisco que existen en Galiza, e
moi prob,.abelmente se desexen co· mercializar no naso território. De feito, xa é ben coñecida a penetración
do centolo francés rio naso mercado.
Por se fose pouco, -recentemente
descobriuse na zona das Novas Hé- ·
bridas un abundante banco de néco·
ras, e xa se está pensando, con fondos da Administración británica, en
tratar de estabelecer unha corrente
de suministro deste tipo ao Estado
español. Estamos seguros de que os
. . produtores de nécoras de Galiza ainda non. se enteraron do feíto.
O mesmo cabe dicer das vieiras· irlandesas, que, · sen dúbida, ocuparán
un s(tio no mercado estatal.
,
Ha'i que, darse conta de que unha
gran parte da actividade da frota de
baixura estase mantendo grácias ao
nivel de précios actual.
No momento en que se permita
unha liberalización das importacións,
as empresas viranse abaixo,_danando
a economía dos produtores, que, sen
saber por qué, veranse e.n sérios apuros.: Neste sentido hai que comprerder que o mercado estatal ten unha
capacidade limitada de absorción, e
se se producen afluér,icias de produtos por riba da sua capácidade, os
· transtornos económicos que poden
producirse son enormes.
O obxectivo final da adesión implica a liberalización total das importacións que proveñan da Comunidade, co que van quebrar numerosísimas empresas familiares; pois que un
.. ·,_ dos -pou.cos aspe'ctos -que poden verse
favorecidos polo ingreso na CEE son
·a's empresas que dependen da pescaría das sardiñas. Mellor ·dito, pedían,
xa que- as conservas espa~olas vénse
gravadas riun 25 -por cento, me11tras
que as de Portugal .Ó están nun 1O
por cento e o un por cento as de Marrocos, como pa(ses mais significati- vos que P.t:Jdesen conipetir connosco.
lsto fai que moitas empresas conserveiras- galegas-estexan vendo a formade instalarse en Portugal.
Até é!qui a reseña d~n informe elaI .
borado pala S. Cooperativa de ·ArmaCiores éte Pesca do Porto de Vigo. O~
seus argumentos coinciden técnica e
basicamerite cos dos nacionalistas.

Un créditQ brando ·poderia evitar a ~econver•ión - ·'. /:
Os armadores galegas reclaman un
;,crédito ; brnf)d© ~~ . para rremodelar
a (f.11~tff•rpesq1:Jeifa,,.. t>peraciól'l '-qt:Je
consideran impreseindíbel. Afirman . ademais que_haberia que, fa· ·
cer catrocentos barcos en catre
anos, o que. permitira que os pequeoos e medianos estaleiros -galegas estivesen, oGupados purante
est~ período de .tempo.
·Pero o Goberno español estivo
retrasando este crédito, diseque a
razón última é porque, de concederse, a reconversión xa non teria .
nengun argumento, ao ter traballo

os estaleiros, polo que o .que pretenden e <facer. prim~iro ¡,,asr.e conversión e ;1 tlo'go~-· que"os• barcos
construan fóra de Gal iza. _
··
, ·
·
. Asi e tocfo ; nai oito_· dias saiu á
luz a concesión do crédito; ao ou· · ·
tro_· .· dia· de ª!"unciarse... x. a se enea.
rr.egou _un ,oarco. a Valcano por
parte de Pe-S.querías Mo!~~es. _-". ?
O Estado español ·concede
unha liña de ·crédito a Marrocos
para que. construa barcos aquí cun
interés dun 4 por; cento, 25 anos ·
de amortización-e 8 de caréncja. A

se

I

.

4

.¡

ªº

-~ i

•

-

._. J .... l ~ ~-

''

•J

~~ ~ .. í.1

~....-'\); .. h"'.1~ ')~"';;

'·

·•·

..

.,,._i

·..:"'' ·,).;-! EYRE
\

No seu IV Congreso
lUe
lés1áis
pasto

1ue

·A .UMG pronúncia$e
coritra o servicio militar

pa-

meis .

m'ir-

ul-

Os días 8 e 9 tivo lugar en Moajia o IV Congreso da Unión .·
da Mocedade Galega, organización xuvenil d'a UPG, onde·fixeron
posicións en temas· como o servício militar, o feminismo e . ·
o ecoloxismo. Ao congreso asistiron organizacións xuvenís
convidadas que-elaboraron un comunicado conxunto cara o -Ano
·Internacional .da.Xuventude.
·

Oi>.~.ración ····JV(iste.r ·catro
Socialistas' e "coagas" están fa-,
cendo dossieres, · buscando pro-..
bas para facer saltar· a · Carreña
do post9· de -· Conselleiro. Parece
· que teñen :·sérios indíci@s de irre'"
gularidades, pero prefiren, uns
por un lado e oµtros por outrn,
concentrar ;'suficierite·dinamita"
· antes de prenderlle lume.·
AP tamén pensa que ·carreña
está suficientemente ''queimado" polo que non pensaR ápre. sentalo ás eleicións autonómicas,
· pero si ás xerais. Orabén, téñenUe encomendado un ' novo papel. .
"Como xa estás bastante. quei- ·
mado e como es quen manexas
os ca·r tos, o .qué tes que facer e,
I
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Pronuriéiarse eategoricamente én
contra da mili "xa que é a única que
coñecemos", propugnando . "cando
sexa posíbel, a obxección de conciéncia política", fo.i u.n d<?s acordos máis
importantes do 1V Congreso da
UMG.
Tamén se falou da necesidade de
que a 1NTG ·se comprometa c9 traballo da mocidade galega traballadora e
parada, instando a que a central sindical crie unha vocalia xuvenil.
e>utro dos aspectos tratados máis
profundamente neste congreso foi a
situación da mocidade do agro e a necesidade da sua concienciación.

Os convidados

.

'-....__

por:·cento''

airida que sexa queimarte até ·o
final, .tes que mover os plans de
obras, as · subve·nción·s, en Ourense, para logra·r atall~r a €oalición
Galega;' facer que ·alcaldes e con<cellais independentes ou afiliados á p~rtidos políticos se pasen
· ·
a AP", viñéronlle dicer.
Parece que a operación está
dando bons resultados: xa van
tres alcal~es e numerosos concellais e ·xefes de ·íista que se pasaron a AP .
-_Carreña está peinando Ouren. se, sobretodo con promesas. D~s
pois· chegarán as obras, .as. real izacións, e algurihas quedaranse .como sempre, no camiño. Pero C~-

rreño, Af>, manexarán os res·o rtes
do poder, no seu benefício elei_toral.
· ·
·
" Carreña' .quedara'' rtiáis qt1éi_tnado 'diánte1da opinioñ públfca, pero ierá máis amigos, máis
a·d eptos e terá, tamén, r;náis forza.
en AP· e, se cadrn, négase a cumprir os desígnios . qu_é o partido
lle ten marcado.
Todo isto, como xa -dixen, se.
· non logran descabalga lo, xa que. ·
intentar van _intenta lo. · A operación "míster catro por cento~'
está en marcha.

N iste congreso estiveron presentes or- ·
ganizaciÓns afíns de outras nacións
..do estado táles como Jarrai de EuskaA. EYRE
di, UPR de Castilla, · Front de Joves
(Mocidades do PSAN, Catalunya) e
XÜventudes ·do MPAIAC, de Canárias, qu~ . apareciar:i en público por
primeira vez na península.
Os d~legados destas.organizacións,
no· seu parlamento na clausura do
Asamblea Nacional do
22 e. 0-·23
congreso puxeron de manifesto a solidaridade enfre as xuventudes dos
pavos que loitan pala sua liberación
nacional e social.
O Bloque Nacionalista Galega celee Liberdades Democráticas, facéndoo tado ~spafíol, ·asi como out,.6s' de EuO representánte de Jarrai reteriu- - brará a 11 · asamblea Nacional os dias . primeiro en comisión en lago - en ropa, América~ Africa.
.
A UMG acordou ademais reclamar
se ao galega e o basca como a ('dous 22 e· 23 deste mes de Decembro na
asamblea plenária. · ·
A abertura oficial do con·greso secasas da Xuventude en todos os con"
povos que non se entregan" afirman- FacuJdade de Económicas de Santia- .
rá ás 5 da··tarde do s4bado 22 corren- cellas "pero que non sexan meras do que o pavo galega "sempre :terá
Ademais dos congresistas hai con- do a cargo do parlamentario Ba1:-1tista ·
go.
asociacións culturais, senóri que os como com'p añeiro de viaxe ao moviA esta Asamblea congresual asistiviciadas numerosas persoas · simpati- Alv'a rez, ·a inda que o traballo congreque verdadeiramente a dirixan sexan . mento de IÍberación basco, coa segu~ · rán cerca de 1.500 delegados tango ._ zantes do BNG que asistirán a título sual comezará as 11,30 da maña do
as organizacións ali presemes por
ridade de ' que -esta compañia é .recf- de Galiza corno <;fo estranxeiro, ten- · individual. Están tamén invitados-ao mesmo dia. A clausura será o dominmeio dun consello". Neste sentido
proca".
do que debater ponéncias de Política,
cqngreso o M.C.G. : a-INTG e CC.LL. go ás cinco da tard~·, despois de terse
criticouse tamén ao Consello Galega
lnstitucións, CEE e ÓTAN, Situación
por parte de Galiza. Polo estranxeiro elixido un nov.o Consello Nacional~
Como
organizacións
galegas
convida mocidade contra o que se manifes da Muller, ' Ensiño-, Sindical, lnstitu.- . estarán presentes a maioria dos movi- correndo a cargo de Xosé Mal"!uel
dadas
estivéron
pr:esentes
ERGA,
INtou o congreso, afirmando Fernando
Be iras.
cións Municipais, Cultural, Mocida~e
m~ntos de liberación n~cional do EsAbal, que "tal como está plantexado, TG e BNG. Tamén fixeron uso da palabra
o
presidente
e
máis
o
secretário
o ún ico que intenta é o control da
xeral da UPG, Bautista Alvarez e Mamocidade".
·
No ensino, campo no que a UMG riano Abalo, respectivamente.
ten maior presencia remarcouse a importáncia do traballo organizativo no
O comunicado
ensino médio através de E RGA, afirLeuse tamén . ·neste congreso un comando que pésie aos éxitos obtidos
municado fei1o po la UMG e as· or.gano campo universitário " é muí" necenizacións invitadas que se fará públisár io mel lorar o traba.llo neste eid o".
dade" que podia levar á indefiniDesde a constitución do 'Bloque· Na~
ultimamente aparecero R discrepánco a prim.e iros de 85, ano decla rado
No tocante ao feminismo, a UMG
·cion bu á discrepáncia de grandes
cias. Discrepáncias que tamén exis-'
ci9na li sta Galega, o p~morama polífíxase como obxectivo "encauzar e . "Internacional da Xuventude".
sectores.
·
ten - no seo do PSG-EG, onde mili-,
t ico ten cambiado e até se teñen
Neste comunicado ponse de man ilevar adiante a lo ita cara a consécuHoxe isto ten ainda máis impartantes destes dous partidos, antes
producido feitos trascendentes par.a
ción. da liberación da muller no mar- festo a solidaridade dos pavos ·que
o r.ñesmo BNG tais como a expul- . táncia se cabe, xa que o panorama · de fusionarse, xa entraron en conpolítico ·galega parece que ténde caloitan pola lilieración nacional e soversas con dirixentes do PSOE para ·
sión do parlamento dos .seus depuco máis amplo da liberación nacion;;¡I
da vez máis a polarizarse.
integrarse neste partido. Estas contados por non xurar acatamento á e
e social. lsto determina iniciar a dis- cial, tanto· do Estado como outr~s
Vexamos: ·
versas tamén abarcan · a alguns exconstitución; ou o abandono dunha
partes do' mundo, refírense aos aparacusión, o estudo e a planificación disQué .foi daqueles grupos_que non
m ilitantes da AN-PG da zona de Viparte doS' militantes do PSG, con sitos de "dominación cuxos intereses"
ta problemática a curto prazo para
se integraron no BN_G na Asamblea
go·: ou ao colectivo · ~·Novoa Sanglas
inclu
ídas,
do
proxecto
frentista
conseguir ser a vangarda deste movi - rexenta hoxe o PSOE", saudando ao
Constituinte da Coruña? O colectitos", onde tamén están integrados
para fusionarse .con EG ;
Festival de Estudantes Universitários ·
mento".
vo "Arco da· Vella" desaparecéu -por
ex militantes do BN-PG, principalAgora o Bloqu·e ten que débater . completo, e aon se soubo, desde ó
·
No · campo do eco laxismo, a po- de ·M6scu.
mente de Ourense e Santiago. Este
nesta Asamblea cál será a sua postu- · .d iada Asamblea de Riazor, máis deRemataba asi un congreso, despois
·néncia aprobada afirma que o ecolotrasvase
dependerá moito do que
ra non só cara as institucións, senón
les. O mesmo pasou con outros gru= .
xismo "non é cousa semente de gru- do que se- considerou co·m o grandes
aconteza no congreso do PSOE de
tamén
cara
as
próprias
eleicións,
xa
.
pos
de
independentes,
que
abandopos ecoloxistas", referi'ndose a que as vitórias, as folgas xera is, o . proceso Galicia, a celebrar en Xaneiro próque, segundo _o proxecto de leí
naron a po lítica activa.
·
organizacións poi íticas nacionalistas constituinte na Universidade, asi coximo . .
apresentado polo Goberno, ademais
Ga
lícia
'Ceibe,
pala
sua
banda,
"plantexan unha visión diferente á mo a participación dos xóvenes nesda firma dun papel con diversos_r~ .esnaquizábase un aho despois, aban· Por outra : banda, PSÓE é PCE
explicación das agresións ecoloxistas, tas folgas · e a su_a afiliación masiva a .
quisitos para aceitar a sua ·candi da- · donando a organización unha parte
coinciden nalguns dos seus docuque completando a visión ecoloxista,
E RGA, o que lle f ixo manifestar a
tura, agora, de aprobarse ese antecualificada, tanto en número como mentos (recordemos por exemp lo o
amosa que se pode traballar pola deFernando Abal, novo secretario xe-·
proxecto, incluiríase tamén un
en significado.
·
dé Balleste.ros, p_u blicado recenteapartado onde aparecese o acata- · Os grupos estatais case desaparefensa ecolóxica de 'Galiza desde orga- ral, · que "hoxe estamos máis fitmes
mente nestas páxinas) en sinalar
mentó
a
Constitución.
·
nizacións patrióticas e comunistas da qu~ nunca na loita pola, indeperidénceron, agás do MCG que cada vez
que hai que combater os nacionalisO que sexa o BNG daqui en · conflue _máis coa política do BNG,
mocidade como é a UMG".
cia ' nacional e o socialismo".
mos tanto nas próprias filas como
l
diante dependerá en gran medida de
até o ponto de que estes é ao único · fóra .. Aí están tarrién os pactos en
que as suas bases saian unidas ·do
partid<;> ao que co_nvidou a Asam- . Madrid para esmagar os nacionalispro~ecto e na estratéxia ·a seguir
mos. .
.
blea. Ainda asi foron xa bastantes
nestes pontos·, que a opción a tomar
militarité.s do MCG os que pasaron a
Frepte a todo isto, en .GaJiza ca- ,
·sexa seguida maioritariamente. e - integrarse no frente.
da· dia a situación económica e -soPola .sua exRLilsión do Pa_rlamento
aceitada pala minoría· como se fose
cial está máis deteriorada, e os próO chamado "Grupo de Lugo" ,
a sua .própria opción_por má is que, · procedente da AN-PG ; tamén desaximos meses este deterioro vai auxa se sabe, nos estatutos ·do BNG _pareceu da polftica. activa despois
mentar, tanto ·pala adaptación .para
.
.
entra o _direito á discrepáncia públi- -de ápresentarse ás eleieións con EG.
a entrada na CEE como a permaca .
nencia n·a OTAN. Estas reestruturaE~tras~urgo ~
A sLÍa integración neste partido pa.Aqui ·non vai valer. de moito a -recia feíta, pero ainda non se produ-· , cióñs da nosa economia e até do namaioria, ou o medo a · que a UP~
so· modo de vida, son as que están
ciu, e alguns.. dos seus 1íderes e~tán
como forza maipritária jmpoña o
levando a unha conflitiv'idade e foixa· moito máis cerca db PSOE que
Claudio . López Garrido ven .de ápre- partido, o ·consello Nacional do PSG seu critér io. A UPG debe saber e ser
de EG. ·
.
ta que .está sendó dinamizada polo
cón'sciente de que non se trata ·de
sengar, perante o Tribunal 1ilterna- EG, .re1.,m ido o pasado fin de· semana
nacionalismo.' .
-Tamén sairon ' abor:tadós os· invencer senón de convéncer 'e de uni·cional de Estrasburgo, recürso contra acordou apresentarse ás eleicións co- ·_
tentos, un tras outro, de fusión de
Pero os tempos que se aviciñan
ficar un .proxecto do que é a princi- . ;EG con PCG, a · último- a semana
van · .precisar <dunha.s · posición.s claa sua .expulsión do parlamento gale- r:no tal .partido, ainda que -afirman no .
pal mentora, porque a forza actual
pasada, aó resultar' minoritária esta
ra"s; dun p·roxectG> coerente que· poga.
· dodumento. aprobado que "deben de
. do '- BNG, · comentábanolo recente-· tese, que defendía Ar:ixo Guerreiro~ . da chegar a todo o povo e mostrarmostrarse abertos e .xenerosos ·a todas
mente. un -dirixente socialista·, non · . na asamblea do PCG·.
Pala sua banda, PSG-EG ~ grupo ao as iniciativas . que conduzar:i a ca.ns-·
lle que hai outras: saídas, e dunha .
-está pr.incipalménte ·na su_a capaci- · · Coa marcha de ·parte do PSG do · ·unidade sen fJsuras p¡:ira oporse aos
que agora pertence o citado deputa:; truir· .unha alternativa nacionalista de
dade movilizadbra, na entrega ou
BNG e a sua unificación con EG, desígaios inte·macioriais que t razado., tamén recorre a decisión do Par- · esquerdas en Galiza".
.
no seu número de militantes, senón
abriuse unha nova perspectiva para
ron para a nosa nación, e lévar ese
lamento Galega e non deixarlle apreValoraron tamén as eleicións auto- ·
na coesión idolóxica dos seus iiltexente naciónalista non militante.
proxecto adi'ante.
.
, sentar . cuestións para ' ser defendidas nómicas próximas como unha r.ongrantés e por ter un proxecto. poi í- . !;>ero esta perspectiva viuse truncada
O momento é de trascendéncia
polo .sea compañeero Camilo Noguei.- xuntura política moi importante para
tico claro e definido.
pªra moitos. Na 1~TG, o sector excapital para Galiza e, por ende, para ·
ra, por que, -afirma dita recurso, esta 'a vanzar na ponsolidación dunha al- .
UPG e EG facia frente comun con- o naciona lismo galeto; daí a imporO tempo parece que veu dadle a
fune.ión ·non Me foi suspendida ao ternativa nacionalista de esquerdas
tra do BNG. Pero tampouco se inte- táncia desta 11 Asamblea do BNG .
razón aos que ·creían que habia uns
· p.arlamentário expulsado.
graban en Esquerda Galega, nen ca- .
princípios l;>ásicos dos · que nón se
con posibil'idades reais de influir na
podía abdicar en base a unha "uni- . liaban intentos como o da ANG , e .
A. EYR E
Seg~indo · coa aétualidade de~te, política galega.

B~G ·c,

López Garrido recorre a
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v·contéréncia
O PCG acorda ir só ·as el.e icións

.

"

Na sua V 1 Conferéncin o PCG acordou apresentarse só as ele'ici.óns auto.nómicas, a inda que istO non exclue
acordos unitários con outras forzas
para accións concretas, p_ero esta unidade de . acción, ·considero o a Conferéncia.. que non-· podé ' ter traslacióneleitoral.
· Por outra parte, o sector maioritá- .
río saiu fortalecido ao obter o 'i.nforme da secretaria xeral 157 votos a favor, .64 e.n contra e- 4. abstencións. A
minoria que ·no V Congreso conseguira case un 40 por cento dos votos, ·
quedou esta ,vez relegada a só Uf'! 28
por cento. Outras 22 .teses apresentadas obtiveron un respaldo simil·ar.
Nunha destas reso lucións, a resolución po.litica, aHrmase que a situación de deterioro económico, e ·social
e o retroce·so político que vive ·Galiza
débese ao bipartídismo e á politica levada a cabo polo PSOE e a Xunta. O
PCG afirma que quer romper o signo
·
bipartidista.
. Tamén acordaron proseguir.. coas ·
movilización-s -·e propiciar acordos
ünitários de acción -con todas as for·
zas de esquerda.
·

l

· ,·

(
~

.s

.

.

En canto ás diferéncias dentro do unha converxéncfa do PCG con PSGpartido O Secretario Xeral Xúlio Pé- EG·; partedos~dps que afirman que rerez de la Fuente, declarou a A NOSA pr:esentan "o máis xe·n uíno do movi- ·
TER RA "que non ·deben de servir de mento obreiro e nacioria'lis:mo de Gaobstáculo para o fortalecimento do liza'~.
partido" e que o que ten que facer a
Esta política é tamén "<:ontrária ás
dirección, que considera que esas dis- · teses oficia is de Ma~drid e a'os intentos
crepáncias son lóxicas, é "apl_icar os de converxeñcia· eleitoral _n outras co-resultados e levar adiante' a politica · munidades, como a andaluza, qnde
_aprobada nesta Asamblea".
- xa se lanzou a Julio Anguita como
- "presidenciábel de toda a esquerda'!.
. lesbaratada a converxéncia
Dase o caso tamén, á marxe desta
~PCG-PSG-EG
conferéncfa, de que actuaimente en~
Esta conferénCia desbarata máis unha·. ter:idéndose -. directamente con Santiavez os intentos propiciados·,polo sec- .' go. ·Carrillo,· qomo. é·o caso~ao PCG de
tor. de Anxer G.uerreiro de promover ' Vigo. - · . -~
., ·
· •· - ,•.

Vai
de· inauguracións
e de-·rezos "
LOIS O IEGUEZ

"Este centro ha sido inalfgurado por el Excmo. Sr. Presidente eje la Xunta
_de Galicia, Gerardo · Fernández Albor, el lQ-Xll-84". Esta· lenda quedo.u
fiada nunha placa dun centro que para def_icientes mentais se inaugüroú
hai uns dias. O centro está rexido pola congregación de "hermanas de la
Caridad" cuxa re.p resentación no acto ostentaron duas "sores" que dixeron que a obra era realidade grácias a Deus, pois a inda tendo dif iculdades
sempre as chegaron a resolver. Estaban presentes, amais, todas as forzas
vivas, Presidentes da Deputación e Concello, deleg~dos provinciais, deputados, o omnipresente Frai. Xosé Gómez e, como non, tratándose do tema, o Coasel-leiro de Trabállo, un amplo grupo que acompañou ao, como
Ue chama Camilo Nogueira, Presidente de Galiza señor Fernández Albor,
que se qebeu sentir moi só e nervoso (hai que o dicer todo xa.que a prensa acestuma a cala lo) ao andar polo:; corredores deste centro abrindo portas sen que ninguén se adiantase a facelo tal como o seu protocolo predi.
ca.
-: O centro ten unha igrexiña para curar -supoño eu- o espi'rito, pois
amais de deficientes mentais hainos tamén espirituais, e ali se dirixiron
todos os pre·s entes para que a inauguración fose completa e cabal. Frai
Xosé abendizoou e bicou a pedrp do altar. Unha traballadora do centro e
unha- sor cobriron a ara cun mantelo, supoño que para significar a irmandade dos cristiáns co traballo. A mamai provincial prendeu os círios e
axeitóunos no lugar que lle~ correspondia. Unha residenta do céntro ofe·
rendou un ramo de flores, e o pan e máis o viño tocoulles ao constructor
e a outra das sores. A cousa acabou coa leitura·feita pola nai dundos re-sidentes para agredecer ás filias da caridade os seus grandes sacrifícios por
levar a obra ao seu remate e por entregarse tamén ao coidado dos _necesitados.
Qespois correron todos, sores, p~rsonalidades, bispo (que estivo tamén
na comemoración of ieiar do 6° aniversário· da Constitución) para sabe. rear o· viño español que amabelmente se lles ofereceu nun grande e feiti,tel..r._o sa19n 'do centro. Supoño que os seus max_ins· mis~urarian a calor do
viño -coa das palabras de Frai Xosé ao lle lembrar ás autoridades que esta
impor:tantísima obra non se facia tan só cos sacrifícios .e coa fé; precisába
aJgo máis sen o cal non seria posíbel a realización última, precisaban moitos cartas e axudas várias, axudas deles e de todos os cidadáns. As sores
espallaron unha fel icitac.ión de Nadal na que se poden leras "bienaventuranzas del deficiente mental".
Un pergúnta~e en qué ano estamos e baixo qu8' Estado vi vemos. Remoe os miolos para buscar a certidume de que xa pasou a década dos cin·
cuenta,. Mais situado neste actó, e non só neste senón en tantos e tantos
que preside o señor Albor para as inauguracións, non dá entendido que
na tan levada e traguida Constitución española, haxa unha aseveración
-ambígua, isa si- que confirme o Estado aconfesional. Ouen póde crer
nunha afirmación de tal calibre vendo cada dia cómo os representantes
- das institucións misturan o relixioso na · vida civil como se fosen duas
causas iñseparábeis? Nengun cidadá_n ten que ver coa profisión relixiosa
de cada autoridade, pois, supoño que aos testigos de.Jehová non lles debe
chistar moito que non receban o que outras relixións apañan, sexa dLinha
forma ou doutra.
· En centros públicos de ensino, ainda en locais para reunións dos traballadores, . nas salas dos concellos, _nas mesmas mesas de autoridades, seguen · a presidi'r os símbolos dunha determinada confesión. Pero cómo se
pode educar á xente ná conceición dunha sociedade laica cando nen tan
sequer se c;¡uer cambiar isto? Quén són estes dogmáticos señores de gara- .
vata ·para impor do xeito máis ditatorial unha conceición que, para máis.
escárnio, só aproveitan para a demagóxia e non para praticala persoalmente? Despqis dirán que non hai nas escolas quen non ·queira ó ensino
relixioso ou 'u nha c;:onfesivon difere.nte á praticamente oficial. Polo que se
ve, os-da segúnda república levavanlles a vostedés sé.euros de adianto.
Pero ao menos, se.flores xunteiros, fáganno con máis tino, fuxa_n destas
montaxes que dan noxo a calquer persoa que pense un pouqu~ño no que
·é liberdade e respeito ás distingas créndas. E cale, señor Albor, cale, porque en canto a!Jre a·ooca tréme o País e até, ~upoño. que é!S freiras.
1

CON BOÁ ESTRELA, XUNTOS E ~N PAZ-

CREMOS NA XENTE .QUE (RÉ
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Chantada

Desaparece .o .anterior álcalde

Un peto de_ánimcís or~xinári~ de
Tam~guelos (Verin) encóntrase
·hoxe nu~ha . finca de ·frag.a

O Alcalde de Chantaqa con UCD, rriente un ·irmán, é · fixese efectivo o
Manuel Campos Fernán'<¡fei;desaparem.illón dé pesetas .no ,Banco Es"p_añol
ceu da vila hai máis duntía serhana s de (;rédito, asl como os cartos que
sen que , polo ·mom·e nto, se saiba· do presuntamente tiña en descuberto. na
·seu' paradeiro.
.:i · Caixa Rural.
'
·
. Campos .Femánde:z: ostentaba ·na-.· . · Coméntase que o d~scuherto po- ·
actualidade o pasto de dir~ctor ·da deria ro~dar os sete milló.ns, ainda ~.
Ca.ixa Rural.
que outras .fontes .afirman que só son
Pouco se sabe a ciéncia certa desta ·cinco: Hai versi6ns par°a todos os gosfuxida, e o mútismo é total tanto nos
tos.
meios i.nformativos, que teñen todos
. Fálase tamén doutras· frregula'ridaeles notícias do ,feíto, c;omo: nos · des ·na oficina creditícia, ta.is co"tno
meios oficiais da Caixa · R'ural e nas · que ·numerosas subveridóns que tiña
instáncias·poli'ticas.
a Caixa Rural,. asi"como .créditos van o único que se sabe ver(dico é que · . taxosos, para primar a gandaria e a
o campos Fernández foi visto en Por- · agriculturá, que sori .QS únkos ·que
tugal hai semana e média por un inpoden sair beneficiadd's ,da Caixa ·Rudustrial da vila, ao que lle pediu que - ral, foron con~edidos a indu~trias da
l:le trouxese o, aut'omóvil perque el tí- vila.
·
ñase que quedar no pafs viciño a
Alguns destes industriais, comén"arranxar unhas cousas", segundo
tase, foron os que realizaron moitas
versión confirmada a A NOSA 'TE - · das obras feitas na -vila no mandato-.
R RA.
..
de Campos; carregando as tintas, ·as
Tamén se sabe qué antes de marfaladorias pcipulares.., sob.retodo na
empresa comisionada das instalacións .
char pediu na oficina·d.e Banesto que
lle prestasen dous millóns de pesetas .eléctricas. O BNG tiña denunciado xa ·
para facer frente ·a uns pagos, operaque algunha. obra non fara aprobada·
ción que é frecuente entre sucursais
por nengun organismo.
de bancos. Ban~sto non tiña dispon íPero hai <:quen quer buscar" as prebel e só lle PL!.d eron deixar un millón
suntas irregularidades xa mbito antes;
de pesetas.
·
asi un vocal comentaba como na_sua
Tamén se sabe que nos días ~nteépoca, na "Hermandad de Labrado-~
riores á sua marcha visitaran a oficina
res", da que estaba ao frente Campos
da Caixa Rural de Chantada uns insFernández {señor da Asper, como se
pectares.
coñecia en Chantada) estes estiverori
seis meses firmando as contas en
Especulacións múltiples
branco '8té que ~e opuxeron. Membros da · Comisión de festas deste ano ·
. Pola vila corren numerosas e~pecula 
84. de Laxe, tamén declararon a este
cións, algunhas confirmadas a méDisposicións recentes da Xµnta ·veñen · , .
periódico que eles firmaron a axuda a. de · oferecer subvenciÓIJS ·a- aquelas·
dias, como é o feito de que dias desfesta- do San Ag_ustin. nun papel. en persoas que coa sua laboura {inforpois da sua falta se personasen familiares de Manuel Campos, concreta- · branco.
mes, estudos, - r:ecolleita de dados ... )
axu~len á recuperación do património
no tocante ás construcións po,pulares,
tais son os crut:eiros, .Petos de ánimas, etc.
"
. Un bon informe poderíallos facer
-Mánuer -Fraga, quen ten na sua finca
de Perbes un peto de ánimas do cal se
sabe que-perte11cia a un viciño de Tamaguelos (Verin) e de cuxas mans pasou ás dun anticuário d a zoná. No
ano 81 o Museu A.rqueolóxico de ou.:
"La arruga es bella". Qué frase
Carme Perez Carballo
rense fixo xestións acercf! da legalidade desa situación, en ba~e a -Unh a poNo número 25-8 de A NOSA TE- tan bonita! Cómo entrou na sode- ·
RRA, publicou se unha entrevista dade! Pero todo hai que dicilo.
lítica· dé protección do patrimónlo,
"progresia", esa pala braria coa
e unha valoración sindical sobre Esa
senda
contestado polo Goberno Cique os empresarios aparecen pjl"A moda galega de moda" . Pero blicamente, ten tanto dar a imaxe · ·
vil de que non existía nengunha irrehai un tema que, dentro da moda, do "empresariado de esquerdas", non aparece expresamente na ci- que provocan querellas dos axlintada valoración, ainda que si haxa tamentos por írense da língua;
datos. E este o tema da muller e a non é máis que adornar a sua
relación directa que ten coa moda. auto-propaganda comercial para
Est'a relación ven dada por duas vender máis e mellar.
vias: 1 que as traballadoras da in-·
Esas prendas de vestir, cheas de
dústria textil son nun 90 por cen"arrugas bellas", cun ar desenfadato mulleres e 2 que 'iso da moda'
do, cun moderado inconformisno sector que máis cola, que máis mo, cun coidado desarranxo, non
entra, é nas mulleres. ,
:· · son máis que o producto . dun ~ ei
Resulta cu-rioso ver o impulso · to de explotación das mulleres
que se lles dá aos novos deseñado- certamente descarado; ,.
·
res, b apoio que -receben qs empresários textis, a gran fama que se lle · E se non, ·que lles pergunten ás
dá á moda que agora surxe en Ga- traballadoras "oficiais" do textil
liza, e resulta curioso, sobretodo, en Ourense, cando o 14 de Febreicando ie contrasta coa terríbel ro foron á folga, e' o seguinte sábarealidade na que se basea esta do obrigáronnas a traballar para
.
montaxe.
recuperar a xornada. de folga. Que
O sector textil, compost~ co- lles pergunten ás traball~~oras da
mo · digo por mulleres t.raballado- Cooperativa do ·Carballiñe , cando
AIIO
BBA
·ras, está. sofren_<:io desde hai alguns teñen que respeitar un Regulameses a masacre producida pola mento jnterno que só lles permite
reconversión. industrial. Son cen- · ir .p-iexa¡ como ·m.o itd , duas. vecél,s
tos as traoalJaqoras afectadas por
dia, e cronometradas, : ,s_e ndo
exp~dientes · de, reestru tura.ción de- ·· sancionadas no · caso de pasarse de
plantillas e crises, mentres por ou- · · tempo·. Que '. lles'. pergunten '. ás trátra parte inténtasé lanzar u nha fa- bailadoras de "Vecino" que se. fa~.
charla da "nóva 61a do empresaria';' ron ~ rU.á'wil'~aiz dos.'expedientes.do xoven con afán ·de comerse o - Que lles p.ergunten,,. enfin, ás' tramundo". o que non se di é que balladoras_ sumerxidas que os em:.
esa nov.a ola.está .sobre-explotando presários galegas teñen esc;ondidas
ás mulleres galegas cuns métodos nas casas.
. ,
.
terceiromundistas. ·'o que non se
·· De seguro qué, pergunfandolle
di é. que aproveitan da crise para · a todas estas mulleres, nen sequér
dar traballo ás . mulleres nas suas . ,se . atreverían a dicer ·a verdade;
casas sen pagar · seguranza social · pórque -son conscientes de que se .
nen impostas de nengu·n tipo, e falan, · xa se quedan sen postos de ·
pa~ando auténticas misérias por
traballo.
· ~renda confeccionada. Iso si, esa
Si, esta .é a moda galega. Unha
prenda que lles · sai;· po~ dicer,. a modá. dir-jxida fundamentalmente.
A
·300 pesetas, aparece nos trinques · - á ··m ediana e gran burguesía, a cona ·10.000., Quén· compra ·esa pren- tá de. sobfe::-e xplotar ás traballadodá? As mulleres .que teñen unha : · ras. Por iso é importante saber os
O mundo de
'' posición social moi distante .das . pilares. nos 'que se asenta a indusmesmas mulleres gue a c9nfeccio- · .tria te.Xtil do noso pais. Pésie a to1
'
~~~n.: ·' ¡ ,,.. .., , _ ;i.._~~ ..
r;• ,
· .· do, "la arruga ~s b~.1!~·/' ,

4

Na. foto ·yefticaÍ .o peto .de ,á~imas cando
estaba no anticuário .d'e Verih -en foto obtida por A NOSA TERRA~~ -flaoutra a 'pe_za n'á finca de Fraga mostrada por- únl)a filla sua -foto tirada da rev.ista "_!-iola"-.

gularidade. lnteresatjo entón o· museu
na compra do peto, úni·ca maneira aQ
s~u entender de recuperar pára o pa·t rimón io público, foi informádo · de
·qoe o peto de ánimas -f9ra xa vendido
polo anticuário. Da peza non sé v<;>ltóu saber até' Setembro do 83, cando
a revi'sta "H,ola" publicaba unha ·re_pórtaxe coa fami'lia Fraga na ·sua fin, ca de Perbes e nunha de cuxas fotogrqf ias aparecia o devandito pet_o dé
Ta.maguelos. ·
·
- ,

....,

O património .de .toda
a -ca.mu nidade
A lexislación sobre o património ten,
a dicer dos entendidos, duas fallas:
unha a de rion ser demasiado precisa
e outra a de non ser cumprida nos e.asas nos qu e podia exer.cer un importante papel de protección en beneffdo da comunidade.
·
Non obstante , a conci~ncia sobre
o problema· é cada vez ·máis álta, tanto para o caso da c;lestru.ción irrespon- .
1
sábel de obras·de enorme valor cultural e histórico, como para o pase a
.mans privadas de construcciór.i popu_lares, tal é o caso dos' hórreos, cru.ceiros, ·e tc., que aparecen ao redor de
' chalés particulares, ou tan1én. a expo ~
liación; ben coñe'c ida, de obxectos
valiosos nas igrexas de todo o país,
coa desculpa dalgunha reparación. ..
A mesma Directora · Xeral do Património da Xunta, Raquel Casal, declaraba · recentemente que unha das
liñas prioritárias do seu cargo basearíase en exercer un labor cultural de
tipo educacional, tratando de concienciar á xente do enorme ,valor do
património. Sendo frecuentes .as afirmacións de a· lto~ cargos da Xunta no
senso de que o ·noso património,~ co
mo a nosa língua e a nosa ~ultura en
xeral, non deben ser priviléxio duns
poucos senón de todos os galegos.
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A NOSA ·TERRA/8

.

...
. éarece de tóéfofistes pro-' soas congra · 1eis que '~riviléxiañ' ~ '_ao~ miHeiros d"e empreñe's' jnv'olunaos seus colegas de infortúnio. Út:l- · tarios? "
. . , · blemas e necesidades que ·, nós debatro dia irnos con iso.
' . · .·
"
temos. A 'ela' -ben Jonxe de canto
So.filos · talvez responsábeis, de
Pasa que a conciéncia feminista ·
· me acontece a min- a família; ·a seorganizada' é .un feíto moi moderno.
que os homes tra'ballado:res e sindi. xualidade masculina, : a -reconversión, a baixa real dos salários e me- . Galizá é un 'p aís subdesenvolvido e, caaos non ioiten· de certo ·contra as
se non é gratuíto que sexa a 'indus- difer_éncias salaríais ·:..:_expresados eri
dre do paro, os privilé~ios materiais
trialización a que ·-aparella cám bios diferent-es categorías- das súas
do varón, a sua dependéncia econóC\lalitativos .na família petrucic,tl, no· co.mpañeiras de clase e mesmo promica, . intelectual e moral dos homs, as agresións e violéneias de ma- , traballo das mulleres ... e posibilita a testen· cando por convénio conséridos e homes ... non lle afectan.
· . liberación da muller, tªmpouco será guese a -equiparación con argumengratuíto que Galiza nisto vaia con
tos_, do máis peregrino e~até oqsceno
máis attaso que outros ·pavos, nqn tal -cómo aconteceu hai menos dun
A muller do meu ·país 'debe de
si?
.
.
ano en Picusa (Padrón)?
.
ser e ter pro ble mas abon do alonxaDe xeito organizado, a conciéndos dos meus que coniezo ·a perder,
Somos tamén respónsábeis de
··segundo isto, a miña ubicuiclade , cia de "segundo sexo" ven da man· que eles querran facernos saber que
xeogrfico-política.
' - do ;n·ascimento~ ·en 1976, da primei- "o saben todo e saben máis" ·menra organización ni.dºa e.radicalmente
tres nós somos torpes, burras e incaSi que eu asíst.iri ; un debate dé .femi;nista: a !'Asoeiación Galega da
·
paces?
Muller" grácias a u'n fato .de -mullefondura sobre. as diversas interpretaSomos responsábéis da nosa
cións da situación da rtmller na nosa
res que teimarbn- - teimamos- até
opresi6n, marxinación e sobreexNación e, a dicer ·Verdade, o ,que oufacer posíbel_ o qU:e hoxe exi~te.
plotación no caso das asalariadas?
,.

,fRA~_CISCO · CAR~ALLO

-': 'N~INAfSXNTOS tXSTifO"VfElO ~ sli' Naciórt
~enquerj.da

Carme: após ler a carta
que remesaches a A NOSA TERRA,,
e que · foi publicada no n. 258 ·da
- mesma, vexo un grande inte:rés .eñ
, continuar a polémica que, ao meu
entender, plantexas. ·
Cismo na utilidade de que os no. sos de bates saian tamén para afora
. ·das organizacións do Movimento e
· axuden ·a clarexar e entender as nasas preocupaoi~ns teóripas e políticas.
.
Ao meu xeito de v~r, . hai na tua
carta dous temas con ramificacións
e matices importantes en ·cada un
deles. Eu só . vou entrar agora en
dous aspectos:
,
l.- A liberación da Nosa Nación
quer unha análise que nas Xornadas
non se fixo máis que dun xeito con-ciso,
2.- A existéncia "dunha nova - Si, xa sei que os homes desposuí~
loita, que é a ·das mulleres contra os
· dos non ditan as leis, nen determihomes'.' -ou o xeito de dividir ao
nan a organizaciónsocial... pero,
Movimento Popular.
·
non . son priviléxios materia~ todos
Verbo do primeiro ponto que
es~s que veño de enunciar e dos que
enunciei estou certa de que os catro
todos eles saen beneficiados?
días de Xornadas foron lµgar de deE moi grave dicer que é o MF
bate e análise en Galiza e.p·ara Galiquen divide ao M. Popular. Non se.:
za.
.
rán, en troques, os priviléxios masVenrne difícil recoñecer como
culinos· os que teñen corrompido a
conciso -é a tua calificación- un
sua conciéncia de traballadores, de
debate que abordou temas tan comcomponentes das clases populares?
plexos e precisos para nós, mulleres
galegas, como a nosa própria histoNon, C~rm·e. O Movimento poria,. a história dun Movimento que
pular
ten necesidade cie unidade pevai para dez anos, as suas experiénrp esa unidade está en e~tado precácias políticas, ideolóxicas, organizario.
tivas e de loita. A necesidade de que
reivindiquemos con orgullo o naso
Non cavilas ti que o 'chovinismo
lesbianismo, ou o que é o mesmo, a
español' ten corronpido a conciénnosa sexualidade masculina. Quizá
cia da moitos homes e mulleres traas mulleres que moramos en calquer
balladores que non comprenden e
ponto da nosa xeografia- non anda~
ate se opoñen aos direitos lexítinlos
mos ben precisadas de coñecer, reido noso povo?
.·
vindicar e autoafirmar a sexualidade
, O Coidache algunha vez no raois· que no~ .~ própria? Gozamos, po'f
mo que por exemplo existe nas fiun acaso, de maior liberdade, infor- 0
leiras populares aqui verho de xitamación e satisfacción sexual que as .=
nós e portugueses? (Cismo eu que
mulleres doutras nacións ou rexións ~
do Estado español? Hai en Galiza ~
non · serás ti quen de afirmar que
menos empreñes involuntários que . 2:
son os negros,. xitanos ou portuguenoutros lugares da xeografia mun-· :I
ses os que dividen ás clases populadial?
·
res)..
... e a situación laboral? Mália tra. Cómo afirmar pois que un Moviballar máis (a porcentaxe de povoam~nto como o feministas, que loita
ción activa verb.o do resto' do Esta- vin, tiña moi en conta a tan particuGráoias ternos "ctue dar, ao :r;neu
por unha sociedade libre, pola edifido español é nídia nisto), non está lar históriá e estru tura económica e humilde entender, ás mulleres ql,le
cación dunha. sociedade · futura
máis liberada senón máis esmagada. · social ·deste meu pajs. Ali foi plan- na história pasada-e na pre~nte en-:;prévio derrubamento desta- onde
As ·repercusións da reconversión texado nidiamente da ba.nda dalsináronnos un camiño qu_e os homes
as xentes que conformamos a nosa
textil e naval, por só citar uh exem- gunhas participantes que a liberamaioritariamente negáronnos, · ten.: Nación sexamos personas libres
plo, no reforzamento da família pe- ción, a emancipación cabal da mutando reduéirnos ao silénció e á ine- quen de decidir a nosa vida e .o pretrucial -de fondas raiceiras no ru- · ller non é posíbel sen a liberación
xis'téncia. ·
, sen te é fu tu ro do noso país dividit
ral-, no medre da agresividade e na.cional e social da Nación. Pero,
mos ao M. Popular?
Agora sabemos que ~ liber'ación
descontento dos traballadores para- para non ser outravolta reducidas á
social
da
nosa
Naciónque
se
nos
ten·. Ouh., o vello Bebel -non ~ospei
dos .e, ,como consecuénda; medre cociña- e á ·m aternidade (outro dia ·
predicado, non incluía cabalmente,
toso de burgués ·nen de muller irade maos tratos e violacións ás espo- f alamos das 'revolucións masculinon consideraba, tem~s tan trans- · cunda contra os homes- ou Engels
sas e mulleres, a perda de posfos de nas', vale?) as mulleres non podecendentes como os priviléxios rn~te
escoitasen tai~ afirmacións para
traballo remunerados ·que hoxe ain- mos fiar nada ás alternativas emanriais que, todos os homes - mesmo
acender a sua cólera liberadora!
da conservan mulleres e, en conso- cipatórias que non conten moi de
Mais, non quero recórrer,' a: eles-_coná~cia, perda de independéncia ecocerto coas demandas feministas e os revolucionarios~ teñen á conta
do traballo, soños, , sexualidade e
mo arglime;nto· <1e autoridade. Nós
nómica. e a relativa independéncia coas ºorganizacións . de mulleres
afectos das mulleres. ·E esta nov:id-a- somos quén, .máis que ninguén; ·para
intelectual posibilitada pola ante- ' conscientes da opresión no noso sede soinella para miri surprendente e
afirmar en própria pel as agresións
rior... k necesidade de nos ópor con xo.
.
admirábel.
,
verbais e físicas, a.s agresións morais
uñas .e dentes á consideración (máis
Os rasgos p;:ttriarcalistas, mesmo
nomeada do que gastaríamos, mes- de teóricos .e políticos nacionalistas
E ésta loita quen divlde ás clases que de ·homes das clases populares
. mo nas fileira~ dos sindicatos) de -por só pór un exemplo-, abonc,ia- populares·? Unhas poucas demandas ·ternos· sofrido. De homes mesmo
consideramos : vangarda do · movi- ·
que os pastos ,de .traballo, cando ban na afirmación .que veño de di- para unha reflexión 7
mento nacional e popular.
aperta de verdade a crise, "son dos cer.
AcaS-o n~s cJases populares s6 hai
{' homes" . e lider rexamente para
E todo isto . qu~ .p ara min ven
Eles son .os que deben refiexio· _
.
manter c~lquier posto .~e traballo trascendente ten moito de comple- homes?
nar ,da gravidade e consecuéncias
.
As
mulleres
que
den;iandamos
a
que unb,a muller conserve. Conco- xo e longo, pouco, pouco conciso. 1
dos seus -priviléxfos e comportamen' nos a ilberdade ·non pertencemos ás
rrer, desde a nosa loíta para facer.
to qotián, da corrupción da sua conUnha cartilla non.dá para ·moito,
clas~s populares?
posíbel _ese teórico direito ao tra haCi~,:icia por eses mesquiños, »pero·
llo digno, remunerado e na nosa te- vou de bulir ao segundo ponto: "a
as
mulleres
conscientes,
priviléxios
ao cabo, que non queren
Cando
nova
loita,
que
é
a
das
mulleres
_
c
on-:
"
rra para mulleres e homes. ·
'per.der nen a tiros.
·
tra os homes" ou o xeito de dividir dos nasos direitO's sumámonos actiE Uh debate complexo, rnoi ás clases populares.
. vamente á loita e a cÓnstitución do
Eles son -e son ben consciente
complexo e mereceu atención e inQue o ·Movimento· Feminista de movimento popular, este divídese,
da importártda ·e transcendencia 'da
terés das partieipantes das Xorna- xeito organizado surda ao calor da qué p~sa aí?
miña afirmación_:_ ~os que xogan
das.
·'
Revolución Industrial_. non quer dimoitas veces_ o papel de aliado;; ob- ·
Somos as mulleres responsábeis
Podo seguer enumerando: educa- cer que ao longo dos tempos non': de que os hom~s non traballen no. xectivos· ·dos. outros ,homes, os poción, · autonomía dos horríes, · dos teña .habidD rebelións, protestas,
doméstíco (ou o fagan pouco), non. suidor~s. Esés homes que deteQtan ·
partidos e . organizacións, da admi- · loitas das mulleres contrá o poder
se ocupen do coidado de cativos e
o poder do Estado (das finanzas,
mans dos homes- e contra os
das arm_as, da cultu:ra, dos meios de
nistración, que tanto precisamos, ·h-en
cativas~ violen pola rua ou ás próomes
non-poderosos
que
tamén
cómunicación~ .. ) e cos que nós, o
xeitos de organización e métodos ·
prias
esposas
ou
filias?
tiñan poder sobre elas.
Moviménfo Feminista, . ~on ·ternos
de loita...
·
Falar de Grécia, Roma, a HistóSomos responsábeis de que
nada, nada que ver, antes ben todo
Non, eu cismo na -idea que ex- ria da Idade Média e Moderna poJo
maio;ritariamente eles exerzan únha
contra eles.
munélo
adiante
non
colle
aqui
nen
presei ali e. volto repetir: hai unha .
sexualidade -que seica lles trae leeonceición estraña par.a min r;i.o que agora. ~a história .da miña Nación
cer-, mentres trai frixidez, noxo e
Cunha ape:i;ta s9lid.ária dunha
afirmas. Segundo ti, a muller na no- tamén hai revoltas das mulleres, elas perda da própria estima para elas? E
muller
do teu mesmo
país.
.·
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Hai u'nha · visión galega do Nada!?
• Hai alguAha apropriación. das for~
mas simbólicas do cristianismo como se pode observar .en Roma, en ·
Nápoles, etc.?
A transformación de Xesus de
Nazaret nun Cristo rom'a no parece.
tanto nas Cat~cumb,as como no
pensamento dos poetas, Prudéncio, Dante e o.s 1íricos da Roma
medieval, humanista, barroca e
contemporánea. A-pesar da pesada
lousa que a lgrexa episcopal de
Gáliza está a botar sobre ó povo
c_ristiano deste país, sen inculturarse, a verdade é que existe na
nosa tradición máis sólida un filón
de vivéncias cristiás autenticamente incorporadas ao- acervo cultural.
Unha desas consubstanciacións
é a do Nadal; non o que se observa nas cidades por obra do consumismo municipal e dos· armacéns.
Estou a referirme ao Nadal tradicional e inda vivido e esperado por
parte da povoación. Tal viver natal ício foi levado de novo ao público· en 1974 polo grupo "Galicia
canta o Nena" con acerto, porque
recuperou algo que pode. ser enterrado: o rico folclore de panxoliñas nas que este pavo verteu as
suas a·relas.
Lembro de pequeno como se
repetiari con multitudinário concurso de fieis nos templos as escenas e.as cántigas que proban a fondura dun nada! galega. Dous dados entre moitos. Adoran o Neno
os pastores; pastores galegos:.
Con un sombreiro de palla
ungalego a Belén foi,
mentras adoraba o Neno,
comeulle o sombreiro o boí.

Como aquí, en múltiples pa·n- ·
xoliñas musicadas incluso para cora is catedralicias, o labrego recebe
a convite e asiste en Belén como
privilexiado. Ouen, contrariamente, figura como descrido, inimigp
do Salvador?
Non quixo nacer en torres
nen en casa de señores...
Os fil/os, fil/os dos ricos,
nas suas camas doradas,
e este noso Pequeniño
deitadíño nunhas pallas.

Asi de elemental, as panxoliñas
galegas proclaman a dignidac;ie do
labrego 1 a alegria dos pastores e o
cámbio de roles, como no Magnifi·
cat: aos pobres encheunos de
bens, e aos ricos despediunos valeiro's. Esta captación· fresca da
mensaxe de Xesus expresa o acceso ·ao nuéleo ·e vanxélico.· Qué fácil
madurecer nesas vivél'\Cias senón '
fose estorbada a via da fé pala ti.- rania da leq
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beis de CC.lL. entrevistáronse có Mi-.
O fiscal pediu ·un ano e un- mes de
prisión · mer.ior P.a ra catro labregos ·~ n1~~'.~.e~Agr-icw,lt'l:!r~,~~de :fle-espwxe.-.
- ron ma1s unha vez a sua postura eonacusados do ·detitó ·de alteración
orde · pú'bliéa ' o 29-. de Abril de ,1982 -~ fr~ri~ á ~c_uoia "Empresariál, deixando
·unpa espé,cie de "caza·do estud~nte" . do profe-s orado- ligada aa PSOE) de
ter-a 1.m estudante, membro do,clauscar:tdo se -ia celebrar a ~ubasta de bens .- uñ cam.iñÓ · aberfo :¿á.rah·nov.ó s ·e bconpod.e desenvo.lverse .na Universidade · tomar 'a titudes éontrári~as á folga, pre-'!' .'tro_, sen motivos ap.arerítes e hlanténa, un vi ciño de AdaL- 0'$ abogados de- " tr9s.
•
.. : Tamén. lle -rnari ifestaron_é)- sua o~o·~
compostelana, dirixida · contra os. sion~ndo _ inclwso sobré os estudantes/ · doo io.~omunicado. fensorés pediroil a absolución e ressición- f!O Prexect_ó-de' Lei. dé Cámarasmembt'os máis significados do fTIOVi Dyrante a xornada de paro; céle-__
i:>.osteriormer:ite ·Pú.dose saber que
polisábili.i _a ron á policía daqueles i~
mento estudantil. lsto, a9 menos, é o _ bráronse diversas . concentr-acións, di-_.. o móvil da. detenci4n ·fora o da quej- . cidente.s. A - senténcía ia darse a coñe- .Agr.árias, afirmando o Ministro que
que pode deducirse, vistas as circurisríxínd9se os estucla,ntes l'lalgun mo;"' .m a da porta do reitorado. Guillermo ··cer cand9 esta 'edició~ estapa no pre-· . aiilda no_n teñen decidido -c6mo vai
táncias que rodean éilgunha das dementf> ao reitorado, ao car non lles
Rojo, de-cano de Filoloxfa interesa~
ser esta 'lei.
lo.
. .·
· ... tencións dos últimos días:
· Comísiós labregas- amostráronse
foi permitida a entrada por un cor- · - rí'ase aquela mesma noite polq éstuO fiscal pediu a m_ínima pena poMentres tanfo,- o equipo ·reitorál
dón policial. Na Praza de Galiza pro- dante.
nesta entrevista en desacordo coa resíbel para un delito de .alteración de ~
parece disposto a facer moi pouco
cónversión que se· quer facer do noso·
duciríase unha carga, da cal resulta- . · Vár.ias . ma~ifestacións: asi como
orde
pública, mentres que os .-abog~-·
caso . qas ·decisións· do claustro que
agro, , que ·deixa sen viabilidade a
r!an detidos tres estl)dantes, entre os · diversos encerros de estudantes 'f oron ·
dos defensor.es_ pediron a absolución
non vaian de acordo cos seus posicioduascentas rn_il explo:tacióQS,-manifes-,
que
encontrá~ Eudósio Alvarez
.levados. a ' cabo para pedir a liberdade
por considerar _qUEL non ·p articiparon
námentos · prévios, iniciando · asi un
tándose en contra das cuotas de pro~
dirixente dos CAF e Francisco Jor: de Héttor Silveiío, quen foi posto en
nos feítos · que se lle imputan, afir- . dución e- afirmando que o que ·hai
perigo~o camiño de retroceso na dequera, secretár.io nacional de ERGA · liberdade ao meiodia do .14, despois.
mando tamén ·q ue o que pretendía. o
mocratización da universidade.
que facer, para que estas -explota-sob a acusación de desacato á autori: · de pasar. polo xulg~c:IÓ e polo depósi- fiscal era· máis ben xulgar a· cornisiós'
dade.
.
to
municipal.
.
ci'óns ·sexan rendábeis, é ªº revés, auDespois da sua forte derrota na úl' L'abregas e oon a catro persoas ·que
mentar nun 40 por cento a produ-.
As
cinco
da
tarde
do
mesmo
dia
Ao
parecer,
tanto
Héétor
.
como
tima reunión do claustro (ver número
estab~n en contra da-Cuota Enipresación.
anterior de ANT) o reitorado negou- doce celebraríase outra , concentra- outro membro dos CAF foron identir-ial, e que estar en contra da Cuota
Espuxeron no Ministério a situación diante do xulgado para pedir: a ·- ficados várias veces pola~ pcilicia na sese ...a cumprir os acordos tomados
non ,é_de.litó como no.(l '.o é tampo_u co
ción .dos labregos, do que é unha clamana -anterior.
- · ..
maioritariamente ali, aducir.ido moti-~ liberdade dos detidos. Nun calexón,
asistir ·a unha subasta.
ra mostra perda dó poder .adquisiti- a s1..1mário pola .queima ''da porta ~
vos de competéncias nalgun caso e - de tres en , fondo, e en absoluto silén<
vo,
que en 5. anos baixou nun 28 por
cio
ao
estar-rodeados
por
seis
furgóns
do
reí.torada
segue-aberto,
e
seg
u-rido
cuestións de ilegalidade noutros: DeEntrevista co ministro cento, pedindo sqlucións políticas e·
da
policía,
os
estudantes
receberon
valoran
o~; est{Jdanffes, o -deixar libre
cisión semellante tomou a Xunta de
A esperá da senténcia,·-os
responsá'seren "considerados como cidadáns".
-,
Goberno, coa excepción do decano aos compañeiros detidos, momento ªº detido non quer · dice!' que n'on
en
.
que
vários
policías
se
ace_rcaron
a
vaia
haber.
out~_as detencións "por
de Matemáticas, Xosé Masa, que voHéctor S·ilveiro, sacárbno de entre o surpresa". Tamén se acusou a algun
tou 'e n contra.
A d iferéncia destes ~rganis~os_ resto €Jo grupo e le.v árono detido. M. f~tógrafo <¡Je pasar fotos á policía, foSilveiro é estudante de FHoloxia
tos . qUe ágora están senda utilizadas :
tanto a Coordenadora de PNNs, comembro do claustro polos CAF e mi: p·ara per-seguir aos: estudantés o ·ma- mo ps CAF decidiron manter-os acorlitante do PC de .Ignacio Gallego.
terial utilizado" po~foria ser ·~lgu ríh·a - ·
I
dos do claustro no que eles corres.
.
¡
Héctor permaneceu incomunicado das fotos publicadas por El País, asi
pondía. Asi se c.1 fevou a cabo o paro
e o seu abogado Alexándre Otero como .o video de Tv. ·previsto -para o dia 12, cun resultado
·non o pudo visitar até a mañá do dia
Fontes· dos Comités Abertos. sína,.
de éxito total en todas as faculdadés,
seguinte. Vários dos presentes na delarnn q.ue- a detenciÉm -de H. Silveiro ·
agás as de Farmácia e Mediciña_.
tendón indfcaron que a acción fora
pudo ser· para: probar a resposta .do ·
Protestas contra o director xeral
_ En relación con esta folga, os CAF
u_n_ '_'auténtico rapto". Persoas rela- -movirnenfo _ante~ de levar aceiór:is ~ Os alu-nos dÓ lnstitut~ de ·Ordes
estiverón
pechados,
cortaron
·
o
·
acusarían posteriormente a determi- c1onadas. co' estudante calificaron ta- máis fortes contra álgun dos dirixenPero estas protestas ·teñen ademais
tránsifo e realizaron outras
nados membr.os de Renovación (liñ'a mén c;ie "tremenda" a medida_c;Je de~ _ tes máis cualificados dos CAF. . ·
outro branco, o Director Xe'ral Xesus
«iccións para protestar pola-fal'ta ' Almuiña, home contestado xa desde
o seu nomeamento por ainplos secto-.
· dun profesor de F ísiCa e
1
res e que, cada aia o é máis.
·-Ci!-ímiea .Q~e óbr:iga' a tra~ocar
Esta protesta leva ao enfrentamen- _os plans dos estudantes, · to entre parte do profesorado; uns
sobretodo en canto a·
- asignatu~as optativas. Mais e~ta ' m'áis ou menos adeptos á CÓnsellaria
e .outros contrários, que opinan que
non é a única nova, nun curso
Vázquez Portomeñe non sabe o que
qu<e está a ser calificado . .
se trai entre mans, pero ·arremetendo
normal.
máis directamente contra o - seu
"staff", Xesus Almuiña, Homero PéUnha ·orde da ConseÚaria ·de Educa- rez e Hubén Lois.
tas~ ' para pul?licar, e em portada, do- · 1heiro reclama a ''solidaridade. cos deHENR IQUE RABUNHAL
Asi, citan contestacións de Almuitas" pára publicar, · e ení portada, do- mais- povos de· Espanha", retomando -ción-· e Cultura, Delegación de A · Coruña, pola que o profesor agregado . ña a untia nai coruñesa á que lle dixo,
Anunciou-se a festa rachada, El baile, ze ou vint~ linhas e'!l galega. Mesmo certo lema,' transcrito anteriormente.
presuntamente: "se non hai prazas
agora autonómico, do recentemente há quem, nurri estrago de for<;:as, de- A farsa compl~ta-se co aplauso do - de Física e Oui'mica do 18 de Ordes
nos institutos, existen tamén coléxios
fa lec ido -narrad9r americano. Apare- dica um especial ao ·evento. ·convir- mais subm_isso e espanhoJeiro da int~ ;· · .q·ueda abrigado a atender- os· cursos
superiores~ deixando · os curs~s infe- particulares".
cem outravolt~ golpeados ·pola irres- tem o nosso idioma nalgo do que se · lectualidade., quem Sl!bscreve a benigOutros .póntos conflitivos son os
'ri.ores
para profesores dóutras maté- ·
ponsabil idade e a descortesía, dispos- tala como externo; alhei.o e extraor- nidade da campanha. A descodifica'IBs de Cee e B.oiro, pola sua falta de
rias,
fíxo
que
Ordes
vivise
unhas-xortos, como sempre,.a dar-nós nojo. Es- dinário. As prl!mas mais sensíveis .á c;:om do ".quei -que-lhe.quer" último
nada-s de protestas' .estudantls· entre dotaciól'l de servfcíos, -ou en Rubián,
te povo nom -os merece. Mas, aí es- farsa partiCipam cumprindo umha da campanha poderia, perfeitaménte,
as
que hai que sin-alar ·encerrós é cor- _ polo transporte público, que impón
tám. Agora trivializam e -fam ciencia- furn;:om · respa!datória. Arturo Lezca: ter como guia a carta que no :seu dia
que os n,e nos se teñan que erguer de
.
tes
de tránsito . .
fic<;:om co nosso idioma nacional, cun no 1, a quem lemas ordinariameñte o amigo Ferrin mandara a Pousa, ao
madrugada. ·
idioma e umha sociedade deste quen-- em espanho l, pom o traje do "galle- r~jeitar, aquel,
certo prémio con.-.
Tamén se denúncia que o Delegaos
'
alunas
protestan,
porque
deste
te .e conflitivo Sul ·de Europa. Oual- . ·gujsn:rn" para' recordar que a poten- cedido pola Junta. Do resto nom nos
modo· teñerr qúe trastocar todos os. do d·e A Coruña, señor Del Pozo,' ten
quer galego impliéado na promoc;;om ciac;:om do uso do galego deve simul- fagamos , ilusons, se fam algo bor:n,
seus horários e moitos teñen que op- ··présionado a alguns directores non
· do nosso idioma tem o dever de os tarieizar coa potenc.ia<;:om do uso do rnelhor para nós, qble por aqui andátar
por outras .asignaturas,.J1on obri- adeptos cpara que dimitan do seu carcerisurar e os desenmascarar. Ouem espanhol. Ainda quer mais espac;:o_em mos, fiéis,, trági'Cos e riamoradós, ·sa= ~
go, entre outros ao de A .Sionlla en
das .que era o seu desexo.
gatórias,
se atrevería a esperar algo digno do. espanhol em LA VOZ ·DE -GALICIA? boreando A FlEGUEIFA que se ec;lita
Santiago.
'
partido que tem como lema o de "Es- A. Lezcano; de .~ostas a b_(bl.i.ografia ~m Be'igantiohos ou orgulhecendoEsta situación parece ser debida a
Por outra handa está o caso de
paña: lo único importante".?~ Somos sócio-linguística prod1,.1zida. e a.ssimila- nos ·polo esgotamento do livro De
qúe Xosé M. Pereirá .Cordido, o cate- · Araceli Moro, ex-Subdirectora Xeral
notáveis dé hoja , qs conselheiros di~ da nos 61ttmos decénios, parece pro: amor e d~sambr, auténtico cántico
drático de. dita _¡:¡signatura,-leva vários de Ensino Médio e a provisión dunha
r ectores, .:som .os 'p oderosos, · os prO.- · ,por ' implkitaniente um novo lema, - .canto para umha Galiza··c.réspróblema- · anos_ en comisión de servícío, pois
praza. en Chantada, que :.. segundo o
motores fiéis do espan_hol nesta co- "Falª·lhe tar:nbém ein galega'~, fiel ao tiz.a da e d!gna. A digni9ade chegará
que primeiramente ·fo¡· Delegado de claustro non facia falta, o q~é moti- .
.m1mid_ade lingüística estr~!:''Jg~_irizada·.
anti-def r'!<;>cráúco ordeafllel)to lir.igüís- · só quando as campanhas de normali_Educaciórf en Pontevedrá e .agora di- vou unha' interpelaGión no pleno do
A fra~ologi.a vig_~n~e . nq ~dis~orso d~ tico-, qµ~ .'..sotre. 0 _ Estado ,e~panho1. ·· zac;:om lil_'lgüística sejam inecessárias~
rectod:Jo ."Prfncipe Fe·1ipe". ·
Parlamento.
· ,Gera_rdo Fernánd
.. ·e z Albor es1á pre: / Ac,on-te~e· 1e¡t1e a incapacidade para.en .,._ ·
'
· " \' .
·
·
· ·
....
ed t d
d
·
d •
·
·
Henrique Rabunhal é escritor, esttidante -.
m 1.ª amel'lte · esprov-tsta e rigor e t~nder o galega como -1(n·g ua nacio- de Filo logia galego-pórtuguesa, membro dá . autoridade. O caudal léxico emprega:: nal; _e polo' tanto nom regiOnal, exihe- ComiS$om Lingüística da Assóciac;:om Ga~
do · inscreve-se- mais berp_'. no ámbit0 se ''sem pudpr". Um .· importante ca"' lega da Ungua, fundador do Seminário da
~ Des.po!s fle· que alunas e pais se
quén vai compensar dalgunha
do regionalis1110 {ndign_o· .. que r.io da
pHulo da festá: deaiea-se a recordar e Sociolingüística d'A Corunha, e membro
apresentasen -nas dependéncias
,.fotn:ia aes alunos, por esta perda
tién,c_ia eª. respori<sabilidade istó.tica: 1·ou_v-a r as v·a.n ta.ges q.ue" a.· mpl1"ca'"'o m-an·.., · So~iolinguistas
também da Assoda~om
Internacional·
· . ~ . ameazasen_ con
de clases no pra·mea·ro tr1·mestre7. lrunieari Sor¡tiJa.
;-, .de
.. .
na C_onse· 11 aria
_1e d 1c1a, 11vr~,- arelo, grandeza, espe_-. dato :1in·gü-ístico .derivado da .promul- 1. Arturo Lezcano, c;oordinador ·do suple· sa«~ar os· tractores á rua .. foi no; Estas ·e outras perguntas debe~an$~:, i. 1LiSo~,.~-ge~·~¡6s!d:~_d, e~(~v·°-~-t~C:ie:, gac;:om pa , Constit~ic;:o-m_, a,· é .'. 1978_,· 0
mento cultural de LA voz DE GA-LI' meado un · ·profesor en Ordes. ·
rian de ser contestadas xa dunha
a,r'lce!_O:,. ~.e\'{an~~1r.os; .- pa~r1rn9~-~o..;'~-.
Estatut¿. de Autonom1a e· _.a· Le1 de
_GIA_, ·nem há muho tempo, -ao me
· Anteriormente, · a Consellaria
, vez · polo -Conselleiro. pois que
J~en.as. um
.· :ha_. " reformwla<;;om. ~'do d:is-. Normaliza"om
Lingü{sfü.":a: Gaclnho,·
· transmitir
ª .impossibilidade de que eu
. ameazara- com ' expedientár aos
son moitos ·.Qs dédo.s acu.sa. dores
.,.
publicasse no .seu díário, recomendava· ·
Cli·r~o ';.d~ lflfü1scendencia~,~ .tife.r:isiv0' esta vez erri. galegé>, acorde CO cpntex- ·
'me, eñtre outras. a'possibilidade dé esprofeSOFeS 'afirmando q4e non Seque peden a. dimisión do "staff"
. para q·l!J~ni;-d.esde. (siÍl_'lpl~s ~.ondic;.t>m · to, en.ca'rrega: se d-e~ rouvarn;:as e subs_- ·
crever em espanhol, e assim· evita~ propodia nomear a 1.m substitúto en
da Conselfa~iá .-e que- afirman que
~e us~-~ -~~º;:1:n:ii:~~r~~l.do_}'~os.~_G _}:~. ~o~:á; . crey~ _'a.búsos,_q:orrüpc;:or:i§~~e '.inj~stjzas, _2 blemasde "normativas".
· Física e Química. ·
. ·
.
o Conselleiro'·vai p.or un lado _ e
sofre e .perc;:__eye a .,re_presom·_amb1eñtal .mov1l1zando
se. calhai:•.•... umha nova
· Na
· minha .¡;omunipac;:om "HABITAT
·
-.
·
'.:
·
Almuíña, Lois· Calv"1n~o . e compa .
,
POLITICO E NORMALIZACOM LIN
·. ' Qué foi o que fixo cambiar de
e~~011gf~~su~d.a : - . :_ . ) ,.>; <.·:.~> .
fase do saudosismo'. A s~a. Pa~ La:m~G.UISTl<;A''. ainda inédita, apresenta~
opinión a Almuiña? E aces.íbe·I á
ñi~ por ·º!1de queren. ~e é é!Si, t~;_-,,, Os J~rn.a.a.s da G~J1_za·,-e,spa~·1:·H?la~tas. la s~~stenta ~m trunfaJ~s~o- ant~a~s1_da ao\ CONGRESSO INTERNACIOché!{ltaxe, ou era que non tiña
meno senor Portomene ten moa. 1m~m.~r-1a.1~,:-ap!oveatarr,i, a ~op9rt1;mada :. camente enfrentado coa 'act_ual satua- . -:NAL DA UNGUA GALE_GC?-PORTU- ·
nengunha razón e t d
f ·
to.de culpa:
(Je·-~B
~ ·1:of1::ilii · n~t-c .. .; , - ·,;¡; rom d u -do 1 ·~'TE/ ·,. · GUESA, NA G.ALIZA, anal1s0, bre'iie__ ._
. ~ o se . ª'?'ª
-A.E .
ifi-- ~
'l~JJ;~~'1" ;..-,
-~~ l'I"
, ~-so ..L.. ga e~o.
Ja, ,¡magano
mente, a irresol~bilidade de tal legislapor tapar a Pereara Cordada?,
.,.aen
en-10'6
S"'t:f"" ga1
S"'·
e¡~e-a= rrur-ª-uus~'!)0stres, o ·sr-. ~Ceflse- - - ,.. q-om.- · - -~ - - - - - - - - - - - ~-- -- ·--- -- - - - - - - _ ....: - - -- - .:_ ___ ~ :__ -
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·traballo

., -

~astigo . p61í,t~co ·a lntelsa

Madrid
-

1

-

Tra·b a·l lado'r es gal~gos e.bascos
desbordaron a ·cc.oo.·
.~~-t· ,',:';~:~
J..

be moi significativa~ para os rumos , que está tomando ·o movimento .
ob,reiro foi calificada a xornada de ;
·manifestación do naval, o dia .1 4 en .
Madrid. Sindicalistas de'"'tendéncia na.cionalista· cómentarian que ese dia foi
quizá a primeira vez que os sindicatos
estatais perdian a iniciativa· e o control dun'ha manifestación no .mesmo
Madrid. Todos ós meios de comunicación fixéronse eco d<;> protagonismo alcanzado palas ikurriñas portadas polos traballadores de Euskalduna e as bandeiras nacionalistas galegas
portadas por afiliados· á INTG..
Este cámbio provocou tamén unha modificación na dinámica movilizadora. · Asi, entre outras causas, os
· traballadores decidíanse, xa pola maná, a _achegarse até o Congreso do
· PSOE e .ocupar en posición actjva as
ruas da capital, en ·lugar de aceitar a
proposta de CCOO de reunirse na.
· praza de touros das Ventas para celebrar un mitin, agardando para a m_anifestación da tarde. Carrillo e outras · persoalidades serian tamén des-prazados da cabeceira da manifesta- .
ción por mulleres de Euskalduna.
Pola mañá concentráronse diante
do Ministério de lndústria uns cinco
mil traballadores, galegas na sua
imensa maioria, os cais formaron unha comisión encarregada de talar co
ministro ou algun alto cargo. No ministério responstaríanlle que todos·
os responsábeis estaban no Congreso
do PSOE. Naqueles momentos fortes
continxentes policiais estiveron a
ponto de impedir a concen.tración.
Posteriormente, os traballadores
de Euskalduna, que cheg~ron máis
tarde . ao lugar, acompañados de traballad9res galegas con pegatinas da
INTG, empezaron a circular pola Castellana en di~ección ao , Palácio de
Congresos e Exposicións, onde se celebraba o Congreso do PSOE. A mar-

':

se

e

as ··reconversións''

o xa cangado de Enfersa e o da planta de Cros na Coruña.
Telefón-ica tamén decidiu pechar lntelsa mentres se anúncia tamén
reestruturación en Eazán cando se anunciaba que non as haberia .

•

As alternativas apresentadas á chamada reconversión
industrial, asi como a polític~ de alian~as entre.algunha·s das
forzas presentes na Pfataforma en defensa
do sector naval, son postas en"cuestió11-polo autor
do seguinte artí.culo.-.
de empresas, cotas de productivi~
da.de, etc.
Descoñecen ou parecen deseo ·
Moitas son as causas, aconteci·ñecer os qu~ asi opinan que non
tnentos, posicio"namentós, etc. que
hai hoxe ·por hoxe duas posíbeis
viran a .luz durante ó tempo que o
políticas de recpnversión. Non
tema leva no candeeiro, e pola raaceitan, Ol:I ñon .lqueren aceitar~
pidez ou imediatez con que se suque o capital nas épocas de crise
ceden, non se· ten razonado sobre
só é capaz de tirar' por unha via:
os mesmos quedando, xa que lorecuperación da tasa de gaño via.
go, o proceso prática-teo·ria-prátidisminución da man de obra, auca coutado e polo tanto eivado o
mento da· produtividade ... Desvio ·
-· proceso de coñecimento.
do capital q-Ue podia ser dedicado
· ·Várias serian as cuestións a deá inversión industrial a actividades ·
bater. Valla unicamente. coma esespeculativas con altos benefícios
colma o $eguinte:
a curto prazo.
- Plans óu alternativas apresenTanto é aSi para algunhas que·
tadas
'
se chega a .dicer (comunicación
...;...Poi ítica de Alianzas ·
apresentada ás xo_rnadas técnicas .
-Loitas e características das·
da ·Conslrución Naval reálizadas
mesmas.
na .Universidade compostelá), que
Eo canto ao primeiro, subliñar
a teima das forzas po'líticas· e· sin- · se pudésemos administrar os nosos
recursos, hoxe e aqui, sen interfe - ·
(.iicais en apresentar alternativas
rénci~s da Administración Central,
técnicas fundamentalmente, ás
Gal iza seria ; a Arcádia . que todos
veces apoiadas tamén en posiciodese·xamos. A internacionalización
namentos _poi íticos, pero sobreto.d o capital, a división internacional
do ·técnicas, chegando a coincidir
do traballo, etc., quedan reducimoitas delas, en todo ou en pardos a puro 'falordio!
te, coas apresentadas pala prÓpria
Onde están os amigos e onde os
Administración.
Aceitar
por
inimigos parece ser outra causa
exemplo segrega'c ión de actividades oos"' "esta le iros, conpentli.ación .. ,rgu~ rtQA es1!á -clana¡ ou que~~ ~~ 1
1
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Agora ferti'li'zantes

_S~guen

.

•

,;

A empresii' lntelsa de A Coruña acordou despedir a todos os seus empregados despois de estar dous anos e
,.
méaio sen efectuar traballo. A medi '1"-1, .
,
..
'_,.., _.· '.:1í.k,;q;1~-~da do,,)~espido f~i catJfü~~d¡¡t comp 1 "\.
~Úad~~es, "e ·2 0:000 segÚ~do· a Policía
"unha venganza política e sindical". ,
Municipal. O ponto de. concenti-adón· ' ,_ Os 112 tra~alladóres de l~telsa ve-.
-foi a Glorieta de Embaixado~es, ·ali . nen ~~otagomzand? ? c?nfhto labo- .
formouse unhá cabeza oricial na ·que
ral ma1s longo dos ultimas anos.
estaba Santiago Carrillo, Frandsco _ O 1~, d~ No,ve_m bro de 1~81,_ a
Umbral (que despois leria 0 comuni-· Compani_a ~elefonica e a multmac10cado) e outras persoalidades. Esta canal s~e~~ Encsson, . acord~ron u_n pla.n .
_de v1ab1l1dade da ~mpresa que ~nc!u1a
beza foi desprazada, despois de vários
tirapuxas por ' mulleres de Euskaldu"
a ven~a - da faetona de A Coruna .q ue
. ' .
·
.
,
empregaba, daquela, a 380 persoas. A
·, f,
f
d h
na que se situaron en- pabeza, a cal se
·· ·
,
b
d.
operac1on
1xose a · avor un a nova
unman tamen tl'.a alla ores de 1N'TG,
~T 1 tt
d T 1 f, ·
e_m~r~sa.' e~ ~a~ . ague a e e on~·cAT e CCOO. A _acción foi · valorada
'
p
.
t
.
~
ca
e
socia
ma1ontana.
Parte
da
pl~nt1no n eo mo U n Choque
; .de
,
ro agonis
, ·
d
_
11 d A C
n:'ºs d~ puas orgari1zac1ons -alg~ que . t:iar::entó ~~rn~irfs~d~~ ~ue ::~~- Emprego ratifrcase unha resolución
s1 ado1ta a a·correr noutras ocas1or.isd · b
f, ·
d q'u e
da Dirección de Traballo de A Corupresa pr<;> ucia ene icios e 0
se.
senón como unba atitude contrária a
·11
,,
b · ,, d.
.
trataba era de sacarlle postas de tra- ña na que se denega a lntelsa un exCarn o .e as ca ezas e persoe1ros,
G .
• ·
b
· pediente para suspender as relacións
· 11eres d e E us k a Id una · ballo a ahza. _Tamen
se -nega
• por pa rt-·e d as mu
·
. , an. a
pasar a Telettr,a nas cond1c1ons, 1le- laborais, non acedendo á pretensión
,
e Por sect ores .d os t ra b a 11a d ores. 0 es.
.
.empresarial de proceder á rescisión
·
· ·tes_
t ac1on
· · · fº1cou d 1º
ga1s, que lles
, t a mane1ra,
a mam
. 1mpunan, xadºque· tman ~ contratos.
ºd"d
d
bl
.
· ·
. que renunciar a todos os 1re1tos lav1 1 a en ous . ocos. en prime1ro
b
. d
·d ·
.
d
b
ora1s a queri os.
· Un desmantelamento colonial
1
1ugar o menciona
o, con ascos, ga eA .
t
b
d
d"
f
gas' e membros·de .CCOO, que pronto
s1, ~s ~s tr.a a 11 a ores . 1scon ~rse fixo claramente ma'ioritário en nú- - mes ~oro_n enviados~ a ~n~a n~v~ m- O Comité de empresa sempre afirmero, e unha segunda parte, coa pandustr.1a}, que non reu_rna as mm1mas mou que "detrás de todo hai unha
ia
cond.. ~IOnS, segundo mfor!11e ~a lns- cuestión política e sindical clara, pois
carta "oficial" que ao priRCÍpio
situar en cabeza.
pecc1on , d~ T~aball~ .. Ali est1veron que esta foi unha venda colonial e un
Posta en marcha a mani'fe'stación. . a~o e medio sen sum1mstrarlles_ !"ate- , principio básico do colonialismo é esdéro~se berros "Galiza, Euskadi no - nal nen enc~rr~garlles _.o~pac1on al- magar as reivinoicacións dos obreipasarán"; "los del tiragom~s somos _gunha. O proprio Com1~e ,calcula que ros"; afirman tamén que cos cartas
todos" ,..~contra a policia e á tortura,
a empres~ ~ag~u 500 _m~llons de pese- que gastou 1ntelsa en todo este tempo que estiveron sen traballar, "pocontra Felipe, Solchaga e Boyer, etc.
tas en salario~ improd~tivos.
Ao ·pasr por' diante do· despacho dos
Es~e despido_. pr~duc:~e aos pou- díamos estar perfeitamente en Telecos d1as de que a D1recc1on. Xeral de ttra".
cha tratou de ser impedida por uá di - · abogados 'laboralistas de Atocha, asa~
~n~dosno
1977;gadouse
unm~uto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rixente de CCOO que seria pronto
apartado por un grupo de mui'leres de de ·siléncio e depositároi;ise duas ban - •
Euskalduna. Momentos máis tarde, ' deiras nácionalistas galegas
unha
xa avanzada a marcha esta veríase
ikurriña. ·
cortada ao impedir acercarse ao ConEn opinión de diversas persoas, a
greso socialista un esmagante desple- radicalización dos traballadores. de · ·
gue policial, que non' carregou ' en_ 'Euskalduna foi deci~iva no desenrolo
nengun momento, pero que só polo de toda a xornada, producindo que
seu número e meios f ixeron material- se lle unisen os galegos, asi cómo
mente ¡mposíbel a pasq.
.moitos membros de CCOO ~n desacordo coa ·liña de moderación oficial.
O .Goberno -segue adiante co desmantelamento industrial de Galiz-a,
Manifestación pola tarde
O Congreso do PSOE provocou por
mentres os obreiros do naval se.manifestan e até se trasladan
Na manif~stación .da tarde participa- outra -banda que a policia non se ema
Madrid. A semana .pasada produciuse o anúncio doutros peches,
ria 1·00.000 p_ersoas segundo os or_ga - pregase coa dureza doutras ocasión s. ·

.Dubi.d osas alianzas ·_ -
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por alto sen _maiores ·problemas.
Qué supón senón .esa .estraña misturá de forzas desde :a direita cen. tralista até o nacionalismo radical
na chamada Plataforma en defensa
do.Sector naval Gaíego?·
E . váli_d o, oú ·m ellar, -políticamente lúcido -aceifar esa · alia11.za
por aquilo de qüe teoricamente diga defender a constr:ución naval
galega e se antepoñ_a, coa sua ·constitución, o "saérosanto" marco
poi ítico .ás diferéncias de intere- \
ses, que as hai, ou non? daquilo
que os marxistas, carrozas eles!,
· chaman clases sociais. Dito doutr:o
xeito, pode .· estar defendendo o
mesmo o advenédizo en AP, e
mesmo na poi ítiéa,· doutor Fernández Albor/ que calquer traba- llador ou sindicalista de Astano ou
· Asean?
· ·
~·~ lsto é rrÍáis grave nunha sit~a
cié?_n na que os traballadores de
··Euslfalduna- están dando o exemplo dun!ia batalla exemplar en
contra dos plans de reconvérsión
do governo.
As movilizacións a data fixa,
por moi amplas que sexan, por
'moitQ apoi'o cidadán que arreca- den: son hoxe perfeitamente asumidas polo governo. De todos xeitos hai que facetas, per_o ·ao tempo .
podemos facernos tmha. pergunta,
pasaria outro tanto ·se houbese un,
dous, tres ... Euskaldunas?
Ant?n qarcía é membro do Comité de
IE m presa·deJ~arr.eras,

De momento a Administración,
Os pl~ns do Goberho . parecen que
avanzan inexorábel lmplacábelmen- ainda que xar oos. pla~s elaborados,
te sobre Galiza e a·inda non vencidos pretende gañar a batalla de Astano,
os bas:tións do naval atacan por ou- porque se sente impotente pra lidar
nestes dous frentes.
tros·flancos ou en distintos· pontos.
Aí está Asean resistindo os embates, con encadeamenios en Madrid O sector de fertilizantes,
mentres se discutía o seu futuro, e desmantelado
·
-Soto, alcalde de Vigo, sentado á por- · A entrada . no Mercado Comun vai
ta entre os sindicalistas, cando ia en obr.igar, segundo o Goberno, á reesplan "áqui entro· eu de conseguidor". .t ruturar o sector de Fertilizantes,
O Go.bemo tenlle medo a Asean. Me- tendo que se pechadas, din, 28 liñas
- do pola postura actual, _pero ainda de producción.
'
·Galiza leva a· piar parte, oomo
máis se cabe pola slia traxectória de ,
loita. O recordo do 72 e 78 ainda es- sempre, pois .que ademais da cacaretán vivos ·nalgunhas" mentes socialis- xada desaparición de Enfersa, que se
tas, cui:-iha diferéi;icia, agora están no trasladaria a Sagunto, tamén se vai
outro lado e tentan como prir:neiro pechar a Jactoria de Cros en A Coru~
paso ql,Je a empresa dé en quebra. ña.
-Asi, o que se resolve en realidade é a
Todo isto cando o chañ galega nesituaciÓn-empresariaf. Lago a esperar cesita abonos nitroxenados e a sua
a que alguén o compre. A Xunta, por prod'ución conleva gran gasto de
pór un exemplo? Pensamos .que seria . enerxia eléctrica,' da que Gal iza é amun "gran .embólado~' ~ jr ni.Pi alá nos plariwnte e:Xcedt!_ntaria-.: - .
. ... '
plantexamentos eleitorais~: ~ Mentres
tanto e non se resolve o dil.errta, com- Cada 25 minutos
'pás de espera. . .
un emprego menos

e

r

AgÓra. fazán ·

A .situación cada dia parece. máis crítica. Os números cantan. Asi~ a INTG
Habia alguns .obreiros do naval que · nun recea_te estudo, afi~ma qu~c cadá
estaban tranquilos, aind~ que certos- 25 minutos se per.de un ·p asto c;fe tradirixentes sindi.cais xa tiñan a mosca bailo en Gali-za. '
detrás da orella e . afirmaban: ·,,cando
Aumenta ·a conflitivdade · e nos úlacaben co sector privado ·virán por timos dias as sedes da UGT'e máis do
nós". ·Son, .c iará está, os de Bazán. PSOE sofreron roturas dé crista is e
Agora ven~.é anunc_iar~ despois de ne- outros desperfectos. ·
g~tivas e máis negativas da }\dminis~
Per<}. toctó parece indicar que a·intracion no 's entido de que -isto nori ia da non chegou o ponto .álxido. Agora
ocurrer, qu~· hai ·que reesfruturar. En «;> Goberno, despois do congres_o someios sind1q~is pé.rn¡a5e que, esta rees- cialista vai ápurar as accións, temén~truturación pódelle afectar a máis.de
dose que en plenas vacacións -se anún. miJgtnipall~fl:lor.es , d.a"'~ornCJr~ 'id~_. Fej, _ cien medidaS-drásti:cas._,Aodea•ser ;un·
has festas! con problemas e tensións.
rrolterra.

/
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As cartas prepin o ano ·s5

1
/

1

A .. morte'', o ...tolo''
Sempre que se ten ta facer unha predición, xurde un bon.feixe de interrogantes sobre o nivel de credibilidade que pode
· ter ·uóha profecía nos derradeiros anos do século XX.
'
, Se se pensa obxectivamente, pódese tomar unha postura
escéptica, até de rexeifa. Pero iso da obxectiviaade é unha
palabra moi falada e pouco sentid~~ Cando o presente é para
esquecer e o pasado para non lembrar, estamos na obriga de
maxinar un futuro mellor. Quizá por iso, as predicións poden ter un senso novo, unba nova tarefa que cumptir.
Hai que facerlle crer ao empresário que a nova inversión
é rendábel. As muller·es que van mercar á praza, que os soldos han subir e os précios baixar. Aos parados hainos que
convencer de que no vfudeiro ano atoparán traballo, de xeito que podatt gastar os _derradeiros pesos en turrón e champán.
Deste xeito, unha predición pode semellar un programa
eleitoral sen firmar. Un feixe de bons desexos e un ponxunto de esperanzas.
·
Pofén, os astrólogos, carto·máMicos e demais ternos a t.ei:
ma de dicer o que coidamos e ollamos. Polo tanto, prego
que ninguén se moleste se a predición non é boa para os
seus desexos e intereses. Ademais, ao remate, senipr~ fica ·o
recurso c;io escepticismo.

e o ··demo"

ainda, e .de seguro que haberá
máis situacións destas, ·pero ~e- ,
- gí:lndo vaian pa~ando meses do
· vindeiro ano ,' perderán forza e
continuidade, non tanto como
para desaparecer pero si para se
. Teducir en número e importáncia.
A Témplanza, corrw o seu
·no me sinala, representa a paciéncia, moderación, espírito
de -adaptación e compatibil:idade. A Sab.e doria re1aciónase co
siso, a comprensión e a cultura.
Xuntas conseguen ser unha parella positiva e, quizá a única
con posibilidades de rebaixar_
os impulsos destrutivos da antes nomeada. '

.Estado

P.ara 'remate do círculo que
nos ocupa, hai que falai dunJias
situacióñs representadas pola

Para a interpretación que agora
se vai expor, utilizouse unha
baral1a de Tarot, que ten 22
cartas chamadas Arcanos Maiores. As cartas bátanse unha vez
para cada un dos temas dos que
se fala .. Is to exprica que se podan repetir as mesmas com binacións de cartas nos mesmos
ou en distintos lugares.
No sistema interpretativo
utilizado faise unha comparanza co esquema dos círculos
concéntricos do Inferno de
Dante. Pero hai que sinalar que
a · devandita comparanza é cos.
círculos e non co inferno. A situación non é boa pero tampouco é tan má.
O meirande deles ref írese á
situación mundial nun senso
xenérico, para se concretar, no
seguinte, nas relacións do Estado español co primeiro círculo.
Despois . examinase a situación
interna do Estado e os seus
meirandes problemas. Para remate, e no segu'inte círculo. a
predición cínxese a Galiza, send o este o derra de ir o pon to de
traballo .

Situación mundial
Por moito que se leva falado
nos últimos anos do fin do
mundo, da proximidade do cometa Halley, do 1984 de Orwell e N.ostradamus, é conveniente subliñar aquiquenon se
ven por ningures signos catastrófistas nen convu lsivos.
Todos sabemos que 0 fqrno

~~~P~~~~~,p~eer~~~~o ~¿~: ~:~
ña.

No plano xenérico, hai moitos impulsos ben'éficos que poden lixar as tensións esistentes
na actualidade. Non é un ano
de distensión, non hai pontos
de reencontro, pero si se atopan certas variacións positivas
que encamiñan a situación cara
a unha pequena distensión. A
política armamentística dos
blocos estivo, neste ano que remata, nun poi;ito álxido. Agora,
moi paseniño, .0 influxo de ca'.f-

~~~nczoa~~a~es~::i~~o e§~ Jr~~

Os problemas con ETA non d;s nen solucións-nos dous pri-'
t.eñen · soludón a curto ptazo. meiros. Posíbelmente haxa un
A mellor ·e tapa parece ser a do recrudecimento dos conflitos
presente, onde ccrtas entrevis- no primeiro srinestre,. período
tas secretas deixan un raíño de r.epresentado pola Lua. Porén,
luz cara a pacificación de Eus- o segundo leva a Estrela como
kádi. Potén, .certo tipo de erros .significador, o ·cal permite ser
e actuacións contraditórias van menos pesimista.
· levar a situación a unha ruptu- .
Resumindo, os temas de
ra, xurdindo de novo fertes en- Economía e Traballo apresenfrentamentos. Do presente fa- tan unha marcada continuidade
lan o Sól, a Emperatriz ~ a Es-· nos seis primeiros meses e unha
trela. Representan serenidade, lixeira mellora nos últimos.
relacións positivas, evolución,
consecución, esperanza e fé. -Galiza
Pero o futuro trócase éon car- Chegamos ao círculo máis catitas como o Aforcado, a Torre e
a Lua. As duas últimas, xa ex- vo do noso esquema. Evidenteplicadas, falan dunha ruptura .mente, a resaca do círculo antotalmente negativa, mentres o ter.ior non se ' pod_e esque~er,
pero o pior é que as tendéncias
.Aforcado explica a ·situación ·· estatais parécénse agravar canposterior. A época será transi- do se examm
· a a s1·t-·uac1'0' n galetória, con problemas graves pega. Todo o devanditó para a
economía ·e traballo pódese
a'.firmar tamén para Galiza. O
nivel social -segue unha liña moi
.Parella ao do resto -do 'Estado.
Vaiamos agora co exame das
eleidóns.
As prim eirás Cjlrtas q Úe atop amos son a Xustícia, os Namorados e . o Carro: A primeira
delas defínese moi ben ·co seu
nome pero, ademais, pódenselle engadir significa9os como
equilíbrio, boas accións e intencións e incapacidade para se
aproveitar das situacións. Os
N amarados representan optimismo-, harmonía pero tamén
imprevisión, tentacións. · E un.ha carta que máis que significar por si mesma, prepara o terreno para acontecimentos posteriores. ·o Carro relaciónase
con dúbidas, axitacións e influéncias diverxentes, cáseque
contrárias.
Tendo en conta o triángulo
que forman, pódese falar dun
equilíbrio débil e quizá transitório, con boas posibilidades
pero sen capacidade para aproveitalas. Deixan a 'porta aberta
para que dominen as cartas que
veñen de seguido.
Atopámonos agora coa Morte, 0 Tolo e o Demo ..A primeif~ra significa transformación,
~
~
perda, comezo dunha nova eta~,,u
,,a.~
· pa. E unha rnorte a todo o veÍ1il\'ír.r>~C\On\fA~\. ~-. llo pero con certas perdas. O
t(."°' ,., y¡...; rC~,,.,~
Tolo fai bon o seu nome e re()~
~
p~esenl.tda da inAsdeguri~adel e ~af ~~ ,,
c1ona 1 a e_
emais re aciona-

Aqui a situación non é de signo
ascendente corno na · anterior.
As tendéncias ' son . rnáis diversas, as influénciás variábeis e
contraditórias, , o que fala de
loitas e conflitos internos fortes.
As oonversas cara á entrada
ha e.E.E. seguirán o seu carniño lento pero continuado. A
data do primeiro de Xaneiro 'do
1986. parece· confirmada como
certa. Pican por arranxar moitos problemas pero iranse solucionando con' paso firme. Neste ·
tema; do mesmo xeito que no
da OTAN,.o ·traballo do go.berno terá os froitos pór el· desexados. Non hai variacións e os calend~rios · .provisorios .cumpriranse _ c,on exactitude. Cartas
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ficialidade e escoller o axeitado
e xusto, e non o máis doado.
Como 0 Demo é unha carta xa
comentada, poderemos facer
unha interpretación desta triloxia, .dicindo que as influéncias
seguen a ser variábeis, indefinidas pero con certa tendéncia ao
esmorecimento das ilusións.
A transformación (Morte) e
o comezo do novo camiño
(Tolo) realízanse con dúbidas,
sen moito convencimento para
1"ematar na "escravitude" e su-
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Demo e a Lua.
'9!( Q
máis· de _ forma que de fondo.
O Demo repre.s¡¡nt.a a devÚ(_ t::.U OnQ .
":::!!:fW
As eleicións. non as yai gañar
tació ' e a escravitude dos senti~F\~
O.
AP pero é posíbel que facendo
meiltos. Relaciónase con acónO
~
-~ ~
certas coalicións, sigan a dómitecim'entos violentos, niagoantrbl-º~.1A A SAr<nM·O,
PA;-126f,t .DE, 1??f4,q,qÑA.4 A .f\
.,
~
.
nar a escena política gal~ga, A
4
~
n
r. ' "' · - ~
. f -_
'Z
maioria de direita parece mevites e desgraciados. ·E unha forte /
tendéncia cara a'- maldade.' A
tábel.
Lua represertta os erros, astro~
Falando do nacionalismo,
las,, os peri!ios escondidos, a es- ,
atópase un pufo real amda que
curidade· as m·as influéncias. · non esaxerado: As posibilidaEstas duas cartas fan uriha
des son importantes, e os maioar'ella'·- moi negati'va, .pero . ééri..
res problemas serán de carácter
' r.1º0' n
·
·~
·
E · E
·-, d
ifº interno.· Se se.. saben levar as
ranse no Presente' na·. ·si"4'11.a
L1.>• · Refírense, en xeral, a neglixén':.. ·.· T
. órre. ·. Esta carta, relaC(iónas€ com9 o . rm1ta,no, o · mpera-. ·to encamman ose cara a pac 1::
.
i •
d
N
d
t
., l t
.
N
cousas con tranquilidade pódequ. e ex1·ste .agora. E un ,resumo
cias ou átitudes consci~ntem~n- , .' con cámbios brus·cos, :Súpefos e
ore os amorª os represen a- cac10n- en a e progresiva. o
. .f . · .t 0
· .t
11
do .que levamos co.nquerido nos
N
. · · ,_,
· ..,. ·
p
.
.
tivas .de ~aber: e·stabilitlade, se- · remate .do, ano iP9dese .atopar se e qm ar mm provei 0 ªes..
í,·ltl·mos
ª.""OS
. ·F alan d·e.tensio'
ns te provocadas.
.• o'd pnmerro .)1,egativ9s.
. ola 1 sltuacion
· da gun.d a de; · po .d er e. ,h arm.o ma,
. · :;µ nh a pequena SO 1UClOn.
De t O- te ano. ·
;
'-"
n
->
,
,.
··
'
violentas, gue~ras · p\iqµe,nas e grupo in~lú.erts~ ac1 ente. ~ co\ _5:ru;ta, e ás su,as re acions con ~rn- ·confirman .o cfevandito., soq:re . ,dos },{eitos, a sitti,,aci6n ainda s~- . ,. Como resuín'o de ·to'da a precontinuadas, invasións, . aciden- n:1º. os rece~te_s. de }v1~~ic.o ~-J _tr.ai p~dese ; refer-ir "a- golpes. de estes temas,
_ .
· rá moi problemática, pero con dición, € cónveniente recomen' f~s qitastróficos; t;tc.' .tfai que India.. No §t?.&)..tndo, entran ~~- , man·, atentados, indu.so gueráas .
Outro grupo de problemas, tendéncia a mellorar.
.
dar tranquilidade: Este ano que
se decatár de que todas estas si- vasións, guerras, atentados e.s7 _ que influirán na situación mun- xa plantexados, son os de caNos temas referentes a ·paro :vai comezar-· mellora segundo
·· tu a(:ións ' TI.ori sori . -cousá ~ do pectáculares e ás conseguinté's · dial. As zonas máis afectadas rácter interno: Paro e de_lin- e reconversión, . tampouco·' hai vaia, pasando 0 ~empo . Se soazar, nen ' sequer son acidentes represálias. ·-Neste grupo 'o qlt~l·::s'eráll os países terceiromundis- cuéncia, reconversíóh, econo- un futú:ro claró'; ainda que ·qui-· mo~ capaces de manter ªcalma
provocados pot cuestións físi-" sebrán son exemplos.
~ ' ''·tas ·sobretodo o continente mia ETA etc. forman ci ·se- zá a situación mellare no- ter-· pode _res,ultar proveit9.so.
,1c;.as q(mtiremot<DS·,1 ..iirund·aCioos). r. .1 .: Esta ·influénfüá'·...fion~ re'Prlarff.. t·'afi'ieah.o: ·,
-:.bgllu;,te- cü~ulQr cli~ préeJ<$í&ñ. ~ .... ~1 "rcek-01~catrr.itn~stre:,. inon h-a;hsai~··~·il :,,:- .~· 1· 1, SJCARDO fllVE~A
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(Vigo/Nova Iorque: a mesma loita.
Cróni~a resentida desde Mad.rid)

Estainpas do ano que rnorre

Qué g3;1antes e elegantes son ha -.µova apariéncia f ísioa daría do os viciños pelaron . as .1·sl:J-as
agora os sodaiistas ,desde qµe Un toqúer de credibilidade po- barbas, caiíoh a's -'d'ó's -·nqV,bs.
ocupan a Mcindoá. A transi- pular maior: ·
·
quilinos mentres subían. as gación da trenka e bufánda ao
E o problema non era 4e fas que So~a impuxo; a pana,
traxe de pana como última co- ."caretos" senón de "coco" lás- tras unbreve experimento das
nexión coa modéstia inecesária tima de .tanta operaéión en' bal- arrugas domingueiras, transfordo proletariado -industrial foi de.
mouse en liño toscano e as ga- Atocha. Sete da tarde. Parece
Asi, · ministros e gobernado- -- rabatas gañaron en anchura~ a que chove pero non' ·chove.
asumida polos de Suresnes coa ·
naturalidade de quen cámbia res, alcaldes e presidentes · das medida . que as tempas íanse . Atasco de tráfico, O taxista
de automóvil, pero oh tempo- deputacións deixaron de súp~~ prateando cunha loción que os _que nos leva á,próxiffia emisora
ra! coas meles do poder, e co- to de ser gordos e calvos para poderosos teñen para consegqir . para seguir coa promoción do.
mo por arte de fl!áxia, os novos lucir as técnicas figuras adorna- -rostros adustos na trintena es- noso disco "Vigo capital Lisinquilinos da administración vi- das de coidadas barbas e envol- casa.
boa" protesta: a culpa é de
Chófer, maceiros secretá- Tierno por pecha-la Puerta del
ñeron consagrar unha nova for- tas· en pana beige.
Qué bonito, qué . confianza rios, e fontaneiros. A este paso Sol ét circulación. · En Madrid ·
ma de "maquearse" <liante da
sociedade. A instaurar un novo dá entrar nos despachos e en- os oitocentos mil postos de,tra- como en Nairobi: -case tÓdolos
estilo de poder dunha maneira frentarse co asíduo leitor de balfos pro_metidos _serán n~alida- taxistas son fachas. Non pode- _
ben pouco orixinal: algo asi co- "El Víbora" estrenando eargo. · de, polo, ) nenos nos servicios mos aturar máis taxistas.fachas.
O taxista estaba<
mo a ciruxia estética do cenClaro qu~ o tempo todo 0 auxiliares da admil)istración.
/ equivocado.
· cantrismo, convencidos de que un- · cura e d ous anos despo1s,
. "'- - x. .E~US CAMPOS _A ta certo punto: a culpa non é
de Tierno e si é. Cando menos
é dos seus coleguis. O ·atasco
-non é por unproblema viario:
os traballadores do sector naval
percorren as rúas de Madrid.
lkurriñas e bandeiras galegas.
Os nomes dos asasinados nas
mobilizacións. B.aixamos do taLeitor confeso, · como non can- Qué mal .fixo o proletariado pa- ~ dunha das suas numeros1s1mas- xi e corremos babeo o scalextric de Atocha. Alí · estaban.
so de repetir, de todo tipo de ra sofrer a horrorosa condena tarxetas de crédito.
revistas do c·orazón, acudo así- das botellas de a' litro de síniesE logo. resulta que tal cara- Por milleiros, Decu/de cu/con
duo á cita dos-semanários me- tras ·mesturas berzianas alleas dura é todo un personaxe e un- -este goberno irnos de cu. Percotropolitanos de todo tipo que na sua orixe á
------..;;:
h.:a.:.___referéncia o brigada de cultu- rrer Madrid de cu. Patrás. Por
<liante vexo os ineus compañeinos van marcando o pulso dos humilde
· ra gastronómica.
costum es, mal que nos pese.
-Proba este ros da Intersindical de Vigo. Os
dos tirabolas somos todos. AsComo cada quisque, leo ta- .
cón/Euskalduna/Belfast. Erguémén a Tomás de Salas e a Onexa molo puño resentido._Polas boto coa mesma desculpa -igualmente masiva- de que
cas do metro parece que sae a
música de "Miña tena galega"
Cambio 16 é un prodíxio
de confección na prensa
de Siniestro Total. Non é polas
bocas éio metro. E alá rio loninternacional. A
~e. En Alabama. Un supoñer.

m-

C',
Í(
S(

ri

d

F

e
e

p

. le

d
d.
c:
n
c:
CI

X

e:
L
A

A mesa e mantel

n

s
rr

c:
n

11
d
Cl

e
d
p

s
n

m
°¿:j

-~-i

.

1~~

d
rr

Chegamos á emisora. Fata=' mos: irnos cambiar de nome.
Os Resentidos por Os Reconvertidos. Falames: Zeca Afon-.
sÓ/Vigo , nación/in- the ghétto.
Compartimo-la entrevista · con
Elliot Murphy: un músico de
Nova Iorque entre Lou · Reed e
I
Bob Dylan . . Pregúntanos polo
-resentí-merito. Escoita in the
.ghetto. Fala de psicodelia. -Explicámoslle: o rock esquimal/ o
sector- naval. Fplamos de b.lues
e negros navaIS reconvertidos
en Vigo e en Nova Iorque. En
verás que bouquet, oferece o Harlem e en · Teis. Too many
penene divorciado amigo que julandreus all over the world.
mercou . por .c orrespondéncia · A entrevista remata. Vigo/New
York: the same fight .. Vigo/
duas caixas de Sagasta 1981.
- Pois,· franeamente, prefiro Nova Iorque: a mesma loita.
Na seguinte emisora un creti0 Marqués de Caceres do 70.
-Ti, desde logo, o que che no pregunta "¿por qué 'esas letan jocosas e desenfadametan nos · anúncios, trágaio tras
das?".· Non entenden non o nosen rechistar, ·r e·s ponderá o an- so rouco son.
fitrión, convencido de que o _
Sagasta famoso pasou tres anos
Xa no -tren facém.o-la últien bocoi de c·arbalJo de Virgi- ma. Ascón blues: mira; nena, lla mandar a Elliot Murphy.
nia.
· · son coma o sector naval/hey, Así remata o ano. Scalextric de
Menuda e-ara e menuda vida. hey, resistirei. Trataremos de Atooha/scalextric de Vigo/auIso si que é un bidón, e sempre .
me pergun'to por qué esa coin- cidéncia nominal entre "bon vi-·
·vant" ·de recoñecida reputación: Xabier Domingo, Plácido
Domingo, .Domingo García Sabell, Luis Miguel Dominguín,
Pepe Domingo Castaño, Domingo Ortega, Juan Domingo
· Perón, Alfonso Domínguez,
Doménico Modugno ,.:, será
que os que levan tan festivo nome .estarán · predestinados a
ocupaÍ as elegantes inesas con
sumiller das mellares coeiñas.
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ma disculpa do devorador de
"Play boy",
"Penthouse ", ..
(polo interés dos artigos, quer
dicer, polo xénero). Pero o
máis grave é que, tamén como
cada fillo de viciño, remato por
catar os viños que recomenda
ese botarate ilústrado de Xabier Domingo.
Por suposto que o seu nome
non ten relación algunha con
Galiza senón máis ben .co catalanismo afrancesado dos sesenta, cultivado non cenáculos do
exílio parisino impróprio. O .
seu apelido -=-convén clarexalo - non encerra nengun grau
de parentesco co Delegado do
Goberno en Galiza.
Exquisito gastrónomo de
corte afrancesado, posue un
admirábel habilidade para combinar· un acerbo anticomunismo (sic) cunha paixón cultísima- polos mellares caldos. de
Borgoña. Ao remate dos seus
artigos un conserva, ademais da
ánsia gostativa por un bon
Saint Emillion, unha afirmación maior na sua cond-ición de
roxo inwenitente.
Por qué carallo hai sempre
algun finolis que se empeña en
condenar aos comunistas á tor- tura gástrica dos viños comuns?_
r

parra? Qué bonito é viaxar con
tempo. E sobretodo com_endo
polo morro. Baixar dó avión e
tomarse un caldo , como os
gourmets decadentes. Parar en
Segoviá polo cochinillo de Cándido, achegarse a Vallvidrera
para cear en Camp Rodana con
Manolo Vázquez lvJontalbán
2
que ese si que sabe catar e tamén abonar as con tas-; de cando en vez traspasar o telón de
grelos (1) e aterr-izar polo "Verruga" en Lugo, achegarse ao
"Selmira" en Fazouro, polo
"Chocoklte" de Vilaxoán ou
polo "Anexo Vilas" compostelán.
Con chambergo e tarabica,
ben .mantido de tanto mantel
ilustre e ese finísimo movimento de fazulas finxindo paladear
un exquisito albariño sen orixe
coñecido, calquera se atreve a
pasarlle a factura.
-Pag·a la casa Sr. . Domingo,
faltaría más .. ., corta o maítre
cando Q gastrónomo bota man
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toestrada de Manhattan: a mesma loita.
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(1) Copyright-1984Suso Feroche
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Os auténticos agoiros,
·?S verdadeiros prelúdios,

~s

.
.
sempar profecias para 1985

. DURANTE 1985:
-Caerá Lady Diana polas escadas dun avion, sendo este en
:.
terra, sexa anatema. Resultaradireitaf!Zente
inspiradas dende derriba p'orDeus o :vosó
se · en pro b füel esguince e ficará ela de novo e.mpreñada. Na- · señor ou por 'ca/quera seu sucedáneo, 'ápura cachola
da, non foi nada.
do ANACORETA DA CAPELADA,
/
-Co gallo do Día de lha paridas no alto das Herbeiras, dos mais altos rompentes
Fuersa Armáh, o rexedor da
· - ·das Auropas, en exclusiva absoluta para
Coruña, Paco Vazquiiz, ha proA VOSA TERRA. (1)
por a adxudicacion das illas
Cías á beira da Torre de Hércu. les; ha dispar a construcción
do mais alto rañaceos do mund.o, e primeiro a edificarmos en
cantaria de pedra; ha mandar a
· remodelacion do Palacio Municipal -á fasquía nobre da Chancelaría do III Reich.
- Violenta morte de dous
xefes de estado/presidentes, un
en América, con probabilidade
Latina, sen dú bida o ou tro en
Africa ou Asia. Non acontecerá
na India, non se tratará de
Stroessner, que .morrerá na cama no decurso <leste ano. Atención, moitas atencions a Haiti.
-Dos Vigos rexedor, Manoel Soto, camarada de quen
lle teña estómago, grave escándalo ha protagonizar, mais nunca con Autopistas a pensar.
Con raticidas, con Ler..i se cadra, relacionado coa toma do
Palacio de Inverno . Mais nunca
Soto non ha voltar cantar.
- E Beatles camiño da sua
reconstitw¡;om.
.
-No Estado Portugués, Bordoigués, marte éé, sexa anatema, nom reintegrayom.
- Mendez Ferrin retorna á
publicación, poesía, Tagen
Atas.
-Anacoreta da Caapelada e
Bo Derek non se elvan.
- Julio Igrexas segue.
-Defrontamentos graves na
Universidade, Santiago. Non
mais que Filoloxía en calma.
Ha desaparecer a famosa arcaica pintada que reza "LourenyO, sátiro".
-Visita Reagan España.
-EPG: Eleccions ao Parlamento Galego: Bloco non gaña,
coalición EG/PSG/PCG non gaña. O primeiro quita menos votos que hai catro anos. O segundo tamén. E anatema.
-Polonés papa, gravemente
.doente, mais non de ahondo.
-Alaska: grave disastre ou
importante descobertas minerais.

± térrarnotÓ en Gre'cia.
; r ¡-., .:._Érr ydñtrdve' foíi(Pfroc¿féÍb .;~rLeste"afüo1&i'ií.'códi¿~' ~ediév~l ' :'
2
.Ehfáiii\i1aiíjr; :il.üv<:r bar ei_u,rf ~_:__'Ana-reis ras 1Barro 7·Pol~¿:; 0 J h 1hcrW6 éitúatega~fiñguil. ·- ~ · -"''··
-Mais de cen mortos no Pa· ·
· Compostela.
-O Anacoreta da Capelada
-Polonia : _Lech, doenza _ve- quistán, en defroñtamentos coa
policía~ · .
~
· '
sentará as- bases para o único
nen~a:
-Mata ETA alto funciona- deporte completo; puro, sano,
· - URSS: . Grómyko pousa .
rio PSOE Madrid.
multidisciplinar, . revOTuciona.
encoiro no Playboy.
rio, apracíbel, nacional, p'opu·
-USA: Ronald, 1natriéulado
en segundo de EXB. O Primei- ·. -Tampouco este ano adican lar, futuro, terapéritico, cir<;:ulao Dia das Letras Galegas a Gar-- torio, ·de supervivencia, secular,
ro, convalidado.
- .Eleccions galegas, O Blocó'· cía . Sabell: pode ser · para To- ecuménico; nacio:nal, popular, '
salienta o avance imparábel do más García Barros ou para al- divino, racial, galega, omnirnus- "
gun cura/bispo.
cular, de parellá., tradiciOnal,
nacionalismo.
-Epidemia de piollos cegos que ergue a fatne, invernizo, .
' -Guerra en Galicia.
exotérmico, documentado, sen
· -Miterrand super~rá a gripe. (2) no Seminario de Ourense.
-Disturbios raciais na Gran- reserva facultativa., para case.
de Bretaña, movemento nazi todas as idades, nacional, popu'Gran-Breton. ·
·
: la:r, de afo'rro' enerxético; ·sociai ·'
-Unic;m Betanyeira e Perillo . lista, heterodoxo, ateo, ~ientíF.C. non gañanliga.
fico, nacional, popular' .a.foda
galega.
. -Numerosos migueletes implicados en aécions de contra:--Bombardeo preto de Is- ·
. bando. A Xunta, limpa.
. rael: poucos mortos, moito es-Aparécese Deus en Ferrol. cándalo. ·
-Fin. da guerra Irano-Iangui
-Homeini moi maliño. ·
-=xerardo Fernández Albor,
-Conversión solemne ·ao ca- presidente da. Xunta d'e Galicia,
tolicismo de parlamentarios 11u- teño entendido, será· á sua volmerosos do PSOE, que abxura- ta víctima de grave esc4ndalo
rán de todos os seus erros pre- político-financieiro ·que non o
vios a 1982 e han recibir colec- eliminará, eon todo; ·da candi-.
tivo baptismo en Compostela. datura a'.liancista para as ElecO acto, oficiado por Monseñor cións de Galicia: probábel e siWinberger, será televisado. landeiro re-presidente. Vira á
esquerda. Choca de frente. MéAnat~ma non sexa.
dico; Non hai ambulancias.
-Galeguistas independentes
con anos de seminario acredita-Un novo cantante surxe
dos .farán Graan louvor en la entre nós. Pode _ser Adolfo Dovoz; .Pouco, moi pouquiño, en mínguyz ou outro, mais a este
Líber.ación.
non haberá quen o ature.
· -Conflictos ' pro babilísimos
-Terceira canle de TV para
. entre Libia/Marrocos e Felipe
Gdnzález, Sebta, Melilla. Dia- Galicia, as apresentadores moi
léctica, economía, militaría, ca- feas, os apresentadores de locusualmente pouquiño, moi pou- ra, queridísimos, ay! , para coco denantes do referendo no merse las uñitas sólo con verEstado Español sobr.e da los, de puro gustito, guaposs! ! !
OTAN. A consulta será ·m oi
-A NOSA TERRA ·trocará
pouco clara, os resultados nada
a coor azul por· outra,. que non
concluintes.
é branca nen negra.
-O Anacoreta da éapelada
pala transcripc;jón NACHO TAIBO
falará contra do deporte orto(profeta licenciado poía
doxo e papista. Sexa anatema.
Universidade Complutense)
· - Asiático ou africano, país
malvado surprende o mundo
con probas nucleares.
( 1) Por causa das insensatas-tolas· indicacions do anacoreta, relá-Augusto Assía mellara o tanse
as profecias -segu.ndo a el lle ·
seu estilo e constrúe alguntia · viñeran á cabe<1a, en desorde absofrase intelixíbel.
luta, e sen disterar en xeito nengun
- Vaia, agora en serio : A u- os campos sexLtal, inventivo, do co, gusto Asida, víctima de gravísi- . rat;:om, relixioso -'sempre católicomo e Very British acceso de· go- ou político (n. do Transcriptor)
ta, 1985 ha acabar con graves
(2) Eri Español
dificultades. Sexa anatema.
-En mósteiro da Galicia
.NACHO T Al 80
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·O ano da cultura·

·zocos ao difunto. E deu~e fip.
ao abafante enterro, ficando o
cadaleito no sartego. Pola derraderra, millar que na Chacarita ha estar no Bonaval, inda
que mill0r estaría en Rianxo,
-. cbido eu. Que tal día faga un
ano da volta ·do no~o guieiro, e
que o seu corpo descanse, por
fin, en paz.
O ano 85 xa non é nono, e
de seguro que vai ser grande
pra nós. Polo dagora sábese de

subvencionada
Unha vez comprobado este
Se botamos unha olla da ós f ei- ·
tos importantes que ó longo extremo, apqquinaríaselle a
deste exercicio se deron no ám- pasta flora e unhas palrnadiñas
bito da cultura galega, á llora no lombo", ca recomendación: ,·
¡
'
' de ·sobrancear os máis destaca-Hala,' n~no, vaia por ahí e
dos ternos que acabar falando a pregoar o boqueé tal autor. _
do "asunto subvencións".
que, agora que o penEfectivamente, compre re- so, Ainda
antes de darlle a "panoja"
coñecer que este foi "o .a no das (gracias, ViCtor Vaqueiro, por
subvencións" prá nosa cultura. esta palabriña); tamén compriMagnos subsidios pró teatro, rí,a pergtintarlle:
pró cine, prá Asociación de Es-¿E qué? ¿Qué tal lle ·pare·critores. Sin contar con esa outra caste de axudas que son os ceu a obra?
como o "Blanco ·
P remios
- ¡Unha rnerda!
' '' , o '"'XeAmor", ' o "Esqu10
Neste caso obvio é decilo,
rais", etcétera.
se o candidato a premio, ou
Os · criadores culturales · de- presunto becario, resR_ondese .
ben estar de noraboa, e eu que- d~ tal xeHo, a subv~nc1pn anura felicitalos, e felicitarme, por ·1aríaselle ipso facto. Ou polo
tal motivo. Así como felicitar menos haberfa que penalizalo
tamén ós organismos e.fou enti- ca perda d1rn 25, p_or cento,
dades
subvencionadoras, a máis I.T:E. e todo esq con que
· quen aprov~ito pra an4nai:_ a nos arrandea don Boyer. (1)
que continúen por es~e cammo
Se, pola contra, 'exclam~~e:
e que, pra anos suceSivos, procuren superarse no seu labor "¡Moi boa! ¡Unha maravilla!
con novas e máis orixi:ilales ¡Unha obra rnestra!'~- Ou, ·Como din os nosos vycmos polo ·
ideas subvencionantes.
sul según se mira no mapa:
Por exemplo, no terreno ~~ "¡Urna obra prima! ,iUn sucetrictamente literario, perm1tl- sso! ¡Optimo!", enton, como
ríame aportar algunhas s?xe- remuneración adicional, poderencias. Poño por caso: as1 co- ríamolo convidar a,, unha rapiña
mo se prima ós criadores,_ ¿por de aceitunas, ou · qqé sei eu que
qué non dar un paso adiante, outra cousa de gratifiant~.
un paso que, adernais, e~timo
altamente necesario? Refm~me
Ou en caso que tal, regalara premiar tamén ós.consumido- lle un' novo libro, este xa sin
res, é decir, ós leitores.
abriga de leitu;ra. Deses que os
A vista de corno está o pa- editores non dan vendido nin
norama, boa falta farí a, e se~ía á de tres, e que non fan rnáis
importante ir pensand? en _cna_r que lle o~upar sitio nos es~a~
unhas becas, ou premios, o le1- tes dos almacéns; ou que a umca saída que lle atopan é repar-·
tor. ·
tilos gratuitamente por. unhas
Pra conceder estes premios, rapazas atractivas que chos boou becas o organismo corres- tan de engado á porta dalgún
pondente' constituiría u_n tribu- estab1ecemento hosteleiro pra
nal, ou xurado, que tena c~rno que pases ó interior, onde o re-·
misión esarninar ó presunto be- presentante de tumo che pide
cario:
nome e enderezo e che larga o
"rollo" de todo o mostrario- ¿Vosté leu tal libro?
catálogo· de enciclopedias e di-Si.
cionarios plurilingües da casa.
-Vamos a ver: ¿de qué traXOSE M. MART INEZ OCA
ta?
E o_ aspirant~ respondería:
(1) Excepción feita daquelescapois desto, e desto outro. ~ as1 sos en que máis de cinco pretendenseguiría o esam e pra averiguar . tes coincidisen no mism o xuicio esse o candidato procedera hon- catolóxico. Daquela a quen babería
radaníénte e lera o libro de ca- que penalizar sería ó pai da criat~
bo a rabo, como está mandado. ra; enténdase: \ó e~critor. ·

terra. O ano da rec9nversión,
poderíamolo chamar tamén.
Mesmamente, nE> último·número de A NOSA TERRA podernos contemplar, na primeira
páxina, a elem~ntos da policía
antifolgas malland_o a todo dar
nun poeta enxebre, Cesáreo
SáncheZ; que ficou co corpo
'b en mazado polo bater dos
"bois" do gobernador, a couces
· e a mocazos con el, e aínda por
riba levárono a pasar unha noite adoecida na celda mais porca
· da xefatura coruñesa. E ·non foi _
. ese, qué había ser, o ·ú nico asoballo que se - ll~ foco á nosa cultura, anque prás costas .do Ce-
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Q ·a no novo
O -ano parvo .. Ano parvo é ~o
gue está ~finar, sí señor, como
'nono que é. _No meu escaso entendirnento. cle neno, confundíanserne os adxetivos nono e
parvo, e tíñaos por sinónimos.~
Clarividencia infantil, porque a
cousa ben tiña · o seu porqué.
N aqueles tempos po~cas cou~as
eran nonas {hoxe menos arnda), pero as que o eran érano

ter cara ás mulleres ·dos· veciños, era _que se lles entalase a
lingoa, que semp_re andaban a
rósmar polo barullo que .un metía e logo lle iañ ·con contos á
milla nai por calquera chilindraina.
·
Pois sí, este foi o ano parvo
· da transición, a contar naturalmente:' dend·e· a rnorte do difuntiño. Unha transición que vai
-,, camifto de durar outros corenta
f\b5 .S0/\105 UN.S LE7óRES
anos, qué é o que pode tardar o
DE 'LiBERAdéN'. .. QUE.
renovamento dos mandos e xeDÉ.5GRAdA.DAMENTE 5l:!J
- rarquías. Porque mentras teñaé. UN DiARiO. ..
NQSATERM'~ IDOS a policía de antes, os milicoMO A
_ _ .
tares de antes, os xueces d~ antes ... Mentras gobernen aínda
. os feixistas acérrimos, estare- mos nas mesmas. E ·iso sen contar con que os novos que che-

sáreo . fose con moito o mais
contundente.
Como segui¡ei a póñer na
data das miñas cartas até a mesma Noitevella, este é o "Ano
da volta de Castelao, inda que
fose como foi". O corpo- do
Rianxeiro, que había ser acollido en reverente gozo cun abaneo de ramallos de loureiro nas mans do pobo, foi de contra reCibido ooutando . á xente no
TAL. CDMO

fJ:f¡

certo que nos ha traer unha ducia de meses ou 365 días, a escoller. A nosa terra contará
cunha prestixiosa revista escrita
en galego, chamada mesma- ·
mente A NOSA TERRA, e os
xomais do país imitarana un
pouquecho xustiño no día dazasete de Maio. Non é que eu
sexa un pro fe ta, pero algo sei
destas cousas. O Pazo de Raxoi
e rnailo da Moncloa poñeranse
en tratos pra lle atapar unha
saída á crise da beiramar galefu 5DrJ REPRESENTANTE. COS
f?EcAl.I::iTRANrES 'c.HISmSQS' P!N'.:HoNES,
QUE N:JN PRarniGONIZAMOS NADA (as
~ism.s Soi'i 05 p~ !).

Só VEfJ:J PMd OICéR QUE:-A Pf3A •
Ot& ~1C1óN5/Q:> G.- /:wrWI,.

~ES

T<.S1C'TE:5 ~ZAD0 1

E ESTE ANO TAN

Rxflo Df Of2JJJElf1 (o BIG ~ER USA. Vi-

Rfi':t-.1 A)caMS .X!5
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As(....

ga, coa posibilidade de que xurda un acordo pra que a Costa
da beiramar galega, coa posibilidade de que xurda un acordo
pra qu e. a. Costa da Morte pase
a chamars~ Costa da Vida, toda
así reconvertida, posíbelmente
de vez: o Papa, a hora, e mallo
coa oposición dos alcaldes da
mandamento. E os tres éranme
Ferrolterra, que a pesares d_a
ben parvós. Deus me perdoe·. O
campo da Labacolla, en ~riv~- . crise non perden o humor. Fi_,. Papa Pío Nono non podía ser
do ás agachadas, con malS tn- nalmente, o nome da Galiza
outra cousa, meu probe, con
co;nios que boinas paisanas. E verde e bucólica sonará con
tal norne ·e sernellante apelido.
despois, ~ Bonaval,. seique forza polas Españas adiante, e
A hora nona, xa se sabe, viña
eran moitos mais os umformes, non por causas climáticas sesendo pra· min esa hora parva
e as pistolas~ da policía nacio- .nón electorais, que .m anda truque disque ternos todos a cotío
nal, que as roupas de paisano e co. Que, de ·true_? v~i ser a cou~
(alguns vinte veces no día), que
mallas frores da xente norma,!.
ven cadrando mesmamente, en
'
Cando lembro o daquel día,
tempos electorais) ·coesa ho~a .
arrepíome todo. Era cousa de
aconsellada por Fraga . pra rrver no recibiment:o de Commos , depositar o v'oto. E nó que gan ªº poder ' tamén se conta- po~t~la, aos dous .Domin~os
,,/'
atingue . ao nono mandamentp, , minan co--franquismo r~sidua+, qmunandan nas forzas zoupan(I'
xa era o colmo da parveza: que é- un virUs 'moi resist~nte. tes ·o Ferreiro e ·o Gareía, go"No desear la mujer de tu pró- Veleitemos sénón aó señor Ba- be;nador da provmcia un, e suli''
]imo" ... O 'de~exo que eu podíá rriop.uevo e mais a dpn Paco pergobernador dos territorios
'e-u Es\ou::-Vo.5 A VELAS VlR--do
noroeste
o
·
outro.
A
repre' ~~
A \JER COMO REPARTE:N O MUNCO ·. ' ·
sentació.n' estadual do goperno
N..[rRE e.is .. as. CARTOS ANTRE .
central non p.oido ser mais fa- .
w \JOJ /!.. fv\OD1f DAs OOMPIADAS
EL.ES .. o T .. . f-l.4SíRA PCJR f:KN
.chendo;sa e ;cabaf; En cousa de
DE [Q5 AV\ GELES ·
,R_EffiF<rtR,NCN í:AN 'NIN TAA"
ver asemade aos· señores escoBA. LLO j Aí<j~lhº!
.
lléitos revertendo ' au toridade,
os mesmos f quen <?.,Pobho sina~
· . tJ /V ..-:>.t-;z
- laba co dedo berrandolles a
0'~~·
,,,, _ ·:. - ~- ·
compás: "qilc0enta hc;imes por
-: ·· ..
dez ·reás". Era boa se. non cos- sa, como habemo.s ver. E como .
,~.. ·
tsen .mais diso, mais coido que non fagamos forza pra aforta~~
.
- ; :... ! al( no11; trat~b.an do que· ~osta~ lar aos · "proscritos", irnos lisf?.
·• · · · "'~ ·.i ¡:. senón do que valen. E a1 tasa- tos. Encomasr, o optimis:rp.o é
;~"' º :~ 't onos ben.; Qs pólíticos cativps unha abriga cara ao vindeiro
.
. ·.:'. que tent~ron adonárse dos res- ano. En fin, compañeiro~~....9.!!~ ..
·v á.zquez, neofranquistas de pro t<;>s ~e Castelao.1 .non pode, ab~ teñamos ü.ñ..cafioaano-1úcido,
nos eidos estatal e municipal. A\ · fe, mda por ben que se est~1- e, como di9í_amos aló na emi- mágoa é que o ano nono, sen ·~. quen, chegar, a lam berlle os pes. gración, · en plan de celebradeixar de ser parvo, tivo moito Tan pouco e ..:que va,len que ción: Saúde e Terra.
mais de cabrón, qU:e ·tal foi nas todos eles, todmos p~r xunto,
suas diversas facianas prá nosa non son quen de lle limpa¡ os MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
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EvoCación dun,vello Nadal
l

i

Servidor ten que voltar aos mellores anos da súa infancia e da
súa xuventUde pra evocar un
N adal puro e sinxelo, cheo de
au tenticidade e de ledic1a que,
ao cabo dos anos, é, na súa maxinación, unha nebulosa melancónica, fortemente chantada na
súa persoal mitoloxía sentimental.
No Outeíro de Rei de hai
cincuenta anos '))ra acó, polos
días curtos ~o N adal, matábanse os porcos, · plantábase a horta, íbase aos nabos prás facendas e. cebábanse os capós. Aún
aqueles días seméllanlle moi
fríos, cheo de néboas, coa auga
xeada nas pucharcas e os caram belos pendurados dos aleiros. Os nenos, calzados de zocas, ás que se lle metían unhas
pallas pra que foran máis quentes, ou de zocos -que só levábamos os máis pudentes- pasabámolo moi ben, estoupando
os xelos das pozas ou pucharcas. Eran días sin escola.

.

Según se iba achegando o
día 24, ~ nosa ilusión medraba
dun xeito desmesurado. Cara
ao día . 20 facíase a mata dos
capós, que era todo un rito, labor propio das .mulleres. Os nenos axudábamos moi gustosos
aíndá que, en ocasiós, o único
que facíamos era estorbar. Os
capós vendían5e na feira de Rª-bade, o día 22, ou en Lugo, no
mercado.
O día 23, ~ola tarde, os nenos e mociños íbamos .ao feno
pra armar o na.cemento na eirexa parroquial, tarefa levada a
cabo, única e esclusivamente
polas Fillas de María - bastante
abundantes- e polo crego, que
era un mil mañas, e arranxaba
o taboado pra colocar as figuras e instalaba o servicio eléctrico. Baixo a dirección do crego ás nenas, nenos e mociños
ensaiábamos as panxoliñas prá ·
cantar na Misa do Galo. O mellor feno habiao nos curros 'do
Cepelo e nas carballeiras de

.

Hartas e de Montes. Despóis casa petrucial do que esto e.scri- sentes.
de apañado levábamolo prá ei- be repetíase o mesmo menú, ' Sobor das once, aprosimadarexa en sacos de mustil. Sem- ·ano tras ano: coliflor con baca- mente, as can'lp..ás da parroquial ·
pre sobraba unha grande canti- llau e capón a8ado na súa pro- facían a· primeira chamada prá
pia ensulia, -que é o clásico.
Misa do Galo. A xente comendade.
O día de Nadal, pola tarde: go viñan os postres: turron zaba a prepararse e a erguer a
non·· se traballaba. Pola mañán blandú e duro amendoas poi- mesa. Despóis de que as camíbase aos nabos. A tarde os.ho- . vorós, mazap~; figos: uv~s pa-. pás tocaran por segunda vez,
mes acomodaban as facencias e sas e de collón de galQ, mazás sentíase pasar pola estrada, de
ocupábanse dañgunha laricadi- da prop~ coleit¡¡ - dunha cla~e cara a eirexa, aos veciños dos
ña. As mulleres, na cociña, cham.ada~ "asparega_s"- , laran- lugares da Barciela e dó Canatendían a preparar a cea. Os xas, granadas, noce~ e avellanas tó_~, que eran os de máis lonxe.
nenas non tíñamos paradura e que os nenos escascabam?s cun Vman c~ntando e atui:uxando.
non cansábamos de brincar. Al- martelo. Os postres mercabanse Acompanabaos coa gaita o Pegún de nós, dos mai.S atrevidos, con parte .do ·importe da venta driño da Brégola, · 9ue vivía na
iba a eirexa a curiosear como dos capós cebados.. Hábfa sem- Barciela, mesmo perto da ponquedaba o nacemento. o crego pre un viniño, moi xeitoso, de te. Os veciños íbanse xuntane as súas axudantes nunca nos Quiroga. Despóis do café tomá- do, moi abrigados e embufail.- ·
banse copas de augardente; co:- dados, algunhos mesmo con padeixaban entrar.
Antes da· cea, entre as sete ñac, anís e ponche. As fi!Ulleres . samontañas, mei de . moda nae oito · da tarde, xa con noite bebían "Viño Sansón" ou queles anos, no pendello do
pecha, atrancábanse as portas e "Quina San Oemente". Non se. adro, dediante da capela de San
rezábase o rosario en familia, consumía champán como nos Ramón. As noites e:r:an frías.
guiado. polÓ cabo da casa Ha- tempos de oxe. Despóis de cear Había anos con moita néboa e
bía- sempre unha lembranza es- contábanse ·contos, lembn\ban- choiva. Outros anos as noites .
pecial praos difuntiños. Des- se feitos vellos e sempre había eran claras e brilab~ as estrepóis .comenzaba a ~ea, no me- un recordo, ·fondo e emocioa- las. O lume dos cigarros acesos,
dio dunha grande ledicia. Na do, pra<;>s difuntiños e praos ~u- na escuridade, .semellaban vaga-

I:o- ;

lunies irreais.
Despóis· da Misa do. G~o, o
párroco, revestido de estola,
daba a bicar a irnaxe do Neno
~esús e cantábanse as pan:colinas. A xente ollaba estanba ao
nacemento e deixaba a súa esmola . . As p~xoliñas eran sempre en esp~ol. Nembargantes
re_!Ilatábase cunha en galego.
Todolos anos a mesma:
Con un sombeuo de palla
un galega a Belén foi: . .
mentras adoraba ao Nena
comeulle o sombreiro o boi.
.
Ao rematar a Misa do _ga!o
todo o mundo V?ltaba pra sua
c~. Os da Barc1ela e do Canto_n cantando e _aturuxando. N~
frialda<le da no1te ? son da paita-~~ Pedro da Br.ego~ fac1ase
mais sonoro. e mistenoso. A_o
pouco temp_o to~a ¡;>arroqu~
estaba .en. s_ilencm. N!fl os cas
se sent~an. Xa e:ra Navida.de.
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Haiti

A verdad~ -é que as duas te~·ceiras
partes do censo dun millón e dous-,
centos. mil porc;~s _
que tiña l¡faiti foron morrerido nos· -últimos · anos a
. - causa dunha epizoótia de febre porcina .africana, 9 ·resto do gando porcimáis.~ o Pentagono. E se devanceira-· no foi ._sacrificadQ. por persoal_;sanita- .
historicamente os cfrculos de poder - lánquis tentaron ~de endireitar as suas
m~rite o povo haitiano viviu aterr.ori- . rió financiado potos Estados Unidos .
nos Estados Unidos teñen cons.ide- pátrias por vieiros independentes. Os
rado ás pequenas 1 nacións ribeiráns -. casos de Guatemala,: C~ba, Repwbli- - z~do . polo P~pa Ooc _Franc;ois Duva- xa que d CoAgr~so nordeamerican~
do Caribe.. como verdadeiras granxas· ca Dominicfoa.,.-ELSaht.ador.-,:.G"ra~am ' ·- ~¡¡Jie~, "t:ioxe ~egoe-~na mesma'~litúación "' au::orizou .:a·tri ..crédiife;.de ~ihtetr.és~mipara seren exploradas por Nor.dea- e Nicaragua son. ben recentes e a inda
sob as f~rreñas gadoupas do seu fil lo llóns de dólares para sufragar a ma- .
mérica. ·
'
actuais.
e nerde1ro Baby _D oc Jean-Claude_. tanza dos cochos haitianos. Nos Esta.- ~Hai moilo_s exemplos dis,0 e non
, - ;Por outra banda; o ca~o da Repú- ,,. Men~r~s tanto os ,d':fensores da lib~r- ~os Unidos cundira o medo de que~
cabe · máis que lembrarse das inúmeblicá ·de HaJti ·ten~ unh_a fasquia mo( dade .e, a democracia_,. os valores cris- -febre porcina pasase a Nordeamérica
ras intervencións rñ il ita res nordeamedistinta. Ali, desde hai. máis de triAta ~ tin~s _e o mund~ ocid~ntal seguen a e puxese en: perigo a industria iánqui
r_ican¿;is neses países. cando os seus paanos, reina suprema a dinastía ditato- ': apo1ar esa aprob1osa d1tadura con to- do' parco que dá un rerldimento valo-'
vos, cansos de seren explorados polos · rial dos Duvalier, coa be_ndiCión da
da, caste de axudas e até con novedo- rado .nuns dei'mil millóns .de dólares .
ao ano.
maioroomos · acr servício . dos amos ,C.l.A., o .Oep.ártamentq_ de .Estado e · ,§Os-plans de qesenrolo por.cal~ento.
.. Toda e·sta ".)pe-ración significou unha -_
perda moi grande pan~ -os labregos
haitianos que pasan por ser a . xente
mais pobre dó mundo. Ao perder os
seus cochos; os labregos perderon os
"· seus meios de vida, os seus minguados- aforros, en moitos casos a sua
única propriedade·..
- Mais o im11>erialismo nordeamericano é moi fértil en recursos e deseguida inventa solucións á sua maneira. En primeiro lugar xa os expertos
de U.S.A: teñen declarado que Haiti
quedo.U limpo da febre porcina. E
despois entra _en funcionamento a
Agency for lnternational Development (U.S. AID), coa colaboración
da Organización de Estados Americanos (OEA), que vai criar en Haiti un
novo porco h ibrido combinando tres
variedades de porcos de lowa, cos'
que se pensa substitutr aos antigos
parcos' haitianos. Dise que o porco
haitiano exterminado po-la febre e
coa axuda dos expertos nordeamericanos, somente ·c hegaba a uns cuarenPara as festasmáis sinal~das do ano
ta ou-éincuenta quilos, .cando os noapresentamos a mellar afer.ta, .con ·tres operacións diferentes
vas porcos nordeamericanos poden
para que- elixas a que _máis che GO.nveña: ·
chegar até a cen kilos.
.
Qu sexa, que segundo as ·optimista_s versións iánquis pareceria que a
UNHA so JMPOS.ICION,
- febre porcina seria unha bendición
DOUS ESTUPENDOS R-EGALOS E·
para Ha iti. - Pero o que non -se sab_e
UN BON INTERES
ainda é se os novos porcos se poderán
Por ünlia imposicion a prazo
- adaptar ao clima tropical do Caribe e
de 175.000 pta. a 24 meses
se os labregos haitianos cos seus minregalamos:
guados meios poderán coidalos ben.
Porque estes porcos ·nordeamericanos
UNHA GRANDE ENCICLOPEDIA
' son úns cochos de luxo e custa uns
UNIVERSAL DE 20 VOLUMES
noventa dólares por ano a sua manUNHA MAQUINA DE ESCREBER tenza precisando unha dieta moi rica
'- PORTATIL OLIVETTI LETTERA 12
en vitaminas e proteínas. Todq isto
CUN CURSO COMPLETO
nun· país, Haiti, onde a maioria do
DE MECANOGRAFIA ·
seu POY·O ten que viver cuns niveis de
.... e ademais un 3 por cen de interés adicional
renda moi baixos que chegan aos' sesenta dólares de ingreso por habitante e ano.
AÑ-E cu lTU RA.
Por outra banda, para que resalte
SEN PERDE _
FtO INTERES
a inda máis a irracion'a.I ida de destes .
Por unha imposit::ión...a prazo
proxectos artellados polo imperialisde 100.000 .Pta. a 24 meses,
mo para os paíse> de economía derega _lamos: pendente, dicer que eses porcos norUNHA GRANDE ENCICLOPEDIA
demaericanos terán que ser estabulaUNIVERSAL DE 20 VOLUMES _
dos nuns corte! los ou cochiqueiras de
teito cuberto e piso de cemento, pro· . ... e ademais un 3 por cento de interés adicignal .
vistos de auga corrente. Namentras
a· maioria dos labregos haitianos cáreceo de todos eses "luxes" e teñen
Af3ASALLos-_w·1 i1s
que viver en casoupas de chan terreiCON INTERES PARÁ TI
ro."' Esas son algunhas das contradicións xeradas polos chamados técniPor unha imposición a prazo
de 100.0dO pta. a 24 mese~
cos e expertos ao servicio do imperiaregalamos:
.
lismo.
- ,,
Pódese
. dicer que, comoxa é sinUNHA MAQUINA DE ESCREBER
tomático;
os proxeitos de desenrolo
PORTATIL OLIVETTI LETTERA12 .
.portjueiro made in USA seguramente
CUN CURSO COMPLETO
1 • •
. DÉ MECANOGRAFIA
_non ·van dirix-idos a resolver a problemática ele fame miserenta-que veñen
... e· ademais un 3 por cento de inter~s adicicmal ;,
pade9endo,de s~mpre· os labregos .hai- .
, ti~mos, arestora moitísimo agravada.
En teda caso pbderans~. beneficiar do
programa alguns gr:anxeirós podentes ·
q.ue dispoñen de capital.
.Orabén, do .q ue r:ion hai dúbída
, ·.
neriguñha é -de que o. progr.ama pr.oca'___.-·
llento de' Haití oférece novas dportu·
· n:idádes ·-de negócio aos ernpres.ár ios
de U.S.A .. ao ter qué repoñer o gando
exterminado . con. porcos .de proce- .
déncia nordeamericana. Xa Haiti ten
ped.i do un e_m préstimo .de .dezasete ,
' millóns de dólareºs polas crias; métó- . .
dos de crianza, ·fórmufas de manten·
. za, apa_rello.s -de ·e stabuladón, etc., ·
··-~~g~~ haberá q~e mercar nbs Estados
- Uniaos: Dese· xei·to~aHrmase--a cadea
_____ _,.. _______ -· __ ·-· __ __ -=-- dª gepen~é.n~Jq_qu~ tlLd,e liqití unba.:
verdadeira gr.anx·a USA.

DesenroJo porcallento llO .~ribe
XESUS CAMB.RE MARIÑO

Os esquemas do ·imperialismo iánqui.
para submeter ao seu domínio as.economía·s dós diferentes _pa(ses ~apita
listas
Am~rlca· Latina son ben coñecidos- en -liñas xerais. Pero os plans
e pr_o xectos que se preparan decote
· para a sua aplicacrón nos _pequenos
países da América Central e do Caribe teñen meitas veces a faciana éie
modelos .de ."granxa exper_imental".
E -non pode haber dúbidas diw pois
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socialistas; á "vista..dos · pmfundos ; ·
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cámb.íos · -da economia mündi-al";
A
- ~·., ,, , ~9"~:1 . "aprobadas · as ponéndas, todos se le ·
-~
~"e,,,,· ·
~;ft o,,_~.oso~
vantan e puño en alto cantan a l_nter-· • ~6'
~~
nacional;, fóra sesenta furgóns' ~ol-i- _~
-~¿)._- _
ciais blOquean completam·ente .a -vá 'q
íiils -miles ele traballadores do sector .
i::? ~-7
naval. E perfecto control de ir.naxe?
.E-o partido da doi;>le personalidade?
Haberá que ·aclarar · non .obstante
duas cousas._Priineira,
que ca'n da· e_n no. Felipe González dixoo moi ·ben
·
1976 ~o PS06 falaba de grandes na~ na xornada .de inauguraéión do ·can.cionaliiacións, do exercício do poder greso: "a inda non. entrou no cou_
. pala erase· ttabal'ladora, da autodeter- quen . poida ·ser a alternati.va ªº
mi~adón dós po~?s , · e_psí se ,explica- .. PSOE". Esta idea afirmábaa de tal
ba nas resohJ.c1~ns· aprobadas '. no .· maneira que na clausura concluía con
XXV 11 Congreso, non ,e~,ª_, en _reahda- "que < ganaremos · as · !Jróximas elei:
de .algo que, os se~s .h~er~s-. cr~esen, cións.e (Drobab~lmente as. seguintes".
-. Dez mill.óns de eleitores recoñece :.
Felipe Gonzªlez era xa infinitamente
_mais n:iod~ra~o mi , "pr~gm~tico"; ~ · ri~n hoxe qu.e :o PSOE non está fa~
co!11o rnd_ic~ba un_ha ~?1torral d; E, cendo 0 que prometera, que_esquen- ..
. Pa1s. dos ultri:no~~ dras, o PSO~ e. un ce.u por exemplo, dos 800'.0DO pos. partido d~ ~rracron rece~te., po1s a da
tbs de traballo; -da loita_contra 0 pat_a c_entena(:ra das suas . s1~_las npn a,ga· ro, da oposición á•OTAN etc. Pero-,
. cha a .sua nova fundacron nos anos qué alternativa hai? Esa será ~eri dú -setenta".
·
·
, Pero -hai un ·segundo elemento a bida a pregunta do votante :
Por.q1.,1e () PSOE; até na política de ·
aclarar, si daquela non eran tan "ro - ·reconversión ~ou de desmantelamenxos" como ' poderian· facer supoñer
to. industrial- está xogando coa ·teoas· resolucións aprobadas eñ corigre
·sos, agora tampouco son tan unáni.- ria da resignación_, do princípio do
Cue o único cámbio habido_neste pais é o cámbio sofr'ido polo
mes como p<ira aprobar a política menos malo, · princípio que cando se _
mesmo PSOE é algo evidente. i\t,ais quen en verdade pretenda
do actual goberno. eun 95 por cento . :~~i~~n~~d~~añeira .ilünítada perde o
realizar ·unha crítiéa ao PSOE( terá que tecoftecer que a _clave·da
de v.otos favorabeis. Como ·· indicaba
sua forza está na falta, hoxe por hoxe, de alternativas.
Resignarse ás disgrácias actuais, ás
0 ABC éntfe ot.rfros medios "os vo~ tos estaban garantidos des.de moito . indiscutibeis. renúncias, porque non
Calqueira persona de espíritu come- bandas se coincide ho evidente. Fraga _
queda outro remédio, porque .r-ion hai
antes de ·que comenzara . a magna alternativa.
dido ten ainda hoxe a tendénei~ clara manifestaba que o congreso d·os s.oasamblea, non só póla extración dos
Para poder aplicar con éxito. esta
a incluir ao PSOE entre o-que xenéri- cialistas ~ o congreso das rectifica
.. .
d d .
d
Efectivamente, agora vemos
delegados nas suas federacións, sénón
camente se chama esquerda. Ñon cións.
·
·
·
tamén polo feito de que dos 769 que teorni, os ver a e1ros po eres na
obstante, Adolfo $1,Járez por exem- que "o hoso país veu contr-ibuindo á
sombra exerceron a técnica de "á esasisten, 47'4 son cargos da Adminis- querda do PSOE nihguén", terribel.
plo , non •tiña nengún tipo de impedi- ~eguridade colectiva occiderital ,' prih:latetración . ._E tficer, maís dun sesenta por O
PCE , a f-orza ma1s
,. f. orte nese ~pa, ·c
mento para manifestar, o dia do re - mel.ro medr"ante a v1·nculac1"o'n·
Ui
.
mé!te do XXX Congreso do PSQE, ral cos USA e lago ,,_coa adesión ·a cento non se sustraen ao control de cio; está a dar as-derradeiras voltas de
que lle · parecia "evidente que os so- OTAN", · '.'A no.va tecnoloxia fai ine- . Alfonso_Guerra".
campana por un terraplén que o leva
cialistas se acercaran ao seu partido, e vitabel a televisión privada", "Espa- Si, p.ero calé a alternativa?
á desapariciqn. ·As demáis forzas , a.
que incluso se podía afirmar xa que . fía deberá abordar o establecimen.to
esquerda do PCE, viviron sempre dese misturaban" J.R. Caso, secretario de relación diplomátiéa.s -con Israel". - Non, obst_ante se11do claro que o úni- masiado -no plano da teoria e cand·o
xeral do CDS,.afirmaban, que "a mo- AdeperÍdénc·ia, palpabel, dos Estadas· - co cámbio habido foi o ·que existiu baixaron á realidade, nontardaron en
- deración e- o apaciguamento . do que Unidos alonxa cada vez· máis'o sociadentro do pr(>prio PSOE ou qtJe a - acomodarse nalgún posta facilitado
fai gala Felipe González, nen sequera lismo e convírte9 nunha simp·les ~pe~ .asunción da dependénci~· doi-.Estados polo PSOE;-Nese deserto s.ó_os nacio.poden calificarse de posicións centris- ración ·de . fmaxe, nun antídoto para
Unidos é ~algo manifesto,_ faria moi nalismos radicais conservaron máis
tas", engadindo que "dados os conti- _ pe_rsoas de espíritu comedido e ','sin
mal quen. concreta sen. a crítica a este •ou menos integras, segundo -os casosJ
dos deste congr-eso, mol dificilmente aéritú". Sempre e mais dificil unirse
partido_na c.ontinua .Pol_ítica qe con- as suas forzas, até insinuarse, riestes
se pod~ fa lar dun partido ·socialista".
contra o PSOE· •que contra _un fran - cesións,_a base dl.in 'sistema de citas . , pi as do XXX Congreso socialista, coPola sua parte Andreu Claret, diri- , quismo, por exemplo . A "verdade -é. comparativas entre . o princípio da mo a única enerxia capaz de xenerar
xente do PCE, aclarábahos unha dú- que hai · cousa·s · difi·ceis de masticar, _tr.ansición e--o mom.e nto actual.
a méio plazo ·unha alternativa ao trabida que xa duraba · do\,JS anos: "o así, a ponencia económica do PSOE . · E esa ~ritica non serve sirixelamen~ dicional"dereitismo central.
que cambiou de verdade desde 1982 indica na-' sua terceira páxina que - te pore¡iJe xa, está asumida ·por case
todos r eleitores e . membros do goberfoi o propi_o PSOE". Desde todas as !'compre replantexarse ·as obxectivos
M.V.
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'>CESÜS VEGA
Non foi posíb~I. Os dirixentes do PSOE perderon unha oportunidade histórica par.a demostrar que, pésie a todo, conservan unha
certa imaxinación humorística. Podian ter
in~talado, no seu Congreso, uhba "Oficina··
de Obxectos Socialistas Perdidos" na que
se atopasen todas aquelas resolucións, po,. néncias ou declaraéióris aprbba<;Jas nos úl .,
timos dez anos é Hquidada~ a précio de re·conver.sión,. balas e pelotas· de goma desde
Nadal de 1982.
!\!esa-singu.lar ."Oficina" estaria aquela pohéncia política do 27 Congreso -.--Oecembro
·de 1976.' - na que figuraban afirrriacións como esta:- ~·o se.u programa e a sua acción -do
~SOE~ van encamiñados á superaci6n do .·
modo de, produción capitalista, mediante a
tom.a do pOder político e· econ·ómicó e a socializ.ación dos meios _d-e. produción, distribución e cámbio pola ctase traballadora". Ou
ésta: "Entendemos o social isrno ·como un fin
e cómo o proceso que condUce ao deva~dito
. fin~ e 6 naso ideári.o lévanos a .rexéitar cal . quer carñiño de a<;:omodación ao capitalismo
. ou á si mpJ.es reforma deste sistel'!'a". A ponen~ia chegaha a d.icer qüe ~·o gra!J de' presión a ·aplicar deberá ~ estar en funciónda re-

.O~xectóS ,perdidos
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sisténci,a que a burguesia apreserite aos dir'ei- ·
tos . democráticos. do pavo, e non descartamos, loxicamente·, ·as medidas de· forza ·que -·
sexan precisas para facer. respeitar os direitbs
da maioria, facendo irreversíbeis', mediante o ·
corafrol obreiro,, as· conquistas da loita dos
traba.1ladores". ·
~ Na "Oficina" tamén estada aquela declara~ión publicada en 1981 que proclamaba·
abertamente: "A OTAN non reforza o papel
internacional de España; a OTAN non coñso- .
lida a democrácia en España; a OTAN non
aporta .nada ao noso benestar; a OTAN _incrementa_ a inseguridade dos españois ... " e
que· remataba coa pergunta: "OTAN, para
que.
,
' .
A existéncia desa "Oficina ·de Obxectos
· Socialistas Perdidos" seria un acto de mr'ni- '
ma xustícia histórica con- aqueles militantes
que apoiaro1;f, co seu voto, algo no q_ue efec']"

1

'

tivamenfe . crian'. Teñeñ direito a saber s~ os
"obxectos socialistas perdidos" existiron algunha ,vez. Teñen direito' a· saber se Felipe
González, Alfonso Guerra e. os demais di r: ixe-ntes crian verdadeiramente nas resohkións
que se aprobaron ou todo foi unha r:nentira
- non precisamente piadosa..,... perfeitamente
.calculada, destinada a recoller eleitoralmente
" boa parte do capital _político aeumulado.pola
Elsquerda durante o franquismo~
Ese. militante que busca os "obxectos perdios" gostará de saber se, deSde 1976, a·realidade mudou tanto como para explicar a ac~
tual xestión gubernamental. A sua inquedanza tivo, nestes dias, ·unhá 'resposta que non
deixa lugar ás dúbidas: o mesmo dia -1_2 de·
Decem~ro- e -ria mesmo sítio que en 1979,
unha patrúlla da . Policia Nacional disparou
contra uns estudarites de Madrid que lembraban o quinto aniversário da morte de dous

compafteiros palas FOP. E_difíeil conseguir
unha sem.ellanza maior. Só fallou unhp cou~ .
sa: o esttJdante fe rido nesta ocasión .poderá
contar a tráxica experiéncia.
Para atapar cámbios, ese militante teráde ·
- :buscar moi .perta da sua própria experiéncia.
· _Pode' consultar, por exemplo., os estudos .fei.. tos polo PS0.E sobre asituación dos seus afinados. Ali comprobará él.JJe hai un 15,3 por-·
cento máis de militantes que teñen coche e
carecian del no ano ·1980. Oue·un· 35 por cen
máis de milifantes dispoñen dun televisor a
cores e que un 66 por cen máis declaran 'ser.
propietários do piso no que viven. Qs daélos
_. son significativos porque corresponden a un
períad·o histórico no que o próprio PSOE re- ·
coñ.ece -para defender a bondade do actual
AES- a existéncia dunha perda de poder adquis{tivo das persoas asalariadas:
-- Chegado a esta .altura, ese militante te-rá
'diante várias pergunta·s: .cómo e·xplic·ar un
xeito de indenización polos danos e perxuícios causados pala perda'.dos devanditos "obxeéto socialistas"? s~ é certo- isto último; '
chegaría"se á conclus.ión de que no PSOE de
hoxe acorre todo -o contrário do que dicia a
cantiga: todo se r;nerca e.todo se venda. Non
hai ,cari~o -perdón: socialismo-:- vetdadeiro.

A NOSA TERRA/18
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Despois de todos estes anos, a Fuxan os; Ventos pó<lenselle .xa atribuir' rnoitas cousas. Por exernplo
eles teñen, quizá, a cuJpa-de que · "
• hoxe "A saia ·da Car.olina" sexa case o noso Hino Nacional, con per- dón. Alguén dixo tarnén que eran
os n9vos' filósofos ·do país, con
aquilo de "a vida eche inoi dura e
moi sofrida e. despois da primavera
ven 'o inverno'', ou "xa poden os.
leiros· dar. .. " . ou "nunha noite escura e bretemosa.:."
O certo é que en poucas ocasións pudemos ver a tanta xent:e
tan identificada con algo, corno ·
rialgunhas das actuació.ns do grupo. . Independent~rnente doutras
valoracións, · de Fuxan os Ventos
pódese dicer, o que se di das causas grandes, que este pais non seria
de todos igual se eles non tivesen
nacido hai doce anos.
"Noutrora" é o título do seu
novo disco , que rnoi pronto estará
no mercado. A saída do LD serviunos de desculpa para falar con
Freire, un dos componentes do
grupo .

'~N outrora '', .noyo disco de Fuxah os ventos

'
'·'
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- Hoxe non se -fala tanto de Fuxan como hai uns anos, por que?
- Ninguén pode manterse en
candeleiro durante moito tempo,
, e no -mundo da música menos. O
comércio dos discos funciona segundo as leis da ofeta e da demanda e se non tes unha oferta, Fuxan
levaba tres ·anos ·sen grabar un disco, pois está claro que a xente esquécese un pouco de ti, adernais
o bombardeo ao que estamos sometidos leva a esquecer incluso a
15 dias .vista. Entón, de Fuxan falouse menos, · pero apes.ar da gran
caída que hou bo na música a nivel
de contratacións, nós estivemos
actuando praticame11te todos os
fins de semana, quer dicer, que estamos un pouco esq:uecidos a nivel comercial, pero a xente segue
asistindo · masivamente ás actuacións. Quizá pasou a apoteose de
hai uns anos, cando cantabas Semente-ira ou a Carolina, que parecia que se ia cair aquelo en baixo,
pero isto é normal, .adern'ais os ternas que estábamos tocando eran
repetititvos e os novas ainda .non
lle soaban.
-Non será tamén que aqui andamos .un pouco por rachas?
- Si, o que pasa é que nos
rneios· de comunicación sernpre
son os mesmos os que están mo• vendo todo, pero chega· un momento en qu e se cansan de algo e
aparece outro fenómeno que semella que é o úniCo que existe e o
resto descalifícase. Non hai un
compromiso r~al nos rneios de comunicación pola cultura galega-en
xeral, digamos roáis bén que hai
unha série de xente que fai unhas
causas e non fai ou tras e o resto
vai por inércia. Pero non hai ese
compromiso a nivel oficial, nen de
empresas privadas, nen de nada.
-Eu penso que cando un aspecto da
cultura alcanza un status D menos
que se pode facer é non deixalo
cair, sen que iso queira dicet 'que
non se promocionen outras causas.
-O novo disco, "Noutrora",
qué novedades aporta ao feíto polo.. gr,upo_?..
-Quixernos aportar unha: nova
. sonoridade pole- menos a niv-el ins-·trumental. Nós . eremos q.ue. hai
que acércar a música. popular á
xente, e a meilor maneita é darlle
unha riqueza 'harmónica, a nivel
de a.Iranxos e de interpretación,
que a, fagan non só asequíbel senón Gaaz de conseguir que a xente
apréci~, ó próprib,, abrindo carniños novos. Tocar unh:;i. pandeirada
hoxe como se facia hai cincuenta
anos pode -ser un bon testemuño
pero quédase aí, non vai aportar ·
. nada. Nós non queremos sairnos
_do campo folclórico, este pode ser
o disco incluso rnáis folk ou máis
tradicional de todos os grabados
(ten sete ternas tradicionaiS e ca-/

"A música galega
--- -está nUiiha ellcrucillada
e non
sabemos para ·ónde ir"

.
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e· os que gostarian de que fixésernos outras coµsas. Tampouco se
-lle pode pedir a Fuxan que sexa
quen faga os -. dous carnmos; teria
que haber xente que fixese outras. , ¡
causas. O que pasa-é que aqui isto
parece unha guerra de tribus, hai
pouéo houbo un, programa de tv,
onde parecia que os pr_oblemas estaban: en pegarse paús uns aos ou. tros, que si o rock non pode ouvir
- falar da música f q lk e o f o.fk non
non .pode ouvir do rock. ·E u penso
· que todos ternos cabida · e oxalá
hoube~e moitas máis causas.

)))
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-No momento actual de Fu- .
cómo influiu a marcha dunha
voz tan característica como a de
Mini? .
.

-do 1984

A .derrota <lo
descobrimento

~an,

-En princípio a xente vaise levar unh~ surpres_a canA.2._escoite
por eX:emplo a. voz qe M.oncho que
leva no ·grúpo seIS ano~ era un
ilustré descoñecido' corno cantante,- pois só facia coros. En Fux'an
sucedeu que desde un princípio
contou curiha voz ptivilexiada que
. era Mini .e áproveitouno, rnoitas
-das cancións do grupo estaban
pensadas para a sua voz; iso rnarcou e fixo que a xénte identificase
ao grupo un pouco por iso.
O máis importante da auséncia
de Mini, non foi xa a sua voz, senón el mesmo como cornpañeiro
de dez anos. A sua voz pódese suprir e incluso pode beneficiar nalgun sentido porqµe deixarnos de
excravizarnos a ela, abríndose ou- ·
tros carntños.
- Qué sigñificoú ·a desaparición .
de '~Ruada" para ·a música galega?
-Foi un feíto tráxico. Porque
e¡a un momento no que se estaban facendo causas. "Ruada" ,era
o nexo entre moitos que estaban
traballando por aí e o público.
.- Agora hai que ir outra vez grabar
a Madrid e ali só traballan co que
:ven coñecido e rendábel, pero se
~ aventuran
con c'ousas novas.
"Ruada" ademais non tivo por
qué desaparecer, 'con poucos cartos púdose salvar e facerse rendá__bel. Hai institucións galegas que
coñecian a situación e puderon
axudar, sirnplesrnente .comprando
unha parte dos discos editados,
que non viñan . mal para ter por
exemplo unha pequena fonoteca
.en.· cada. coléxio; con iso, Ruada
· salvábase.

=-E no- tocante ao . número de
actuj _cións cómo' e~o panorama?
J JI
· -T6do e Ún éíréulo vicioso.
6
!
Non se · pode editar porque . non
hái · cartos, entón na ·iádio non se
)) ) '
.,emite música; ehtóri os grupos en
xer'al parecy que pasan a un segundo plano, i~tq .fai que non 'con ha- .
ten. as piscQ_tecas; .e .as agrupa\.~ións
culturais andan moi mal de·cartos.
En consecuénci~; ·actuan só tres
ou catro grupos privilexiados, entre os que ·nos incluimos, e os detro de autor ainda estes pnden
O de atrás, .claro está que non
mais non teñen actuacións ~ Estaconfundirse con temas' populares).
serve · para hoxe, pero antes de
rnos nun momento en que alguén
A nosa intención agora é recriar a
avanzar hai que . ser.. Facer unha
ten que mover -isto para que non ·
música popular, de mapeira que
música ·nova- desenrajzada, pode
se vai:;i. a pique; entre· ese alguén
sexa· asequíbel á rnusicalidade do
estar bep., pero en todo caso n.ad~
está,.p0I suposto, a Xunta.
· ouvido de hoxe, a ·xente está p.e:r- .
ten que ver con nóis inesrnos.
Duns anos a esta parte, agás
· cebe.n do unha cantidade de -eou~as
-Neste -. disco hai novedade~. ·
dalguns -sectores moJ especiais,
que antes non escoitaba _e hai que
instrumentais, non si?
non saiu nada ·novo e hoxe están
competir con elas.
..
facend0 música os mesmos que a
-Pero , hai tamén o problema
:-Si, instrumentos· ademais trafacian hai dez a:hos. Se isto é avan- .
· das letras. Os vosos textos, ao sedicionais,
·porque
incorp9ramos
zar ...
ren tradicionajs, non están moi ·
, ~aitas, acordeón, piano; Sei qu~·
-E aparte destas circunstándis~~ciados da socieda_
d e actu~.?
hai xente que vai criticar isto do
cias, non · sucederá tanién que se
:.....Eu , estou de acordo con iso.
piano, pérQ_estou disposto-incluso
pasou 'duns anos de voluntarismo,
De feito este disco estaba para gra-,
a que se grabe música tradicional
a outros en que, se non hai-axubar hai un anó e non se grabou
cunha orquestra sinfónica detrás. · '"' das·, xa ,cunde o desánimo?
porque h.abia xente de- nós que
As causas hai que facelas cos me- . llores meios posíbeis. Hoxe non
-Si,' é certo, algo diso hai. Gruplantexaba esa cuestión.
ten sentido sair cunha , guitar~a a
pos novos que empezaban e que
Tamén é certo -:-~ hai n:t'oito
un cenário cando os gru-pos e~tán
parecia que ian facer revive:r: isto;
que recuperar ainda: antes de tiao empezar os problemas deixaron
rar para adiante. De todas manei- • con efeitos musicais e de luc&s e
os discos grábanse en ·estudios de ~
todo. Por parte d_os que levamos
ras isto é un paso, o próximo .pod~
f óra con todo tipo de técnicas. Es- ·
moitos anos tamén pode .entrar o
ser ~o de facer xa unha rnú:sica potes tampouco son pasos definitidesánimo ao ver que · despois de pular contextos e música ·11}.áis 3;Cvos, pero é -que nós estamo-s un
todo o esfor.zo estarnos asi: Desde
tuais~ pero ·sen esquecer iso, que
logo, non pedimos que nos quiten
sen coñecer o de atrás non se pode - pouco encasillados, e_cando incor· avanzar, e de ·f eito Galiza está vi,porarnos algo, sai xente que di:
as castañas do lume pero si popero iso non é Fuxan. Entón hai
sifüliten que se mova J.Sto.
·
. vendo un momento para min crítico, estamos imnha encrucillada.e
que facer un pouco de' ponte entre
M.V.
non sabernos para ónde irnos.
o~ que no~ queren que cambiemos

MANUEL RIVAS

Na · Rota do Descobrimento, que
imita a seguida por Cr:istobal Colón para encontrarse coas Américas, o catamarán Galicia, patrocinado- - según tetio entendic~o pola
Xunta ocupa o último lugar na
clasificación . xeral. Máis que mal,
o Galicia non v-ai. Permanece n·as
Pálmas de Gran Canariá, en repa::.
ración e con rebelión a bordo.
Loñxe de ser un demérito, a
travesíádo Galicia·, tal comO' acontece, é a única que ten certo sentido histórico. A Historia de Hurnanidade é unha sucesión de burradas, _somentes int_enurnpida p0r
algún bó chiste. O descobrimento
de América foi, ninguén o negará,
un magno chiste.
- . A Colón; que fiña un xenio en~
diañado, nunca se lle curou o dis_gusto de ir bater co Novo Mundo.
El. o que pretendía era chegar por
via rápida aos vellos dóminios do
chino mandarín. para mercarlles
éspecies e revendelas a bó piecio
no mercado descomunal europeo.
O destino, ese amo que nos goberna a pesares ·de tantos desgobernas, xogoulle a maia pasada de
convertilo nun héroe deseo bridor
camio Colón o -que quería era convertirse no almirante con máis ultramarinos do reino . . ·
Por iso nin guén debe indignarse porqµ e o Galicia vaia de colista,
que non se mova siquera na mar
oceana e mesmo que teña motin a
bordo. Mentres os demáis corren
coma tolos tentando imitar aos
pantasrnas do pasado ~ no .Galicia
plantexase a verdadeira· cuestión .
¿ 9uén coño manda no .barco? '
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"Vigo capital Lisboa",
L.D. de Os Resentidós
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Diante da · movida madrileña, o
frente formado por Siniestro Total e Os Resentidos opón a -glória
de P6rtugal. . En Lisboa, Os Resentidos veñen de grabar o seu pri.:
rneiro LD en solitário.
O panfleto. de aprésentación en
Madrid <licia "As catorce cancións '
do disco rompen con todo musical
.e literária-lingüísticarnente . Eles
can tan . en _galego (con algunha
concesión a Hnguas menores .como
, o inglés, o zulu, o castellano ou o
italiano) unhas letras no!) exentas de mensaxe. Pero · contodo , é a
música o que máis despista ao ouvinte: Son músicas que ·se saen da
norma estabelecida polos grupos
"modernos" daqUi. Eles - coque..
tean non só co Roek &-. Roll, a
música Disco ou ·o. Punk, senón
que se 'atreven co Jazz, incluso co
Free. James Chance & de Contortions cantando en galega?".
O LD inclue temas como: rock
-esquimal, paloma pómez-bolero ,
alcohólica, qué fas fassbinder, abdul, succiótl, ponte palúdjca, ·cazar
-:i.m ñu, sex·o -macumha. .e as~ ate _catare.e. .Na portada sai o ga~b portu, ,
,gµés e a lenda do gafo de Barcelos.
Na contracapa ~parece a franxa
azul da bandeira galega superposta sobre a bandeira portuguesa.
Toda unha provocación para o sta·
blishmelit. .
·

nuigirO
·
·
u; "" \ .
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n ·espois da aparición a semana pasad~ e.n A~NOSA TERRA dun.
· ' artigo firmado por "Mariló", babi.o o tíduo "Peneirando",
Xavier Alcalá, que alí _era acusado de pláxio, replica-como aludido
·
directisimamente.
' ,
Antón Santamarina, o outro replicante, foi tradutor da noveia de
_ 'Alcalá, "Nos pagos de Hµinca ·too'\ ao español .en edfoión
-·t;
publicada na República Arxentina e condena tamén
as afirmacións vertidas. ·
·
,'
9, •

O direito ·ao Plág!o
(Carta a berta a unha Mariló,
_suposta amiga)
Suposta amiga:
Mandado con urg.éncia por-un
amigo de veras, soprende-m e nestas terras altas .e frias o número de ,
A NOSA TERRA en que con graza -maldita, de f.d.p.- te_atreves
a pór en dúbicJa a miña honradez
·
de novelista.
Despois do nojo e o enfado (se .
te chego a .ter <liante, mandaba- ·
ch'e un pieciso magu~i-gueri ao
plexo solar), pasei á reflexión e
por iso dispoño-me a responder as ..
imbecilidades maliciosas do teu
"Peneirando''. · Vaiamos por partes:
,
"Látex" e Edicións Xerais.-Na
vida quixen eu "meter-lle un can''
(tramposo e descalifi.cante como
un plágio) ao Luís Mariño.
O con·to que segundo ti ¡
debería firmar Ferreira de Castro,
autor de "A
Selva", firmei-no
eu e. volveria~o
firmar · porque
é meu, porque eu o parin -e
se o Ferreira vivese qui zfils ·
chegaria a producir nel o pontiño de admiración que
sente o mestre polo aluno
. que soubo facer un bon
resumo da lición que el
de ra; canto máis se o
resumo engade eie~
mentos da pró- .
pria colleita, e
doutras. fon tes ...
Dicer que "Látex" é
un plágio é ignorar ·
-.. A Selva" e "Seringa!", obra esta
da qu_e poucas das
tuas amiguiñas deslin:
guadas terán ouvido falar;
dado o tamaño .de ambas· as.
obras, alcumar .o meu contiñ0
de plágio e para bo.tar-se a chorar.
"Tertúlia" e o Xurado ·do Prémio Xerais.-En . ','Tertúlia'', nov·ela que todo o mundo quer ler e todos os editores publicar, até traducida, plantejo bastantes temas literários, entre ele~ e con honradez o
do direito a plagi&r melloran_do,
· non refritindo. Na novela,. Jo.áp
- Castro, o protagonista, autor que
non pertence aos círculos iniciáticos e polo cal non :lle publican, ·
dispón-se a plagiar unha peza da
· subliteratura · selvática brasileira
e poµco a pouco vai-na facend-o
sua...
Pero todo é ficción. Se o jura-.
do do "Xerais", como ti sugires
con· malícia que Deus pai de todos
che perdoe ( eu non ·cha desculpo,
sequer), descalificou a miña novela pof·suposto plágl.o, é un jurado
de parvos: porque caiu na trampa
que "Tertúlia" queria tender ao
jurado do concurso a que Joán
Castro mandaba a sua novela. Non
sou.beron distinguir .ficción de realidade, Joán Castro -personage:
de Xavier .Alcalá persoa. · ·
Ex-amiga -Mariló: vai prá mer.:
da, ouviche? Sobra-me cultura e
imaginación para ter que andar
plagiando .. A "novela inte!ior" de
"Teítúlia" é fruito da· miña experiéncia, curta pero intensamente
, vivida, no "cárcere verde'', a selva
que descrebo como vin; tamén da
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.·cernindo
ANTON SANTAMA'RINA
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"Los hermanos sean unidos
. ,., pu~s ésta es la .ley primera
. , ·, . qu~ si pélian los de.adentro
, ,
les devoi:.an.loM.fe ajüera"

.· •f'
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Buenos N res buscando documentación, e como ali .a .cieixei
para me per<lerPampa:. adentro se.guindo o, r¡¡~tro do meu personáge
até. Orense, a cidade que: el fu'n
'd ara en"terra de índios, co
nome d,a· 8ua· de orige.
(Nom. ....,.. Traducida
áo -castella~

Um día ·qualqu'er, de um mes de
nom hai muit~s, no "stand" que o
Centro GaJ,ego de Buenos Aires ergue na Féira do Livro "J;>el Autor
al Lector", na Capital da República Argentina:
. Umha mui famosa pluma espanhó\a, , de incógnito, aparece
perguntando por livrqs da sua autoria, pois ndm comprende que,
téndo na.do em Galiza e sendo. um
dos mais exquisitos humoristas. de
Espanha, nom figure em catálogo
•segundo confesso.rq própria.

Aginha se lhe explicou que na' quel "stand" . só se
expunham livrofem idioma galega
ou que, eserevidQs em qualquer Hn:~a, fala ssem de . Galiza. E, mui
amavel mente, se lhe indicou o
"8ector dasºeditoriais espanholas
onde, . ao . ni~lhor, atoparia
o que procurav;i.
Para decissons
t<Ün categóricas
hai que
saber bem.
'polo terreo que
se passa e que se
·;-,.... pisa. Q~ando re....
ce b~mos
· qriginais
de "Nos'
Pagos
de Huinca
Loo.' " para 0
nosso veredicto
-sobre a ambien- ta9om ..~la" novela,
lemo-la . e . consultamos . com aigum
integrante do "lnstitu. to Argentino de, Cultura
Galega" e todos ficamos ·
co!ltentes de 9ue, . pOr fim, .
um personeiro galego fo sse
'levado dignamente aliteratura:
. ~ · ninguém se ·nos agachou a
personagem. Todo~nos decatamos
_ , de que doin Luís de Castro Arias
nom era ou !fo que Dom Ramón
Santamai;ina. Decatamo-nos nós e
ciecataria-se qualquer arxentino
que tómasse nas suas maos "Nos
Pagos de Huinca Loo" ou _"Cristiano Muerto", tal como é o título
da tradu9om que, encantado, acoinetim ao ser-me pedido polo para
mim entom desconhecido · Xavier
Alcalá. Porque a vida-aventura de
Ramón Santamarina é umha das
por
lege~das vivas.
Antonio .
- Dom· Ramón Santamarina
Santamariná ,
(dom Luís de, Castro Arias) asistiu
e co título
-conta-no:.lo Alberte Vilanova no
de, '"Cristiano
~ motte a
seu livro "Lo~ Gallegos en La ArMuerto" ancl~ ¡t
ma:ns dos ·índios. da
gentina- ao suicídio do seu pai ao
novela pola Argenpé da Tórre de ~ércúles. A verincríbel ••cida de Z" ...
. _tina sen que ninguén
gon9a e malla opressom religioso· ·" Nos
política que se vive nb seu fogar
lle eiicon tre posíbeis
pago~ de Huinca .Loo'' e a ·
determinam-no a fugir para Amé"origitÍais".
Precisamente,
.miña muller.- Chegares · a imagi. rica. Com este pedestal construí
.
·
e
pata
pµbiicar
e·n
mel.os
linar que "Nos pagos de Huinca.~:"
·Alcalá umha estátua onde, sem se
seja plágio é demostración de ig- . ' terários bonaerense, está a· _facer
.afastar da tiajectória argentina do
agora un estudq sobre . ela J ulieta
protagonista, retrata todo um proJ1,oráncia pailª-roca e destemida.
.
ceso histórico daquel benquerido
Plágio de quen? Plágio en· tocio cá- ·· Gómez Paz ....) ·
Mariló, repito: vai prá merda·.
país ond,e os Otaegui e mallos
so da anéaota vital de don.. Ramón
Ochoa; em camaradagem 'COs criaUnha persoa cabal sempre fugirá
Santam~ina, fidalgo gal~go co11~
dores do "progiessé>" ferrovjário
de sementar Clúbidas sobre a hoiíoquistador dos desertas argenti:faziam da Argentina_um país ·subrabilidade
dun
amigo:
E
ainda
nos ...
sidiário, cuase ·colónia, da Gram
m.áis: · se sabe que o van facer, avi- .
· - ' ~Se aí!lda vivesen Eduardo BlanBretanha. ·
sa-o
.
.
co-Amor e Rodolfo Prada, que me
Ti nen ine falache, nen me p·elsto nom se fijera todavia. Hai ·
iniciarc:m nesa biog~afia, seguro
'quem di que "dom Segundo Somdiche ..a novela para veres e compa··que morrian á·risa de veneno que
pra" ·e~a um gaucho galego, como
·
rares, nen nada... ·
rezugas.
galegos fotom os primeir.os gaute
monte
un
can,
can
d'
e
Que
• fero sigo-che explicando:
chos que,:se converterom em "civ.eras,:non ·como o que dis que eu
Co que eles me contaron .e un·
marrons'" porque nom tinhani oalle quiXen ineter a Xerais.
adu bio costumista de crioulos· da
tra' saída ante as condicions . em
Cabreadamente,
·
que, ein tempos da colón.fa, aló
colónia, anglo-argentinos e galegos
por Carlos 111, foram levados os
de pro nas terras do Prata, ·montei
XAVIER ALCALA
seus pais ~:m seus avos naquelas lea miña história finisecular.
· .
vas embarcadas na Coruiil).a. fqrA miña muller anglo-ar
. que· nom fantasi~ ..Q Mcalá; como·
Postdata: Digo o de que che faga o sergentina.-que non ten _ciúmes ·dos·
aventura Angefo .Tarrio na crítfoá ·
vizo o can coa mellar das intencióf:'ls,
bicos de supostas amigas- pode
que fai dos finalistas do "Chitón",
polo ·necesitada que se che ve no que
ao ·fazer coincidir ·a. ehegada ·de
escrebias ... ·
_ d~ testi muj\o de como pateei .
léftura do "N ationai' Geo. _
graphic"; nun. de 'cujos
números fun dar co
misterioso- "Abrigo do
Sol" perdído po,la ·
Amazonia;. e, para
rema tar, · a his· ·
tória verídica
do coronel
·Fa-wcel, . '
buscador
até a

-- 0~rioulo .

os ·

dom Luís de Castro Arias co deco.. ·
rrer. dp ·ano _.1840 ;. Mq.ito antes d9
que el, vinheram gentes de· Galiza
a povoar os assentamentos . d"e
fronteira onde ,tinham adiante o
índio e atrás o soldado ·do vice. rrei. O emigrante galego ·só· fazia
História. Mas nada de. todo isto foi
contado até Xavier-' Aloalá,i0Nem
aqui nem ala. Sabiamo-lo e conffrmamo-lo de diverso modo. Confirmamo-lo na, c~a que me escreve
umha reconhecida pluma argentina solicitando-me lhe permita incluir o meu prólogo a "Cristiano
Muerto" numha Antologia Patriótica que está a cornpor. Confirma- .
mo-lo nas cartas que, tant0 Alcalá
coma mim, recebemos como parte
· desse costume que tenhem os argentinos de . encontrarem ao autor
qo livro que gostam para emigra-·
tulá:-fo com umha felicita9om.
1

, }'fest~ arrebate destu~vo da npssa literatura, na que nom só actuam os torrentes de camelo, que
nos chegam acavaleiro dos que nos ·
querem fazer crer que escrevem,
melhor <lito, que fám literatura galega os que se conformam com
- oaptizar As. suas personagens cos
nomes de "Pepiño" ou "Maruxa",
nom é concebível atopar gentes
que, deveras, confessem ser galegas de éora9om ... e demonstrem o
contrário.
Com acusa9ons de insostível
gratuitidade nom só se destruí a
Xavier Alcalá (neste caso), senom
que a suspeita se extende a júris
do prestígio do "premio Chitón",
do qual formava parte V arela J ácome, especialista em literatura latinoamericana. Tamém se pom em
tela de juízo a capacidade cultural
· de umha colectividade, como a
emigrada em Buenos Aires, que tivo nas suas maos a Arca da Alian9a onde foi perservada a continuidade de umha expressom lingüís1tica quando na Terra só era possível manifestar-se "en la lengua
compañera del Imperio".
Que dizer, ademais, de tanto
professor, de tanto mestre que
pom como livro de leitura recomend&da "Nos Pagos de Hinca
Loo"? Comao se pode tachar alegremente de plagiário a quem, junto com Neira Vilas, som os auto-res mais requeridos polo leitor galego? Isto comporta um insulto,
um agrávio cabal e total nom só
para o aut.or e mailo tradutor se-.
nom que tamém para todo cuanto
signifique aceitai;om de umha
obra que, repito, inícia umha direci;om que tem de ser pe_rcorrida
umha e mais vezes. ·o campo está
virge, aguardando a qu.em, com capacidade e qualidade, queira penetrar nel e recuperar para o nosso
conhecimento a tantos e tantos
Luís · de Castro Arias ou Ramón
Santamarina que contribuirom a
construir um país onde tantos e
tantos galegos permanecem no
anonimato.
Todo o que se faga em senso
contrário é aplicar a leí do poleiro
ó:µde cada pita, para co~er~ cisca
merda para todo o resto.
Marilo ou MaÍiló, como foi que
escreveste tantas parvadas? Estavas baixo os eflúvios dionisíacos
. quando tantó "curare" pujeste na
.· poñta dos teus dardos? Mirá: Eu
coido que deves ser Mariló. lsto
1embra-me um livro que merquei
· aló eni Buenos Aires. Foi em umha Üvrariá "de viejo" onde vám os
livros que nom se ve:ndem ~u que
tenhem -~ falhas. As vezes atopas
oousas boas. (Sempre hai cousas
boas). Outras vezes atojlas curiosi-;
· dad'es. E mira que casualidade!
Um dia atopei um livro que merquei porque me füjo muita gra91;l.
. As tampas da encaderna9om di.ziam " Mi Amiga Lo", ni as o livro , .
que vinha adentro titulét:va-se "Co-·
mo Afirmar la Personalidad". Cu. iioso, noni si?

•

Pu~

_ ~~as...D.a.id~s- ~ crea ofendido ,
a ninguno incomodo; ------ - -- Y si canto de este modo
Por encontrarlo óp?rtuno
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AllOra -dar
Dicfamos enriba que Conde Cid se

8íl~i>10Cf\~de. Cíl@'il•iii:q' f6Jsti~~G~ :iJrt0:)

molp .. Son .. dos, QUE? desde o s~u . ...
primeiro ·libro, atrás ciiado, e'spera
··
unha fermosa novela do autor de
Breixo, e a cad9 noV,6.- libro s'íntese · :
decepcionado pór non saber ·o 'es- '
critdr" de Al lar iz ·escapar da si fu ación, da novela·de·situación e daroos- d u nha vez por todas q novela
que del esperarr¡9s (ou espero eu
E¡n pa~ti~u la~, e rio,n. (co~a). r •. :

(p párrafo ,,citado ·¡.f}m~tap~ eu a
· miña reseña de Memomi de N oa
· no .húmero 203 de A NOSA TERRA; agora acaba de aparec~r a
nova novela de Alfredo Conde Cid
Prémio Blanco~Amor -1'9.S 3::.:x:a.. vai
o Griffon no vento ( 1). E agora si.
Quer dicer, esta é a novela qu€ lirt
esperaba de C_9nde· qd, desde a ·SUa
primeira entrega e que tardou en
nos dar. Esta é, por agora, a· mellar nov'ela que escrebeu Conde
Cid. E é a· mellar novela porqu~,
. curiosamente (sic), ºé a menos ambiciosa. E é a mellor novela porque -aq ui o escritor galega empez.a
a .fuxir da literatura de situación,
inda que non de todo. E é a. mellar novela de Conde Cid porque a
imaxinación e a língua fusiónanse
nun só elemento para nos dar unha novela de aveñtutas e ou tra novela. Mais comec.emos a falar.
A presente narración de Conde
Cid é unha novela dobre, quer dicer, hai duas histórias completa- ,
mente diferentes que o narrador
fai converxer nuns pontos determinadós mais non determinantes,
a non ser o final, que aconsella ao
leitor voltar a ler -completamente- de novo a novela. E é que como toda boa novela, esta do galego compre lelá máis dunha vez
(sobretodo porque a primeira lése
duñ tirón). DiéÍamos que erán
duas histórias: uriha desenvólvese
durante o reinado ae Felipe Il, en
Galiza. . A outra é actual, e é, tamén, nesta )listória onde Conde
Cid é menos actual. Esta segunda
novela (así a consideraremos) é uri
axuste de canta do narrador consi- ·
go m·esmo ou un exorcismo? Talvez as dll'as causas, esta novela -a
actual- é onde menos brilla o narrador, porque segue a ser unha
continuación ( correxida e moito
mellorada) de Breixo ou Memoria
de Noa-:- Correxida porque o autor
dase máis, entrégase máis e mesmo
dá nomes ou os fai asomar (2). Fa- la das dificuldades da criación e da
situación política do seu pequeno
país -aqui pode cabrear a máis
dun. E dicíamos que esta parte .é
un axuste de cantas porque albiscamo~ que o narrador dunha vez
- por todas acaba coa vella narrativa
auto'biográfica ou situacional e dá
paso a unha narrativa de imaxinación, que seria a outra novela, a
que se desenvolve no reinado de
Felipe II.
Mais estas duas ·novelas .teñen
un ponto en comun, ou un eixo.
Se a "moderna'', a a,c·t ual, se desenvolve en Aix ( en-Provence?),
território francés onde un escritor
francés dá clases de literatura ·e
aparece sob o nome de profesor
.. visitante. (ás veces de vello escritor) e- ·q ue ten moitos· rasgos do
autor, na outra novela se desenvolve ' en CJaliza ' é 'r emata '
Aix, .. ña
mesma rµa:, na' mesma casa.. Ao re- .
mate,. penso que · talvez o 'máis
frouxo, até terán o mesmo nmne
os dous _protagonistas.
.
Unha ·vez "desentrañ-ado" o
ponto .c0mun .da acción novelesca,
có_m pre falá un pouco das du.as
. no~~las. Se <l "actual" é ·un aJ,mste
de con tas con .toda a anterior narrat~va. de Conde, . xa que aqui albiscamos facilmente a figura do
e·s critor-deputado ill'da que se
aufo-cite, a novela, outra, a que se
desen.volve no tempo do católico
rei, é outra cousa. Aquí trátase, en
certa maneira como di o autor da
lapelá, dunha novela .de aventuras,
mais tamén a intriga (palacfana e
da out~_a) está presente. Qué fará

en

afinal .o Visitador do .Santo· Ofí- cio?, pÓrque esta p~soaxe é a protagonista da novela. ~ E de fondo .
. Galiz<L . unha. GaliZá sometida, pagana e conservadora máis nunca ·
cruel e- intratisixente, dinos o protagonista. Santiago aparécenos na
-n·oveHi 0 enº 'paxirias "que nos lem- .
· bran ás mellmes de Otero Pedrayo',. penso eu que a pegada do es- cri~pr . q~ Trasalba fai~e- J,>':r~sente
· n.é sta part~ da ñove~a, e. s~br~todo
en capítulOs corno o Xll, Outras
' son as rerniniscéhciá's .e·n ~ ca:pítulós
como ó dedicado á Armada lnven:.
~í.bel, . talyez__ d<?s ~ello'res' do)ibro-,
ñiais sempre vese un grande trabalfo: por parte do autor, unha tninu'- .
ciosidade na escrita que nos levara '
a cabo · nos outros seis libros- .:::..ou
polo menos non se vía -por parte
algunha. Coride ten asimilado ben
as leituras dos grandes escritores
de averitura-s· e dosjgrandes escritb~
res. modernos, e por iso aquí a
con;xunción -destas duas novelas dá
up.ha SÜ- de gr;¡nde yalia, Xa que Stá
únha e u:n·-- axuste de ·con tas ca~· . "seus arttertores librós narrativo~;
s-obretbdo éos'-dous ·últimos, a ou--·
tra non é urtha méfa-novela histó·tica onde prinia dado so b~ . calquer ·áutr·a consideración, non. )..· ··
outra novela 'e unha conxunción
de n·ovela hi~órica con novela de
aventuras..oraie ó escrifor se · fai
ptesente mediante ·o pinións .que
nos chimpa' para que ,funcione o
famoso mecanismo do distanciamento. E funciona de tal ·xeiio
que, se ben alguJJ4as das av~ntu,,
ras do Visitador do Santo Ofício
non son moi críbeis, a novela si
o é, xa que é un texto completamente lúdico.
Enfm, unha novela na que o es,critor de Allariz se .nos amosa corno o escritor qu€ albiscábainos
hai·tempo. Uñ ·e scritor que; -aparte
do domínio ·do idioma que aqui
acada cúmios (sobretodo porque
Conde sabe fuxir do koinés mercé ao grande coñecimentd da língua popular), soubo dai cun tema e inda que o mistura con parte d·as
suas vellas teimas, sta vez correxi- ·
· das e aprofundadas '(a parte "'actual" da novela convértese ás veces nunha auto ánálise da dificuldáde da escrita), dá ' unha novela
ben estro tura da, talvez a rpellor
·construí da por Conde que _nos remite ao seu primeiro libro Mementos de vivos, áxil, manificamente
escrito e que representa un xiro de
120 graus na narrativa do escritor.
Cando este complete o cámbio de
agullas qu~ agora GOnstatamos, pó- .
dese converter nun ' dos nasos
gra,ndes escritores . pois que ten ·
, vontade (a escrita polo· miúdo, artesanal, desta entrega. nolo amosa), leituras e faculdades. Espera-.
fuos agora novas entregas de Con.:
de, do que podemos afirmar que
vai por un excelente camiño para
, dar días de glória á narrativa galega. Conde soubo fuxir tanto da
fantasía como ·da vella literatura
autobiográfica que o estaba ,a es. tragar, e chamar na sua axuda -e
domeala _e dominala .:... á imaxinación; esa grande Gompañeira. Para
rematar, ·unha novela para ler con
vagar duas veces -posto que a primeira lese dun tirón sen aborrir-·
se-, mastigando ben, saboreando
cada unha das espécies que puxo
o escritor no ' prato para sentir todo o pracer que poducen as boas
noy·elas.· Enfin: noraboa, tanto para o escritor como· para os seus leitor~s. ;€ como u.n é un pouco
nieztscb e.ano e ególatra, ·para un
mésmo que sernpre all)iscou en
Conde .o escritor que erras e ~tam
bores non· nos deixaban escoitar e ....,
non deücaban aparec~r.

o

XESUS GONZALEZ GOMEZ.

1) Editorial Galaxia. Vigo i984.
2) Na páxina 205 aparece o seguinte
párrafo: 'Ata, algún crítii:;ó dera por
feíto que era un magnífico conecedor
de Tolkien e de Ende, que tanto tiñan
influid>e na sua obra", Se vai polo que
isto asina, un escrebeu na reseña en r, iba
citada: . ''.Nós pensamos que Alfredo
Conde (que ·ceñece . ben aos narradores .
maravillosos: Ende, Tolkjen, etc.) está
- equi.vocando 6 camiño .. .'': non que influiran nel.

'·1984,
uµ futuro ránci9
1 As veces quedamos maravillados
nos filmes de anticipación diante
' deses prodixiosos cadros de man' dos que aparecen nas naves ip.tergalácticas ou en ca~quer outro enxeño próprio do soñago-temido
ano 2000. Pero se 'logo fitamos
con . máis- calma · décatárrionos de
qlJ,_e -en realidade estamos ayer un .
sinxelo . ca:ci!o, .de_:mandós dos no- ~
so.s dias dez ou vinte veces inzado.
QuiZá ist'o se perce ba mellor én ·
· tempo . pasado, nun ·. filme, por
exemplo, dos anos cincuenta. O
-do seu au tornóvel e sobre este slo·c onvén.·Nen se mete ·en guerras.di· que ao _público daquel mómentogan: There's no way like the Amerectas. Conquista .· con créditos.
lle ·de bia parec.e r o fantástic.o intetican . way, que se· pode traducir linon ten a necesidade de lavar Gereiiór-_dunhpiave do futurn -aritóxac:' · bte'mente por non hai nada como ,
. bros ou torturar, sacado .o 'caso de
sénos a nós,- trinta anos despois, o
indivíduós altamente perigosos.
América! A conquista pola guerra;
qlie foalmente é, - ·catro caixóns
Abóndalle con criar un silencioso,
._ a imax.e omnipresente-·de sím bolqs
con _cinco lU<;:es :iµtermiténtes que
e·· dirixente ·do Partido, · o _lavado fA..
valeiro ªº redor da vitlma pe'chiiñnori nos fan pensar senón nos. anos
dolle .as sa'ídás sociais. Este cronisde cerebrp, todo; todo cheirá a.
cincuenta. E iSto porque, como xa
ta -supón que rros ·anos cuarenta
anos cincuenta. Cheira: á filme '.an. dixo·· Taine, toda .obra. de arte é
ticomunist{ americaD:o .de gue!'ra
debia resúltar diffoil prever tanta:
,in:e vitabelmente filla, da sua época,
súbtileza. E -adema:is este cronista
·fria, e, máis concretamente, a pr9:..
do seu lugar e-da sua-~ raza. Ou, en
voso ·é optimista frente· a·semellanpaganda antistalinista, , de Stalin,
enunciado de ~ietzsche, toda obra
tes histórias de fatalidade porque·
personaxe-musa moi que!ido do
de arte ·se · acha ·sumetida a tres
pensa que e.n piores condicións se.
" señor Orwell, por certo ~ ._'. ., .,._.: ,'
condicionamentos, . o .Jneio, o rrio~
·
E non é que este cronista p~nse
achaban os .servos da gleba, -e rebemento e a moda.
·
r que non existe . un . control cada
lábanse, e porque peri.sa, con J oySirVa esta divaganZ1! ·ao cronista
vez maior do estado sobre o indice, que sempre ha! algun fodido •
p.ara introducir 1984, .de Orwelk
pallasa organizanda o fin j:).o tnunvíduo, que existe, pero non neste
' do por calqlier merda:
Radford, unha história q1:le desde ·
estilo anos 40 de partido único e
_Alén de -todo o anterior, 1984
os anos cuarenta tentaba prever os
·gran chefe. Qué máis quereria'n alé un filme correcto, ben fotograoitenta e que vista hoxe, ~o 1984,
guns! Aétualmente o Partido Interno xa non ten unha cabeza visífiado, cun bon uso da cor _e, sobrea un parécelle iso, unha ráncia his~
tória dos anos cuarenta. Ou mellar
bel. Tornouse masa acéfala que al- , · todo, un filme que pagaría a.pena
ver · inda que· só fose polo traballo
gunha vez .se deixa ver á luz para
cincuenta. Porque na-da nela nos
interpretativo de J ohn Hurt e Rileva a pensar na ép·o ca actual. Ao
deseguida volverse mutante, vago
contrário. A ·propaganda_. triunfachard Burton, derradeira obra dese envolvente. E non usa un xornal
cheo de· consignas mazadoras. Nen ·
te actor galés a que'n o filme está
lista que entre a miséria se gaba do
aq.mento na ración de chocolate, a
moito menos. Ocúltase tras de diádedicado.
lsto foi todo o que d·e u de si
este voso cronista recordoulle unrios, polo comun de ap:;triénci~
ha famosa· fotografia americana
1984. Feliz 1985.
moi liberal, nos cais, através de
dos anos cincuenta na -cal apareanálisies pretendidarnente obxecti- 1981 - Británica, 1984. Eser. e dir. por
cen unha vintena de negros de
vas, levan ao leitor por meio dunMichael Radford. lnt : ·John ·Hurt· · Riruin aspecto nun posta de ·racionaha metódica e calcula'da terxiverchard Burton . Pra intelectuais e pesi niento de Louisville e detrás deles
sación de dados, a~ deducir por si
mistas todos. ·
un gran cartaz publicitario mostra
mesmo, liberdade Uberdade!, a-quiunha familia americana, pais, dous
lo que á. s_o ciedade (nome que acfillos e mesmo un canciño, dentro
J.A.M.
tualmente recebe b Partido) - lle

·andando aterra
.Resulta curioso gue todos eses galegos folklóricos, practicantes dun
vello e cheirento regionaliSmo Sano y bien entendido -quérese de- ,
cir: dun furioso a,ntigaleguisrno '
militante . e combativo- sexan tan
parcial~s· e, en ocasiós, tan fanáticqs da queimada. Mesmo lle ternos .
sentir chamar quemada, · que xa é
o .colmo. Q máis .solprendente é
que eses castrapistas dornesticadiños decían tal conachada sin pestanexar, ~in 'tremarlles os beizos
nin ruborecer. Hai xentiña pra .todo.
Iñoramos si a ·queirrgtda ten.
moita ou ' pouca antiguedade. Nós
intuimos qu_e é unha .práctica moi
vella.-Posiblemente comenzou sendo unha menciña caseira. Unha
manxurrada pra cu'rar costipados.
O · que acontecía é que o seu uso
estaba restrinxido ó mundo labrego e a~ clases populares. Dahí tardou moitos anos en saír. En Lugb
capital e_ polo menos _en parte da ·
provincia -As Mariñas ~ a Terra
Chá- ·c hamábase · calloubada. No
- ~mo 1915 -Noriega Varela enviáballe ó seu ·amigo . O ' poeta vilal'bés
A. · García· Hermida estes versos,·
acetando un convite ó San -Ramón,' ¡,festa grand.e en Vilalaba :

Veño, agora mesmo de Foz
e, anque improv'i.sar é atroz,
conte~to, Hermida, a túa carta
osmando dulce de tarta
tras conexo con arroz.
A ocasión a pintan calva
e hei de facer ocasi,ón
pra éhegar, coa luz da ialba,
¡en aiunas! a Villa'lba
o día de San Ramón.
· Es cuso decir máis na.da.::'

Por M. HORTAS VILANOVA

·so- que, comG se sabe, é o maté. rial empregado pra vidrar o barro ..
·. Certas dóres de cabeza, descampó-'
sició~ do ventre, ardores de· estómago ·sufridos por algunhos. bebe· O falar de calloubada Noriega
dores de queimada teñen ·a esplicaref írese á: queimada. Cando servición que.¡:_ematamos de espoñer. A
dor era néno, na súa casa natal de
queimada débese facer, pra que seOuteiro "de Re~, despóis da morte
xa inofensiva no posible, nunha
-dos porcos, o día dos roxós, a papota de ferro esmaltado ou ben
patoria remataba cunha calloubanun ataño de· porcelana .de calidada. De todos xeitos a palabra cade.
.lloubada ten un senso despectivo.
A~ recetas pra facer. a queimada·
Tamén se ·Íefire a unha comida
son mo.itas e moi variadas. Así comal arranxada. Calloubeiro- -siñifimo hai un Rei das Tartas , un Meca algo así ·como _sin . xeito, facer
sonero Mayor de Castill.a., e outras
algo ae calqueira maneira, ó tunpantasmadas semellantes, tainén
tun .
hai, en Galicia; un Qúeimador
O uso da queimada saiu do rus
Maior. Estes pintoresquismos, seugalega cando a guerra civil españodofolkiricos non lle fan mal a ninla. O benn visto os soldados galeguén. Andan por ahí adiante moigas .. espallaron por ahí adiante ' o
tos conxuros, fórmulas e ensalmos
costumé e o gusto de queimar
· pra facer ·a queilnada, a meirande
augardente. Mais ,tarde os escritodelas impresos. Un amigo de serviregionales cornen:i.arón a manipu:.
dor, o frade mercedario Lois Vázlar o asunto. Falaron do orix,e cel. quez pu blicou un libro bilingüe
. ta da •quéimada, do ' rito do -lume -.
galego~castelán ~ que trata de A ·
purificador, da beleza e do siñifiQueimada, gracioso ·e divertido,
cado das chamas, de que esta ope~
pese a que os ritos propostos sGn
ración requería unha liturxia espeun pouco longos. O usuario semcial, matar a luz e recitar un conpre pode cortar onde lle pe.te.
xuro. José ,María Castroviejo foi
De cantos esconxuro·s da queiÚn dos que máis contribuiu a in, mada coñoce estes barbas; o máis
vención deste folklore, que tivo
logrado ~ ·con moita diferencia ·saunha acollida estraordinaria mesbor tódolos demáis, é o escrito po.In.o nos estamentos oficiais.
lo poeta Xosé María Pérez Parallé:
Foi entón cando os alfareiros . ·
ten rimo, ·rima, gracia, musicalidacomenzaron · a facer unhos cacha~
de, e levedade. E unha: Hngoa m9i
:qos especiale.s piá queimada, cos
axeitada. Compría oficializ'alo.
$eus recipentes pra bebela. Os goServidor está a favor- da queibemos--civís botaron algunhas cir- ·
mada. A queímada ten o seu enga.culares prohibindo· o uso de tales
do e o seu misterio. As chamas ·
c.a charros· de barro pra facer a
son realmente un espectáculo fer· queimada. Prohibición basada en
moso. O que compre é réscatala.
que, ó ' queimar a augardente no
Traguela ó seu entorno. Limpala
barro vidrado, a combustión ·dá
de tanto seudofolklorismo cheioutas te~peraturas que funden o·
rento, tristísimo e antigalego. Puvidrado e absorben parte do arserifical~. Voltarlle, pra sempre, a
pureza de ·calloubada.,
niato de chum~o -algo_yeneno-

·Queda beñ desafiada
a ·romaxe ¡e naide pense
que hei de picar dahí pra Ourense
sin dormir a calloubada.!
·
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músicos·d~ galiza

galeri~

XOAN M. CARREIRA

.'

Ricardo L~V~-- C.ourtier
DirectÓr de Banda e Compositor.
(A Coruña, 10-III-1865. Ourense,
10-XII-1922). E membro dunha
prolífica família de músicos de
ornee francés que se supón chega-·
da a Santiago nos primeiros anos
do século XIX. Atopamos gran
cantidade de dados sobre os seus
membros, se bencarecemos dun
estudo sobre esta familia tan im.portante-'para o XIX galego como
os Lago ou os Berea, e o mesmo
que no· caso <lestes apelidos, tamén trabucamos entre si a membros da familia. Hilário Courtier
foi o primeiro violin na capela da
Catedral de Santiago~ sendo mestre Xoán Trallero, e. é o autor' do
vilancico "Al pan celestial" que se
conserva nesa Catedral; no 187 5
tqcaba en Santiago no "Café Español" na rua de Huérfanas no cuar-

teto que compuñan Penela, PeFdigón e Tafall. Debeu de morrer !1
princípios de 1883 xa que en abril
daquel ano foi cuberta a sua vacante por un tal V alvetde. O 2- ·
VIl'-186 l era director do Teatro
Nuevo da Coruña e participou nos
"Juegos Florales" dirixindo ~ gr-. e
questra e.. estrenand.o as obi:as EL .
Mayo" e "~as tres de la mañana". ,
· O .seu fillo · Hilário · Courtier
Quintás -p~rmanecel,l na Coruña ·e
dirixia a primeiros do século diverSüs ·coros relixiosos. · Ricardo
· . Coúrtier~ segundo Alberto Yilano:
ya era fillo de José Courtier, queri
· · re~ic:Íia en Santiago pero que tamén vivéu tempadas en A Coruña,
polo menos .e ntre o 21-111-1861 e
o 9-VIIl-1862 e; logo, entre o 19IV-1864 e e 8-V-1869. Ricardo
Courtier estudaria co seu pai
_:quen fora no 1849 profesor po'r escasos meses de Pablo Sarasate- ·
e logo· trasladaríe1;se a Madrid-ondé
estudou a carreira de piano. Can·
_,_ .
do volta a Galiza...
Nó Teatro Eslava de Madrid estrena en Marzo do 1°904 a zarzuela
"Flor de bardo" sobre libreto de
Ant'onio Suárez de- Puga y de la
Vega -coincideu co estreno no
Teatro da Zarzuela de . "Bohémios" de Vives-, atopando certó
éxíto . a "Muiñeira" desa zarzuela.·
Outras composicións de Courtier ·
coñecidas ·son "Rosicler" e. "Heclüzo" :-valses-; "'El Club" "Os
Noitebregos, "De péndiga", "Evita", e "E!· garrotín de Viluma"
-pasodlbles- e "Rosariño", ~'Vi
loria,", "Conchiña" e "Angelines"
-muiñeiras-. "Rosariño" foi publicada por Casa D_otesio.

·rauna dos rios

M. CHOUZA/R. CID (S.G.H.N.)

Rá de San Antón
A Hyla arborea en galega, coñéce.se polos nornes de Rá estraza, Rá
das figueiras e Rá de San Antón.
E a máis pequena das nosas rás,
non chegando nunca aos cinco
centímetros. 'O rnáis de&tacado no
seu caris é a sua cor verde viva, a
liña negrlbranca que vai desde o
fuciño até as patas traseiras, e sobretodo as ventosas adesivas· ou
pegoñentas que leva no remate
dos dedos.
A cor sérvelle como sistema de
camuflaxe para defenderse dos ini-·
mjgos, xa que deste xeito mimetizase co seu entorno ambiental.
Os discos adesivos dos dedos ·
válenlle para subir ás árbores e vexetación arbustiva, send9 a única
espécie de anfibio que se encarama por estas, podendo explotar ·
asi un espacio ecolóxico inacesíbel
para outros conxéneres. . .
Esta pequena rá atopámola unida a masas ae água estabeis, como
son as lagoas da 'beiramar (Doniños, Valdoviño, etc.)., 'e· do interior (Sobrado dos Monxes), asi coma en águas encoradas, brañas e
aiguns rios, espallándose por todo
· o -território galego, naqueles lugares onde sexan abondosas a vexe. tación palustre de xuncas, espadainas (palla real) e silveiras, podendo tamén atoparse en zonas de vinedos e figueiras, daí a]gun ·dos
seus nomes.
Rubida nos vexetais dedícanse
,. á caza de insectos voadores, que
constituen a sua alimentación preferente, polo que son rnoi beneficiosos.
O macho e a f émia son semellan tes, <tiµda que o macho-téñ un
gran saco bucal que forma un plegúe na go¡xa, sendo esta de cor escura.
:- . ' .
. .
·As ' rás · de San Antón canta a
córo, - facen·d.ó gran barullo-· nos '
meses priinaverais, calando .en -Se- ·
tembro. Este canto, levado a cabo ,·
no-período de celo, permite localizar a espécie, sendo l,lll bérro que _
' se asemella un pouco ao !los pamllos.
·
· · <l'el! _o II!aximo de actiy1dade, :
cara o solpor e durante a noite, :
permanecend<;> ao longo do- dia -ca-muflada na vexeúción certa altura. Pasa .a estación ·fria \baixo a
lama e as r~iceiras ·das p¡antas_,.

a

.

...

,<....:-

,. ,-:··

:.:J\

\· /

;\

-:: ;_...

FERNANDO M. VILANOVA

"-

·

'

A NOSA TERRA/2Z

de artistas .

Asorei:
a .ladiíña
da pedra_.;
pi

'

r -·t

~

Asorei é a figura mítica da nosa
escultura contemporánea, r(fnovador maxistral da linguaxe na máis .
popular das nosas .;artes. A sua
man' esta ··ligada dir~ctamente a
toda a gr:µi renovaciónque se produce nos primeiros anos ·do século
actual na nosa terra, influí do pola.t ·
grande onda - que remexe a nosa ·
conciéncia e posibilita aquela acli-,
vidade criativa da que somos hoxe
descendentes e debed,ores. .
Nasceu Asorei no Cambados
"probe, fidalgo e soñador. .. " que ,
cantará Cabanillas, no .ano 188'9. ·
Localízase a sua formación non
obstante en Cataluña, en cont1aste
nome é un 'prodíxio de síntese,
co resto de compañeiros de xera- _
paradigma dunha arte futura bación que acudían normalme.nte- a
. seaaa na tradición como na arquiMadrid. A influéncia· da obra dos
tectura doutro galega imortal, o
autores modernistas cataláns vai
porriñés Palacios. Ora cruceiro ou
ser notória· para deslindar . a · sua
menir na encrucillada dun camiño,
personalidade posterior, ainda que
a obra está percorrida de sogueanon representa un ' entreguismo.
dos ondulantes en prerrománico
Coñece a obra de Clará, tamén de
resgate; figuracións en ciclos de
Aristide Maillol, que traballa en
movimento ascendente e faclío de
Paris as fórmulas do naturalismo
fórmulas onde está vixente a máis
clasicista mediterráneo, pondo unauténtica da nosa tradición na arte
ha alerta entre barroqul.smo esda pedra. Dunha mesma categoría,
. cultórico de firi de século.
fonte de criatividade e ornee do
Trasladado Compostela ao rerio é
monumento a Curros na
dor do ano -1926; desenvolve desCoruña; márrioas e penedos danse
de esta vila unha pródiga activida'a man nunha pirámide de sol hode que vai facendo medrar o seu ·
menaxe á luz que deu o poeta da
prestíxio. O granito da nosa terra ·
raza .. ·
toma forma, corpo· e resonáncia
Da Cataluña de comezos de sécomo material de seu, con pro- ~ ·culo tarrién trouxo Asorei o colopriedades p_lásticas particulares,
salisino de Sert en pintura, ¡is fortentando as fórmulas do pasado e
mas de Casanova e a nostálxia lán/ guida de Llimona. Dese colosalisaproximándonos , ao reviva! do
mo que ten vixéncia en Miguel
semptiterno románico como · epopeia imorrente . dos ..nosos canteiAnxel é a escultura "A saÍl.de ceiros. O seu San Francisco de Combándose da doenza" do Hospital
postela ao pé da igrexa do mesmo ~
ProvinciáÍ de Pontevedra, que re- ·

o

ª

o·

corda aos ' escravos do mestre florentino. Da mesma liña deriva a
série de monumenfos relixiosos e
megalómanos aos hérois da guerra
civil que tivo que asurñirpor moti~
vos ~e ,supervivéncia, con toda a
simboloxia daquel tráxido pasado.
Asoréi f aise transcendente para
••í Gailiza .non•-·s(j• pofü seu -tráfüillo' en ::>I~
pedra. A sua obra en ma~eira' policromada é especialmente notória e
· representa .a conef.ión máis enxe.bre co noso muna.o, co povo. O
..Ex~oto a S~ Ramón" do M~seu
de Lugo, que reproducidmos, po- de dar unha idea do que dicimos.
' o' seu povo-natal honi:'ou a memó. ria do ·escultor.. _ cunha das suas
obras máis belidas, ·"N aiciña", situada nunha recolleita praza. E a
,, faciana . do sentim~nto, do vencello co que os ollos sentian no máis
imediato, onde rexe o endomingamento .inxénuo do povo e latexa a
alma da sua· inocéhcia. O corte
costumista, xa devaluado daquela
polo falso rexionalismo académieo, adquire aquí perfil de vitalidade e efectismo narrativo.
'
O suprematismo e o cubismo
influen directamente nunha época
da sua vida, e non podemos deixar
de nomear aquí dous monumentos
de Lalin sob estas premisas: un
homenaxe ao aviador Loriga, concebido como un cruceiro pero con
sobérbia distáncia do San Francisco compostelano que pulsaba a
mesma sim boloxia. O monumento
a Ramón Aller, astrónomo, na
mesma vila, é fonte onde nasce a
sabedoria, relóxiq de sol, pirámíde
onde o vértice é ciencia e persoa
co seu raio xeométrico·de luz.
Un grande abano de acertos e
. logros esténdense ao longo da sua ·
vida. Retratos, encargos relixiosos,
funerários, ... que avalian por si ao
máis grande escultor que Galiza tivo desde as lumieiras· profundidades do románico, capaz de tratar a
matéria prima que a nosa terra lle ·
ofertaba coa dimensión xusta coñ
que ela pddia vibrru;.

libros .

a

Cadrando co 60 aniversário da
· morte deste poeta catalán, a pres. tixiosa ·c olección de poesía "Vi-_
sor" danós unha escolma debida a
José Batlló, que xa f:iXera unha para a colección "Ei Bardo" que el
· dirixia. Agora é diferente, aqui
non aparecen os poemas máis coñecidos de Papassei"t, senón aqueles que fan do . poeta catalán un
poeta do amor, non encontrará
aqui o que coñeza. algo do poeta
catalán os seus p,oemas máis coñecidos: "Tot l'enyor de demá" ou
"Nocturn pera acordió", por non
falar. de "L'ofici que mes m'agrada". Para quen non coñeza a Salvat, será unha revelación. A tradución de Batlló/ deµtro da sua sinxele~a, é boa.

ARGENTINA: AÑOS DE ,
ALAMBRADAS CULTURA, LES, por .. Julio Cortázar,
Muchnik Editores. Barcelona,
152 páX. 600 pta.
Ler a Cortázar é un vicio. E unha
Óbriga. E un pracer. Agora acaban ~
de. aparecer unha série de textos.~
· polfticos (sic) escritos para a de- ·
fensa cotidiana - da liberdade e ~ a ·'
xustícia (e a sup~rvivénc~). Al:guns ·destes artigo~ viran luz, :µIercede a ·outrns tempos da Axéncia
. EFE en meios de comunicación
escrita el.e Galiz.a: Faro d~· Vigo.
Outros só foran. _publicados en
francés. Outrc¡>s son conferéndas
ou intervencións en foros pú blicos. · Son textos de leitura obriga-

tóri~, · ainda que ás; vetes se poda .
(nalgun ponto detenninado) discrepar do árxentino. Textos poli:
ticos?, textos de Cortázar? coíno
din os editores. Hoxe, ler a Cortá-·
zar e pólo- frente a outros esctitores latinoamericanos xa, é' un acto
político. Por iso son textos in:clasificá~is_~ Benvidos_sexan e a lelos.

MIENí°RAS TANTO n~ 19.
· Barcelóna. 160 páx._350 pta.
Nova entrega da úmca·revista marxista non partidária que se mantén
no panprama ·español. Deste ·número, aparte dos artigas adicados
ao p~cifismo -do que recomendamos o traballo de Estévez ' Araújo
sobre a _desobediéncia civil- salientan1dous traballos: . os dos Fernández Buey. Paco dedica aqui
unha primeira parte a un longo
traballo sobre Marx e as s.u as opinións sobre. Rúsia, que evoluciona-·
rian · radicalmente. Charo Fernández BÚey avísanos sobre as transformacións que está a sofrer a clase traballadora. Pode -tamén lerse.
o artigo do noso paisano 4lbinp
Prada sobre Marx e o problema
~ec~lóxico. ·
·· , ·

feroz únense a unha verdadeira
simpatía caÍregada de ternura p olos personaxes "febles" que povoan as suas narracións. Estas loucuras de infames son obras mestras da narrátiva polici_aL onde o
sarcasmo brutal abrolla axiña: "Le
retour · du ' fils", "Alibi d'artiste"
ou ••situation: critique". Herdeiro
directo de Villiers de l'Isle Adam,
non ten nada traducido ao éspañol En portugués -editada por D.
Quixote- existe unha excelente
tradución (de Miguel Serras Pereira) da sua obra Femme Blafardes,
sob o ·título de Balada da Cidade
Triste.

ROMANCEIRO. DA TERRA
CHA, por Darío Xohán Cabana. 23 Edición. Col Ronsel
Galaxia, Vigo 1984. 82 páx.
~90 pta.
.
'

Nova reedición moi retocada <leste
libro de Darío Xohán Cabana. A
respeito da primeira edición hai
cámbio de títulos e reformas lingQ.ísticas. A]gunhas veces -sai un
. , n'~v~ ' poema. Otias quita' toda'"
uÍiha estrofa do ántigo. o que
máis tiña que ter correxido déixao
como está: . ••Traballos e ·. días".
. I
. Non está tampouco o ljtiliar qµe _
no seu día.lle .p uxera Manuel MaFO.LIES D'INFAME'S, . pot
ria.
A nós, como en l 973 -cando
Pierre Siniac. Série Noire n°
o limos..:..'.. " segde· sen 110~· gostar e . ·
193 8._Callimard._J?aris,' t 984.
pensamos que as palabra& que nó
475 pta. 314 páx .. -.
.
seu día dixera Alvaro . Curiqueiio ·
Terceifa· entrega de·., relatos dun
· 'seguen a servir: •'Máis _ben -. os
dos. máis importantes· narradores . · 'Cómpromisos' de DaÍío Xóhán
policiais· franceses, ..;-qu-e- alterna a
Cabana fóra do · seu .compi:oiniso_
sua profesión de carri.iceró cóa es--·
de filio · e cantor da Terra Chá, son··
postizos para cu.Ihprir cullha mo~
crita. Autor,.de 30 novelas, ten dado até ó ·d~ agora tres libros de
da". Mellar seria ter editado coucorrtos, onde ·a Sllrpresa, o humo
sas-novas de Daíio X9han Cábana
negro, a ironla. cruel e sarcasmo,
e non este libro que nasceu v~llo.
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POEMAS -BE AMOR, . de
· Jo·a n Salvat-Papass~ft. Visor
de Poesía, n~ 182. 162 páx.
520 pta. Tradudón de José
Batlló.
.

Esta· raniña, grácias ás ventosas
que ten nos dedos, pode rub.rir
ademais cie polos vexetais, pór su- ·
perfícies lisas e verticais como o{
vidros ·de acuários, cando se mantén en cautividade para estud,ala.
A Rá de .San Antón está protexida pola lexisláción vixente ao
jgual .que a m(l.ioria .dos Anf~bios,
agás a Píntiga, Ra· éomun e o ·Sapo.
.
No( estudo que está a levar
adiante a Sociedade Galega de História Natural (SGHN) sobre a distribución dos Vertebrados de Galiza, un apartado importante o
constitue o dedicado aos.Anfíbios
·e Reptis. Nas numerosas. saída~ ao
campo para tal traballo de pescuda, algunhas veces non nos... decatamos da sua preséncia en zonas
onde sabemos q:ue existe, sendo
debido, cómo COIJlen~ábarnos .an.teriormen(e, a grande· capácidade
que ten a Rá de San Antón para:
pasar desapercibida entre a vexetación. Isto constribue a que esta espécie estexa ·mal estudada na nosa
ten!a, · com~ recoñecen os autOres
do Atlas " provi'sório de Vertebrados na parte dedicada a Anfíbios e
Reptis, traballo realizado entre os
anos 1970-79; pois só se constatou a sua preséncia no 8 'por cento
do território galega.
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actos

.H.otj_zcmtais:
,,.
-1.-Duas palabras, obra narra.tiva de ..Xohana Torres. 2.-Pri- · 1
meiro signo do sistema nume- "t----i--+--+-ral. Ave. 3 .....:.va\eira, sen masa,
adxectivo. Principa 1 afluente· 2.
do Miño. Título nobiliário inl-'---1~~--i
:g\és: 4~-tf~p'1:1'.-ÍClcl·f§t:-· c:(e~~~Ó~ro - ;3.,,...+-'.-'-'j!.;..L..!......
ño . .Espetar. a mirada ña\gu nha ,:
cousa. Símbolo químico do. w
Astato. 5.-Unir con cordas. ·
'Prinieira· vaga\. Partido· po 1íti- ~
.co basco. Símbolo do ampé'rio. 6.-Poña ou fixe précio a !O
un prodüto, ao revés. O día.anterior a hoxe. 7.-Vogal. Irmandade Galega . Consonante
·que, duplicada" aparece nos i
coches donosti.arras. Mu\\er
8.-Abreviado, q
distinguida.
Real Servício. Perde a vista
embaixo da água. Bromo. 9.- )O
,Anglicismo por autobus. Diminutivo cariñ<.:>s0, femini(lo: O)'
remate ., 10.- Ave carroñeira. ,
' Satisface unha débeda~ - 11.- :· ..__._
__ ,- --'---.L......-.J'--Ponto cardinal. Dise da nota musical
consonante. 8.-Ao revés; agora, neste
·cuxa entonación é un semitono máis
intre. Prétio ·de aluguer dunha proprie- ·
·baixa que a do seu son .
dade. E unha parte dunha extremidade
Verticais:
inferior. 9.-A nivel, a rente. Euskadi
' 1.-Advérbio, alá ao \onxe. Próprio da
Ta Askatasuna. 'Abreviado, · familiar ..
cidade. 2.-Locución adverbial en duas
fü.-Nome de muller. Cicatriz despois .·
palabras que significa, sempre, conti. de romper e secar o cordón umbilical.
nuadamente. Ascendo. 3.-Exército
J 1.-Artéria principal do carpo. Duro,
Republicano 1rlandés. Oeste xeito. O
áspero, grande.
ponto cardinal aposto ao do 11 horiSolución
ao Verbas do n. 259
zontal. 4.- 0s dous números iguais da
Horizontais: 1.-Mar ao norde. 2. cifra cen. Carballeira. Consonante reAfia. Sorrir. 3.-Rea. Pax. Rai. 4.-Ei. ·
petida. 5. - Ela só fai os plurais. AfirR.oxon. Lx. 5.-Ateo. O. Ou. O. 6.mación . Xeito de vendaxe. Manca, fai
0\lo. Lila. 7.-.0. Aa . F: Vel a. 8.-Vr.
dano. 6. - Galiña nova. Represente na
Reixa. BI. 9.-Vos. Rol. Mel. 10.-llefantasía feítos mentres darme. 7.-Ma:
leta. Nada. Nome de · letra. Primeira
sos. Rile, 11. - Ratos. Lagoa.

t

publicación&

1 Xornadas Jl3ra a Renovación
da-Educacion sexual en Gpliza
Organizada pola Asociación Sócio-Pedagóxica Galega e coa colaboración da
Caixa de Aforras de Vigo,. vanse celebfur o 18, 19 e ,2_0 de . ~ar¡13ir9po Centro Cultural da CAV (Edifício Garcla
Barbón) .estas xornadas co seguinte
pro~rama.

Venres 18
Conferéncia "ldeoloxias ·e atitudes sobres sexualjdade e ~u~ción sexual",
. por Josep-Vicent Marqués, prof§sor de·
-Socio lois ia'· da Universidade de Valéncia.. /
~áp~do 19
Poriéncias ~'Feminismo· e educación sexual", por Encarna Otero · ,.
"A psicanálise ante a educación sexual", por Fernando Márquez.
"Un programa de for.ma-ción de ·
~estr~s en educ·¡:ición sexual", por. F_él1x Lopez profesor - ae p·sicoloxTa 'da
Universidade de Salamanca.
Mesa redonda· "E · posibel unha .educación sexual?", con participación de
todos os ponentes.

Domingo. 20
Ponéncias "A sexualidade infantil",
por Cipriano Jiménez Casas.
"ldentidade sexual e identidade
per,soal" por Josep Vicent-Marqués. · As 13,00 h. farase unha asamblea
valora t iva das Xornadas.
A inscrición ántes das xornadas
para sócios da AS-PG é gratuita; es"tu dantes e ¡:iarados 500 ptas.; non sócios,
1.500 pta. O dia da inaugurac ión co-.
b_r~rans~ 300 ptas. máis 0 As inscripc1ons podense formalizar en: Librerías
Biblos e Alonso ( Lugo), Pueblo (Pontevedra), Ir Indo (yigo), Tanco e Stulo
(9urense), Lume, Nós e Couceiro (A
Coruña), Couceiro (Santiago) e Viláfer
(~~ª~-

Bisbarra
Sai o n. 1 desta revista editada en Ourense e dirixida aos concellos .de A Peroxa, Amoeiro, Cea, Coles, Piñor e Vilamarin.
A revista segue a liña do número cero: coidada presentación -excelente-,
e artigas interesantes: Raul. -o último
guerrilieiro-, o fracaso escolar, poesía,
artigas de etnografía, ... e un apertado
etcétera de causas. Paga a pena que
vaia adiante como exemplo de prensa
comarcal feíta con bon critério. Ouen
queira saber dela pode escreber ao
apartado 1.133 de Ourense.

Brancas: Karpov
Negras: Kasparov

.

Desarrollo agrícola

~tolóxica

-Unha revista de rec~nte aparición que
"pretende converterse na plataforma
reivindicativa dos que queren unha Galiza sen especulaciól') e sen queimas ...
negámonos a servir a intereses controvertidos".
·
Este primeiro número, editado c~n
ba'stante coidado, ten unha porcentaxe
maior de artigas en español que en galega, con informacións institucionais·
reportaxes, informacións económicas~
unha entrevista co Conselleiro dé Agri~
cultura, Dirixida por Pablo Viz, ten unha circulación distinta das canles, habituais para poder chegar ao mundo rural.

Hai un ano morria este xoven pintor .
nun acidente de tránsito. Agora o Museu Ou iñones de León abre u nha móstra antolóxica do pintor vigués que estará aberta até o fin do mes de xaneiro;
nas salas do Museu Vigués.

de Monroy

Chori mas
Unha revista editada pola Dirección
Xera l de Política Lingüística que recolle unha escolma de traballos (comics,
reaaccións, de bu xos, ... ).
A revista quer ser un intento de
ag \u ti nar exper iéncias dos centros de
EXB . en todo o país, e r.ecq\le aporta cións educativas efectuadas en diferentes coléxios: un idades didácticas, esquemas de clases, ...
Até agora só nos chegou ur-iha entrega, polo que é dificil xulgar a rea\i- dade dun proxecto tan ambicioso e a
su_a pró pria uti 1 idade.

/
I

Agurfoc maitemindu bear ez
de Alfonso D. Castelao

·

,Uriha edición perfecta da obra de Cas.. te\ao "Os ve! los non deben · de namorarse" en versión euskera. Editáda polo .
Servício de Arte Dramática do Eusko .
Jaurlaritza, sai a edición desta coñecida
peza do teatro de Castelao, encabezada
p,or un prólogo de António M . Labaienek. O libro forma parte dunha colección publicada desde o ario 1932 até o
1936 e reiniciada no 82. Pódese conseguir -a edición é bilíngue galega/euskera-, dirixíNdose a Antzerti" Zerbitzu_a, Andía 13-3. Donostia ..

Eco'filosof ias

i.

Unha · edición especial da colección
Cu&dernos Integral. Neste volume faise
un repaso das ofertas ideolóxicas e filosóficas do movi"mento ecoloxista ou
dunha parte cualificada del : tecnolox ia , descentralización, visión filosófi-"
cas, non violéncia, e outros temas compoñen q conxunto deste volume subtitulado "deseñando novas maneiras de
vida".
A redacción é en Integral Edicións,
fl. ·Maragail ;-371- CJ80B2- Barce•ona . ~

·lllJros .·
Libros reéomendados e.n español
Benjamín Farrj ngton ; '.'Cieñ.cias y filosofía de la Antiguedad". 325 páx, 600
pta. Ed . Ariel.
· Julio Cortazar. "Todos los fuegos
el fuego" . 174 páx. 700 pta. Edit. Al-~ faguara.
William Kennedy. "La jugada má's
grande". 252· páx . 800 pta. Ed. Seix
,
.
.
Barral .
Ttiomas Bernhard . "El imitador de
voces". 150 páx. 825 pta. Eci. Alfaguara.
André Martinet. "Gramática funcio nal del francés". 353 páx. 2.400 pta.
Edit. Ariel.
Walter Benjamín. "Hashisch". 128
páx. 650 pta. Edit. Tau rus.
Vladimir Khlebnikov." "Antológia
poética". 385 páx. 1200 pta. Edit.
Laia.

gañando a· calidade (torre .wr hispo).
29.Bd6/Bf7. 30.Cd5/B:d5. 31.T:d5/a6.
32.Bf4/Cf8. 33.Dd3/0g4. 34.f3/0g6.
35.Rf2. Nunha posición aberta o ,par_
torre e hispo, en xeral, é superior ao torre e cabald. Asi, ao campeón non lle
parece mal a troca das damas. 35 ... /T cÍ
Má, apesar de rfodo debía ter entrado
no dito finaí. 36.De3/fc8. 36...T:a2·
37.TdB gaña Pala ameaza8d6. 37.De7
A entrada decisiva. Agora ñ!ln serve ·
31 ... Df7 por 38.D:f7/R:f7 39:T:h5 gaña peón e fica con vantaxe decisiva.
37 ... ./b5. 38.Td8/T:d8. 39.D:d8/Df7.
40.Bd6. Xogo gañado . 40 .. .../g5. 41.Da
8/Rg7. Adiada e rendida. Con afeito,
logo de 42.D :a6 perde os dous peóns
da banda da dama e iso diante de Karpov ..• .
SALIDA DE BRIGADISTAS PARA
NICARAGUA

Con curso de traballos· escolares
Lembrámoslle a todos os rapaces e rapazas que o tema do noso concurso para o mes de Decembro e "Cál é a canción quemáis che gosta". Para Xanei ro o tema será "A televisión".
No pró ximo número publicaremos
os traba\los premiados no mes de Decembro en "Se queres aventura ... fai
\eitu ra", cuxos autores serán agasa !lados cun lote de libros cec:;lidbs por Edi·
·
cións Xerais.

~~CA

Dixebra
Revista nacionalista de Asturies. No
número que recebemos dedica a portada a reseñar a data do Día da Pátria As:
turiana e artigas sobre a xénese e os
fundamentos do nacionacionalismo asturiano.
Moi ben editada, para o habitual
nas revistas poli'ticas, pódense conseguir exemplares escrebendo a Dixebra,
C/Prendes Pando, 14, X i xón-8 .

1.d4/d5. 2.c4/e6. 3.Cf3/c5. Defensa
Tarrasch. 4.c'd5/e:d5. 5.g3/Cf6. 6.Bg2/
Be7. 7.0-0; 0-0. 8.Cc3/Cc6. 9.Bg5/c:
d4. 10.C :d4/h6..·11.Be3. Surde asi o te, ma do peórf· isolado, compensado .pola p
actividade das pezas negras.' 11.. ./Te8.
· 12.Db3. Srnislov e Korchnoi xogarol"!
co~tra . Ka_
sparov .12.a3 12.. ./Caq. 13.
Dc2/Bg4. J4.Cf_5/Tc8. 15.C:e7(x)/T:e7
1€3 ..T ad 1 /De8 . .Kasparov entrega o peón
isolado: de seguro non gost¡:iba da sua
posición após 16.•• Td7(16 ... Be6 17.
. Bd4) 17;Bd4/.Be6 18.Db1; . eu caído
- que non lle-''falta razón; - ·17 .h3/Bh5:
17 .. ~ae618Db1/D·c619.•Bd4 case todas
as peza5 negras fican· m¡1I situadas. 1 8.
B:d5/C:d5. 19.T :d5/Bg6. 20.Dc1. Kar·
pov gañou 'un· peón e non parece haber
moita compem;~ción por parte do negro. Logo compre revisar a variante.
20 .. ./Cc4. 21.Bd4/Tec7. 22.b3. Torán
suxire: 22.Pf4 baseado "en que se 22 ...
· C:b2 23:" Te5/D ~oga 24.Ccl5 gaña po.·ta ameaza do cabalo e a torre. A 22,
Df4 pode seguir 22 ... Cb6 23. Te5/Dd7 24.Dg4! Dd6(24.. D:g4 25.h:g4 vanta·
xe branca)25.D3 e as brancas fican me_llor. 22 .. ./Cb6. 23.Te5/Dd7. 24.De3.
· Karpov devolve o peón, mais centraliza
as suas pezas. 24.. ./f6 Defende a entrada da torre· na oitava ringleira. 25. T c5/ ·
T:c5. 26.B:c/D:h3. 27.Td1/h5. Outra
xogada "cheiro··a". A suxericla por Torán 27 ... BeB coa idea de colocar o hispo na grande diagonal branca parece
moito mellor, por ex~mplo ; 28.Bd6/Bc
6. 29.f3/Te8. 30.Df2,xogo igualado.
28.Td4/Cd7 . 28. .. T:c5?? 29.TdB(x),

Nicarágua necesita mans solidárias para
facer a colleita éle café e consolidar 'a
recon strución económica.
O COSAL (Comite de Solidaridade
con América Latina) está a organizar
brigadas de traballo para axudar ao pavo ni¡::aragü13nse a recoller o café , principal produto de exportación do país, .
e-, portante, fundamental fonte de divisas.
·As saldas serán no próximo mes de
Xaneiro e o précio da viaxe é de
110.000 pesetas desde Gal iza.
Para máis información podedes dirix irvos ao apartado 170 de Santiago
ou a~ a¡:J. 1465 de Vigo.

OÜTRO PRODUTO GALEéfü 'duE_.
SE EXPORTA.

Castelao e a sua epoca
No Palau Moja de Barcelona .. e organizada polo Departamento de éultura c;la
Generalitat de Cataluña, está aberta até
o 28 de Decembro a exposición monta~
da ~olo S~minário de Sargadelos que
tamen est1vera presente -ainda que
pouco difundida- ño nos0 país.
·

praza de-San Agustín, i O
Telf. 22 67 43 .
a coruña

O PASTOR ELECTRICO
,APARTADO 322 NAD!=LA (LUGO)

CONCUASOOE~RASLA~O

•

Os profesores de E. X.B . que queiran.
participar no concurso de traslados deberán apresentar as su as so 1icitudes do
dia 2 ao 16 de Xaneiro de 1985 segundo unha Qrde ditada pola Conselleria
de Edu cación e Cultura, tras unha série
de convers·as cos responsábeis da educación das ou-tras Comunidades Autónomas e do Ministério.
Nos concursos· convocados proveranse autom'aticamente, sen necesidad'e
de ser solicitadas de novo, as vacantes
'.'Primeiras resultas" que se produzan,
como consecuéncia de resolución dos
con_cu :sos en localidades que xa figuran
anunciadas. ,
Os profesores que soliciten e consigan praza nos concursos de traslados
quedan comprometidos · a realizar
- dos cursos de Língua galega que convo que a Consel\aria e a obter a titulación
derivada do mesmo,, nun prazQ máx imo ·
de dous anos. Xa quedan fóra deste
compromiso aqueles Profesores que estexan en posesión do certificado de 1ni -·
MARTIN COUTINHO
ciación á Língua Galega ou de ca\q.uer
EN BUSCA DO SOL
outra titu \ación convalidábel a este 1ou
de rango superior, tal e como se con-'
de Anxo L. Baranga e J. A.M.
templa rn:is Ordes de regulación e convalidación do seis de Abril de 1983 (D.
Esta é a· primeira novela de
O.G. do 23 de Abril) e os opositores do
1983 que superaron a proba específica
aventuras . ecrita en galega
·do galega.
.
( ... ). Un singular valume den.
Todas as vacantes anunciadas poderán ser cu~e~tas por calquer profesor
tro da nasa literatura.
que as sol1c1te, sen sofrer variacións
substanciais os concursos deste ano cos
X. González Gó mez
anteriores.
Tanto a convocatória dos concursos
A NOSA TERRA N. 252
como as vacantes publicaranse no D.
O.G. ao remate. do actual .mes deDe. _
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XABARÍN

RATO PÉREZ

A ILLA 00 TESOURO.
Stevenson.
(Tr.: X. Alcalá).

Os mellores contos na versión galega de VALENTÍN
ARIAS.
CINCENTA.
Perrault.

- ALICIA NO P A1S DAS MARA VILLAS.
Lewis Carroll.
(Tr .: Teresa Barro e Fernando P.-Barreiro).

MITOL. OXÍA.S

CARAPUCHIÑA VERMELLA.
Perrault.

DEUSES E HEROES DA
MITOLOXÍA GREGA.
Michael Gibson.
(Tr.: ·Rosario Alvarez).

O PAXARO 00 ENGANO.
Grimm.
BO.
Andersen.
A MULLER SIL VEIRA.
Popular Noruego.

O ABETO.
Andersen.

O PESCADOR E A SúA
MULLER.
Grimm.

O ESCARABELLO DE
OURO E OUTROS CONTOS.
. 'E. A. Poe.
AS AVENTURAS
SAWYER.
Mark Twain. ·
CR9NI~AS .

DEUSES, DRAGONS E
HEROES DA MITOtOXÍA "
,CHINA.
Tao Tao Liu Sanders.
(Tr.: Rosario Alvarez).

HÁNSEL E GRETEL.
Grimm.

O PRINCIPE RING.
Popular islandés.

De próxima aparición:

HEROES, DEUSES E EMPERAOORES DA MITOLOXÍA ROMANA.
Kerry Usher.
(Tr.: C. ANCORADOIRO).

o SOLDADIÑO DE CHUM-

1

-

Traducción:
Xenaro García Suárez

DE TOM

DA_VERDADE

r- -

OCULTA.
Pere Calders..
ALICIA A TRA VES
ESPELLO.
_Lewis Carroll.-

GUERREIROS, DEUSES E
ESPÍRITOS .DA ' MITOLOXÍA DE AMERICA CEN~
TRAL E SUDAMERICA.
. Douglas Gifford.
(Tr.: R. Gutiérrez / G. Nava?a).

XACOBO E O FEIXO MAXICO.
Popular inglés.

\

-oo

A BASIC é unha linguaxe inventada polos informáticos
para dicirlle ó ordenador o que debe facer,
noutras verbas, para escribi-los "programas". _
O autor transformouno
nun gran xogo apaixonante e divertido.
Un programa BASIC vén ser como
o "xogo da oca" onde se poden recorrer
itinerários tortuosos ou astutos
atallQs, idas e vidas extenuantes voando por riba
de noxentas trampulladas (os famosos "bug" ou erros de
programación).

NOVELA/
NARRATIVA

T

AMANTIA.
M. ª Xosé Queizán.

~,-

CRIME EN COMPOSTELA.
Carlos G. Reigosa.
COMO CALQUERA OUTRO
DÍA.
Camilo Gonsar.
REMUÍÑOS EN COIRO.
Ursula Heinze.
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De próxima aparición:
O REVERSO DO ESPELLO.
Xosé R. Pena.
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1.0 PREMIO FEIRA
INTERNACIONAL
BOLOGNA 1984

CRÍTICA / ENSAIO I
HISTORIA / ANTROPOLOXÍA.
DE PONDAL -A NOVONEYRA.
X. L. Méndez Ferrin.
POR UNHA GALICIA LIBERADA. Ensaios en economía e política.
Xosé M. Beiras.
EL BANOOLERISMO GALLEGO.
Beatriz López Morán .
. LA MASONERÍA Y .LA
CORUÑA. Introducción ·a la
historia de la masm:ierfa gallega.
Alberto J. V. Valfn.
SAT AN, SUS SIERVAS LAS
BRUJAS Y LA RELIGIÓN
DEL MAL.
Xosé R. Mariño Ferro.
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De próxima apariciqn:
DESIGNIUM.
Ramiro Fonte.
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