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A dimisión
de Alvarez
Pousa, unlla
.,
operac1on
de moito
ináis alcance
ll

A prirneira factura da CEE
para Silleda

Os enfrentamentos entre
distintos sectores de AP
fanse cada vez máis patentes.
A campaña ~ontra Alvarez Pausa e a sua dimisión
forman parte dunha operación de máis envergadura
que aponta contra1 Barrei ro
e incluso contra Albor. A
operación de imaxe que viña acometendo a Ximta
traste con estes
pode ir
acontecimentos.
U,,,nha alternativa presidenciábel pode estar preparándose xa ás portas.

ªº

BNG e PSOE
en congreso
O PSOE de Galiza, nestes
últimos días, e o BNG a finais de decembro celebra
ron sendos congresos.
O PSOE tivo que apandar cunha forte contestación das bases.
Pola sua banda o BNG
rjebe enfrentar cada máis
as estreituras patrocinadas
polo goberno .

..As ,revistas

d.e peluqueria'~
A nova revista viguesa
"Tint.jman" pretende que
o . seu primeiro número
sexa "un homenaxe·á peluqueria", segundo indican
na sua editorial.
O estilo, os contidlos, a
publicidade o deseño,, fan
desta e doutras re istas
que veñen de aparecer, as
máis xenuinas proprietárias dese conceito chamado u Revista de. pelu'q~e
ria".

Debate feminista
1

Nova aportación ao deb~te
feminista. Voces que ~10den contribuir á clarif,i~a
ción e o desenvo-lvimento
dun movimento aoque ca'da vez .se 1le . recoñece a
sua importáncia desde
máis amplos sectores.

Carril:.
os moluscos da
discórdi8
·en

~

Carril .a ·mortandade,·do maris

cións do povo van dirixidas
ninguén fecha.
\iJ;, ·

"

.

'

periódico que está ben. Cando digo
- de fundar un periof)ico entre todo-los
Os ~mígrantes muxiáns na Suiza ve- >nacionalistas,_'non se me pasa polaca. - m~s con i~quedanza. u~a vez. máas, :beza e,. que-seXa un periodico escrito
a ·mxust1 c,a que ~ esta ~ a face~. n~s netamente no nosso ld.ioma Nacionos~ · ~l~~as, que co!!1? ~"-~~~nc1a "'~&J~~!,.4!-er:oó'penso ,q ue ~e .e star escri-:.y
da dec1s1011 da;T.~~eforuca, f~caran sen,,~·ffi 0 ñihcoenta por ~nto ou mais ou
ne~gunha· ~s1b1l1~ade de instala-::_ o .-_· menos; ·a verdade 0 que me gostaria a
!elefon~, deb1~0 ao alto coste Cte t~l
miñ ~_"que tora escrito netamente no
y"
mstalacmn. D1ante desta aldraxe as
nosso idioma e non recurrir a un
xustas~ aspiracións de desenrol_? dos _ idioma .alheo ~ nossa Patria, pero hai
n~s~s labregos e peq!'lenos mdu~- que pensar .ca cabeza, hoxe por hoxe
tna1s, e por en~e da bisbarra. mamdado apoio ·q ue hai das lnstitució~s
festamos o segumte:
a cuÍtú.ra da nossa Nación, e umha
1) Non vemos o porqué. unba vez
utopía pensar na criación d.un perioautomatizada a. zóna. teñan que , pa-.. dico netamente escrito no-nosso ·i diogar os hábitantes de Morquintián
ma. A verdade é que eu xa fale.i con
máis ·que 0s de · Lourido, pomos por · mu.itas ·per.s oas referente a criación
Moitos galegas atravesaron estes dias de fin de ano a raía de Portugat para
caso. Tampouco vemos xusta a instado periodico, e 1odos me din o mesviver uns dias no país viciño. ou para mercar. lgual.viaxe fixeron á Galiza
lación
da
centraliña
en
Muxia,
ainda
mo. :que custa mu.itos cartos. adernais
alguns portugueses. menos que noutros anos: a má situación monetária
e tendo en conta que é na vila ,onde
de non haver a un~ón suficiente~ .pois
elles desfavorábel.
están a maior parte dos .abonados.
a xenté cansase e 1ermina5e enfadanPor repetidas veces que fagamos esta viaxe, sempre reaparece o fascído ademais deses que se nón fas o
mais non a maior parte dós habitan· tes.
·
· qu~ din eles ameazan con sairse do
nio da língua como satisfacción e remédio dos males compartidos. · Hai
tanto en comun no sundesenvolvimento!. Nos resumos anuais de éxitos e
, ·2) Moito nos tememos que a deciperiodico. Por favor Senhores pense- ·
fracasos a coinéidéncia asombra.
sión da Telefónica -non faga outra
mos un pouco no nosso País e xuntécousa que dividif aos muxiáns en
monos para tiundar un periodico. e
Portugal vive a preocupación do paro, mentres constata que a reforma
duas castes: con direitos,, os da· vila;
non vou a caer no erró de fazer comagrária é freada, que a reconversión industrial se impón autoritariamente
sen direitos. os da aldea (nalgunha alparación~ do futuro periodico. quero
e que os seus emigrantes, perto dunha , cuarta parte da- sua populación,
dea a instalacióp custa 700 mil pesedizer con isso, que non ten por que
non poden retornar á pátria. Os cuarteis máis vis1beis son os que peden a .
tas).
parecerse o Egin. Deia. Avui. ou mesd:misión de Soares/Pinto e a liberdade dos presos políticos. Aquel Portu3) Desde a emigración _queremos
mamente a Liberación, porque G.aliza
gal que presumia de non ser un ••pequeno país", agora parece doeirse de
· facer un chamamento a· todos os esta~mo Nación que é non ten porqué
quedar nun recanto do Ocidente, atado de ·pés e mans polo. mar e a fronmentos socia.is, entes públicos ou pricopiar-de nadie pode existir soUdari·
'
teira española.
v~os para que informen das negras
dade e colaboracións. pero namais.
conseruéncias de semellante inxustíFoi _un célebre portugués quen prímeiro denunciou a condición econóEu que són un modesto galego que
cia nunha das zonas mais deprimidas,
mica do seu país como colónia de Inglaterra, o Marqués de Pornbal. miestá na emigración. axudarei no que
en todos os eidos. da provincia, con
nistro do Despotismo .Ilustrado luso. Hoxe é cita abrigada dos estudosos
poida economicamente; e dito ísto
máis dun tércio da povooción en te- . para que non haxa nadie que pense
do subdesenvolvimento. Pero a lección do famoso Ministro non foi aprenrras al leas.
dida e o império portugués segueu como satélite ao servicio do centro euque Són un .intelectual nin muito meropeo do poder económico e duns poucos "corpos cipaios da burg1,1~sia"
41 Os emigrantes de ~uxia sentí- 1;10s. ou sexa que a unica colaboranacional lisboeta. O 25 de Abril de 1974, a revolución dos cravos intuiu a
ción que se pode solicitar-deste servimonos iHados coma decote. discrimisolución para a independéncia económica lusa e o paso a un sistema que
dor é a economica porque a outra
'nados e inxustamente aldraxados_,
posibilitase o salto do subdesenvolvimento ao desenvolvimento. Os .6•cinon a 'tenho. tampouco pensedes que
· máis e temo en ·c onta ~ nosa voJta
paios" non permitiron·tal via. Hoxe Soares e Mota Pinto WS e PSD} teson milhonario.. CO'mo non quero ser
definitiva á T erra de Nemancos. que
ñen o poder político e serven fielmente os intereses do MC e de USA. A
·_pesado. non ine enroJo ma1s e pido a
non pode xa tardar.
dirección da FUP está na cadea, a única voz que pode expresarse como
Y.osa opinión somente digo isto penNa agarda de que se faga xusi:ícolectivo importante é, curiosamente, a da lgrexa. A lgrexa portuguesa.
cia por párt~ de quen corresponda. - samo i110 noss0 País_ O.otra ~usa que
unha das máis tradicionais do mundo con apenas 25 dirixentes de comuxa me esquecia, é que desde ese perecebede .saúdos desde a emigración.
nidades de base~
_, riodico podemos potenciar A NOEmiJlrantes MuXiáns ·SSA TERRA''. Somente vos pido
Se as cousas son asi, de qué lle serve aos portugueses ser libres. ser in' que pensedes no que digo.. lE posiHASEL (Suiza)
dependentes? Entre outras moitas cousas. sérvel les para ser portugueses
vcl? ·
·
con cultura própria, para ser capaces de non ser negados como povo. Moitos son os seus problemas. as SUéJS dores. pero gozan dunha 1íngua que
traballan como xardin vizoso. que saborea·n . que modulan día a día sen
rotA CRIAUON
temor a apartarse de Camoen~-ou de non copiar a Gil Vicente. Son donos
DUN PERIODICO GALEGO
da sua cultura na sua língua, unha ourivesaria re1i~ada e orgullosa.
Hai tempo que venho cavilando PorPONTUAUZACIONS
A outra beira do Miño estamos nós: os mesmos problemas económi- _
qué non haj un periódico galégo?
A CARTA DE .
COS ' unha sociedade máis conflitiva. máis desigual, máis insolidária porPorém. agora que saiu un periodico
qu; nen sequer é capaz de elaborar a sua cultura na süa 1íngua con unaniXOSE GUERREJRO
novo no Estado, ven reavivar a minha midade. Sen f;júvida, Portugal é asi porque gañou a sua i~epen~éncia reOuixera facer unhas pontualizacións
cavilación. e penso ·q ue en Ga1iza ca
petidas veces. Co rei Alfonso Henríquez. en Aljubarrota. cos_restauradoa dito firmante. cuxa carta apareceo
unión
dos
naciónalistas
•.
e
posivel
res do XVII, e agora ten de gañar a nova independéncia para viver con
-en A.N.T. o 20 de Decembro de
fundar
un
periodico;
no
períodi~
dignidade. Nós estamos a conseguer a prirneira independéncia, a'de. poder
1984.que saiu no Estado. e que se chama
sermos nós. Fascínio dos sinais de identidade, fascinación da língua. espeA crí1ica que se apresenta, xa a
"LIBERACION". -' se non estou mal
ranza de gañar. porque inda nos queda Portugal.
aceitei no seo da l.N.T.G .• na medida
informado.... participaron perto de cinen que -foi ~incera, r.ecoñecendo que
~o mil persoas. e segun penSQ é un

TELEFONO PARA MUXIA
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Portugal,
á fascinación
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Movim.ento escolar gaJego&a ·
Galiz.a é wiha pátria. Galiza é unha
"penoalida.de, uriha realidade psico:lóxica e social distinta· das ileDiáis
patrias nacionás. , E o MJeguismo
~=s:
fundamentado nístes· fieitos
UJ..1erenciás ten de teimar a ordeación e o
· mantenimento -no puxilato das
.•
d
- -:-:--crll--'I'
creac10ns- a propia O.tJA.llül.UU4ue.
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Deica agora púidose falar dun
movimento filado, aunque produt
d
1 _ _ ga1 O'l1:...4--~ den-

cen e, os eSCO.üUs;S
ea-s'4la
tro da Universídade e en a]guDhas
Nonnás de Galiza.. Hoxe xa se pode
falar dun movimento escolar gaJe-

guista, perfeitamente estroitut:ado,
nos seus principios, e con grandes
promesas de rrunfo.
.

Estudantes ga]egos: a mgresar
nas fias da F.E.G_, pra salvar anosa
Patria, prn. salvar a sua cultma, pra
/ insuflaI: métodos novos no campo
apodrecido da burocracia escoJar.
Escolantes', nn denadeiro berro~
cando remato de deixar a Universidade_. acal~da ~ -~ carreira, des-
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XOSE M. FOXO PEORE
ASPONTES

·s ME E FALTA
V STEDE POR SER
S SCRITOR. E TRE
A ORA NO GRUPO
DE MIGOS DE
A NOSA TEHRA,
SUSCREBASE
,HAI 50ANOS
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foi un erro. non- tendo r-azóns que
mstifiquen a miña actuación; orabén. no caso da .tua cri1ica, pennftime dubidar nas jntencións que t!e mo- .
ven _a apresentarme a crítica através
de;A.N.T. ·r;endo en conta ,q ue soJflos
velfos coñec·i dos, coido .que ao fülar
de contradicións lhaberia 1amén moi·1 0 .que· fallar no teu caso. pero non
quero apartarme do tema.
De todas as maneiras. é unha pena
que na · carta non concretes o que
quéres dicer con ...unan sei se ser·ia o
millor meio de correxir e eliminar esta conduta." ... refer,ndote a que. non
rogas a . publicación da carta. xa que
seria clarificador para ver os obxectivos que perse~ues:. .
·F alando de "capacidade de stupresa'" permítem- que eu teña tamén algunha, xa que non sei cómo te fixeches cunha cópia do escrito dirixido
á Dirección da Empresa, xa que non
coido que esta o publicase nos tablóns de anúncios. Supoño que a car- ·
ta a firmas como trabalJador de Enfersa. para matizar que non estás militando en nengunhá alternativa sindical ou polí1ica.
Sobre o calif"cativo de camaJionisrpo
mo, quero dicirche que tamen é aplicábel nos casos en que a actividade
política ou lf indical se fai desde a
grada, esperando que aqueles aos que
un terí no ponto de mira desde hai
tempo, deñ unha oportunidade por
un erro ou incoeréncia política.. para
deixarse ver e quizá aparecer outra
vez na escea sindical ou pal í1ica. Sen
tratar de desviar a crítica, acostumo a
xulgar aos demais dunha maneíra global e non por un caso cooaet0-, xa
que a prática diári~ debe .ser a que !ncJine a balanza_ ¡j- hora de facer un
xuício ~ o -comportamento persoal en ca19uer acfividade.
De ~ as maneiras se o tes a
ben, podemos debatelo a nivel persoal calido nos vexamos calquer día
en As Pontes. xa que non vou respostar oeste '1ieio de información se 1eS
intención e seguir polemlzar:Mto.
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pois de ter loiqdo inintenumpidamente durante tres anos pra implantar este evanxeo ' redentorista no
cerne do estudantado gal.ego.
- hmáns, mozos, esto.dantes de

GRUPO DO FEKROL O grupo galeguista do F erro,t en xuntanza celebrada hai pouoos días, elixiu novo
Con sello , D.irectivo que compoñen
os innánS .seguin.tes:
G~:~te!!!
Presidente: Domingo Pombo
Vice: Horácio Femández
Faaaciw:o Femám:lez del Riego
Stfcretáno Xeral: Emilio Sanxuno
"· Idem de Actas: Anxel Nalcárcel
GaJeguista: Podes contnouir exDepositário; Fiz Alvarez do CaStelo
traordinariamente á difusión do no- Contador: Manuel M.. Monfeag11do
so · seminárip e da sua Ja~ura pa- Suplente: Fnncisco Yáñez.
triótica se despoís de o ler o deixas
Galegas: A liberdade da nosa tena barbaría, no café ou na socieda- .rra delf,nde só d~ .nós. Xuremos bode a que adoites ir ou o reexpides ~ xe ~r ao _s en seIVício canto semos.
aJgun amigo_
Acti.Yidades do pn1ido

A NOSA TERRA. Coméñzase de .
novo a sua publicac:ió~ primeiro pa- ·
s0 para estabJecer o contacto ·e ntre
as céJuJas do Partido.
Interesa fondamente que os corresponsais e subscritores fagan as
. suas liquidacíóns. penlJentes e tamén
a obriga dos grupos e irmáns de enviar a sua coJaboración xornalistica
en artígos e tamén notas dando conta da actuación dos respeitivos grupos.

:Muit~, do~ de éasa7 icluerettes
face.t J;on fregado, limpar mármo.- ·
les, metales?... - · ·

~cos.1queredes

asegumrvos

á lfm~ das nians, quitálldolle
os ilceites con que as Jux~des a
· '· · cotíol...
·
·- '- lÍSADB
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~
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·Gande.iros e empresas lác

.t~as

enfrentadas -

A '-primeir8
para
Odia 1 dé Xaneiro, Nestlé negábase a
reco·ller cerca de sete mil litros de leite de gandefros das zonas de Sil leda e
Lalin, agrupados nunha asociación.
Días antes, Sila, que asi se chama a citada ' asociación profisional de agri.cultores · f,irmara un contrato de. venda
·do leite polo prazo dun ano a, esta
multinacional ·que foi a que máis puxou nesta subasta de recollida entre
as centrais léiteiras que se apresentaron, entre elas Larsa e Pascual, que
era-a que gañara_o concurso o ano anterior. Pois . ben, debido ás presións
da empresa ' Pascual, .N estlé négase a .
recoller o leite, ainda existindo dito . A entrada na CEE xa está a traer fortes repercusións en Galiza. Ate
contrato.
agora eran os sectores industriais os· que estaban a sofrer es(!
, Pero é_ máis, os gar:ideiros intéiran"reconversión".
O
turno
xa
lle
chegou
tamén
ao
campo,
sobretodo
se deste incumprimento só cando o
ao sector leitei ro. A . negativ~ por parte dunha éentral de
presidente de Sila, Doming0 Aller, se
recoller máis de sete mil litros de ·leite a unha asociación de -Sil leda, pon en contac.t o o dia 31 de· Decemdespois de ter firmando "un .contrato«por mor das presións, é un
bro con Nestle para tratar con eles a
bon exempíu do que vai suceder. Pero deste suce_so hai máis
forma de recollida ao dia seguinte. E
leccións que extraer, tais como a maneira-de como os labregos 1le
neste momento, un dia antes, cando
poden facer írentera-esta nova situación, ou a loita entre as
. lle comunican que non lle podVan re:
coller o leite por presións de Pascual.
multinacionais e as empresas g~legas do sector leiteiro._

Os pactos das Centrais
Xa é sabido que entre as centrais leiteiras que operan en' Galiza hai uns
pactos que regulan a recollida do leite. Entre estes pactos nos cais se reparten as zonas de recollida, influéncia e posíbel penetracLón, _sobresai
unha cláusula pactada a que ríos referimos. é que "nengunha Central lle
pode quitar un cliente a outra por pagarlle máis précio". Ou sexa, que se
un gandeiro decide cambiar de central leiteira rion vai encontrar quen
· lle pague máis o leite, xa que. asi son
os seus pactos, quebrando asi a lei da
oferta _e da demanda en perxuício
dos agricultores. ·
O caso de Sil leda non entraba dentro destes pactos.
Estritamente (dicer . tamén que
este non é o primeirn que sucede en
Galiza, -senón que x~ se teñen producido idénticas situacións, a última na
zona de Fril con Puleva). "Sila" o
que facia era pór en .subas.t a· o leite
por un prazo dun ano, concedéndolle o contrato a quen máis o pagase
na subasta.
E este Ún -xeito de que as centra is
entraran en competéncia e anularlles
os seus pactos. Pero "Pascual" non
quería perder este leite, de alta calidade, e ponse en contacto con Nestlé diante da que protesta, facéndolle ver o perxuício que pode traer
pregarse a estas condicións impostas
polos gandeiros. Nestlé, dá asi mar' cha atrás, incumprindo o seu próprio
contrato, xa que os perxuicios que se
poden derivnr dun~a guerra . entre
centrais, que de nengun modo queren, ·ou da unión entre os labr.adores,
son moito máis grandes que os benefícios de sete mil litros de leite ainda
que sexan dos de meirande calidade
de Galiza.
Declarad~

xudicadas, e non unha ·só, senón que
seu contrato.
Por outra banda, as centrais leitei~ sérian todas,
ras que tal)tÓ gastan en publicidade,
Solidaridáde das
directa ·ou indirecta, -ven como estes
Centrais Leiteiras Galegas
feítos lles son sumamente perxudiciais para ·a sua imaxe e comezan os" Paralelamente, os labregos. comezan
contactos entre elas para ver de amaa. receber axuqa~, e asi Lácteos Prie- ·
ñar o asunto sen que saian moi perto .chama a ·Sil a e se compromete a

Sila: Profesionali·za.r
aos gand·éiros

j

Sila é unha asociación profisional plotacións, senón que ta_men se
·de gandeiros que agrupa a case qm preocupan das sementes dos praexplotacións das zonas de Lalin e dos, analizando ranto a herba seca
como os silos ou o millo e ,outra·s
Silleda. Segundo o seú Presidente
Domingo Allez, o que pretende Si: forraxes. Sila pretende que cada
la é "facer aos gandeiros uns ver- gandeiro planifique a sua explotadadeiros profisionais do campo, e ción como un verdadeiro empresáque se empece a traballar como rio.
En canto ao précio que se está
fan os gandeiros de Europa; única
forma de facerlle frente con garan- a oaqar hoxe polo .leite na zona de
. tias á entrada na CEE".
Silleda. Domingo Aller pensa que
Domingo Aller . pensa que se a "é un précio bon para o gandeiro,
administración se preocupase e se ainda que, claro, este précio non
puxesen ·os meios para transfor- ten nada que ver co que IJe pagan
mar a' gandaria galega esta podía ao pequeno agricultor".·
ser perfeitamente competitiva
Cada asociado a Si la ven pagandentro- do: mercado comun, "por- do ao mes unhas cen. pesetas por·
que aqui, polas nasas característi- vaca, sendo a média de vacas de
cas tanto climáticas eomo do doce. Con estes cartos teñen cuchan, podemos producir ·máis ba- bertos todos os servícios, até a
rato que en Dinamarca, onde, po- inseminación; non asi o sémen,
ñamos por caso, hoxe todos os que . ainda que a asociación se enprados están cubertos ·de neve, . carrega de comprar o máis axeitamentras que a's miñas vacas andan do para cada caso, o agricultor ten
pacendo fóra".
qué pagalo.
Sita ten servíeios técnicos próSita pretende para anos sucesiprios que se preocupan non só de
mellorar o gando continuamente, vos pactar con algunha .c entral leiteira e pactar o précio sobre os i'nsan~ando a cabaña e seleccionando as razas .que mellar se adaptan dices reguladores para todos os
ás caracteri'sticas ~as distintas ex- anos. ·

r~collerlles o leite "sen compromiso
nengun": . _Asi os labregos non per.dian xa o leite. Tamén Leyma se.pon
-en contact0 con SÚa e se oferece pal_
axudarlles.
E este un feito moi importa1_1te, xa
que son precisamente duas pentrais
galegas, Prieto e- L~yrna·, precisamente sen capacidade para s~guir recollendo durante moito tempo o leite,
- qüen apoian aos labregos e cooperan
con e~es. Importante feitó dicimos xa
que demostra que estes empresários
se deron canta de que coa entrada na

CEE estas multinacionais van ser un
gran lastre, non só pára os labregos,
senón tamén para eles, porque non
vai ser só a recollidatdo leite, senón a
comercialización dos distintos derivados e ~as dificulda~es 9e.stas empresas
pequenas de competir no mercado internacional coas multinacionais.
Estas centrais · leiteiras galegas
apoian a Sila porque son conscientes
de que a única form·a de que eles _
sian adiante e de que aqut se produza
un .leite de .idéntica calidade que o da
CEE, ·conscientes tamén de que os
custes podian ser menores dadas as
11osas características climáticas, facendo só falta unha axeitada remodelación e adecuación.

Nestlé aceita o compromiso -··
Asi -as causas, o dia catro, despois ae
distintas chamadas entre as centra is e
destas a Sila, 6~ asociados aceitan
reunirse coas centrais leiteiras, sempre que por parte destas asistan Xefes
de Fábricas. ou membros do Consello
de Administración. A reunión celébrase na factoría· de Clesa, asistindo, .
ademais de Clesa, Larsa, Prieto e Nestlé. ·Sila ~stá representada polo seu
pr~sidente, Domingo Aller.
Aqui, despois de moitas tirapuxas
chégase a un acordo polo· que Nestlé
se - compromete a cumprjr cos compr.o misos adquiridos : Hai alguns· outrc~ pcrmor.or~g neste pa_
cto! pero
nen Sila nen as centrais os queren facer públicos.
.
Quedaba asi xanzada unha batalla onde os labregos lograban vencer·
. ás estruturas ·dás centrais leiteiras. Batallas como esta vanse seguir dando
en toda Galiza, cada vez con máis
frecuéncia .e má'is intensidade. Moitas
veces van se~ os gandeiro.s quen perdan, xa que, como nos dicia o Presidente de Sila ·"estou seguro de que se
_non fósemos unhá .asocjación de ·gandelros, que aáemais· non i:emos rorno
primordíal obxectivo a venda
lei·
fé, teríamos perdido, xa que as cen- '
trais leiteiras teñen moitas form·as de
diyidir aos' labregos".

a guerra

!\ guerra xa estaba en marcha. Unha
Jatalla de.-fnoito máis ·alcance que os
efectivos que estaban nela íanse librar. ' Por un lado ~staban ~s centr:ais
leiteiras, por' outro Sila; repres~ntan- ·
do un pouco a todos os gandeiros de
Gal iza.
··
Os movimen-tos comezaron moi
pronto. Ao sair a luz o feito entran
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P~pe Ca;reiro J

'

, A . dimistÓñ' ao 00mezo de ano d~ .
Directór .X.eral .de. Cultúra, :-Luís Al ~-..
varez Poú;sa, .supu.xo o triunfo .da di >'
.reita . cavernícola, .da . liña dura .de.
AP e a confirmación .de qúe tanto -o ·
galeguismo da Xunta·, -como o ·pro- .
xecto .da ·:Ígran 'direita",. son unha
.·
faláciq insert0s só ·nuriha cam.paña
de imaxe. .
·
Moit'ds dos escritoi:es ·e escritoras 1galegos f icam'ós á .espreÍta unha v~z :;
O
nomepmento
de
- ~lvarez Pausé\ .
que Edicións Xera.is anunciou o 'prémio literário que leva o seu :nom.e. ~·
Gobem·~ ·autonón'!i,co, a~rida que só
o
posta
de
.Director·
Xeral foi
·para
-'l·ntentarán por todos ós meios,
Agar:douse, . quizá con ·cer:ta esperanza, a composición do xuradó ·que ia
un . gran acerto de ;Barreiro· Rjvas,
fQs~· ·ná '·área da cultura. ·1st.o foi .o
inclüsive as ~presió.ns en torno a Fra· xulgár as obr:as apresentadas. -Os escritores e escritoras ·estábamos fartos .
gran logro dé. Barreiro, isto' é o que· - · ga,· a cai'da de Barreiro cara' as pro·de cotnRrobar' que na .maior parte dos prémi~s · co'n c~r:ta tradición, por': , · que. tivo que v~ncer desde: o comeiq ·
non ·enteFide ·parte de AP que a inda . xim~s eleicións. Saben tamén que
' non .ciicer en todos, sobranceaban persoas que pouco ou nada ti-ñan ·que . · · múltiples oposic'ións tanto de den~ ,
.tro
do
seu
partido
coino·dos
podé·
polfti.cá·á antig~: ...
fai
Albor sen Barreiro' non é ninguén,
ver coa criación 1iterária e si con grupos de presión económica, poli'tica ·
res ócultos galegas, que controlaron
Sabi'ase ·xa desde . un comenzo '" e ainda que intentarán a queda do
QU. ldeolóxica ou a inda das próprias editoriais qüe, coa Atttonomia, están ...
sempre a cultura e intentan seguir·
que máis tardé au máis cedo Pousa
Vicepresidente para lograr a do Prea facer o seu "Agosto" económico, esquecéndose do "Agosto" criativÓ ·
coritrorando
o
país.
Por'meio
da
pó·
se
veria ria obriga de· dimitir, xa
sidente, non se descartan tamén atac
que dé saídá en liberclade á riqueza que está a alcanzar a ·nasa literatura.
· lítica seguida pola Dirección· Xeral .
que, entre outras cousas, cos ·recor- ' . ques directos contra Fernández AlCando o xurado se fixo público, moitos de nós levamos as mans á ca- ·_
" d~ Cultura; a Xunta cabría~ dun
tes que ia -sofrer a sya polltica, non
bor. Todo depende do eco que v
beza e perdemos xa toda espera·nza de obxe€tividade na seletGión que deverniz galeguista,. libe.ral e de aberpodía apreseñtar unha cara de mi'vian alcanzando no seu partido os
bí incidir na cálidade ' das ob'ras por enriba de- calquer outro 'tipo ·de crité.tura, , da única maneira que llé' era
nimo galeguismo.·
.
ataques · qu~ agora están lanzando
ris, pésie a esa frase da 'mesma editorial referida áo esquema que rexéu
factíbel, P?la GLfltu fa, que era onae
~ousa non · estaba disposto a , . contra B.arreiro, e a acollida quepopara a e-leición dos . cinco membros: aparte·da sempre louvada profisiona-A.P
podia·
ceder.
máis
nos·
se.us
planqueimar
a'sua im~xe.
-Cia ter sobretodo en Madrid.
lidade, faé(ase fincapé no "critério diferenciadorªº respeito dos integran- ~
·
·
texamen:tos.- . . ~
Pero o acoso a Alvarez Pausa·, a
Até parece que xa teñen en cár· tes doutros xurados". Pero as obras, debido ás ba'sés, x·a éstaban apresen- ,
· .Neste senso, ·á polítka levada a
sua dimisión, só ·é un episódio máis
teira - a un "tapado", que seria o
.. tadas. X. _L. Franco Grande, (escritor), Camilo G. SL!árez Llano's :(escritor),
cal;>o polo E!_quipo
Alvarez Pausa ' . dunhp operación de moito ~máis alsbustituto de Albor na cabeceira de
Anxo Tarrio (profesor de Literatura Galega), M¡:¡ Rosário Alvarez (profe~
, foil I~ · inoi rendábel. á X unta de Galicance~ segundo se comenta en meios
rista, o actual Conselleiro de Sanidasoa de Filoloxia), Benito Varela J.ácome (catedrático de Literatura), :e
_za e á mesma AP, ademais ·de ter un
xeralmente ben. inteirados.
de' Suárez Vence, home que xa tiña
Luis Mariño comó secretário e represe.ntante da · editorial, formarian o ·
· amplo _conser:iso só. roto polo nacio· O acoso a Alvarez 'Pausa parece
soado para este posto e ao que inxurado do prémio. Dous, escritores frente aos 'eternos pr:ofesores deste
nalismo (por . má.is .que .Augusto"
ir inserto 'nunha campaña para detentaron xa colocar de Presidente
· Pa ís que parece ser que poden xu'lgar todo t ipo de cousas.· Automatica: - ·
dentro desta lexislatu ra, ainda que
mente todos nos sentimos "vixilados" pola nO-rmati\1a que empregamos · · Assía . ~e empehe en · afirmar_ q.ue , rribar' a !aarreiro e ao próprio FerPousa do Bloque) que entre ounández Albor-. !:sta· _campaña estalles foi imposíbel. A campaña Connas nosas OQ ras. Sobre ela s e sobre nós cabalgaba o sacrasa.nto 1.LG ·xu.ntras cousa~ calificába a ·,politica se"
,ria dil".ixida· por Maria Vitória Fer- -· tra Barreiro-Albor, empezou, segu ido ·ao.s intereses econó.hlicos da própria editorial. Es~á clara, pois, a
. ·guida r:mla DXC de elit.ista.
. nández España, Augusto Assí a, e· os
gundo .escrebeu a própria Vitória
razón p·ola cal ten que primar a alta porcentaxe de "profesores"' neste xu~
. Pero ·ademáis, o nomeamento de
elerneÍitos máis retrógrados de AP,
·reído.
·
· ,
·
.
.
Armesto, no mes de Setembro.
Alvarez "Pousa· ;e a· polfti~a seguida
. tanto ga·legos, como do resto do Es· De momeíJtO . non parece estar
Hoxe podemos dicer que estamos asistindo a un tr.abal·lo intensifica<;Jo ·,
por . ~ste na ' conformac'ión do seu
tado, e propiciada en gran parte'·
prevista nengunha remodelación no'
por parte dos escrit ores· e escrit oras galegas. Os _xa coflecidos apresentan .
eqt,Jipo, ·asi como· na.. plar:iif-icación
polo PDP, -q ue aquí surprendenteG_oberno autonómico, ainda que de
causas ngvas, e unh a forn ada de xente moza ven .enriquecer e dar impuldas actividades, ·_sqpuxo qlie "t1nh·a
mente a- poi~ aos
' máis reacnon lograr: o.s obxectivos propostos
so á na rrativa; p9esia e enséj io galegas. Mais es~a. rique?a criati'lta ten a pe-.'.
·- sec~ores
.
gran parte dos traballadores -da cul cionários.
·
nesta campaña de acoso e derribo
xa da pu blicación. A nór mat iva,' a ideoloxia., as axudas económicas oficia'- ·
, tura, .' sector q1:.1e ;sempre, ·Se : dtstin-.
Segundo fontes ben i·nformaétas
dos máximos mandatários autonólistas ... couta ron a liberdade dos' escritores~ das p'róprias edítori-ais. PÓdeguiu poi~ · ~ua_ oposicipn non só lJ - dos entresixos de .AP, neste mes vaimicos, _que, de momento parece o
se .pub licar se un ou unha se adapta plenamente aos critérios que rexen.
AP., · se.nón tarnen ~á ,~unta e- á pró-'
se dar, estase a 'dar:; a gran -batalla,·
máis normal, algun con.selleiro poQuizá esta ter ríbe l situación .nos obrigou ~ moit©s a pensar na ·saíd~ ctosY
pria autonomiaJ rrianJ:ivesen 'duran· .por ocupar a nominación. para presiprémios, ·pero máis' que polos prémios en si, pola publicación da obr.a qu~ ·.
dia ·verse obrigado a dimitir.
1
', te. un ano unha posición ,cando non
dente nas próxima~ eleicióris 'po"r
.
•
t íñamos. no caixón . · ·
·
.
parte .da Coalición .Popular. ·
de a13oio, si -condescendientes:- i:o ·
A.E.
_Eu apresenteirne ao 1 Prémio Xerais por este motLvo ~ cu~ha obra que ·.
non segue a normat iva oficial imposta .pola· forza (cántos escritores-as a .
utili zan?} Unha vez feito público o fallo chamei-á ~Qitorial para ver se; tal
como d.ician as bases, podia estar entre as finalistas, pois,deste xeito caberia a posibi.lldade de publi.cación. Amolábame, obviamel}te, que non se fi·Organizacións
·m ocidade critican
. xesen públicos os f inalistas. Claro está, a miña novela non aparetia, polo
q_ue m·e devolveron as tres · cópias que tiña en.viado .. E aqui comeza a. prolnter:nacional
ba do que veño afirma ndo neste arti.go.
· · ·
· ·.
Un dos ·t res exemplares frai un papeliño . que di: "Vista . por Tarrio,
Cinco organ'iiacións nacionalistas oa
O comunicado fai fincapé nas .rei - .
Charo, Vare la" ; Que má pata a miña! Nengun dos escr:.itoFes do xurado
moc~ade veñen de facer púb·liCo UIÍ
vindjcacións da soberania nacional ,e
·leu a novela. Comezo a· pasar ~s follas. N'unha nota aciar¡;¡tória qwe'. fago
manifE!sto -diante ·do declarado .pola, ·é unha declaración dos princípios cona primeira páx'ina arr~dor do seJJtido ·q ue a normativa ten na.'nov.el'a en ,
'ONU '~Ano .1nternational da Mocida- ' muns ás cinc9 orgaliiz.~cións "a solu- O Secretário Xeral da 1NTG, . Xan
relación 'co tema que p l antexa~ · aparecen xa· subliflados por parte do censor _
o'u· c~msora certos temas relacionados . coa própria 1iberdade ·d o cr'la- '. · -: d~" :· A Uílión da ·f\1ocedade Gale!!J~ , ción ao~ ·problemas de grande parte . Carballo, yen .sido chamado a declador. Despois, nas tres primeiras paxin-as, a lápi~. están, correxidas a·s faltas···. . (Galiza}, as, Juventudes do , MPAIAC · da mocedade virá dada, en última .ins- rar en relación ·coa sua intervención
árias); J_óvenes de la: Unidaq Rétáhcia, · pqla -realización da Revolu~ na manifestación contra as ·extrad.ide ace.ntos de palabras como sua, repetía, poñia, ·abría, séria e moitas . · Jyari,._
voludohária (Castilla), Jarrai-Koordi ~
ción -nos npsos l'espectivos pavos, o cións dos patriotas bascas celebrada
máis; 'e censuradas outras como: .dicéndolle., achegiba"seÚe, desprécio ... t. -·'
de segu!do, nada; a ohra xa non debeu de ofercerlle nerigu·n ·interés; .
. ·nadorci Abertzale Sozialista·(Euskadi). · . re¿oñecimento .. da a.fricanidad~ das o '21 de Outubro de 19.8 4 en Santia- ·
. .
·e o f=rof)t de Jov.es det ·psAN (Paisos · .Canárias, ·e a consecución. en · todos go. ,
·E unha auténtica persecución a qUe estamos a ~ofrer os escritores e es-Catalans), . son quen subscreben o doeles da °fndependéncía Nacicmal e o
A. intervención de Xan Carbal lo
: -. critoras _galegos. N.on se nos·. xúlga ·pola calida_de, senóri polos critérios
cümento, p'rimeiro con·xunto' que ela- .· · Socialismo," variando en cada mar'co . pare-ce que estaba totalmente · grabanormativistas e, xa tjüe logo, políticos e ideolóxicos. Asistimos a unha inq uisición clara que forma '·'tribunais" en vez de xurados sen prexui'cios: , boran desppÍs dun ano de contactos e _ nacional · as tácticas a aplicar . par.a da. A JNTG, nun romünicado, con- '
que, para F'ernando AbaJ, secretário . consegulr.mos este f.in".
· d~na , "estes ' intentos ihtimidatórios
.Hox·e non _se lle pon lurn~ ,ás._ n9sas obra:;¡ pe!º. quéimanse d:o...1.:1tro novo
xeral
da
UMG,
'
'e
-un
primeiro
paso.,
O
,comunicado
-será
editado
e
.cJis-.
·
qUe _se emarcan d.e ntio da represión
.
· -xeitá qu~ eu chamaría autonómico-democrático; censúrasenos pola calacun· comunicado que ·pretende pór. de -~- Úibuído '-<lu'rante as primeiras serna~ desmovil,_zadora Contra o proletariada e obríg'asepos a que pasemos polo aro ou enterremos a_s nq~as obras. no '.
. man ifesto as· nosás profundas diferén·- · ·nas ' do .ano; pe'd índose adesións· para do ga;lego". ' .
caixón ~ E cál é o· tipo de obra literária que interesa e o tipo.de ''idjoma" a ,
·
cías coa . montaxe que · supón a, cele~
o mesmo . de diferentes .asociadóns e
· Tamén · pQlas'. su as-' iritervencións
p·rO.mocionar? Esta será a segunda parte qu·e t,ratarei no próxlmo'"ñúm~ro ·
~deste
ano
ínternacional
e
a
.
organizacións,
5endo
intendi'
Ó
n
dos
'ao'
cabo· de 'tfit'a m'anife'stación ·foron
bración
de A NOSA TER RA, tomando cqmo -base a-' novela _premiada 'polo .Xuranclsp·. -yontade tle combat~r' a pol1t ica ! ad,ere.ntes~ apresentakt no Xfl Festiva;I · ·cha.mados · a -d·eclara~ outr:os dirixen-·
do' oü~ mellar, tribunal d.ó l Prémio Xeráis; .
. das ·or.ga, n1i·zación's xaven1's , es·ta' t·a·,·.s · , Mundia'I ·da Mocidade "1nue se celebra- . tes p'• o· l.ít', 1cos, -gye·. xa ·pres
.
t aro,n no
que avalian ese .pi;oceso".. "
' rá en Moscu 110 "p(óxime verán: . '
mes de~ Decembro.
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Congreso dO :.PSOE: ·re~elión das bcise5 ,
...

j-·

-

o Congreso do PSOE de Galiza supUxo·a rebelf~n-das bases
· do partido. Asubios, pataleo, aplausos e berros puxeron ·fin ás
discusións para ver qu~n ~mm 9s que ocupaban os cargos
,.
de responsábetS;r·~ s!@•foi ao~~ue .se.c!J:cumscreb_e u,os tres dias de ·"')·•···.
estáncia en Ou.rénse aos qelegadós que.se cansáron de esperar · ·
,
a hora das vota-c-ióris. Afinal foi Madrid quen decidiu,
.e os delegados ·quen protestaron, votando.nunha porcentaxe
menor. que un 30 por cent~aos respqn~beis.
·

O Cllarto Congres().[do PSQE galégo personalísmos, os intereses personais, ·
foi un gran castigo das bases aos diri- os ódios e as. antipatías ao ben ~o
xentes acabando con máis de oito ho- partido. Un castigo recóñecido J)or
ras de retrasa, entre berros, af)l<Íusos · un S'ecretário Xeral que obtivÓ tan
e pataleos. Un congr~~o no qu~ non só, como o Presidente, o' 28 por cen·hai vencedores, agás o señor Blanco to· dos votos e que no discursa de
(~s . votos en branca) que otitivo clausura fixo un chamamento á ·uni- .
3.727 votos dos 6.990 posíb~is, ade- dat:Je e a ."traballar cóbado coo c()bamáis houbo 300 nulos e delegados' do'',
que non votaron.
Nesta atitude mantida pola maio~
A mostra estivo cando se anun- . ria do partido conxúganse moitos
ciou o resultado: a Executiva Nacio- ·factores, todos eles importantes, que ra de integréÍción" ~ limitábase a monal que foi recibida como queda indi-· · van como xa dixemos desde O · perso- derar • .presidir, chamar ao entendicado ·anteriormente: con toda caste nalismo dos dirixentes, ao canSáncio mento e · á arde aos "baróns" ( vaiá
de estrondos aos que pouco a pouco de tres dias de non facer outra cousa nome nun partido que leva o nome
se foi impondo o berro de "unida- . q.ue esperar unha lista de "maooamais'\ pero sobretodo a ·repulsa veu
de"_
dada pola imposición de Madrid dt1t'l--:...,.
'
Unha unidade da que ninguén ere, ha candidatura ,unitária ... lmoslle dar
nen os mesmos membros da executÍ- ·un castigo a Madrid" repetían nos váva pero que se viron abrigados a ven- rio.s militantes. Mentres se reconta- ·dela nos s·eus discursos e conversas ban os votos, case eatro horas d~ - re
oficiais, por imposición de Madrid conto, as caras longas dos barons"
qué foi quen propiciou a candidatura
daban a entender .Que o castigo era
de ·integración na que están presentes duro.
'todos os sectores agás de Celso_Montero, que foi excluído -pola postura
~ o xogo das candidaturas foi épico
drástica de António Rodríguez, veto nos tres dias do congreso. Tanto apaque tamén era recíproco por ·parte recían tres, como duas, unha só, fodos ourensanos ao ex Secretário Xe- sen cais fosen os acordos, aos pouoos
ral e agora presidente.
minutos todo se viña abaixo.

de socialista e obreiro). Moitos dos · en nada".
Peró os intentos de Benegas eran
· militantes que despotricaban logo
~qntra Madrid, anteriormente gaba- inúteis, as candidaturas ünitárias desban a Beneg.as, "porque non se mete facíanse por uns· ou por outros tan
pr6nto se saía do Hotel Sanmartín
- como se de fume se tratase.

11

Pero as bases pronunciáronse e fi- ·
Txik~ Benegas viña cuñha misión
xérono dunha forma que poué:os es- que cumprir: "facer unha candidatu-peraban, ,non votando. Así, o ,membro da executiva que máis votos tivo
foi Alexandre Leis, que ocupa a Secretaria de Formación e _que acadou
o 32 por cento dos votos da única
candidatura. Outros correrorí moito
pior sprte, e asi Humberto Peña da
UGT de Lugo, suspendido de militáncia por seis meses nesta central, só obtivo 359 votos, o que non chega
nen sequer a unha porcentax.e · do 5
p~r cerito. '
·
O novo Secretário Xeral , Antolín
Sánchez Presed·o, Alcalde de Betanzos ·e.pertencente á fracción de Paco
Vázquez, consegu~u 1.914·votos, sendo recebid.o o resultado c.on pitos e
alguns aplausos, compartind0 o "hono¡" dos asubias con Hl;Jmberto Peña . .António Rodríguez obtivo 1~ 926,
Manuel Soto 2.074, Ceferino Díaz
2.008, Miguel Barros 2.028 e António Gatq 2.152 por pór os exemplos
má'is significativos.
/

· -Pero todo se veu abaixo·. Soto negouse. Chamada a Madrid e Guerra
dita a última palabra: "candidatura
de i~tegración, teñen que estar todosú. O único escollo a salvar é Celso
Montero; non hai outro remédio, sacrifícano. Todo arranxado.

Un
congreso
,
so p~ra
nomea·r
execUtiva

Nui:ica nengun congreso en Gaíiza
levantara tanta expectación para
tampbuco. Non era un congreso.
era unha negociación · entre persoeiros no que~ xa nori digamos as
bases, senóns os delegados queviñan representandb ás ba5es, que' A rebelión das bases
daron totalmente marxinados.
Para pactar unhas candidaturas.
·Esta foi a rebelión das bases do
ou mellor; para· impor unha ·falsaPSOE galego, que castigou a uns dirixentes que antepuxeron sempre os • - unidade, nón facia falta levar a
máis de trescentas persoas. a Oui:ense. Xa· o poderian· ter feito .o
. dia .en que chary¡aron a Madrld aos
"baróns'.'. ·Qué espectáculol ..Cada.
un aferrábase a µn cargo e recha.zaba · os set.is ini'inigos persoais.
Non había discusión · política,.11en
discrepáncias' .: ideolóxicas. Polo
menos non se-puxerori.de manifes-'
to. As discrepáncias son_mínimas.
entre ~ meirande parte dos baróns.
Só o sector de Ceferino Díaz e MÍguel Barros (que pQr cértó.se enfadaron antes dó Congreso.' Miguel
acusa a Ceferinó de pactar con Paco Vázqu~z e de querer conservar"
ó poder en Santi·ago, Ceferino a
Miguel . e a Gato. de querer ..tirar
moito pota corda") se distingue
claramente · dos outros, pois que
queren meirande autonomia a res.,,,,.,peito de Madrid, algo parecido a
Catalunya e, claro, os de Madrid
_ non o ven con-bons ollas.
· Pero neste congreso non debateron estas diferénciás xa antes

e

Barros· tiña sempre a chave e aliábase cun sector ou con outro, o mesmo facia Gato Soengas. H.abia _un
gran escollo: Cel Montero: Con celso
Montero a integración era impos1bel.
Ceferino Diaz presionaba" para que
entrase CelsQ, pero António ·Rodríguez non queria aparecer neri a tiros
se entraba o ex-crego e o seu rival en
Ourense. Voltaoan as duas-listas, An- ,,...
tolin Sánchez por un lado, António
Rodríguez' por oi.Jtro. Ao meiodia,
nova lista "integradora", só faltaba
que Soto aceitase a presidéncia. Miguel Barros camiña cara o cine collido do brazo de Benegas afirmándolle,
"tranquilo, ternos o oitenta por cento".

As seis da tarde, o Coñgreso tiña
que rematar ás duas, Soto Ferreiro
anúncia a lista como Presidente da
m~a. ·' Pataleo xeralizado, asubios, en.fado. O servicio de orde que non deixa sair e menos entrar a ninguén, tensión;_nen sequer acércase . ~s portas.
Po.l idas de paisano, póñense farrucos
con ~lgun .xornalista. · Antes . xa os
profisionais da información foran ·botados do éongreso despois de que íÍes
..permitisen a entrada logo de várias
horas de espera. Non "se pode estar
· ás votacións", lóxico, dÍcíamos, oque acorre é que o PSOE non é mar. xista e a votación ·era secreta, en furna's e non a man alzada.
A razón foi moi outra, o patalee»
antes descrito a anunciar a.candidatura e tamén .o discurso, chamamento a
· unid~de de Benegas, antes da · votación. Rematado isto; o Secretário de
Organiz.ación do PSOE, que estrenou
cargo con este congreso galega como
quen di, barruntándóse o que ia o-correr, escurriuse e agardou en Labaco:
tia o resultado fin al..

Ceferino Díaz, que se declara ·na.ro as bases déronlle unha lección
que non serán tan temerário5 de
cionalist~. pacta con Paco. Vázesquecer. As bases, e cadros, nen
que~. que nen sequer é al,Jtonomista. E non 'é que non tiveran causas
están coas suas histórias, creron o
do cámbio, e o cámbio que 'viron
que discutir nen que non se producisen -feitüS que analizar desde o · foi o peche das fábricas e cómo
uns cantos 1íderes loitan polo po111 Congreso. Aí está a reconver·
·
der.
. sión. a entrada na CEE, a OTAN e
tamén ·a política da Xunta. lso
. E a UGT. Os da UGt si qúe están que trinan, foron eles os gran- ,
non lle importoú aos '·'bar'óns" do
PSOE máis preocupados dos pas- des perdedores: Xuntamente con
tos políticos, de situarse cara as ' Ceferino, António e Antolin .
eleicións e cara outros pastos máis
UGT, non xogo~ a nengunha.baza
altos, . porque todos intentan ter
e . quedouse illada. Pode habér
un posto en Madrid.
cámbios na po$ición desta central.
lso pasa por estar no poder. PeA.E.

Pésie ás resúicións, .os xornalista's
entérámonos de todo o suced.ido ~rá
cias a que, como unha boa mostra ·
dos ánimos, habia delegados e deleg~
dos dispostos a explicar o que pasara
"ª porta ·pechada, anun'ciando unha e
· outra volta o "castigo". . ·

N~nguén gañou·
Rematado o oongreso, entre xornalistas e até entre 'alguns delegados empezaron as apostas. Cánto dura a exe=
cutiva está? Ninguén lle dá m0ita vida, a maioria pensa que xa rompe
cando -teña que designar candidato á
Xunta. · "Calquer dia voltan sacar as
~ navallas entre eles'", dicíanos un delegad~

"
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11 Asarílblea Nacional

Entre ,as presiónS
externas
e o debate () ·BNG
Consolidase
'

Nacional-abOrrinletlto
Nun recente lib riñ o no que se recopilan diversos. artígos de Julio
Cortázar en relación coa Arxentina, hai un que leva · por título
"Que pouco revolucionária é a linguaxe dos revoluciQnários".
"Cánta retórica, cánta repetición, cánta monotonia, canto slo··
gan gastado!", di Cortázar. "Ese
ponto de vista -sinala no mesmo
artigo referfndose aos povos oprimidos- reclama imperativamente
unha crítica severa, incluso despia. dada, de todos os perxuíc ios mentais, os vocabulários desvitalizados, propaganda política e consig. nas partidárias, adoi~an a nos distanciar dunha realidade que compre enfrentar cada vez mais lucida- .
mente se non queremos substituir
sistema de mentiras ·do inimigo
por un sistema de· ilusións igual-'
mente negativo."
Traemos estes párrafos a conto.
dalguns dos discursos e textos que
se ouviron e leron na Asamblea do
BNG, semellantes, de certo, aos
doutras ocasións e aos doutros
partidos.
·Cándo se decidirán os líderes
polo camiño de falar aos seus militantes á xente · referindo os seus
.probl~mas, de ~aneira directa, as ,
verdades cotidianas, non por iso
insentos de rigor ,político?
Calquera poderia pensar que fa'ter uso da imaxinación é unha
utopia· e que a sinceridade pode

º

. Un urador afirmaba que todo o
país debia de estar pendente
da 11 Asamblea Nacional do
BNG. A realidade.foi moi outra,
e se ben en círculos
nacionalista~ se agardou con
expectació"' e até houbo quen -. ·
se encarregou de espallar múltiples bulos, os meios·de
comunicación "pasaron" desta
asarnblea, a .da cuarta fo~za · poi rtica de Gal iza
eleitoralmente, "moi por.alto".
E por isto polo que, ainda que
case teña pasado, un mes _
de prazo, é necesário facer un- ·
pequeno comentário. ·

traer non se sabe qué perigos. 1nfprmar, argumentar, son armas;
coincidir en cuestións estereetipadas é simple·smente un aburriinento.
\
Non é de estrañar que o povo ·
sinta aos revoluciorrários oomo seres que están' nas nubes. A aterrizaxe río vocabulário, que ao fin e
o cabo é unha cuestión formal;
poderia servir para convencernos
de que eses partidos están tar:nén
co povo no fondo, n'a prática aberta; a inda que só sexa por aq~ilo de
que o combate non debe estar rifado coa alegria e si coa histéria.
... En círculos nacionalistas e $ectores
Marcuse dixo hai anos que a .so. achegados ideolóxicaménte dábaseile
ciedade actual caracterizábase pbr
moita importáncia ,á 11 .Asamblea do
Bloque -Nacionali.sta Galego; Por unter un funcionamento lóxico ·e ex·ha banda estaba o feito de que ,era a
tremadamente racional pero asentado sobre · uns fundamentos in- · . primeira despois _d a conformación definitiva da Frente Nacionalista. Espexustos e irracionais. Poderia ser, ·
rábase con ansiedade e ainda co11 .
xa que logo, que as organizaC-ións
morbo.saber se despois daquela asamque se definen como antis_istema
. blea de .Riazor as cousas seguian igual
tivesen que pag~r o précio inverso,
oü podian surdir diversas tem~éncias
aparecendo así a sua racionalidade·. ·
que esnaquizaran outravolt~ este proesencial recoberta dun nubeiro ilóxecto frentista.
·
Despois desta Asamblea pódese dixico, irraeiqnal e tantas veces de
cer que xa o BNG quedou conformaabsurd~ caracterización. Un pré·do plenamente, digamos, . empregancio que se · traduce en discursos
do termos católicos, que quedou
triunfalistas e soporíferos; ponén"confirmado" despois do "baptiscias que ·pola sua brevedade dismimo" de Riazor.
·
~
n~en o ~ontido, pero no~ o aboEn Santiago as dJs~repáncias ideo· r~1n:iento; ,,slogan~ c~~vert1dos en
lóxicé;ls próprias .dunha frente nunca
top1cos e -muletillas que preten· estiveron protagonizadas por sectores
den pasar'por argumentos.
definidos ou emarcados alilteriormente nas distintas tendéncias nen se corre's pondian coas -distintas organizáM. VEIGA
cións que/conforman o BNG. Á uni:
formidade de critérios era moito meirande no · Cc>nsello Nacional sainte.
que nas bases e, mesmo no. Consel lo,
producíronse \ votos particulares en
contadísimas cuestións, xa que cada
membro deste- organismo, por selo., ·
ten a faculdade de apresentar votos
personais, dada o direito a discrepar
publicamente que existe no BNG; votos particulares que non viñan de
nengunha persoa ás que se lle poda
considerar líderes dunha determinada tendéncia.
·
Tamén nesta ocasión non se viron
publicamente, se os houbo, os pactos
para ocupar os cargos no Consello
Nacional, ·no que están case todas as
persoas que foron elexidas en Riazor,
agás evidentemente os que ábandonaron a Frente coas siglas do PSG. Polo
demais, até parece que á UPG non lle
importou ceder ·a ·sua preséncia numérica nun organismo que foi elixido
, por só média dúcia de votos en con1
tra.
Aos militantes do BNG víaselles á ·
saída de Económicas moito máis

asentados que á de Riazor, semellan:.
do que receios pasados xa .foran supe.
rados en gran parte. .
Por outra banda, os oradores, so. bretodo Xosé ManueL Beir-as que foi
o que falou no acto de clau$ura, quixeron apresentar ante os militantes
invitados e meios de comunicación
de que hoxe no BNG estan case todos os nacionalistas. Asi foron singularmente duros os ataques de. Beiras
ao PSG-EG, aos que lles desexou
"unha boa mar id axe",. para a conti- .
nuación afirmar que "invocan a nosa
nación para vendela dia a dia""; chamándolles taméil -"Cabalo de Troia",
ainda que pontualizou que non pasaría "as portas da cidade".
·
./. Ainda asi; Xosé Manuel Beiras neste acto de clausura (Bautista Alvarez
. apresentara o. informe do Consel lo
Nacional ~a apertura>. afirmou que
"hai que combiriar a abertura · fran. ca", que "non poderá ir indefinida
rios· seus termos", e que deberá ir
encamiñada "a .atraer aos que traballan conno~co nas plataformas. ~_
Outra das cousas que configuraban a expectación· desta 11 Asamblea
do BNG era saber qué posicións se
tomaban e se habia cámbios substá'nciais na sua politica, porque non hai
que esquecer que desde a _configuración da Frente foron expuJsados os .
· parlamehtários e que a política de
acoso ao nacionalismo está sendo
incrementada d'ia a dia polo Goberno do PSOE.
Neste sentido non houbo cámbios
importantes. O BNG reafirmouse eh
non xurar nen prometer acatamento
público á Cons~itución. Orabén_, tamén se reafirmaron en seguir loitando nas institucións. Non desbotaron
esa alternativa política, ainda que hai
que facer constar, q::>mo dado signifi- .
cativo, que s~ fixo gran fincapé mes. mamente na clausura por parte de
X.M. Beir.as en, que ;,a preséncia nas
institucións ·será só na medida· que

serva para reforzar o proceso social",
afinnándose contundentemente que
a política do BNG é a política debase.
Alguns observadores afirman que
en partes das bases do BNG se produciu unha radicalización; radicalización que se ven observando noutros
nacionalismos; asi, póñense como
exemplo os apoios ao grupo armado
"Terra Lliure" en-Catalunha ou opaso á clandestinidade de diversos gru- pos nacionalistas nas Canárias. Para
estas persoas, este radicalismo que
podía levar ao BNG a adoptar formas
de loita · máis agresivas, viria dado
pola co flitividade social xerada pola
reconversión, pola entrada na OTAN
e na CEE, situacións que se consideran .bon caldo de cultivo de situacións revolucionárias; asi como polo
acoso do Goberno con leis represivas
e restritivas qúe farian que alguns cavilasen .en utilizar tamén medidas
máis drásticas.
Como exemplo desta radicalización de parte das bases do BNG pó. ñense as palabras ·pronunciadas polo
Secretário Xeral da 1NTG, Xan Carballo: "necesítase unha resposta contundente e virulenta( ... ) necesitamos
cotas de loita máis altas, parecidas ás
de· Irlanda ou Euskádi". Pero non foi
só Xan Carballo, tamén X.M. Beiras,
ainda que de maneira máis conxuntural,
referiu á situación presente na
que se require unha gran militáncia e
"aind~ que non estou facendo un
canto á loita armada, como sigan asi
as cousas... até os rapaces van ter que
pór bombas".
En ¿ert~s . círculos progresistas
afírmase, con preocupación, que hoxe a· postura das bases do BNG non
seria tari crítica a respeito do nasci- .
mento dun grl:Jpo armado (por máis
que consideren que o BNG ten moi
claro que este hoxe non é o camiño)
como foi en 1980.
Asi
todo · habia outro aspecto
·que er9 o que, máis expectación levantaba nalguns sectores: a posición
que torr,aria o BNG diante do proxecto da nova lei eleitoral'. Habia
quen creía qµe esta podi'a ser unha
mazá de discórdia dengro do BNG.
Nesta ·11 Asámblea, o BNG deba_teu as distintas alternativas poslbeis,
acordando xa facer unha campaña e
_o porse con "todas as forzas" a que
e$te. proxecto de lei. vaia adiante nos
termos redactados, deixando a deci"sión a t omar para o momento en .que
.se promulgue a leí.
lsto ·é máis ou menos fodo o que
hai que dicer dunha asamblea á que
se apresentaron unhas ponéncias..bastante pobres ,e repetitivas de posturas
xa f,ixad.as anteriormente por outras
organizacións nacionalistas, das que o
BNG é err p-arte-herdeiro. Destacar asi
e todo o debate habido en dous campos. noves: feminismo e ecoloxismo. .

se
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ALFONSO EYRE
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Don .Ramón
Martínez.,López

Vostede foi fundador do PG ·membro do seu Corisello Supremo .. Po'deria talamos das suas impresións daquel moment,o ?
·
Existe Ynha pre-história que debe
ser relatada, é preci'so. Hai que remarcar, por exemplo, a dec!siv~ influén. ciado Séminário de Estudos Galegós·,
das. lrmandades · da Fala e ,dos seus
grapas locais. Vostede saberia, preci- ..
samente· que · xa as lrmandades eran
algo d'elinitivainente político, .de defensa da 1íngua, etc...
.
· Así que q Partido Galeguista surxe
do contacto de . diversos grupos locais, particularmente o da Coruña,
máis republic_a no, e o ·de ·Ourense:
Risco Otero Cuevillas, "Primitivo
Sanju~jo ... En' Pontevedra estaba Fil~

..,..

"EramóS tódo· cordialidade,
camaradaria,· lea1dade'-'
Don Ramón Martínez López é o presidente de honra
do Partido Galeguista, "o claro e ceibe partido", na ~xpre~ión de
Ramón Otero Pedrayo: Non o é sen motivos. Fundaoor dese
.
partido, na sua primeira xeira, soubo gardar durante o longo, moi
longo, exílió o lume sagro do amor á terra.,
De encantadora humanidade, don Ramón exemplifica a ftdelidade
dtmha vida a unha causa. Aspecto este decisivo canto que hoxe
_-non é sempre fácil atapar persoas de tal integridade:· Don Ramón
recébenos na sua casa de Compostela entre pinturas de Castelao
e dedicatórias corno a de León Félipe. Acompáñanos,
·
amabelmente, Don Aveli·no Pausa Anteto_.

..Alaxandre Bóveda._
Unha parsoalidade
for1!t. Un,.puro
nacionalista" ·
gueira Valverde ... en fin. ~ra un· partido ~ue presumía sempre, e un pou, co, de máis, penso, de que carecia de
prática -e parece, por certo, que a
história volta a se repetir-, de que
non tíñamos prátic~ política algunha.
O que si tiñamos era un senso tre. mendo da cordialidade, da cam.aradaria, da lealdade. Chegamos á ser un
paradigma, tanto na política como .na
vida privada.
Eu non teño vergoña nengunha de
contar que, cando eu lle estaba facendo a rosca á miña muller, unha señora de Vilagarcia foi ver á miña sogra
dicindo "mira, que case, qu~ case.
Ese rapaz eu non sei quen é, éche de
Ribeira, mais é galeguista, e os galeguistas sonche moi boas persoas".
E ad_e_mais houbo a sorte de ter entre nós a Alexandre Bóveda, un notabilísimo inspector da Facenda que
correxia a calquera, a Otero Pedrayo,
a cqlquera ... Era un home bon, un
home rexo. Unha persoali.dade forte.
Un puro nacionalista.
Outra característica do" PG é que
nós non tiñamos presa. Nós xa sabíamos que isto non ia ser fácil, os da
presa fórónse indo rápido. En cámbio
outros vo lveron como Antón Villar
Ponte. E despois entrou tamén o grupo americano, tan importante e do
q ue tanto haberia que ' fa lar, entre
eles Suárez Picallo e Antón Alonso
Ríos.
Agora, non creo que o partido o
fi xese todo ben,-nen moito menos. A
relación co mundo obreiro, cos sindicatos ... Doutra 'parte o Seminário de
Estudos Galegas non valía para todo.
Valia para algunhas causas mais non
para todo. E adoecian- as causas algo
de 'rapaces que saían da Un iversidade
cun feitio un pouco libresco.
Para o P.G. o Estatuto de Autonomía aprobado no trinta e seis satisfacía as suas aspiracións?
A sección de Ciéncias· Políticas do
Seminário de Estudos Galegas foi a
que fixo o primeiro proxecto de Estatuto. Eran Lt:1is Tobío e creo que
Carballo Calero e Paz Andrade.

· ··No PG cásaqua
ninguén-dubidou de
dar apoio á Frente
Popular'~
Despois, naturalmente, houbo que
combinar moitas_ ideas, o conservadurismo republ icano ... Casar-es Ouiroga
facia chistes do -PG . Castelao dicia
que, cando via a Casares, tiña a mesma sensación que cando._ lle entra ba
unha pedrct nun zapato: ·se ntíase incómodo.
De ta l man eira que, fi nal mente o
E st~tuto yeu qued ar dun· mod o q ue
era, ·reahnente , un mi ni mun para nós.
_ Agora, tarnén intentábamos evitar
o radicalismo verbal que era totalmente estéril. Vostede coñecerá Ultreya, a organización xuvenil comandada g_or Alvaro de las. Casas.
Oué posicións tomaron os distintos grupos Cto PG a respeito 'da 'Frente Po_put~r? /
Mire. "Hai que pensar que era un
momento extreme. -Saíase do Bién io
, Negro, do Goberno da CEDA, de Gil
Robles; do Partido Radi"cal, de Le-

/

rroux, e de todos aqueles tipos.
No PG cáse{!ue ninguén dubidou
de dar o apoio á Frente Popular. Máis
do noventa por cento éramos favorá beis a ese pacto.
Houbo, non ·obstante, un grupo de
persoas significaGaS que non con-cor- ·
daban. Mais creo que se lle ten dado
moita importáncia a isto. A postura .
de Risco haina que entender .case
nunha vertente psicolósica. Risco era
un home de moitos-medo(que temia
dos pés á cabeza: ·
Filgueira Valverde ou lglésias Vilarelle, do gn.,ipo de Pontevedra, foron
os auténtic"os. inspiradores da escisión. Eran católicos e conservadores e
a Frente Popular non era do -sew agrado. Iglesias Vilar:elle _era moi borrho:
me, presidente do Orfeón de Pontevedra, mais creia que non podia ir do
brazo cos homes da Frente Popular.
Gostar íanos que nos narra~ a sua
andadura -vital desde o inicio da con- '
tenda: ..
Eu estaba traballando daquela como agregado cultural da Embaixada
en Lisboa, onde xa estaba á frente
dunha cátedra de Literatura Españ0la
do 1nstituto de España en Lisboa, e o
Goberno da ~epública, o único goberno que ao meu xufcio habia, deu
a arde de reintegrarse cada un ao seu
posto.
.
Asi que marchei para P-ortugal.
O u en , me pasou foi o alcalde falanxista de Salvaterra, que era cliente de
Valentin Paz-Andrade e, por ese motivo axudoume. P(;lsei o Miño espido
e metido na água.
Quen estaba de embaixador en ·
Lisboa era Don Claudio Sánchez Al bornoz. Mais, certamente, o ofício
diplomático desempeñábase con dificuléfade ali, dado que Portugal era gobernado p.or 01.iveira Salazar. Eu comunicábame cun cabaleiro que ainda
hoxe trato, Jey j\llen . Lago ·despois
converteuse nun grande escritor americano. Daquela era corresRondeme
de dous xornais, un o "New Chrooicle" e outr:o o· "Chicago Tribune"-.
Eu recebia as notícias, que lle daba
n un' papeliño de f.u mar, os venres pola noite, o sabado voaba candidamente a Tán xer é desd e al i tra nsmitia aos
'dous xornais.
Os luns cha maba, matematiq1men te, o Arm i.nd o ,Monteiro, que era o
Min istro de · Asuntos Extranxeiró's:
"Alguén na Embaixada ten q.ue estar
facéndonos isto. Porque isto é unh a
calú nia, se ñor embaixador, isto non é
certo" . Chegou un intre en que o goberno portug ués declaroume "persoa
non grata " .
·
'
Entó n fun destinado a París, aonde cheg uei Ldespois de facer a travesía en barco deica Marsella - cunha
ca rta d e apresentación de Sánchez
Alb ornoz ao que daqu e1a era emba í-

·cantidade.
prio partido! Esta é a ·traxédia.
··
O caso é que estiven no SERE
~ No proceso de formación da CG
(Servício Español de Refuxiados) e ao partido dicíaselle que habia gue
despois crúcei o Atlántico no "Massi- vencer resisténcias para convencer
lia". O "Massilia" arribou a Bós Aires · aos non galeguistas e a verdade é que
e all arranxáronme Ún po~to de bi- .- o que se estaba a fragu·a r ali era a debliotecário na cidade de Pergamino, saparición do PG, que era un testigo
grácias, por certo, a Núñez Bua. Dous
incómodo. Dicíase que os galeguistas
meses . despois funme trabal lar con eran uns inte-lectuais, uns idealistas, .
Amado. Alonso, que daquela era o xexente pouco prática, etc ... Unha caufe dos estud·os de Lingüística e Filo- sa é non facer as tolerias e outra couloxia da Universidade de Bós Aires.
sa e ser tan prático (prático aqui cháDespois Américo Castro, co que · eu
maselle a sacar unhas cantas actas de
xador ali da República, Araquistain,
tiña unha boa relaéión desde antes de · deputados), tan prático que a moral,
na que -o primeiro lle dicia "teño o
facer a oposición á cátedra de Lisboa,
os princípios, lealdade, todo se perfixo xestións para que eu ocupase a de.
gasto de apresentarlle a fulano de tal
cátedra que el deixaba, para traslaque se portou ruoiben .•. ".
·
Cal xulga, vostede, que pode ser
darse ' á Universidade de Princetoh . A
En Paris- pasei de Setemoro a Maractualmente o ·p apel do PG?
miña muller reuniuse ali comigo no
zó tentando conseguir axudas oficiais
ano cuµrenta e oito cando, finalmendo Goberno francés. Despois pasei. a
1r refacéndose pouco a pouco. O
te, _lle concederon o pasaporte . A
fronteira por Port-Bou para incorpoque pensamos é que ha i que seguir o
concesión foi posibel grácias á xesrarme ao exército republicano. lngrenoso camiño aprendendo a cada paso
tión de Lyndon B. Johnson que dasei na "Académia de Carabineiros",
o que hai que aprender. E traballa r
quela só era deputado.
en Orihuela, onde pasei sete meses.
por unha causa de tipo nacionalista.
Naquel momento tiv~n a oportunidaE, sobretodo, fixa rse moito na xente
Existe unha certa fisura entre o
de de volver a ver a Castelao e a Suánova. O PG , hai que dici lo, t iña padenacionalismo actual e aq uelo utro de
rez Picallo.
cido dunha seni lidade case crónica
preg uerra. A conti nuidade foi por vía
Despois ey fixen a guerra como
Galaxia-Piñeiro , mais non foi propria - que vemos, perfeitamente, que ha i
puden, tiña iniopia nocturna desde .. mente política-.- Como valora est e da- q ue superar.
ra~az. ·cando sa·iu o gobemo español
do?
Cre pos íbel un pa cto eleito ra l ou
x ulga q ue está fó ra d o horizonte?
Non foi polftica, francamen t e. O
de Galaxia foi- unha espécie de saída ,
O meu ideal seria ql!e polo meno·s , ·
.. Que nos faga · ,.
aproveitar -un pouco. _E tan pouco pose ,fixese unha frente eleitora l co mun.
Non· creo que os nacionalistas estexalítico foi e, ao mesmo tempo, o 'únidesaparecer xante do co
político ... Hai que recoñecer , pe
mos para d istraer fo rzas. Agora , e u
noso própi9 partid~!. ·
todos modos, que era unha das pounon sei cómo estaría o c.or po ele ito:.
ra lr a audiénc ia eleitoral. Algo comcas cousas que se podían facer.
Esta é a traxédia" ~
prendeu cando Un idade....Gale.ga.
O ·partido,, entón, nen sequer vivía
Mais seguimos sempre. E segurq
clandestinamente senón en certas f ique · irnos vencer. Se non o vemos
guras arred·or ·d as que a x.€ nte se ia
para Frántia, coido que o doce de
aproximando.
- '_
nós, v·erano os nasos fil los, os nosos
Marzo, nós, os carabineiro~ fúmos, á
netos. No n ternos presa. lso é unha
E
importante.
este
aspecto
porque
forza , os que custodiaron o seu paso.
vantaxe enorme: non ter presa e estar
a atitude errónE!a destes homes que
O Goberno instalouse, ese Glia, en
Port-Bou. Leml;>~ci que Méndez-Aspe, ' flxeron o esforzo de~ Ga•áx ia non · se
corresponde ... o erro,- ·Q erro de Rao ministro de Facenda ·tliume, xa que
món ,• Piñeiro de crer que' o que hai
.eu era o que estaba ao mando' dq garpartido, antón, nen
que faCE!r é meterse no PSOE -de inde- .
da, douscentos francos para: a cea do
.pendente. · ,
.
tan saquera vivia na
Goberno.
· ,....
, Nós convidámolos a· 'vir ao .noso
Despois déronme xa un ~ocumen
·clandest
inidada sanón
to ondé dicia que eu tiña autoriza-. congr~so de Poio · e eles·, Ramón Pi- ª
ñeiro dicindo que creia que ese non · en cartas figuras
ción para quedar libre un mes e que
despois. cairian sobre min. Ao cabo ·era o seu . papel. Eu estiven unha noi arredor das que a xanta
te Íf)teira,
redor 'da famosa . mesa
do mes, efectivamente, colléronme e
camilla
...
a
tese
del
era
profundamense ia aproximando"·
meteronme nun campo de concente equivocada.
tración. Do campo sain por amizade
El dicia: "e que antes habia un só
cun senador francés, Lemaitre No- .
Partido Galeguista e agora hai moigueri;is. El foi ali e perguntoulle ao
constantemente na . loita. Pode que
tos e ternos que influir. .. ". Bon, é
xeneral por min. Habia, naquel inséstexa moi equivocado, ma is ...
certo, é certo, xa todo o mundo sabe
tante, cuarenta .mil homes que dar· · como nasceu a UPG que veu dar, acAdmiro a Don Ramón, a sua permian enterrados na terra coa cabeza·
severáncia. Q ué exemplo Eie lealdade
tualment
e,
no
Bloque.
Mais,
vaia,
ainde fóra.
ao país quen, nado e n Boi ra no
· Eu fun chamado e' carido vin ao · da que haxa, elixe ou trata de xunta - 1907, fu nd ou co n d ezasefa anos o Seou
esco
lle
-"un
camiño
dos
dous,
los
senador púxenme realmente cont enmin ário de Estudos Galega s, co labo - .
porq ue non esta mos para metern os
to. D f xome que viña por m·in e exro u co Partid o Galeguista ,e segu e .a
no
PSO
E
q
ue
ten
unha
lo
nga,
lo
nga,
p-1icoume que o xeneral tora tan amáser, co n setenta e· pico razóns para vilonga
trad
ición
anti
au
t
o
nomista.
Dio
bel que me deixaba sa ir con el. . Desver en paz, signo de fidelidade naciopois exp lico um e o traballo que lle .de- . Castelao cato rce veces no ' "Sempre
nalista, signo de honradez incuestio- ·
e
n
GalÍza".
O
,que
pasa
é
que
a
xente
ra o militar e como se vira ob rigado a
nábel.
·
le
o
"Sempre.en
Galiza"
como
lle
pedecirlle: "Ma is cómo se atreve un xeMentres tanto el ins.iste sobre a euta, sen considerar· o contexto, o connera l francés a negarlle a un senador
xunto do libro. O.P. Socialista é igual ropeidade da xeración do Seminário
da República a vida e a· sorte dun reque
cando nas -Cortes de Montserrat o.u chama a atención para o que defuxi ado español". Entón o xeneral
tentaron que o Estatuto non fose nomina "o debate do sécúlo", acerca
cadrouse e deulle Q_permiso. .
do conceito de España, entre Amériadiante.
Despois o senador deulle 1000
co Castro (o seu antecesor na cátedra
Como xulga Do"n Ramón, a forma- , e de quen conserva cento vintecinco
francos para chegar a París. Ali eü tición de Coalición Galega?
ña nunha canta trescentos mil francartas que se resiste a pubf.icar) e Sáncos que Méndez aspe me deixara para
Nasce ·mal e non polas xentes da .chez · Albornoz, ou· se afana en torno
facer o pago dunha espécie de subsíUCD, que pr9curan unha árbore on- · aos lib·ros, "eses compañeiros" .
dio final que se daba aos membros do
, E sobretodo oqstínase en estar, co
de. se :pendurar, senón polo papel e a
exército, a xefes .e oficiais. O socorro
ambición dos nasos dir.ectivos. Cousa seu corazón mariñeiro, cabo do país,
consistia en quiñentos francos de caque non se tt-ña dado nunca,. qoe seria non do que é, senón da nación que
pitán para abaixo, e mil de capitán
inconcebíbel no P. Galeguista de an- ha ser.'
para arriba. En Paris, naturalmente,
tes e espero que no·de agora. Que nos
Texto: ANTON BAAMONDE
Fotos: CHUS GARCIA
f ixen de contado a transf.eréncia desa
faga desaparecer xente do noso pró_N. 261/17 DE XANEIRO ! 1985
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Coa presenza da banda de música ou
agrupación' fólcl_óri~a de ocasión; co
discurso do 'f qrsoeiro" de tumo; cos
rapaciños de E.X.B., levados ao acto
porque así se libertan· dun dia· de
"tortura"; . con máis pena que glória
apesar de todo", a benfadada ou mal- ·
fadada Xunta de ·Galida (sic) anda a '
es pallar por toda Caliza (sic) unha
.campaña intitulada "Fálalle Galego",
na que unha nai con un picariño en
idade ·non-escolar serve de leit-motiv
aos de sexos' de n~rmilización lingíi.IStica expresados por aqueles que nos
gobernan.
Sen embargo: qué se podia agardar?. Cando. unha língua non se pode
destruir "Íts bravas": é" a hora da "irlandesizació;."
"latinización", para obxecto de teses e re-teses doutorais. Alén de encher o falroco e axudar a proxección social dos de costume, desgraciadamente (sic) a campaña da Xunta un pouco modificará o panorama . . ,
Porén, o obxecto destas liñas nori
é analisar simplesmente o desenvolvi~
mento da mentada campaña. Tampouco é a expresión xomalística du- ·
nha crise maniaco-depresiva nen dun- ha ·simples situación particular; é, iso
si, unha reflexión en voz alta.
E a reflexión comeza polo seguinte: Sé nos detemos, realme_n te, a
comprobar o estado dtt· uso donoso
idioma en ·todos os sectores da sociedade, é certo, desde logo, quenunha
hou bo unha prese·n za '·' institucionalizada'·' tal como a que hoxe atopamos. Se eu me chama.se .Ramón· Piñeiro, Sixto Seco ou calquei outro
nome dos "consagrados", seguramente estaría feliz. Desde logo, resulta
evidente que o uso do idioma ten
progresado dunha maneira notória
desde os momentos imaxino (por idade tan só podo imaxinar) que ben difíceis, nos que ,se intentou reorganizar unha conciéncia galega no fío da
ben mentada e hiper-mentada longa
noite .
Eu comprendo perfeitamente que
certas xentes estexan "ledas" vendo
como toda ·unha xeración de galegos
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accede ao eoñecimento do seu idioma como unha asignatura máis do esquema· de estudos de El .B., F.P. e
B.U.P. "Qué é pouco -din-. Xa o
·sabemos, pero algo e algo. Os novos .
tendes sempre moita presa".
Terán razón? Serem0s todos ·u nha
lexión de fervellasberzas?. Progresa
realmente o gcilego -é dicer: o uso
do idioina- ou estamos apenas na organización do crepúsculo?: _
·
Porque o certo .:....nas páxinas de A
NOSA TERRA está o dixit oportuno-: e que máis do 50 por cento dos
rapaces de pais galego-falantes aban
donan talvez definitivamente o seu
idioma. O certo é tamén que os rapaces de BUP, sabedores de que non
poden loitar contra ur.ha asignatura
máis, que o sistema - si, o sistemalles impón, o,ptan pola sábia de-cisión
de estudar o galego como iso: como
unha asignatura máis, fuxindo- -con ·
boa lóxica--da esquizofrénia lingüística.
E a realidade é, tamén, que desde
, 1977 -lea-se un artigcí de Basílio Lo -·
sada en "Escrita" nº 3 -a cifra de
vendas de libros · en galego mirrou. ·A
actual puxanza dalgunha editorial é
' debida apenas ao estaren a língua e a
literatura galegas incorporadas ao en
sino . .Jso significa que os libros de
texto, en primeiro lugar, e todas
aquelas obras recomendadas para . a
leitura polo profesor de tumo aportan uns dividendos que ·11en de 10,nxe
conseguitian no mercado normal. E.,
dicer: os nosos· rapacés salvan o in- ·
salvábel En base a eles, alguns que
descoñecen euase por completo -e
por completo- a realidade do ensinó
e, o que é pior, do estar cotidiano
destas novas xentes, o~ganizan o c~e-
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estudante d~ época que se·preciase de paia moitos (Íncl~o-me?). Ho~e, :ren '
''.' progre" -especialmente na Com- embargo, logo de participar - <!pe8ar
postela· conspiI-adora que es.c oitaba a da moita teoria impartida :nós-,.cafés
Uuis Uach e Victór Jara- tiña na da cidade xaco bea- a toda presa nun
sua conciéncia a sagrada misión de fa- , sistema que acaba por negar-aqúeles
cer. algo polo' idioma "s~cularmente que -dubidán del, podemos perguntar:
marxinado_~·. -Manifestós · d~ toda ín- - ubi sunt?. A direita· máis típica e tó- ·
- -d'ole~ cárteis, até-·o_s ayisos de xérocó-·. pica, , vestid·a,. iso si, de cores rechapias,' de pisos· a compartir e de_excur-· mantes~e con,Iefpqa ou sen ela é a dosións "paso do ecuador" tiñan a sua na da ·rüa; como' sempre o camaleón
. redacción en galego. Era lóxico: era o mudou apenas a pel. Semeila mesmo
. que tiña que ser naquel_ambiente e a vella histéria de Sábato: "No com'naquela. "coxuntura,,.
bate "foi o demo quen gáñou. A sua
. Pero hoxe, qué é o galego? O gale- pior xogada é facer-nos crer que gago converteu-se apenas no idioma ~o ñou Deus".
rido (será ainda galego-?) no que digD:qrante certo tempo, os profisionatarios autonomicos exprésan as. mds do ensino da língua e literatura
.suas "arelas", "<legaros" e "inque- galega entramos "a saco" coa idea· de
,, danzas~· por unba" Galicia de .mil pri- normalizar o idioma eomo fose no
maveiras, por unhas verbas para os noso terreno. )foxé, sen embargo,
bons
'xene~osos nesta: hora que ... _ existe unha é'xtraordinária vocación
·b ta,' bla, bla~' : · :O galego é p idioma por semeliar en todo ao profesor de
X dOS
CODCUrSoS Semi.:.millonáriOS, 0
QuímiGa ou Matemáticas. E cando isidioma das bolsas de estudo .e, en su- to non se fai, _ descobre-~e un ludismo
. -ma, o idioma dunha '"cultura" plúm- que reparte caramelos--suficien-tes co
b~a, "rollenta" e "chunga". D galego
mo Voleas John Me. Enroé. Pero:
está inStitucionalizatta e vive -por non éram·os "més que un club?".
mQ:l.to que nos pese- nunha.dourada
.. O 5 O por cento a~andonan o galegcü.ola, qu~ se ben agora brilla cos go. Do outro lado da barreira está Miprémios· de poesia e ngvela, cos ver- guel Ríos: · "Bienvenidos". Deste, xa
sos dunha nova xeraCión de poetas e o dixeron os de "Siniestro Total":
até coas xe'nialidades dalgun after- "O galego é hotríbel p~a o rock'n'punk: local. Axiña-axiña demostrará roll". (Mormente porque o fala moita
que eüdentemente non é ouro todo menos xente que o castellano e mormente porque se veden menos distos
o que reloce, senón oxidado latón.
Porque o· galego era o idioma das · e non se "epata" para alén Pedrafita;
chaquetas de pana, das barbas cuase- está claro, non sómos de Monforte).
revolucionárias e da expresión dialec- Desde hai tempo . o tou-po-rou tou
tal "lucus-auriense" ou "sil-miñota". das corcheas parece ter deixado de
Era-o, como hoxe non o é de "la man a Miro, a Fuxan os Ventos e de
airúga es bella", do "maquíllate, ma- mais glórias nacionais-musicais. Onde
qµíllate", do "ayatolah no me toques foron tamén -eles? Onde está a música
la pirola", do "tope guay" do "al lo- galega (é dicer: a feita en galego?f
ro, al loro!", do "malos tiempos para Renovou a sua morte? Morreu a sua
la lírica" (maus tempos para o gale- renovación? Morreu porque estaba·
go?) e etc. etc., etc. Desde logo a ca- morta?
Penso, sinceramente, que o cartel
pital de Vigo, A Coruña e Santiago é, .
· sen dúvida, un . bairro de Madrid. Je da Xunta trabucou o leit-motiv. Denon Lisboa, como · eren- alguns ~cm bería ter colopado a foto dalgun
boa fe).
post-moderno de Vigo, deses que
O- noso progresismo político per- adoran a Ninna Haggen pero escoitan
deu hai tempo a carreira. Durante . a Meccano as agachadas. E é que o da
. anos consciente ou incosciéntemente, · Xunta, co neniño non-escolar induce
o nacionalismo propiciou oiganiza- a pensar o seguinte: "Fálalle galego.
cións dinamizad oras "de base'', aso
Total, non te entende".
~cicións cultura.is que mal óu ben ser-viron de "lóxia" iniciática a Galiza

e

Os emigrantes
~on queren
homenaxes
O concello do Carballiño ten enviado unha proposta de mercar unha
mansión a diferentes centros galegos
para facer "unha homenaxe_profunda
á emigración, para que sexa a sua casa ... e asi nós pode lo donar. á X unta
para que Ela (sic), como o primeiro
Goberno Autónomo, faga posibel
que o raio de esperanza se converta
nun sol quente sobre a alamenada to. rre deste pazo."
.
A proposta do alcalde do Carballiño
vai máis aló cando suxire que o pazo
"poderia albergar a sede do Consello
de Emigración". A chamada do concello do Carballiño i-ecolle unha suxeréncia feita polo próprio alcalde
carballinés, Arximiro Marnotes, á Federación Mundial de Sociedades Galegas falando nesa comunicación, dirixida aos centros galegos para pro~ curar apoios á sua ini.ciativa, que o
Carballiño "está considerado Vila
db Emigr_ante xa desde fins do XIX".
O Grupo Cultura·! Galego de Coló- nia, -na República Federal da Alemaña dá resposta clara á proposta ourer::isán. "Señores: q '.'Casa do Emigrante" da que . vostedes fala_n ~' e
non pode pensarse outra cousa, Gal.iza inteira.
., .
.
Hai que deixar polo tanto xestos
testimoniais e teimar eil facer unha
política de criar en Galiza as C:ondicións estruturais para que os emigrantes podamos voltar ou que' futu- ·
ras xeracións galegas non t~ñan que
b~scar a· vida lonxe da terra onde nasceron.
,
Ese é o · nos0 anseio, ·a inda que
non sexa do~do conquerir. ese obxec' tivo, mais aledaríanos -~;:iber que os
seus esforzos se dirixen; lonxé de
buscar. no folclore ou na sáudade pátria"'"temas de discusións pontuais, ao
1
fin susodito".
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. ta; cos "~hivatos", pequenas emisoras de AM dos ,barcqs, conseguindo unha ·grabación que- des· ..
pois transmiten por FM.
Os .promotores destacan a importante resposta da xente e cóntannos outro gato simbólico: du- ~
rante .algún tempo e ante o temor
a -un cerre' gubernativo, a-emisora .
cambiaba cada dia d.~ casa, a acollida foi mói grande, e- a inda qúe
hoxe non pensan xa en que os cerren están seguros de poder co.nti- .
nuar mediante esta técnica de mo-·
v.ilidade.

Desde meados de ·A gosto, cun,ha
pausa de varios meses, está a emitir, para .toda a zonarde O_Grove,
Radio lnsuiña, con ·catre ·e meio
wátios de potencia, catro hora.s de
l2) er.' de . luns
a
emisión (de. 8
•
•
venres.
Nel~ traballa unha· dúcia·· de
persoas, estando a conseguir uns
moi positivos resultados a nivel de
audié,ncia e de participación dos
viciños. Como 'dado · signific~tivo
os seus pr'omotores indican que en
· programas de participación de · duas horas, nos cais · se inyita á
xente a poeíerse en contacto Cóa
emisora, chegan a se recibir 30 e
4d chamadas.
· Entre un 40 e· un 50 por cento
da programación: está ocupada pota música. Os · espácios prin.eipais
están adicados á cultura.; chamadas .onde--os ouv·intes espoñ-en-osseus problemas· é o conti.do de ·
"Apartado 42"~ os noticiários dan
espech~I realce · aos· ·acontecementos da localidade , pero tamén aos
do resto de Galfza.e inctuso de todo- o . Estado gráci'as ,á sua coordinación coa · Coordinadora Estatal
de Radios Ubres, ·producindo un
intercámbio de nótícias qµe o resto dos meios de comunicación
adoitan a silenciar.
·
·
A inversión reatizada ate agorá .
é dunhas 80.000 pesetas grácias
-ás aportacións personais de mate~
· rial de varios membros do colecti·~

a

~ Antoxe

. Radio-Antoxo, de A Rua conta
·.euQ pequeno transmisor de
c;fous wátios de potencla. q~ue escasamente alcanza o contorno_
da vil a, a zona. -montañosa per. xl,ldica bastante a propagación:
Actualmente. teñen en perspec. ti-va facerse cur:i equipo de
. maior alcance. .
.
.
Emiten desde meados d.e·Set.embro e, xunto con Antena 3
de O Barco, son a única emiso. ra que se pode sintonizar na
zoná. Teñen ' programación du. rante toda a ~emana,_ de l1 a
doce da noi'Í:e. os· contidos pode di~irse que son; igua! que suc®e .con Radio Buraco, -os ló. xicos dunha R. Libre: mÚl)ica
de vários· estilos, o deporte, especialmente o domingo á noite
Óf.lde' se presta · a atención ·ás
competicións nas que · particivo.
.
· A prográf"!lación, igoal _que a
pan equipos da comarca; ecolodas outras duas emisoras libres, é
xia .e especl.ál atención aos te·
mas da mocidade.
entei ramente en galega .
O equipo que conforma acDuas son en cámbio as características especiais da emisora de O
tualmente a emisora é dunhas
Grave: prinieira a · de atoparse
dez persoas. O material uti !izanunha zoa ben cuberta por emiso-· do ate ·agora está valorado en
ras comerciais, ·o cal ao . parecer
50.000 pesetas, ainda que nun
non lle está restando nengunha aupróximo futuro falan de triplidiéncia ·dada as· características da
car a inversión até chegar á un
equipo de 20 wátios, regulábeis
emisora libre. En segundo lugar
está' a sua capacida-de para canee- . para unha: frecuéncia asignábel
...__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ entre
gundo.88 e 1pa megaciclos/se.
A financiación faise como
tamén sucedeu con Rádio Buráco, a base de pegatinas, bailes organizados en salas da localidade e coa própria aportación dos promotores.

-

"'

asi>e~to lega f e fundamenta l'mente
técnico. Este último ·irripedin\ento é
repetidamente contestado por parte ·
d-ªs Fádios libres, desde as cais se ·argumenta q.ue_bs supostos problemas
técnicos agachan razóns poh'tic~s, en
función de que estas emisoras esca. p~n ao control do poder.
Amplas . crític~s foran xa suscita•
das palas .concesións de FM, designadas en decreto ·de Xullo do 79. Segundo Emflio Prado, éxpérto en ra"
diodifusión, o d1¡?creto respondeu a ~
intereses privados, tendo unha clara
inteneionalidade de ·abortar o incipiente movimento de rádios- Ubres.
Mediante esa norma conced íanse ·novas ·licéncias para explotacións co.·merciais de FM. As lfcéncias, argu- --....
·m enta E. Prado, reforzan as cadea.S:
xa existentes e dan -entrada· na escea
radiofóntca a novas g·r upos 'e ón voéa. cién multimédia, que preparan asi o · · desembarco na TV. privada, ·-de~e
estas páxinas ternos relatado 'o caso
concreto de 'Radio 80 'Antena 3.
- Con esta política, continua E. Prado, éstase a alimentar un proceso de
concentración,
promovido · palas
· Son estas duas, Rádio Buraco de (). grandes cadeas e no cal· se repiten os
Ha.i e~actameqte .un ano -.
Barco de Vald.eorr:as e- Rádio Ant.ox ó . esquemaS' da Onda Média, desprazan· publtcábamos nestas mesrr,ras ..
de.
..A Rua. A máis recente é . Rádio do ós con'tidos cuhmais, o carácter.
-páxinas uri informe sobre :as. ·
l"nsuiña d'o ·Grove. Nesfa última ' lo· local, emitindo ·e n cadea e va.lorandf? .
fádios lib-res, no.cal
calidade tamén funcionou durante un uriicamente o pontp de vista comer· c:iestacábamos que este mei;o
·corto ·e.spáció de tempo unha rádio cial, situación eminentemente contrámunicipal, patrocinada poio polémi- ria aos obxectivos teóricos para os
está ao alcarwe de calqúera .
· ·
·
co·
·alcalde Bea- Gondar. Con carácter · que foran eriadas. ·
d.esde o ponto de vista té-cntco.
As limitacións técnicas son tamén
municipal, e esta si a pleno rendimenO panorama felizmente ter;¡
.. to, funciona RádiO' Fene da que .xa amplarnente rebatidas por Xavier Alevolucionado para mellar e se
ternos dado notícia noutras ocasións. calá, vocal do Coléxio de Enxeñeiros
de Telecomunicacrón, quen declarou
n~quel momento
h,abia ·
a A NOSA TERRA que "en Ga liza
As duas emisoras da província ou·a lguns proxectos, hoxe Gal.iza
hai sítio de maneira órdenada para
rensana
foron
apercebidas
de
cerre
canta xa con tres-ernisór:.a s
- polo Gobernad.a r civil, sen que tal dr- todas as rádios que _se quei ra". Afiren funcionamento, duas das cais . de se levase até agora a efetto, Desde mando t amén que " nun estudo a ó,llo
van xa. pelos catro meses .
o ponto de vist~ gubernativo estas pódese falar de '300 a 400 FM, polo
· de vida . . ·
ameaz;as veñen xustificadas baixo o tanto o que haberia que facer seria
corr~xir a lexislación e distinguir e ntre emisoras comercia is, culturais e ~
institucionais". ·un estudo feito por
este Colexio de Enxeñeiros 00ra en
poder da Xunta, no cal se- demostra
Contactos:
con dados este razonamento.
A Asoéiación Galega de lnxeñeiros d.,
"Distribuindo ben- as frecuéncias e
Telecomunicación ofrécese par.a perjas poténcias, sinala por último Alcatar . e inlormar técnicamente sobre as
lá, ate o último concello ·e Asociación
rádios libres. Ref.,r~ncia-:. Sr. SaboriCultural poden ter .as s.u as em isoras." ·

só

·dÓ, Av. Camelias 62 Vigo. Saborido
Comesaña.
'
·.· Radio Buraco Apartado 62 (o· Barco
de Valdeorras)
·
Radio Antoxo apiirtado- 24 (A Rua)
Radio IÓSuiña Aparta.do 42 (O Grove). ·

· ~'--~·~

~
!
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No sector naval estase nun
compás de é~pera: Parece unha
calma desas que ant~ceden ás
grandes tempestades'; pode
chegar dun dia a outro,
sobretodo sé.chegan a Asté!no
as primeiras cartas de despido.
. Mentres, prepárase unha
marcha para o domingo dia 20
sobre Santiago.
A Plataforma para a Defensa do Sector .Naval convoca a unha marcha sobre Santiag·o para o domingo ·dia 20:
Esta vai ser a acción rñáisimportante

te acto de. protesta. .
deres sindicais xa manifestaron que
.Pero a aparente tranquilidade po~ · · "dos · estaleiros non nos sacarán se
de romperse calquer diá. O Ministério
nón é a"tiros".
·
afirma que· xá lle mandou as cartas de
Por outra banda, riunha asamblea
despido aos traballadores que non se-. os traballadores acordaron . comuniacolleron ao Fondo de .Promoción de ·· carlle ao director dé:t ·factorja que
emprego. As cartas ainda non chega- · "non aparecese~ por · ali, que non se
ron. Cando cheguen, pode que as · responsabilizaban da sua seguridade" .
posturas dos traba.lladores, que · o doAséoo segue movilizándose
que se ten previsto, polo momento, . mingo se voltaron manifesté!r xuntamente
_con
~
outrcis
viciños
do
Ferrol,
" para esta semana. Os partidos políti·Tamén .os traballadores de Asean se
cos e sindicatos presentes nesta plata- nunhas das manifestació.ns meirandes
seguen a movilizar. Nos últimos dias'forma fixer.On un chamamento-a enti- das realizadas, pois que participaron
protagonizaron diversas accións que
. dades culturais, cidadanas e a todo o . cerca de 20.000 persoas, -poden endu- tiyeron un amplo eco, tais como o inpovo galega, para que participen nes- recerse considerabelmente: Alguns 1ítento de apoderarse dun trasatlántico

_Compás -

de espera·.·

. inglés.· O intento resultou fallido, xa
que a policia estaba sobre .aviso.
Ao dia s~guinte conseguiron o seu
propósito, pero esta vez cun catamarán da liña Vigo-Cangas, ~o que "secuestraron" e abrigaron a desprazarse
até a factoria de· Meira.
.
1 Desbotados os plans de viabi.lidade
polo Goberno, tamén se espera que
os traballadores sigan unha escalada
de violencia.
Asi as cousas, nos pr:óximos dias
poden producirse novas protestas que
·obriguen ao Goberno a cambiar os
pians. ·

tallada inxénua···~ º · .. . .

·O rio ·triste
FRANCISCO CARBALLO

, Acabo de ler O Rio Triste, a mellor obra de Fernando Namora,
6ª _edición en · 1983, 41.000
exemplares. Nos barcos do Tejo
as parellas Rodrigo-Teresa, Hen- /
rique-Beatriz, Fária Gomes-Bia,
Andre-Dorita, a mesma examinada nos seus diferentes espec:
· tros, asumen toda a riqueza do
viver en Portugal: a represión da
Pide, de novo en pé, a emigración, despois de cruzar a mesesta
castelá mediante os máis tráxicos
meios de . explotación, a lo ita colonial. .. Unha epopeia, en fin,
dun pavo que busca a liberdade.
· A obra ten unha actualidade case
insolente. Ler este libro de prosa
axeitada, de léxico fulgurante,
nun banco da Avenida da Liberdade, tendo a poucos metros a
prisión da rua Marqués da Fronteira, ol'.)de 600 presos, case· a
metade de mozos, aguantan dias
e dias esperando senté~cia, produpe unha sensación indicrbe.I.
Non é comprensíbel, (Nen sequer o ~ntende o bispo de Setúbal que afirmaba, o día 1 de Xaneiro·, compartir o medo de toe.tos e cada un dos cidadáns ante
a ilegalidade) que leven seis meses na cadea homes .e muHeres
sen cargo algun. E claro que me
estou a referir aos presos inculpádos de pertencer ás FP/25 de
Abril. Entre eles Otelo e tamén
dous militares cristíás célebres:
Manuel Crespo e Helena Neto.
O feito de prender, sen mandato_xudicial ademais, a persoas
que loitaron na esquerda- radical
contra o fascismo salazariano,
antes de 1974, e que seguen en
grupos radicais na busca doutro
sistema que permita a liberación
dos máis oprimidos, · de persoas
absolutamente alleas a toda Útilización da violéncia, é a proba
máis· sangrante da perda de democrácia do goberno luso. E~ é
o caso de Manuel ·e de H. Neto,
como doutros moitos. lso obriga
a xentes do resto moi tradicio·nais; como os relixiosos de Por. tugal, a interrogarse sobre os riscos .dunha demodrácia formal ao ·
servició do capitalismo seródio.
Q Rio Triste leva todas as queixas dun povo que sofre. F. Namora xa pode engadir novos capítulos á sua obra fascinante, "a
met.áfora temporal do ·actual
Portugal". .
·

O·
Cámpaña de vacunación ( 3ª- fase)
do 22-de xaneiro ó 1·1· de.febreíro.
Pod.e~ vacunarte onde puxeches a ;ÚHima dose

ou

nos locais 'dispostos .pala Consellería o_
u os · Axuntaf11e-nto~.
S~ ainda· non puxeches a· primeira e seg.unda ,·doses,_.
agora estás · ~ tempo.
, ·

UNTA
. u
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¡Vacúnate ·xa!
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Mostrada Arquitectura c0ruñesa(1890-1940)

.Assían·';drama

DO .·_modernisr-Oo
ao -E nsanche

dial, ap.terior á que nos ten declaraXOSE M. ~EfBAS .
eSCribir.
da aos galegos o sen homónimo don
- Adora ao· ouro, pro noa ten o
'
~~
'
• i '
'
construir'án 'as suas· .vivendas no En(!Oder do rei Midas, ~~,{>q_ , cqrro- , Afonso. Tallllppuco me importa o
E, sin o acento uo í e cnn. ese mesam:he, incumprindo manifestamerné .
a publicación Óñálogo
si.va valencia do inerctirio. Envexa ·' ún - :óin o ontro destes 11ons feitos
nos,
o
tíduo
da.
obra
de
Gunnar
as Ordenanzas munlpipais.que limitaás agachadas aos portadores de me- - hi.Stóricos. Pro está namorado de
de Arquitectura. A.a coruña
. Myrdal -o esgrévio economístaban a altura das edificacións a 20 mf7
dallas distintivas -non se se polo - Fraga lribarne e da derelta ..en Bloqne remexeu ~ alporizoa seqner fo·1890-1940, da autoria dos .
tros, por mor dos critérios de "moque'', e isto xameresulta unha pin· metal do qne ás veces est~ feitas
se
efímeramente
as
COllciencias
de
arquiitectos Xosé luis Martínez
ga molesto" -nOIJl pola dereita, sedernidade'' e uprogreso" ~ E o moou polo 0uropel deses case semp:re
moitos beñpe-n.santes. emopens pee Xan X_ Casabella e editada
nó.n po.la equivoc:ida.de desa relación
miserentos honores. Ten monomamento do Eclecticismo. '· Os edifícíos
quenobmgueses confortábeis. . tiafectiva_
nía cos ladrillos e "bloques" annapolo COAG. Con este motivo, a
ca foi algo así, pro a escada deste
dos anos 20 inmrporan nas estrutudos-de
cernen.to.
E
máis
ten
como
Ten no seubaber o mérito profepaís
e
sen·
comparanzas
odiosas,
o
Comisión de Cultura da
ras a tec119loxia do fo~migón, en ,;ez
ñnipas e monótomas citas de autorisional de ter convirtido, ou levar caque acontecen CC?!fS conciencias do
Delegación coruñesa no período da mamposteria tradi~ionát, ao temmiño die convirtir, ''La Voz de Gali.dade titerario-politico-fil.osóficas a
mu;ndo transcultu:ral dos benpenque abranxe o catálogo. Esta
po que o ascensor, . c;:omo elemento
cia" en ..La Coz de Galicia', como
.Churchill e Campmany a soa musa:ntes da Xunta poa breve anda.in.a
de circulación vertical entre os pisos
exposición exíhese agora
ller millórao nisto: seica Ieu. a
xa a alcnman os maledicent~s deste
do Luis A. Pousa - a quen, según os
estándar, permitirá alcanzar as aftu:
Gramsci, anque non enten.den miga..
país onde tánto ahondan. O único
en Santiago de Co~postela, nas
cotillas de Compostela e a:r:redores"
ras que-darán á cidade de lt\ Coruña
Apelídase Femández Garcia, m.ais
·g¡Qe non comprendo a.o cabo é cóen mesmo aconseDara no sen día
sáasdo Museo do Pobo Galega,
oculta eses m~ótiísimos: .ape~id. os
!IUO u n ][Ol'mtl qne tánto cultiva a
"infiltrarse"''
·u:o
cárrego
que
acába
esa
imaxe
cosmopotita
que
anseian
'
onde permanecerá até o 20
populares baixo un engamdo tiepe!propa:gmda da pi:o¡:ria imax.e -até o
de deixar. Un diam.a, o analizado
os seus rexidores. de Xaneiro.
cado nos xentili.cios familiares prao
na:rcisiSmo consificado:r, que diría
por Myrdal, punx:ente de :IiI.illóns de
Entre 1930 e 1940 apréciase de
rexistro
civil
e
a
repetición
da
pfr.
FoncanJ.tse descalifica a sí mesmo
seres
Immáns
no
meirande
contiA mostra ábrese co Modernismo. Co novo unha ruptura no xei"to de ptanmeira letra do alfaibeto fatino prás
cada dfa. ros chnmbizos desáfogos
nente do planeta, espoJiado deica
remate do século XIX. as novas. co- texar o deseño dos novós edificios,
Sl!las , fazañas Jmmalística:s, 'r o.m o
epistomes deste impar especimen
hai pÓuco -e inda dura -por conrrentes estit'isticas da arquitestur-a dunha forma masiva e ampfamen~
proba de que nunca pasou de aí no · seica humán e as totmadas: da sua
servadoras1 moderad3.s e até modomoderna, que corren paralelas ás po- asumida pola. prática totalidade dos
seu persoal proceso de .inculturacónxngne. Mais tamén é rendábel ·
s~ burguesias europeas, a empezar
srbi&idades de aplicación no ámbito arquitectos que trabattan- en A Corución escolar. Os maledicentes chápasar ás antoloxías, anque sexan as
pola británica, e SUIÍlido ainda hoxe
da produción imobiliaria das novas ña ileses anos. A criación da Bauhaus
manUe Disgusto. e o Ferrín, roáis
do improperio ou do dislate. Pra
11a. poza dn atraso que suceden ao tecnoloxias do ferro forxado e poste- en 1919 e os Congresos lnternacioimax:inartivei e destemido il, "O
canto má.is a.os tratados de ciencias
seu pasa.do esplendor relativo aos
Eñergtímeno" - e, iV-ablralmente,
do homes. E non o digo polo do piriormente do cemente armado posibi- nais de Arquitectura Moderna a partempos como benéfico froítd da misión evanx:elizaClora, colonizadora e - tamén a ten emprendido contra do , tecantropus erectus. Dígoo porque
litarán o desenrolo do tema da gale- tir de 1928 abrirán novos horizontes
noso escritor; a quen en boa lóxica
hai un par de anos topen unha tamode~dora do Ou.cidente.
ría desde presupostos diferentes aos no campo da Arquitectura, dando lu,xonomía inxel nun tratado de sico·co .anterior non é caparz de ler, con
Ccm acento no i e os dous eses, é
tradicionais, en que a madeira era o gar ao movimento do Raciona&ismo. ·
procacidades prnpias do· que se deloxía que é libró de texto na odiooutro drama, un drama esta, vez pematerial básico e fundamental. o es- Duas son as paracterísticas a satientar
fine como libelo na cultura xuridisamente marxista Facultade de Fiqne.nfüo, :minúsculo, umicrocósmipírito burgués, materializado a nivel neste novo xeito de construir: por
losofía e Ciencias da ·Educación da
coeditoriaL do país que sempre il
co"' ~ nos. atemos á conccición coespacial na construeión do .Ensanche unha banda, a utilización do formiUniversidade Groucho Marx Galega
venera en letra impresa coma modema microcosmos do individno hucoruñés, no que a burguesia se dota- gón armado en masa na resolución
que decía asi: ~'Hai parvos, tontos
lo, anque probiños dos ingleses se
má:n. Pro menudo individuo <'> misonperan en qué boca aparecen rede baba gagás, sulmormais proÍUJ:lba dun marco próprio de residéncia, das fachadas. e, por outra.. a simplificrocosmos deste caso. Todo o que
dos, assías e totoras". De entrada
feridos pm estas latitudes.
inundará todos os aspectos da vida cación formal das mesmas,. que con
de eJJ:oim.e e conmovedor pode ter e
coidej que o párrafo ci:tado era unA min non me molesta, primeiro
ten o _drama dd ser hu.má!n en sí
urbana no afán desta nova clase de amplos panos -lisos e ventanars corriha inserción apócrifa_ Agora comporque case nunca o leo, máis que
mesmo,. inda que non o considereamosar os títulos da sua prosperida- dos nos remeten ao :vocabqfario ·forprendo que non tal: só revelaba .
cando n.io indican como ..happemos embligo e espello do nniveiso
de; trátase dunha clientela singular mal que o movimento racionafista viprecozmente a escelente informa·ning" do pintmesquismo ambiente
mundo,
falla.
.nesta
sazón.
Se
a
ünaque quer ver reflexada a sua singula- ña impondo en Europa e América
ción de base do ernditísmo autor.
-e daquela debo confesar que me
xinación de Kafka metam.orfoseondesde habia váries anos_ E a década
ridade na fachada da sua vivenda.
Como canta o Cilia - a miñ.a
no literaiiamenté llilha vez en araña_ fai rir a caché!_n nas primeiras parraCo novo século, o desenrolo das en que se colmata pr;;rtícamente o Enúnica e monótona cita de autoridanoxenta, eiquí non. hai inÍll:inació.n - fadas, despois non porque non proforzas produtivas e o rápido proceso sanche coruñés e a cidade ·esténdese .
sigo. Eu estou conve]lcído de que é . ._ de en cantautores, probe de min
qn Vlilia pra plasmar a índole, sin
"vai prá máfia lusitana. .. a dos brande acurnufación capitalista xerado ao polas barriadas de Atochas; Mente
un incomprendÍdo:-trátase dun humetamorfose algmtha, do animaliño
d os costumes... " O perspicaz leitor
motj.sta "ex~emis~,, -pola dereien cu.stión.
amparo do crecente moviment:o urba- Alto, Santa Margar-ida e Os Manos. A
fará o oportuno desprazamento nos
ta, é decir, a man dos que circulan
Adícase a _escn"biT inte:rminá.beis
nizador da povoación, desbordará os actividade construtiva é enorme e a
correspondentes degraus de 13.titude
cartas soporiferas ao probe do direicomo é debido- nunha variedade
estreitos rímites do termo municipal necesidade de. axeitar o repertório
norde, poisque, en lonxitude, o
tor
de
tumo
dQ
xomal
que
parcialfarsante
do
xénero,-que
só
cometen
para anexionar o de Oza, AO ano formal aos intereses da indústria da
"lonxán Oesten europeu ven cadnrr
o erro, grave, .isp sí, de non escoller
mente rontroJa: IIÍÍIÍs<qu.e nada por
1912, como un reflexo da expansión construción criará as oondicións nepolos mesmos fisterras prá mafia lua modalidade do epigrama e faise
vía conxugal_e a1gúns diq. cine bíga· da cidade nuns anos en que Galiza . cesárias para unha simplificación e rama -eu non á se~ ~nin me importa
pesado e algo abstruso prao leitor . sitana, prá Asia do Drama oucidenperdía povoación e que, precisamen- cionalización dos tipos arquitectónital chamada Galicia, e máis prao
-medio que aca1>a por tomalo en serealmente ren ese -asunto,. mais non
te,, coinc!5:1en eon épocas_ de creci- cos.
rio e encabuxarse '"7'e, visto así, non. · Drama do Assía chamado Augusto.
- lle aconsellaria. - a il. precisamente
mento reiativo dos pontos de saída
A lus qne filtra a miña galería
é pra menos: Ten un prnble ma de
Con esta exposición · e o corres.- ·
mentar, oomo fai, o dito de Churacaba de mudar. Volvo a -cabeza.
chill de que ~ia_ pol:{tica hace extra~ · infoDnaciórr: coida que o "marxisda emigración transoceánica: A Coru- pondente catáfogo, o COAG pretenmo" é o estilo de humor dos ''irPor noa dos vellos tellados compos::.
ños compañeros de cama~" por se as
ña e Vigo. Novos grupos económrcos de unha aproximación do cidadán
IIlOSC3S.
maus Marx", e naturalmente non lle
teláns, ao lonxe, a franxa do horie financeiros do puxante capitalismo aos temas de Arquitectura e Urbanisvai
Escoita
o
d~ ... ¡es la guerra"! e
Non
hai
sicofante
do
poder
e
o
zonte, dende o Barbanza ao Pedroaparecen na escea urbana modificán- mo .. facendo asi unha aportación esbrada: "¡Rediós! ¡Es la obra más
capital que non adule, filisteu da"
so, tomonse cór de sangue..-Ax:iña
doa e incort>orando aovas tipoloxias pecífica ao coñecimento da arquitecpeligrosa que nunca haya podido
política. nin fariseJ! da cultura qne
será púrpura, logo violácea, despois ·
cunha linguaxe arquitectónica que tura galega e á toma de conciéncia de
imaginar la mente más maquiavelinon eleve aos altares do sen particuceo escur9 de espida invernía xeabusca no repertório clastcista os ele- que o legado construtivo das xeraca! " . A tudo isto, o inocente non
lar culto á persoalidade. Como coda.
mentos diferenciadores que singulari- cións máis próximas é tamén un pasabe que Maquiavelo - botou as barolario do anterior, non hai valor
No meu tocadiscos sona a vercen e representen o novo poder eco- trimónio a.dtural que é imperativo
ses teórico-ideolóxicas do Estado
merecente de estima que non emsión de Marriner das Estacións de
nómico. As ciases altas e médias protexer e con~rvar.
poi:que coa baba que cuspe ao falar, · moderno, no sen día burgués, que
Haydn.. Hanna entona a Cavatina do
il louva e incensa cada m¡riián a golnin. acto de dignidade hu:mán que
Inverno: "Licht und Leben sind
non o faga espemexar de raiva, nin - pe de "Voz", e non entendo como
geschwachet... ". '"Lus e vida esváennon llo espri.cou aínda Don Manolipersoa esgrevia que non o poña mase na tristura, desapareceron a calor
to, que é moi sabido en Teoría do
. relo de envexa, verde de cilimes e
e a _ledicia. Os días desapadbeis veEstado, ·c atedrático "e tal
rubio de carrax:e impqtente_ ~ lm
ñen seguid.os da longura de noites
esiste nome ilustre na historia do
Vicente Risco atopouno en ''Mimouras". Nun chisco, Simon val.
cantar: "Ollar eiquí, home insensapensamento progresista universal
tteleuropa". onde facía de comunista -cousa que · Don Vicente non
to, repara na im~e da tua vida. Xa
que non aldrax:e~ primeiro, coa desse- murcha o outono da tu_a edade,
carada exibici.óp_ da sua cateta iñosoupo ~redar, por mor do carca
xa !}e achega o inverno esmacelado e
que era- e o Xeneral Líster sostén
rancia ao respeito e, logo., co.a8 pesO 59 por ceoto das explotacións que se trata ·dunha cuestión exclusia tua cova ábrese bocexante".
tilencias -feQ.orentas que e:xalan as
que foi espia CÍobrn na Inglaterra da
agrárias galegas teñen menos de tres vamente técnica, contémplana desde
Assían Drama.
primeira fase da , IIª Guerra Muntintas 'Verquidas pólo seu sacho de
Ha. O 67 por cento delas non pasan outra perspectiva máis ampla. interde 4 vacas. A pequena explotación é diciplinar, integradora e globatizado.:
maioritária en Galiza, daí a atención ra, .. único xeito tarñén, de ent.Cnder destas Xornadas_, Jndícan os organi:¡i;a- que o conceito de pequena agricultu- dores, a . u·n tipo de agricultura consi- ra non ten porqué ser sinón_imo de
.
1
. \:. ESPECIALIZADA EN
derada como marxinar, ºinviáber e atraso, marxinación
subdesenvolpolo -tant:o esquecida dos programas vimento".
LIBROS GALEGQS E
oficiais e das lexislacións agrárias vi- ·
'P0R_TUGUESES
xentes, que a condenan á desaparición en función das chamadas .econo- Temitica
mias'de escala.:- '
.
Dentro do tema xeral "A pequena
OUTRO PRODUTO GALEG-0 QUE
SE EXPORTA obstante. átírrnase no progra- . Agriculturaº, tratarase todo o relatima da~,. , ~omadas, a pequena explota- 'Vo á hortofruticultura e floricultura;
ción,., segue a ser o . meio ":dlvitíá de
gando chamado
(~cos.
perrii de 300.000 familias que resis- ooeUos, aVF!S, etc.} asi romo aa gando
' ten gráéias ao autoconsumo á máxi- vacuno, limitado poía esta5ez da tema redución' de gastos.• ás r~ndas
rra.
traagrárias, que' por unhas ou outras
'Entrará, tamén, neste conceito a
razóns van obtendo, e a unha racio- prQblemjt:íca da agricultura a tempo
nalización, do metlor modo posibet,. parcial e o cooperativismo.~
·
-do seu sistema proclutivo.
Por último, tamén terán cabida
'
Os organizadores· pensan" tamén aqui todas as análises sabre as reperque a incidéncia da_pequena agricul- cusións económicas, sociais, cultutura na probremática rural e na trans- rais,. sindicais, etc. que se fagan do
PRAZA DO LIBRO
PASTOR ELECTRICO
formación do no.s o campo é- funda- mundo rural que contén a pequena
Tfno.: 26 63 77 CORUÑA
,APARTAOO 322 NAD!=LA ( LUGO)
mental.
porque
agricultura.
..
-.
- lonxe . de considerar
..
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A pequena agricultura lema
das 111 Xornadas Agrárias-
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Lei·s que nen se tumpren nen sé fan.Qumprir agravan os problemas
\

Os viciños cortaron a estrada en vár ias ocasións; houbo voleos
a camións e enfrentamentos personais. E arreciaron os problemas
.
,
aparecero n outros novas en torno ás concesións marisqueiras,
pondo sobre o t apete problemas de competéncias-administrativas,
qe plani f icación eco lóxica e contrapostos intereses políti_cos
.
- ~econ ómicos.
Vicent e García, patrón IT,laior tia cofradía de Carril non cansa de repetí~
lo: " non lle queren á natureza, non
lle queren á natureza, ... " Os parques
de cult ivos mariños na desembocadura do Ulla teñen unha tradición de
douscentos anos. Várias xeracións teñen trabaUando nesta ampla f;:iixa·
mari'tima que constituía a máis rica
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Son aproximadamente 40 barcos ·
de diferente tamaño os que veñen tirando a area dos fondos do rio. Aproximadame_nte uns 80 homes aos que
haberia que sumar outros ctiarenta
,nas obras de descarga nas beiras. Un
total de 120 persoas empreg;das en
condicións técnicas, por riba, ilegais
no tocante ás em~arcacións. utili~~
das.
Cando perguntamos en Carril s9bre os efeitos da ,extracción da area
erar:i claros: "toda a are íña, fin ís!ma,
que van deitando no fondo afoga calquer cousa que se teña posto. Non .
queda nada ou se queda está subdesenrolado e é tan cativo que nen dá
as medidas m(nimas autorizadas para
·a comercializacióhs".

lnibición gubernativa
j chamativo de toda esta situación é
~ue

Pepe Carreiro

.

\

~ de todo o Estado, "habia de todo ti. po. de marisco: ameixa fina, cangrexo de rio r nécorc~, .. . os camaróns co11 fanse a -puñadas, exportábase a Sevilla e a Valéncía. Agora morre todo
e é culpa ·das areeiras e áe todos os
que botan porcaria no mar e no rio".

as extraccións de area están, proi:Jidas. Hai uns anos estaban autorizajas partidas anuais de 15.000 metros
cúbicos, extraccións que se efectua·Jan xa daquela nuns escasos 15 d ias,
dependendo dos meios empregados,
hoxe estas cantidades son superadas
dabondo e fálase de 5.000 metros cúbicos por ~fa (sic). O goberno central, através dos seus delegados decretou a proibición das extraccións xa
hai vá~ios meses, pero entre o caso
amis.o dos areeiros e a total inibición
das autoridades, o esquilme segue coa

t

Conflito olítico de ' incompeténci~s
O concello de Vilagarcia é gobernado por un alcalde de AP, que
con seg u iu o 50 por cento dos seus
votos, que o levaron ao poder municipal, en Carril:Porén, os intereses dos areeiros tamén son defendidos por AP. Por qué razón arriscan o capital de votos en Carril,
moito máis ímportante, por defender os intereses dun pequeno e
agresivo grupo empresarial que
ameaza palas ondas en plena im -

na matéria. Defender un estat uto
autonómico que nen sequer permite -iso din e demost ran na prática n'e ste caso- evi t ar ese vanda1ismo parece un ·l abor máis de engano que de goberno.
Pero non é só AP q uen ten responsabilidades. Non . Qué fa n as
autoridades de Mariña?, qué fai o
Gobernador Civil ou a Delegación
do Goberno? Ninguén ten respon sabilidade . En Carril non é que se

punidade? Non é que iso non po ...........

dé un vacio de poder, é que todos

cións internas dun grupo político
que ten que conciliar intereses

da. Non plantexan un conflito
de competéncias senón de lncom-
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'Ainda que para a Cofradia de Carril
o principal factor é provocado pota
selvaxe extracción de area, a preséncia de resíduos contaminantes é tamén , importante. Nese senso hai várias empresas implicadas. Picusa en
Pa&ón, dedic~dá ás peles e os cur. tidos, pésie a ter algun sistema anticdntam ina.nte, segue a superar, nos
resíduos, ·os límites admitidos pala
OMS; Nestle, en Pontecesures, en
Catoira Mosaicos Hierro (ver foto)
utiliza un curioso e rudimentário
~istema de sedimentación para decar;itar os resíduos sólidos, coa par'ticularidade de que cando hai unha
suba da marea - importante todo o
"mecanismo" fracasa. O encoro situado en Portodemouros tamén ~n
cide negativamente, as subas e baixas discontinuas que se provocan
no caudal -cux<i>s efeitos tan ben
coñecen os pescadores do Miñofan flutuar os niveis de salinidade
que . a algun molusco -a ameixa babosa especialmente-· afecta as máis
das veces letalmente.
Porén, o problema principal é .provocado pala extracción da area, situación que se remonta xa a vinte anos
atrás, e que non ten visos de ser detida ·pésie a haber unha proibición explícita.
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de comnr:>tP.n,..i::ic
,--~---: __ senón de incom~
peténcias e ademais, dado o tempo que se leva nese "impasse",
con premeditación e alevosia.
A ninguén pode eslrañarlle que
calquer dia en Carril pase al,go grave; non debe ser grato eS-tar traballando para non re.c oller nada ou
recoller marisco morto e non comerciábel.
Unha actividade que sustenta a
vários mil le iros de persoas está no
ar e ninguén move. un dedo por
evitar que se acenda a chispa, pola
contra botan leña ao lume.
E non falernos xa do desastre
ecolóxico que se está a facer. Todos a velas vir.

indignación da povoación de Carril.
Desde Xullo do 1980, a Cofradia
de Carril ten dirixido escritos á Delegación de Sanidade, de Comércio, a'
tres diferentes comandantes de Mariña, a dous gobernadores civis, ao Presidente provincial de Cofradias, a tres
conselleiros de pesca, a diferentes directores xerais de Marisqu eo , e de
Pesca, autonómicos e centrais, vários
conselleiros relacionados co tema
(Ordenación do Território ,.. . ), delegado do goberno, etc., etc ... téñense
reunido co Presidente da Xunfa cos
comandantes de Mariña, tres conse-

. "\
forma unha auténtica crispación polo q1:Je na cofradia consider~n unha
tomadura de pelo "estamos cansados
· xa. Primeiro son os povos e despois a
poi ítica".

· Os exemplos doutras rías
"Aquí xa houbo quen ameazou cunha escopeta aos dun barco areeiro,;. e
mira o que pasou nas outras rías: en
Noia , xa lles dixemos qtJe en poucos
anos non hai nada, neste ano a cqllei'ta non valeu apenas e o. recollido morria dun dia para o outro; en Arcade
erradicaron aos da area ainda que un
'
.

o''

o•·
ifo

/

j

.

x.c.

to. Acaso non se poden captar áridds
sen ocasionar destrozos?, ·o peixe só
está na mar, non se pode producir en
terrlil,".
En Carril aseguran que houbo .un ,
oferecimento da Xunta para poder
reconvertP,r a sua actividade aos da
áre~: créditos ao 8 por cento, cunha
demora de 3. anos e outro~ vintecin·
có para :seren pagados; a resposta dos
areeiros foi clara aí atrás cando por
unha emisora de rádio dixeron: "~ a
nosa vida e irnos seguir niso autor(cenno ou non, e se queren violéncia
haberaa".
Por outra banda, biólogos do Plan
Marisqueiro aventuraban di as · pasados , sen a índa confirmación definití·
va, a existé1_1cia dunha determinada
infección de funges que actuaria sobre a cuncha dos moluscos imped índo ou detendo o desenrolo normal.

\

\
;
Y';

"

/

Afinal ninguén se fai responsábel
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Desastre · ecol.óxico

I

-· ·

que ten que conciliar int ereses
tantas veces contrapostos resaltos
desde unha cativa e miserábel renda de poder imediato. O caso é
máis grave cando é o mesmo grupo pol1'tico, Alíanza Popular, quen
desde a Xunta arma a marimorena, nun cúmulo de insensateces
que levan esta zona da Arousa a
un calexón sen saída, e cun tóxico
s~ldo de viol~ncia. A qué senón as
declaracións de, por exemplo a señora Elisa Polanco subdirectora
xeral de Marisqueo afirmando que
"o acto de tirar area do Ulla é un
acto vandálico polo grande dano
que causa:', e despois cruzarse de
brazos aludindo as incompeténcias

¡

O verdadeiro desastre estano a producir as areeiras.
Só baste dicer· que o rio Ulla ten
sofrido un ancheamento que, por tétmino mé.dio, chega aos oncd metrof,
e que _se teñen feíto fochas no rii°
dunha profundidade superior aos ~O
metros; "teñen levado por diante br ñas maiores en superfície que a il a
de Cortegada, e todo o enlodado 1 e
ai:e íña que .levantan
chupar a area
vai enriba dos bancos naturais._ Nos
últimos anos aqueles teñen subido
máis dun metro por ese efeito".

""--···----·

dé un vacio de poder, é que todos
~da ........Ñon ~ la~t"; xan
... un conf lito

,..

-Contaminación e areeiras

t"''-'' . .. ..,

punidade? N on é q ue iso non p o 1 - U · '·
--~
cións internas
dun grupo
oc iHtico

~

-

~~

Pepe Carreiro

lleiros e pous gobernadores, 'teñen
saído en . prensa, rádio e televisión, ...
todo para que as ~ousas sigan igual e
ainda pior.
Xuntáronse .duas veces a par~r o
tráfico, a última a primeiros de Xaneiro, sen que se teñan. aportado solucións, podendo detectar ·quen in-

da Comandáncia lle puxo a pistola ao
peito a unha muller, e están recupe- ·
randa os cultivos; en Pontevedra presionou a xente e a ria produc·e., e en
Cambados remataron coas areein:lS e
hai marisco dabondo ... ", dinos o patrón maior.
"Nós sabemos cómo funciona is·

Uns polos outros as decisións non se
cumpren. A Comahdáncia de Mariña
é a encarregada de evitar a circulación dos barcos e non o fai. A Xunta
teria que evitar a descarga e non o
fai. A Guarda Civil teríase que encarregar oe evitar a circulación dos camións por levar unha mercancia recollida ilegalmente e non o fai. Até agora a única acción foi deter en duas
'o casións a empresários do sector que
simplesmente prestaron declaración
no xulgado e salron en liberdade.
Así están as causas cando a veda
nos Lombos do Ulla -excelentes
cfiadeiros naturais- ten sido aberta
apesar dunha polémica situación xerada entre os diferentes cancel los
( R ianxo, Vilagarci.a, ... ) sobre o a pro·
veitamento do lugar e que afínal parece aclar"ado.
O que vai pasaré dificil de aventurar, pero os ánimos das xentes de Carril non son precisamente de indiferéncia.
Texto e fotos: XAN CARBAL LA
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Igualmente benquerida
(para ~s .debates e reflexións feministas)
Don ó dividimos, senó:n que politinon só os homes, sen..ém tamén as
cameotei· vémonos: refoaadas poia ·
mulleres, teñén, ternos, moito que
Igualniente, benquerida Nanina: un7°
prática. política. da mga.nizació:lii.. a
superar. E a iso estamos,. pero áfir,_, ha -vez µda, relida, e :vmta ¡t. reler1_a
respeito do avance da ccmciéncia femo e reafirmo que o nacionalis¡no
tua aportación ao d~bate feillin:ista,
minista. quer dicer, que impl!l1samos
:nun~a tivo unha prática machista.
e despois de facer unha ariálise comunha Organización feminista cwika
Ou é que no Movimento Feminista
parativa do que, ao meu entender,
prática social é::oncreta, e desde a
as mulleres teñen todo superado'!
foi unha respostá á miña carta sobre
própria O¡ganización política, conSe é asi, dime cál é a I'eeeita :milaas· Xornadas, non podo por menos
quírese un avance xeral a nivel! sogrosa que fai que os séculos de eduque pensar que ti .non me respostas
cial que fai que se ema.RpJe esa nosa
cación discriminatória non deix~
a min, senón en todo caso, a dúbilo-ita dentro da loita. poJa libernción
marea (prométoche que
direi á
das que ti podes ter na tua ideolo~
naciona4 e que asi o asuma toda a
viciña e viciño).
xia, pois non reflexas nada do que
Continuando a tua carta, non te- : nosa militáncia sen distinción de seeu espuxen na primeirá carta.
xos. Entendes ou non a miña alirño nada que engaclir ao feíto reai. de
Se ben é certo que non ·hai relamación, oompañe.ira?
que en Galiza hai l O anos qoe nas-ción entre o que eu clixen e o que ti
ceron
várias
organizacións
feminisPor . outra parte, o que dis a resrespostas, vou explicar o porqué detas. ·Non o cuestiono. En todo caso,
peíto dos comportamentos dos trasa falta de inter-relación, e ao messeria de cuestionar a prática e a conballadores verbo das nosas reNindimo tempo, dar resposta a tantas
ceición de feminismo que esas 01gacacións salariais nas fábricas sopieguntas que plantexas no artigo,
nizacións defenden..
mente dicirche que, se ben no.;. nepois penso que pode ser moi clarifiPero eu nunca pensei nen atmn.ei
go a certeza deses feitos, tampouoo
cador para os leitores e leitoras de
qtte
a
loita
feminísta
divída
ás
clases
". hai ·que pensaI cos pés uas nubes,
A NOSA TERRA.
populares," _ao menos,. .tal como ti
senón na te.rra, e nesta tena_ Que os
_ Subsacache duas ramificacións
o eritendes. OutI-a consa é que haia,,
homes das clases traba11adoras non
da miña carta, e nelas vou entrar.
e de feíto hai (explicareicho) moviteñen en absoluto asumida a nosa
En primeiro lugar, dis que eu dimentos feministas que dividen ás
Ioita, está claro. Tampouco as muxen que nas Xomadas non se falou.
clases populares. O que eu afüm o
lleres. Pensache ti nalgún momento
da liberación de Galiza máis que
ao final da mfü.a carta,· vivino nas
o contrário? Pero qué qner dicer isdun xeito conciso. Eu non dixen
Xomadas Feministas de Vigo. Teda
to? Acaso por ser asi., os seus inteiso. Se non relin mal a miiía pTópria
a miña carta, non sei se o captaches,
reses son . contrários aos nosos?
carta, dixen que "se de algo adoecevai d.iiixida a hnha liña feminista.
Non, por suposto que non. Para
ron foi precisamente, duriha visión
mino ú:nico que significa iso é que
concisa sobre a nosa liberación naaS mulleres ternos moito que facer
cional''. Sobra, penso eu, explicar o
para conseguir concienciar á socieporqué. Argumentas que o lugar de
dade de que somós persoas e que
debate foi c.Galiza", e "fíxose para
como tais, ternos que formar parte
Galiza". Eu, sinceramente, ' nos cadesa sociedade en pé de igualdade
tro d.ias que ali estiven, nunca sencos homes, e xuntos, loitar por nns
tin a sensación de que aquel debate
obxectivos políticos concretos e
contemplase social e politicamente
por unha sociedade sen clases. Con
a nosa realidade. Fíxose en Galiza,
iso~ eu non me atreveria nunca a disi. en Vigo. Pero se o Movirnento
- cer, como asi se d.ixo en múltiples
Feminista en Galiza é iso, é o que
ocasións, que os sindicatos levan·
vin ali, coido que está níoi lonxe de
unha prática ma~hista porque os
pensar en Galiza como nación colotraballadores son machistas. En tonizada. Para min esas xornadas non
do caso, as ihulleres concienciadas
se diferenciaron nada no seu continon traballamos o suficiente nos
do, das Jornada.S Feministas que se
sindicatos para introducir unha poveñen celebrando por alá, pola Eslítica de defensa dos nosos ·direitos
paña adiante. Proba diso é que inno camiño- de oonquerir a nosa
cluso nas conclusións de final das
emancipación. Non pensache nunca
mesmas, as persoas portavoces do
que todos nós, todas nós, somos reque, ao meu entender significan
flexo da sociedade e somos a conseunha conclusión, nen sequer eran,
cuéncia e o resultado dunh.a educana meirande parte, galegas, senón
ción que ao único que beneficia e
membros de Organizacións feminisbeneficiou é ao própio sistema que
tas españolas.
Din mil voltas á leitura das Poo imprime? A partir daqu.i, penso
néncias, e en nengunha sa poñen de
que a nosa loita ten que trasladarse
manífesto as diferéncias entre nós e
a todos os sectores sociais, e desde
as mulleres do resto do Estado.
10go, o camiño é longo, pero seguEn nengun momento se me pasa- -·
ro. Nunca poderei, por principio, e
ron pala cabeza as tuas afirmacións
porque fonno parte da mesma clase
de que a rnuller galega (segundo a
social que eses traballadores, enmiña carta) non sofre as opresións
frentar os meus intereses cos deles
específicas en todos os 'terrenos.
xa que non hai au tarquia. Outr~
Nunca tal cousa pensei! ! E proba
cousa é ue plantexemos as nosas reidiso é que milito en Mulleres Navindicacións laborais, custe o que
. cionalistas Galegas e en Organizacuste, e caía. quen caia, ainda que
cións políticas nacionalistas. Eu tapara conquerilas teñamos que criarmén penso que, a nivel laboral, a
lles cen 1lli1 contrad.icións aos trabamuller galega está sobre-explotada;
/
en que, precisamente moi concreta que apar:eceu no delladores-homes e trabaHadoras-mu\
que a nivel sexual, non goza de li/ porque Creo que a muHer g~ bate, ~ que aclaro' xa na carta, era
lleres. Non eres?
berdade .sexual (e sen entrar na mi\
'lega sofre esaopresióndun xei- .un sector (oxalá asi sexa) pequeno.
De todo o que dis que non soña ou na tua identificación sexual
to particular, eompre¡orgamzáF- A ideoloxia que esas mullei:es abanmos responsábeis, insisto, claro que
quer dicer, sen pór exemplos indi~
\
· se. Se che son sincera, coido que· deiran, e se coD.Íll.mei Iendo a]gun
no:n o somos. Pero t2mpouco o son
viduais, penso que a liberdade se.
ti x~aiS pensaches. que eu üvese hl>ro dalgunha das ali presentes é a
os homes;. senó:n a clase social domix:ual non é a imposición por Real
1
s ideas. que escrebes no artigo,. pero máis beneficiosa para o capit~o
nante. ·
Decret<;> ~a prática ~o lesbianismo
\
\~\
- ·
n algo si coincidimo8: se .non malin- ~ pois ás mulleres en:fténtase11os ao~
Como xa ac1a:rci antes, e non o
como umca alternativa sexual para
rpretases a·miña carta; a _ propósito homes ''de clase a clase". E11 nunca
vou a facer agora de novo, non afira muller, ainda que ese pode ser te.
u non, non haberiH este · Clarificaddr pens~ nen pelÍso,. _qÚe os culpábeis
mei.na miña carta nunca que o m<>1
'
ma doutro debate); que en .xeral, a
debate.
. da nosa opresión · fosen os· homes:
vimento Feminista -divida ás clases
nivel social, está discriminada. Si,~\
Tampouco pensei que seria p:Í:e- . senón que é unha clase socraI. deter~
popu1aies (sé queres, ese é out:Io te..:
si que o penso. Si que o sofro. Pero(( .
'\_.
ci.So aclarar_public~ente o qne seminada Non podes dicer que iso
ma de debate, pqis por suposto~
dicer iso, asi en abstracto, non é na-~·
'-. -"·· . , ,# ,.
gue, pero vex-0 q~e-tes bastante tra~on suce~eu :nas Xomadas, porque . taJQ.panco afinno o Con.lráiio). Pero
da. Esa sobre-explotación, esa dis~
bucadas algunhas conceiciáhs.
mcluso . ve~seme ~ mente unb.a__pe-; '.' si atitjn.O. que o M~F. ·está diridido
criminación, dase nun marco xeo, , · .,'. · ,"' · Cándo. dis que os· ''Iasgos · qu~á <J:is~sió~ ~'. !espei'lo. de' ~e o . , ,· de por si Hai ~asfanfo ':mez:cola.DZa'
gráfico; social, cultutal, político e
pattjai:(!~\~~" · as tn.eSm.o de teóricos . Movnnentff Fenumst-a debia apoiar
dentio, e penSü que tamponco ven
, económico rnoi concretiño, e iso
e · polític~ - -nacionalistas... \ -e pos a ( daquela) futura folga xeral do 29
a ·conto agora entrar no :negat:No
non· o podemos esquecer. E can iso · ·
(para n;rin) diso.
.
· iso -.~on~?-, · . exemplo'. de que as or- ~~ Novembro, con:_~ -a rec<?nv~rnon qu~ro facer demagóxia. Sornen~ - g~aCIO-?S
políticas son patriar, SIOD naval e a política econo~ca
. Non- che. vou entrar a cliscufu ~-as
te che vou dicer que, por pór, un
calistas, srnto-:- me agredida. Poi;;qué'! do Goberno. Ese sector, unha. fil:te- . comparacións · '~eminismo-:cacismo"
exemplo, na_ponén.c ia de "mullere - '
Porque penso que a ninguén se -He gra.nte ~l, plantexon a. sua drub~~a ,,. porque en. ;non comparto de entrada
traballo·" das Xornadas en toda· ·a
ode pasar poJa ' cabeza que as dese apo10, dad~ q;ue a reconvers1.0:11 •· esa .comparación (entre ~utras. m~i
ponéncia, nen sequer se'chega a no·
.
perSóas_ · que militan, milita'- :Q'aval. afectaba. so. aos po~tos de ~a- - tas.". cou~, Rorque ~ntre _os ~tanos
mear á palabra ~'Galiza", e si vos re-;::-._--r._'U-mos, en~ O:rganizacións politi-• bailo d~~ hom~s. Nunc~ antes maior . _e l)ortugu~ses~. ~amen ~ xitam.'!8. e
ferides a "este país" entendendo
· --)¡ i/ · cas · teñen, temos, todas as ·_ aberrasion ~uvrrat! ! .
_
portugue~~, e no°: son-_.partem~
por "tal país", o Estado español.
- !J , 'l contradi- ,cións superadas. Pero _ ~nt~n,_ c~ndo· ~e1 que,~es3l ta). Por úl~o, benquenda.Namna,
Todos os dados qu~ aportades son
1i ~
in.dividu
. alment-e'non se ide_olox1a ,e~a: ~enefic13!3-do ao cap1eu estol!l mo1 lomee de ~euS3!1' que
sempre referidos ao Estado español. 0 que
._-.::.=-.- _
\'
teiia
su erado non uer di- talismo; e dividmdose as clases poos hom~, nen os orgamzado~,. nen·
Os exemplos que pondes, son inclu.- .-.: . _ ! •• ~ ~ -:::-..__
· '.
o:rg.imzai¡;ament~esa or- pula;es, e~aba e estou no certo, ou
os org~ados, nen_ os ·~ao~~so, na meirande parte, de ·empresas
\
.• , , . _, : ·, .:,;¡. __i
.
.,
.
hista IE , non. .
populares s sexm aliados obxecti'españolas (co cal non quera dicer
;i ·:
· - 1 ·i! · ': --~, = ~
-~-.::;;
garuza- t cdion sexa mdac a;,._; ~· -· Que eu saiba, as mulleres que invos do sisteni.a Precisamente porque nas galegas non haxa discrimi. ·,··,
.. :
'1mrm
tegramos os rnovunen
· - t os nacion
· alis~-.
•"'!P:
q o os os( anos. e mJ,J.J¡Lancia
_
)
que nono penso, 'IJ>)t.OU
no BNG .
nación sexista, coidado!} Some:r:ite
1:1e 1evo e D?n son P?U~s, tas e populares, non dividimos nunComo penso, intuio, queisto vai
quero ~clararche que a óptica, a
~ntind, org~aull.tiva- ca ese movimento, cando menos, facontinuar, non podo por menos que
perspectiva que tiveron esas Xornameennºte~~~~cnmm~.e
a a. oomo1
-- ( nosa ) ex:penen··
dierre
· · h e un "deica
· outra,_, benquert ~•
.- di:m .d er
al. 1and o··d esd e a ,mma
da~, non tiYeron en conta a ~osa
e o e que mve1 m TI u
_ cia nese sentido. Antes ben, non só' · rida.
'I"
CAflME f>. CARBALLO

realidade. Si se falou da reconversión textil é da naval. Falouse e debateus~ Pero fa1ar diso non significa que vaia implícito o contexto no
que se dá, e que ese contexto se tivese en conta.
Enumeras tamén outros temas
de debate, entre eles, a autonomia
das organizacións. A min tamén se
me abriron aí un pouco os olios, ao
ver a reafirmación sobre a autonomia a respeito do Instituto da Muller do·PSOE (do goberno). Eu sempre pensei qúe un movimento feminista revolucionário, non tiña que
ter autonomia dunha ·organización
estatal, senón independéncia dela.
Pero ben, en todo caso iso valeume
a min para situarme máis onde estaba.
·
O da au tonomia dos Partidos, é
outra cousa ainda máis grave, ·desde
o meu ponto de vista. Ainda que a
miña carta non· ia dirixida a ti ou á
liña que ti defendias e · defendes,
vouche. respostar porque penso que,
ademais, no fondo de toda ti, o 'que
acontece é que fas unh.;;i. barreira iflsalváhel entre o feminismo organi-=zado e as organizació.I)s políticas. E
cando pensas que eu afirmo que a ·

mn.ller galega non sofre explotación
nen opresión,. pénsalo porqYe en digo, e defendo, que a mu.ller ten que
estar po~ticamente. organizada~ e
que tan rmportante para o avance
da sua liberación como grupo _social
é a militáncia feminista com:O ·a política (xa sei que para ti a primeira
está moi por nlla da segunda).
A tua idea e a miña neste sentido, penso que son bastante irreconciliábeis (non si?), pero en $igo reafinnándome en que a liberáció:ri da
muller non se vai dar nunca dentro
dunha sociedade de dases~ que por
nl>a, sofre unha op-resión colonial
E impensábel. Entón, nunca máiS - claro tiven o .que-as mulleres deberíamos militar e organizarnos políticamente, paralelamente a estarmos organiza.das tam~n na organización feminista acorde coa nosa
loita social e política (no meu caso,
Mu.µeres Nacionalistas Galegas).
Penso ademais que o militar no feminismo sen un Norde político elato, é facerlle o caldo quente ao capitalismo; ao imperialismo~ non
eres'! Sigo len:do o teu :artigo,. e Sigo
sen recoñecer como meu nada do
que afirmas. Non vou insistir· máis
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Cando o noso Estado é organizado
e dixeri~con rnoitos mitin.s e pou.. co entustasnfo · e menos aplausos,, _o
.Ao chegar: a· certa idade decátaste.,
Congreso Psócialista, o Comité · In~
por moito que torzas o fuciño, ·de
transixente-da Verdadé Absoluta lan que á política non é unha matér:ia
. za o lema da sua .campaña á rua:.
quimicamente. pura"··º controvertido
"Nen
entrada; nen de saida; nen .
. éolega. Don ,Ca rlos Marx - pode· que
mai da . vida: OTAN non", Todo foi
lle chamaSen asi
tivese nascido .no
_inutil. Pronto comp.renderán 'qu~ ncm
"Carrer Uimons;, _ tivo o a'trevimen- ·
conseguirán P,opularízar os seus obto de- deixar .contáncia naquel Capixectivos. As · garg~llatlas dos xornalis- tal tan citado por moitos lido por
.-tas e fotógrafos -:::eu 1 tamén ~r¡;¡
case nengun. !!. é que son mediterráasistentes faranlles entristecer e irse,
'neos, inconstitucionalmente sensuais, .·
coa testa. baixa, deixando'· ali tres mil
e~cépticos e, en · consecuéncia, moi
millóns en propaganda, t\abilmente
poucb rigurosos nas nosas créncias e,
i'n is~rada pola . fu.ndación ·c ap tta - sum
evidentemente, na #nosa praxe po(I) ílista FLIT con tal de conseguir a sua
ti ca.
_
destrución.
A polític.a non é quimicamente
.-Nórí
pode
darse · 1Jn cámbio de
pura, xa o sabemos. Os puros, son ,
vir:ite
séculos
en
dous anos, vai dicer ~
- . normalmente, ·almas . impuras que
.un
experimentado
psócialista de máis
n·unca se atopán fumen neng~n lugar,
de 120 anos . . ·
'
. '. seres que todo o critican, introverti -A
mocidade
nunca
creía
que
Vidos, invertidos e extrovertidos que se
riato ten a responsabilidade histórica
rin · o dia da Cónstitución e que se
das .dificuldades que agora topa o
arriscan a comenúwdiante do alcalde ··
Execµtivo psocialista paf11 resolver p
do povo que "a verdade non é, e se é,
mapa
autonómico.
·
que xa o veremos, non é absoluta".
- A tnOcidade non ten -·paciénci(!, e
·-Escoite, quén viu ·á verdade?
se .a ten fúmaa. , ·
-Non se topa presentábel.
. -A mocidade Ron quer a guemL
-Pero, non é este o Congreso do
fai o belé~ ca sinal de boa v.o ntade e
PSOE?
.
· - envia felicitadóns de nadal aos seus
-Segundo ·para qué, para qué-n, ou
. amigos do· terceiro . mundo.' A Móci- .
por qué.
·
dade é paeif ista :e aplaude cando fa la
-Eu perguntaba por se aqui tiñan
o Presidente, vai resolver, manifestaa nverdade". Toda, cándida, con camente irritádo, o Secretário Xeral das
misa .de dormir e ollas de moneca de
· Xuventudes Socialistas. .
Nada l.
h
_:Postas . en todo, Su.ár:ez diríxirá o
-Só estou autorizado para asegupartido de Ignacio -Gallego ·porque
rar que o Señor PresÍdente co.tiza á
convoca todas ás. manifestación~ antiS~guranza Social e fai a declaración
·
Europa.
da . renda. Despóis, cando Moran o
- Anti-Otan, tia.
deixa tranquilo, axuda ao "prínc.ipe
- Asi tamén! ·
Fel·ipe"· a Jacer o belén de¡'. Nadal. O hábil catastrofismo da · película
STOP.
.
"1984" encabúxaos moito, aos puris. - Despois· dé todo tamén se per- E agora Gadafi lévase -o so.1 de
-Si, a verdade é semel lante á un guran ·que "nuest~o reino. no es de estas. Aseguran que se Valle-lnclán 1vivideu o Sahara e 'en Madrid case ·nunca
te .mundo". · Nen os u'ns nen os ou- Matlorca e demanda Ceuta .e Melilla.
belén.
..
se faria a obra máis esperpéntica da
sai o sol. ··
-Un belén constitucional, otaná- tros, mm psocialistas nen atlantistas,
- E se en froques nos dan'uns pou~.
sua vida mirando o diário oficial e
1
Os americanos, que son máis avan- asistindo ao "Debate · sobre a Nabel e europeísta.
perdón quixen dicer aliancistas, e, co- · cos barris ~ de petróleo e. nos mer~an
- Razonábel?
mo sempre pasa, fal.an moito.do pasa- todas· as alfombras e lampadas que ' zados e -intelixentes que ningu_én·, des- ción". Os puristas non se emocionan
do, remexen en biografia·s non dema- nos quedan?
1)9is dos .de Moscu, evidentemente, co Hino Comunitário, e raramente
-Si, otanábel e congresual. ·
siado ·presentábeis de políticos· ac·
iñventaron un método para qescobrir
van vestidos . de falleira na festa de
-S~n Ceuta e Melilla ainda ,que . aos puristas e depura los conveniente- O meu fülo cando sexa grande tuais, · inventan moitas mentiras e"non ,
San. Josep. Teñen unha idea demasiase
poñen
firmes
cando
a
televisión
to-·
entremos
na·
Otan
-,
non
é
o
mesmo-e
mente.
Nixon
_
era
un
purista
.que
se
vai ser coma o seu Pai.
do rigorosa das ._cousas. Treinan nos
ca o· hino de España. Cando al·g un os· e.1:1 !'bórrome".
~
,
·introducira no · aparello executivo
acusa
de
_
post-r:noder-nos,
de
ninfóma~
E
se
nbsc
tieixasen
pescar?
nordealilericáno , e proxectaba, coa campos máis xelados da Sibéria e le-Son un funcionário fuliz razoron · o Capital. · Eran tres mil ·millóns,
- E se desfilaf.l nas nosas festas de
complicidade da cúpula da Nasa, or7 ·
nábel. Por exemplo, sei que un dia nos políticos ou de arcánxeis quinta non
esaxe"ro, · un rapaciño sentado
· .
ganizar unhá orxia americano-soviétivai ser mozo e isto daqui non era un colunistas da insufrecéión, . te'ñeri a mo~os e cristianos? ·
nun penico, cun sorriso de orella a
:
pouca
vergoña
QJLasegurar
aquilo
de
Ben
ollado,
visto
en·
profundida;.
.
ca
que
firmaria
~
paz
entre
as
duas
Estado, non, era un País.
de, considerado desde-a óptica da· Eu- gré'.indes nacións, in ·etemum. Grácias orella e dicia '·'o dire.ito a disentir". E ·
Os puroJ teñen a cara de escreber, ." nós -'somos diferentes".
-Primeiro
América,
Austria_,
·
Por.
r
opa moderna e reconvertida á p~I i a Deus, 'e · aos ·inspectores da Cia, a e.que os puristas son diferentes .
porque son envexosos, as críticas que
· .. ·
operación detectada a tempo e desacnengunha persoa en disposición plena tugal, Guinea, e moi.t!JS máis que eu . pertencemos.,. : ·
' ~Precisamente .estaba . ·a pensar ' tivada. Toda a hjstória doWatergate ·
das suas faculdades psíquicas, e so- sei.
MiqÚel Marttn&.
foi unha montaxe para darlle· sopqrte
-Home, pero ti ·cres·que a xente é · que poderiam.os'talarco Pres!deÁte ...
bretodo económicas, está disposta a
é xoma1ista e escritor
~película do. mesm<? nome.
·
do País Valencia
- Si; podetíamolo conveneer . .
suportar. Son como aquel'es que ase- ou está.
· MIOUH. MARTINEZ

o·.erotismo d~ dixerir un ·congreso
...Reflexiórls, ·imaxinárias, a posteri~ri'·'
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presenta un desenlace moi problemático. :
En todo· caso, os representantes do Poder
.demostrando unha probeza argumental imTeño a impres1on de que todas as institu' propria de quen ·desprécia ~os que defenden
cións que controlan os f ios do Poder do Esposicións antiotánicas.e neutralistas. Velai ·a
tado decidiron declarar este 1985 como o
resposta dada polo presidente do goberno
seu particular "ano da OTAN". ·
aos reparos formulados· polo responsábel' máAnimado palas resolucións atlantistas toximo ·da Conferénéia Episcopal _sobre os gasmadas no Congreso do PSOE, o almirante Litos militare.s. O señor González ·sabia moi
beral ·Lucini regalou, .na véspera dos . Re is, un '
ben qué, para 1985·, as inversións do iytinisquilo de carbón a cada unha das persaas que
tério ,de Defensa ...:..un total. de 216.099 mi. a inda ere nesa "parvada" chamada neutralillóns 'de· pesetas, a· quinta parte das inve.r- .
dade. Carecemos de "espirito de defensa nasións da Administración Central- medran Uh·
cional", manifestou o almirante, doído segurament~ ao comprobar a ineficácia · daquela
. 13 por cento verbo do ano pásado rnentres .
. que as inversións da AdministÍ"..ación Central
asignatura .obrigátoria coñecida polo grorioe)
m·edran nun 4,7 por .cento.' Pero non q uixo¡: .
so nome de· "Formacióíl del Esp.iritu Nacio·nal". ·Para o ·señor Libera( as causas están
admitir é! evidéncia ... e -tehcionou dem.ostrar¡
moi claras: estamos dominados .por "mino·que, en realidade,:o Estado español gasta me-¡ .·
nos que os países europeus máis achegados .
. rias activas que se ocupan de manter a nosa
E a vella teoria·de que o" mál de moitos non é :.
apatia e indiferéncia apoiadas en conceitos
unha epidémia.senón o alívio clos ·parvos. Fe- ·
, facilment.e manipul~dos i.deoloxicam'ente".
,Pero, non revelan os últimos iriquéritos a
lipe González non . d~beria pensar que a sua ·
capacidade de convicción. é tan grande que as ·
existéncia dun 54 por cento do censo eleitosuas palabras fan parvear aos qu~ non se exral . congrário á p'er~al')éncia -na. OTAN? Si, é ·
pensación, un-significati-vo apoio: o do seu
ción do monarca é un síntoma da febleza na
P.lican por qué é mellor ·mercar Facas que .
certo, mais, qué significa semellante ·dado pa~
pech~r Astano. . · · . ·
'. . ~ ·
¡.
ra alguen que pertence a. uriha orga~nización ,,. maximo xefe . r:nilitar . .';A debilidade ou o - . qae se ~toJ)éJn os partidários da Al'ianza
illarnento equivalen ao suicídio colectivo~'
·A tlántica. Se ·o Xefe do ·Éstado decide abanÓs redactores dos discursos do Xefe do !
onde a d ialéctica maio·rias/minorias ·non
afüm·ou o . titular da Monarquia e ninguén
donar ese papel de espectador . imparcial que · ' Estado deberán mellorar a caJidade dos seus
constitue, precisamente,
eixo· central do
comentoü esta pública excomunión do neuargumentos se non queren atoparse coa surseu ideário? Ao cabo, o se.ñor. Libera 1 sabe
supostamente debe representar e participa
tralismo. Qs que ·acusaron á Liberal Lucini
. moi. 15en- que el non precisou gañar unhas
direc~mente nesta liorta · política será porpresa de que moitos súbditos, submetidos
dilema de ter que ·escoller entre o "suicíd.io·
calaron ante o- discurso do Xefe do Estado.
·eleicións _para estar onde está e, polo tanto,
que os defensores da OTAN Aecesitan xogar
colectivo" e seguir na OTAN, decidan o priNon será .por falta de proba.s~ se o Rei rexeino~ ten a abriga de C:ontar mentiras ao seü
ui:xentemente todas as bazas que -teñeri para
IT\eiro e non o segundo. Por unha .razón m<:>i
. eleitorado para obter bons resultados nas da , ta o !'illamento" será porque ·des~xa o allneaver se mudan o estado de opinión actualmen.sinxela: porque é preferíbel o suieídio na
mento .. E non co Pacto de Varsóvia, precisavirideiro ano. .
.
·
te vixente. Por iso asumen o'risco de corressoe~fadé a que te. "suiciden" . ria OTA N. E
mente . . Por -EfUé, entón, o siléncio? Quizá
O almirante recebe_u algunha crítica públiponsabilizar ao Rei na defensa ,dunha ca~a
.
.
~
máis digno. ·
ca palas ·suas palabras obtendo, come;> comporque non se quer reconecer que a m~erven qUe non suscita o entusiasmo popular e que
XESUS VEGA
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'Segue a .agresión contra Nicará9~a

Honduras, trampolin para a int8rvehCión.·
.

1

ha 'constant-e pres-ión contra o, sa~dinismo para o caso .de que a revolu, ción nicaraguense· collese un · vieiroi
Desde o .derr.ubamento en 1979 da
contr.ário aos .•intereses .d e Washing.qita_!Jura, r,~omocista. en ·_Nicarágua e. o
ton. Esa pol'ítica, seguida· polo presifriunfo da revolución sandinista na·
,q'uel pa_ís ce11troamericano; o esta- ·deríte . nordeamericano· James Carter
. blishmen{ imperialísta perdeu unha · no último ano do seu mandato, colieu riláis pulo a partir de 19S1, can·importante baza no taboleiro internado chegou á presidéncia .Ronald Rea- ·
ctonaf é un precFado ponto de apoio
gan, quen adoptari;:i unha postura de
para'. os manexos pol.íticos da rexión.
gran_hostilidade de cara á revoluciól)
Moi de seg-uido, o Departamento de
sandinista. .
·
Estad0 e o PentágÓno botáronl le o
Ao
ásumi~·
a
,presidéncia
de
Honollo a Honduras para i·ntentar susti-·
duras Roberto Suazo Córdova, o 27
tuir a servicial satrapi.a somocista que
de Xaneiro de 1982, facilitáronselle ficaba perdida como cabe~·a c,Je ponte
moito as causas a Washington. O predos intereses nordeamericanos en
sidente Suazo, que ·gosta de andar
Amér:cia Central.
A causa deu comezo facendo . que · con phapeu texano polo s13u país,
deu ·Vía libre á 'penetración militar
Honduras servise como refúxio aos
fuxitivos sicár ios de Tacho Somoza
nordeamericana en Honduras ·até o
· desde o mesmo intre .do triunfo ~an- . ponto de converter a pequena . r~pú-·'
dinista. · Desde o ponto de , vista · blii;:a centroamerkana nunha. -importante peza do Pentágono: no-timitó. washingtoniano era de moito interé~
rio hondureño fixéronse bases m ili- .
que se conce.ntrasen en território
hondureña, perta da rai-a cop , N icará-,' táres . e campos de aviación, ademais
gua, vários, r'T)illeiros de gardas somo- é:te realizar ali importantes. rnánobras
cistas. Dese· x'eito poderian constituir- terrestres ; e ae.ronavais, ta is como as
denominada~ '.'B ig - Pin en · 1~ .·e'- 11.',
se como un exército de reserva e unXESUS CAMBA E MAR IÑO
1
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. Caras novas .fítannos desde as plánas dun xornal. A meirande parte
. ten un oll~r severo, penetrante,
parecen ollar "non como os vivos';. ,Vese que son ampliacións de
. fotografías de documentos persoais ou ,de arquivos familiares.
· Son 22 eses retratos de mozos cor~·
tadores do café, caídos en combate desigual· perta de Estel i', cidade .
do Norde de Nicarágua; cando se
dlrixian nun camión cara ás plantacións.

1

AN:T

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

•."Ahuas Tara"

e·"Gra~~ctero" le M. .
~~ .
. .
. ' E ben sabi,~o q.u~~ apresen~ia:'. mft~,- .. -~~-~~
:tar nordeamencal'.)a en Honduras, di,·-~~· >

lrixida a .amedrentar aos Sándinis1'as"

(Para remitir .a A NOSA TER RA unha vez quberto en MAi USCULAS)
•

•

. a calquer outro réxime revolucioná' río que pudese sur.dir en América
¡central, non se limha a despr~gar uh
¡agresivo arrriamentismo .. Eh:distintas
,ocasións o goberno nicaragüense ;ten
denunciado ataques a · bombardeos
aéreos procedente.s de territo~ioilon- .
dureñ_o . Non ·obstante; de maneira
contraditória e con 'flagraflte cinismo; .
a Administración nordeamericana de
Reªgan insiste unha e outra vez que .
Nicarágua emoarcouse nunhá parreira
armam~ntista e abriga intencións
agresivas de cara aos seus viciños. Esto non é máis gue. ó vello conto dé vi- '
timário que acusa á.sua v(tima.

'

< (~

·<'·
~'

... ,

·

1

BOLETlf\I DE SUBSCR,ICION A A NOSA TERRA
1

O comb¡¡¡te foi rápido. Durante
v.!nte minutos defendéronse con
cinco metralletas que levaban no
camión os rapaces de T elcpr, Cen·
· tro Nacional de Télevisión e Rá·-·
dio-com~nieacións, que po; aqueles dftcls1 ao mesmo que outras ins~ titucións do páís, enviou ao seu
pers"Oal a recoller café. Cinco fusis contra dúcias de ametralladoras
de groso caHgre e lanzagranadas,
que comezaron- a · disparar nunha
emboscada tendida desde un outeiro da estrad~~ Unha das grana- das acertou no . motor, a segunda
"explotou na carrozar.ia. Só catro
dos cortadores sobreviveron. Os
feridos · da metral-la · agacháronse
nunha fraguiza e viran como, tan
pronto cesaros os disparos, 300
contras achegáronse ao camión, de
onde sai'an os laios dos feridos.

•

Nome, ................................................ .'............ ., ........................................ .

~~~ii~~I~~::: ·::::::::: ::::::::: :::::: ::: :: ::::::: :: ::::::: :: :::: ::~ ::: :-::·:'::::: ::::: ::: ::':::::.:::: :::~::·: :: ..

Povoación ....... '. ........................................~ .... :......·.... : ... D. ·postal. ...... ; ...... .. ·
Prollí ncia ........ .............. :. .-..... •.. ..... : ............. :.................T e'téfono .............. .

Os ·atacantes limpáronlles os .
petos a todos os que ficaban no
_ O xeneral Gus~avo Alvarez , Martí~
nez, e.x-xefe das forzas -armadas honcamión, remataron a alguns a
Subscrébese a_o periódico A NOSA TER RA por un ano ao précio de
dureñas, . foi . se ' cadra o auxiliar. máis
baionetazos, barrufaron o camión
2 ..500 pta :.. (Estado español'), ~.500 pta (Europa)'· 4.500 pta. (resto ·d o
yátioso con que con:foLt a 'Ad1J1inis·d.e . gasolina e prendéronlle lume.
munao).
traeión re~ganiaña para impulsar · a
Moitos arderon vivos.
·militarización de Honduras e levar a
goberno de Suazo Córdova para que
"Onte seis, hoxe vintedous,
FORi_
v.iA DE PAGO
· cabo a estratéxi~ de apoio aos contrarenegó'cie as condicións de colaboraquén sabe cantos nicaragüenses
-! sandir:iistas nos seus ataques a .N¡caráción entre Honduras e os Estados
inocentes cairán mañá, abatidos
a) Subsai'cións para o Est(!do ~spañol: b) Para o resto do mundo:
gua. -Alvarez Martfnez favoreda aber- · Unidos. O goberno hondureño péde,,
polas balas dos mercenários nor- .tamente a- colaboración militar cos
lle á Administración · Reagan qúe reudeaniericanos
?", si nalaba en entreCheq.ue
bancárío
adxunto
.
~alón bancário adxunto
Estados Unidos é ·que o territÓ~io de -· .bique nos Estados Unidos os doce
vista ao diário "Barricada" o seR_eembolso (máis 80 pta.)
.
Xiro internacional a nome de
. Honduras fose. usado como .santuári'o
mil rebeldes antisandinistas no caso.
cretário do FSLN, Agustín Lara.
A NOSA TEHRA, apdo. ' 137-1polos an.tisandin'istas. Esa · súpedita- · de ,qu~ fracasen na sua campaña con"Nos próximos días, a actividade
Vigo.
..
dón de Honduras ao papel dunha ba- -· trarre'volucionária. Ademais, Suazo
dos contras aumentará. Os ataques
se ou trampolin para a intervención
Córdova quer que os Estados Unidos
dos bandidos estarán dirixidos aos
mifitar nordeamºe ricana causou moito
deixen ' de seguir tratando ás fórzas
cortadores. O obxectivo que perPago .domiciliado. Neste caso_cobl'ir
rese_ntimento nos compañ,eiros de armilitar~s nordeameri.c anas destacadas
seguen é frustar a recollida do ' caos dados do boletin adxunto.
. mas de Alvarez os que provocaron á
en Honduras como .p ersonal diplomáfé". A exportación. do café pro~~~~~~~-~-~-~-~~~~---~~~~~-~-~~ . iua expu~ión dopa~en Marzodeste
áno recén finado. Desde entón Afvatico qu~ é o que v.eñen facendo até , . porciona á República parte imporagora.
·
tante dos ingresos de divisas.
Banco/Calxa de A!orros .. ...
.... ..... :, ..... Canta/libreta .. .'............. ..
rei Martfnez xuntouse con 'outros d'o
. Por ' outra banda está 0 tema da
.
Constituídos.fin tres ' agrupacións,
seu grémio no exilio dour-aélo de M ia"axuda econf>mica e mili~ar"' e este é. · dous milleirns · de có'ntrarrevoluTitular canta ou l'ibreta ...... ... ... : ... .... : .... ; .......... , ............... ..................... : .... ¡:, ....... : .... .
mi.
.
o pé por onde coxea ó goberno 'de
Don:icílil'.l da suc~rsal ........ ..................... .. ..................... ... .............................·........ .
cio,nários selecciolílados declararon
' Pero grácias aos seus efjcientes serSuazo Córdova. Durante 0 ano fiscal
Pov_oació.n . .... .. ... .. ..... ... .: ...... .. ............. , ...... ... : .... ... Prov{ncia .... .. ......... , ..... ..... .. .".... .
que esta s~ria a "ofensiva definitivícios,.. como :recofíece . ~ prensa- ián1984,, rematado O ¡, pasa~· 0 30 de Sevau.
qui,
Honduras
tense
cor:ivertido
·
n~
.
teml'.>ro,
.á Administ:ración Reagan
~
- - - - - Dirixíndose aos xornalistas, o
"base prinCipal. das actividades milita- · "deulle" a Honduras un total de 246· ·
BOLETIN DE OOfvHCILIACION
comandante do batallón estudanres nordeamericanas na América Cenmillóns de dólares en axuda militar é
;_
,.¡..
til de producíón que· r.ecolle o café
-tral". E máis ainda, os plans de coneconómica. Para 0 ano fiscai' 1 1985
ria rexión de Matagalpa, declarou.:
tinxéncía do Pentágono .c onsideran
Reagan rebaixoulle. a asignaCió"líl, xa
'
~ os 190 combatentes son consque
Honduras
terá
que
ser
usada
co,
que
.Honduras
so'mente
.
receberá
202
Baryéo/Caixa de Aforros .. :... ~ ......... ...... ,.: . .-......·•...........•..... .,.................... :..... .
rr'
i
o
amáis i_mportante área·. de.qespre -. . millóris. E isto é ,0 que eStá xerarido . cientes de que recollendo café
Domicílio da su~ursal .......: ................ .. , .............. ::-. ....................................... .
cumpren cun deber patriótico. Pe ~
gue para as forzas · nordeamericanas
tensións- internas ·en Honduras~ A
chegado o caso de. que se:Xa necesáriá
Nú~ero de conta 'ou libreta ......._. ............,............................................ ·..... ·... .
burguesía criou la do goberno. quer .. :ro nós precisamos que vostedes, os
representantes dos meios de infora intervel')ción militar directa dos .Esmáis axuda eco.n ómica, e pola .s.ua
'Povoación ............................................. ; ......... : .... Provínica ........... :....•........ :
rnadón masjva conten todo isto a
.
. \
.
tados Unidos. n·~qu~la re>.<ión. lso ao
banda os mil'itares redaman un mínítpdo o ·p1a·n eta. Que a sempre poTitular canta ou libreta ... :........... ., ................................_.... ;...}........ ~··· ········ · ··
men9s é o que din os próprio·s fún- · mo de '400 millóns de dólares en ar. cionáriós da Administración· Reagan. __mamento ·para· os próximos 'c afro 1 deros·a solidaridade ·internacional
Sérvanse toniar nota de atender até noyo aviso, e con cargo á miña conta, ·
co no.so país nos ax4de a impedí~'
Esta situación de crecente depen- . anos.
,
os· recibos que ao meu no.me lles sexari a presentados por Promocións Cultu
déhcia e· sometimento aos plans políComo se pÓde ver, non é que se . a agresi.ó n. Todas as persoas ·horaf s Galegas S.A. {A NOSA TE.ARA)
nestas . do planeta ·están ao lado
tico-militares do . intervencionismo
poña en cuestión a dependénciá. O
de N.ic~rágua". . .·
nordeamericano,
ten
xerado
un
gran
.
gue
se
busca
é
que
os
iánquis'
paAtentamente (firn;ia) ·
descontento entre os honál.ireños, ao
guen mello~. Se dí;ln máis . dólares,.
ver 'como QS militares iánquis pisoHonduras poderá seguir sendo o
VLAD·JMl'R PARAMONOV (AP,N)
trampplín privilexiado para é! íntertean a _sua so.beranla. Destiiltos secta'~~-.--~~~~--~-~
. ~~-~~~~~~~-~~-~~~~ · res políticos veffen pre~onando ao
venciór:i.
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As débedas dos clubes ,
profisionais de fútbol pe•
Primeira, Segunda (A e B)
ascenden ·a,case 1.6 mil millólis
de pesetas ~undo consta no
informe facilitado polo.
Presidente da Liga Profisional
de Fútbol, António Baró, '
ao Secretário do Estad9 para o
·Deporte, Rom_á Cuyá~.
Pretenden os clubes que.a
Administrac.iqn_, se faga cargo ,
destas débedas aumentando a
porcentaxe das quiniel~s.
Mentres -Romá Cuyás Qeclarou: "parecenme moitísimas~·, a respeito destas débedas, os presidentes dos clubes
sen excepción refírense nas suas de¡;claracións a que_estas son moi ba ixas
se se ten en conta o tempo que levan
estes clubes funcionando.
Está visto que - non se .consola o
que non quer, xa que calquer empresa minir;namente responsábel coas dé bedas de máis de mil millóns que ten
o Real Madrid, tomarian medidas que
non fosen presionar á Administración.
Destes 16 mil millóns, 6 mil corresponden a débedas que estas empresas do espectáculo, chamadas clubes de fútbol, teñen coa Seguranza
Social. A estas empresas con grandes
presupostos e que empregan poucos

trabal ladores , non se lles pcesio(lou; , deiramente os. >Cogadores, -os pr9fislorgou fJen na<la polp ~ , , nais, quen l~vasen esa_poi:_centax~ -xa
estilo "p ,
"ágañ !fectiv~~reSfas -· -qúe _eles son qs verJfade,jros .donas da
débedas. Nen pása 'o mesmo con ou- sua imaxe. , .. . .
.
Polo demais o Gobemo pocferia
tras empresas que se ven conde~adas
a pechar polas cargas djl SS e ~s .nulas ·presionar de várias formas, mais se .un . .
saídas que ·11e oferece a Administra- Gobemo se declara progresista, para
ción. ,
~
'
- facer-lle acéitar aos clubes de fútbo! o
E estes dos. clubes un claro caSG de aparecer nas quinielas. - ~ ··
,disérimir:iación entre empresas. AlPero estraña sobretooo que a-· Ad~én pode argumentar que estes clu- ministración se' vaia facer. cargo das
bes, empresas,· cumpren unha -fun- débt!clas dos clubes grandes e abando' ción 'social. Cousa autodiscutibel xa ne a tOdos aqueles clubes que están
'q ue pqr-e5a regra.de tres de que en- · loitarlcto
· verdadeiramente polo de1
treteñen a xente, tamén haberia que - porte, polo deporte de base. Eses sedarlle o mesmo státus aos circos. ás gur:amente qu_edan fóra de _toda axucompañ ias de__ teatro ou de -títeres da nunha ·medida ·q"-'e non se pode
que andan cos lli!onos polas ruas. Ta-- considerar socialista.
.
mén entreteñen, div;irten á xent~ ¿
Polo demais, o Goberno a inda non
Outro dos argumentos que empre- artellou nengunha -rnedida para congan os clubes é que eles xeran coas trolar estás empresas que van oenefiq u inielas millónes e millóns de pese- ciarse dos cártos de todos. Xa é hora . .
tas,-case un billón riestes anos. afir- de que se artellen (pór qué non o' timan todos cheos de razón.
"
xo ainda ·o PSOE cando era unha das
Esquécense cando fan- istas :atir- principais reívindicOCións dos reito·
macións, cando presionan; de moitas. res do partido fundado por Pablo
moitísimas cousas. ~
"' lglesi~s) ; a~ , funcionamentos destas ,
Non queren sabeF que o xogo é empresas";'-~ que _non teñen un status
competéncia do EstadÓ e qu' e este próprio e funcionan con grandes pri~
quen ten capacidade de autorizar ou ,,iléxios e sen que os seus , mandatánon "os .distintos tipos de quiniela. rios se fagan responsábeis da J<estión
Que os clubes peclen unha procenta- de nengun modo. De seguir asi as
xe pola utilización do seu nome? Po- cousas.. poderán ·seguir endebedándoden pedila, pero tamén é
que as se canto queiran até qae o Goberno ,
quinielas en si apoi~n en certa manei- lles volte sacar as castañas do lume.
' ra ao espectáculo, fomentanzo a· afeizón ao fútbol. Ademais serian-verda- ·

un entrenador:
•

certo

de

11

•

,"-JO... ' •

rion

se1 >coga ~c0s 'pivóts, 0H€órit0s_,,,
suplentes teften tál mentalidade de 'supléncia que cando saen á cancha
. ,
Din q~e unha ·retirada a tempo é parec.en xuv~nis. ·
unha vitoria. Porén'" non é doado · Outro caso é o de Sibílio. Serra
para ninguén aceitar as condicións tivo que fácer aqui o traballo de
que fan inevitá'1el unha dimis~ón. · paj dun pequeno irresponsábel.
Antoni Serra. ese entrenador
Tocio xunto dá unha magoante · ··
con faciana de dirixente ruso, d~- impresión que se solucionou sem- ,
catouse nunha semana da inevita- Ps:e · pola calidade individual dos
bilidade da sua. Tres derrotas con- xogadores e a vale,ntia do entrenasewtivas son- moitas réJZónS para· dor.
un Bar~ que na última tempada
Apesar de q_ue a sua d ~misión
disputou as finais de Liga e de Co- aseméllase a unha fuxida fóra de
pa de E1;1ropa. Unha delas perdeu- tempo, Serra pode deixar o banna o equipo, a outra a directiva.
quiño coa testa ergueita. Am9sSerra' serñpre fou un exemplo trou a sua capacidade de entrenaacatamento á superioridade. dor e fixo do 6an;a un dos JTieiCerto é que -o deixaron traballar, randes equipos europeus. Duas lipero un c!ube como un Bar~ ten - gas, cinco copas do Rei e dous
demasiado traballo para unha só subcampeonatos europeus en seis
persoa. Seis anos facendo todos os anós. danlle un crédito indiscutí-traoallos da sección queimaron a bel.
.
un dos entrenadores máis capaci- .
Agora o equipo atópase funditados do basquet estatal; · ·.
do psicoloxicamente'e Serra recoPorén. é certo que ' o equipo ñece a sua incapacidade para lle
non ten esquema claro. Non ~o-- erguer a moral. iaise responsábe l
gan para Epi -pero cando non sa- da situación e dimite. tso éhámase
ben qué facer co balón tentan que honradez e coeréncia prof isional.
superEpi" axeite .a situación. So- :Se moitos dirixentes fixesen o
_lozábal 'estancouse hai dous anos, 'mesrr'IO. "outro galo cantaria. '

RICARDO.RIVERA
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Reencóntro .Con Eduardo
·eianco~Amor entre as páxinas~
dun libro ~éllo folleado de vagar
XESUS CAMPOS

Desde que cornecei a colaborar en
A NOSA TERRA con estas estampas variopintas (colaboración que
foi iniciativa de Pepe Barro e título que debo a Salvador García Bodaño, excelentes amigos e mestres
a - quen me permito o luxo de dar
coba publicamente hoxe), fuxin de-' .
liberadamente de .ocuparme de certos personaxes. Dalguns porque tiña medo de lembrar aqueles inolvidábeis Retratos de Esguello que ·
Seoane facia semanalmente en La
Voz de Galicia e doutros porque ás
veces as razóns de amizade limitan a
carga irónica ou satírica que sempre
pretendin ofe.recer nas miñas . impontuais entregas.
· Pero claro, un ponse a eséreber e
ás veces -cáse sempre- as palabras
vencen ás fronteiras que un mesmo
se impón. Asi, esta sección fóiseme
convertendo nunha espécie1 de sesión ., periódica de terapéutica psíquica na que vou ceibando ta n im- quela profesor ·meu e que me deu a
pontualniente como a periodicidade coñecer a Proust, a Miller, a Faulk· des-ta heróica publicación, as teimas ner... ademais de recomendarme e
e pantasmas que como cada·1Hlo de f,a cilitarme dúcias de libros daquela
.proibidos, como tamén ' fi~era o peviciñ'o levo nos miolos.
Casualmente, descobro hoxe .no riodista Caparrós, que no franquisillterior dun libro vello, seguramen- mo tiña fama ae vermeHo perigoso,
te intocado desde hai máis dunha cando entre as leituras que o meu
dúcia de anos, un par de debuxiños profesor Garcés _:a quen sigo_reco- .
que Eduardo Blanco Amor fixera ñecendo como un dos intelectuais
-recórdoo ben- arredor dos cafés máis sensíbeis e cultos qu:e trateique enchian tardes inteiras de con - caiu nas miñas mans La catedral y
versas interminábeis na cafetaría do el niño, para min o mel lar libro de
Eduardo xunto con A esmorga e
coruñés Hotel España.
Ainda co risco asumido de que o Las buenas maneras. Lago de devoleitor me considere pedante ou bió- rarme literalmente toda a sua obra,
grafo anedotário de históricos sen coñecino persoalmente no Castro
dire·ito a réplica porque a parca os en. 1970 ou ·1971. Deseguida estabelevou, non resisto a tentación de lecéramos unha relacióo de am izade
lembrar a Eduardo, se cadra como que tiabia durar até a sua marte,
unha hom.enaxe fóra de efemérides que sentin como algo moi cercano e
e adiantándome á parafernál ia futu~ penoso.

Querido director:
_
Eu atrev~ria-rñe .a .dirixir-lle, simple -~ .
sinxelamente, ao guarda municipal de
servizo na Porta da Mamoa con1POStelana; no meu próprio nome, do dos
. lectores ~e A NOSA TER RA ~e, en
. xeral dunha. grande- parte do pavo galega,, qu_e tantos· engarrafamentos lle
· debe, as seguintes cuestións:

Segunda: lE certo que o Sr. Maure, activista notório, dimitiu do seu
posto de responsábel do Liqro, ao negar-se o Sr. Portom_eñe (pór parecerlle e~cesivo, non porque non lle agrada-se) a que a primeira colección da.
abortada -até agora- Editorial Nacional. levase por nome ülskra", oomo o
Sr. Maure propuña e o Sr. Pousa
apoiaba? .
~
-

e

t

Dez;.pergLJntas ·.

Primeira: lTen coñecemento o
axente da porcentaxe do ouro de
• Moscu q~e mensualmente pasba . á
KGB. ao Sr. Alv·a rez Pausa e compañeiros de viaxe da avermellada Dirección "Xer:al" de Cultura da Xunta de
Galiza? -

lúcidos e dementes poderosos foron
estre_itando unha relación que me
foi dando móitas claves de moitísimas causas. A sua amizade con Larca, o seu ·papel na realizac ión dos
Seis poemas galegos de Federico
(expefiéncia -que intentei repetir ~n
1979 comprometendo a Eduardo e
a ·A lberti no decurso dunha cea en
Compostela, logo dun aeto que eles
dous fixeran en Bonaval, en apoio _á
candidatura municipal do PCG; equé les aceitaron. A morte levouse
tamén o proxecto
as veces que
vexo a Alberti recórdame invariabelmente o bonito que teria ·sido
volver a unir na poesia ·a Galiza e
Andalcida atraves de dous. sob revivintes e ca nexo comun de Eduard_o) . .
Semellaba un_ cardenal do Vaticano con aquel porte galante e o cara · do seu centenário. De maoeira
Dunha homenaxe que lle fixéra- belo . branco; 'co movime·rúo das
que solicito a desculpa · e disimulo mos un grupo de ·rapaces da Xuven- mans debuxando palabras no ar;
do leitor, unha vez proclam~da a tude Comunista, nunha moderna· éorÍfundtndo aos cregos de aldea. co
mipa condición de galego adoptivo casa de comidas da· Goruña, conser- seu d·omínio da Teoloxia e facendo
de base sen ánimo de medre. Ade- vo a memória do · seu brinde pala dublCfa r da fé : a máis dun desmonmais,1 sendo de raza negra como son mocidape e contra a vel lez e tamén tándolle un por un os argumentos
( 1), mamente poderia sequer chegar a surpresa dos noviRos comensais ao de Santo Tomás.
Encantáballe tomar o café nas
a fácer currícu lum como conferen- se atapar ·cun vello tarí novo coril,o
mesas camillas e pontificar coas seciante polivalente en asoeiacións todos nós.
culturais da montaña luguesa .Tardes inter'minábeis de cafés re- ñoras :de bóa fam ília. As veces, inTiña eu t rece · anos (acabo de-- pletos de comentários, de histórias, , tencionadamente e par¡:¡ bulrarse da
cumprir . os .32, que manda · caralla), aventuras e desventuras de Ourense, ignorán_cia burguesa, variaba o mapa
cando Miguel González Garcés, da- do exíllo, da emigración, de tolos americano ·e colocaba a Montevideo
na Pa~agónia, a Ayacucho'. en Santo
Domingo, a Quito en Dinamarca como bárrio periférico onde a 1íngua
oficial imposta pola emigración asturiana fronteir iza era · 6 castrapo.
Falaria horas e encheria fólios
sobre Eduardo; pero permítame- o
leitor esta parrafada psicanal ítica
coa que me curo un sÓbi~o deber de ·
homenaxe motivado por estes debuxos que se reprdduéen:; e nos que ·
fustiga a .un · poeta lírico con bócio
(resérvome a persoalidade do satiri.zado por· cortesía e agradezo a falta
' de dotes de Eduardo para ·a car icé}~_
tura recoñec1bel) e nos que retrata
a Baraja na hora da morte vertendo
o séu postrer orín nun penico. A
diminútivización da sua firma, deliberadamente cursilizada, débese' a
que estaba reafirmando a sua condición · homosexual; 'condición tan
norm'al e corrénte que ainda hoxe
se lle segue ocultando, como se fose '
pecado. Pois pastos e dispostos, e
ainda qu~ serva como homenaxe solidária a Eduardo, eu tamén son maricón. E remato con novas disculpas
a quen aguantoLi até aquí. -Noutro
número xa falarei mal de alguén,
que mariconazos dos de verdade si
qué h~i. E acentos.
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Terceira: lNon é posíbel que na
rodaxe da "Mamasunción", baixo
,. ~nha en'trañábel capa de inocéncia,
.se agacha-se unha pezoñenta chamada ·á revolta consi!\tente no convite a
todo o povo galega do queime de papel moeda .e conducente ao "crack"
do sistema, cousa que o Sr. Pausa teria argall_a do de antemán?
Cuarta: lNon ere o Sr. guarda mÜnicipal que o próprio nome do director da devandita - fita -Chano- ten
·re-sonáncias escuras co _terrorismo internacional, como o teñen os nomes
de "\iVilson" ou "Carlós"?
Quinta: lNon pensa vostede que
as siglas que .aparecian en moitos dos
tendenciosos cartaces da D.X. de Cultura, acochada-se case invisíbeis -retiro-me a ese sospeitoso BC&D-;--· lonxe ·de ser a in xenuidade que ninguén
ere -,-J3 arro, Campos, & Diaz- fose
unha subliminal consigna; produto
do · mais que probábel contubérnio
Hassan-Pousa-Gadafi, do tipo Bolchevismo, Conspiración & Dinamitaxe?.
·

Sexta:· Seguindoicos temas ·visuais,
aos que 1tan afeizoado era o Sr. Pousá, 'que como bo' extremista revoludonário coñecia o poder da imaxe en
povos pouco culturizadqs lnon pensa
que permitir a difusión 'dunha foto
como a do Sr. Xurxo Lobato na que
no naso presidente observa abraiado
o comportamento pouco ético ·de
exemplares porcinos era unha clava
recordanza ao povo dos sucesos de
-"Bahfa Cochinos"?
Sétima: · lNon é mais que sensato
supor que a aireada resposta de 18 diputados de AP -18, nón todos- defendendo ao Sr. Barreiro que entregou "todo o poder aos blocos" é a
proba mais notória de que a conspiración está en marcha e de que a sovietización ?ultural se achega?
Oitava: lOue acontecería de ter-se
producido esta situación nun Parlamento -por pór un caso que se r:ne
acorre agora, o británico- no que a
cultura non estivese en mans extránxeiras? lOue aconteceu no ano 51 co
diputado Harrison, axente infiltrado
dos axentes de Stalin?
Novena: lE alleo o Sr. Portomeñe
ao mecanismo conspiratório? lNon
foi el quen chamou ao Sr. Pousa?.
Mesmo lnon é sospeitoso o nomeamento presente do Sr. Moreira Matalobos? lOue clave se acoGha aquí?.
Dita claramente · la que "lobos" se
tenciona matar?
Decima: Para rematar, Sr. axente
municipal da Porta da Mamoa lnon
estaremos diante _dunha ampla operación global, encarregada a- facer de
Galiza a Baviera vermella? lA que veñen as declaracións do Sr. Herrero de
Miñon, apoiando ao Sr. Rivas? lNon
sera o Sr. Herrero, transfuga de .UCD
como se sabe, a conexión maoista na
Península, que teria como derradeiro
fío ao xa mencionado e tamén dimisionário Sr. Maure, ex director xerente de Edicións Xerais de Galiza, sucursal comprobada de Edicións en
, Linguas Extranxeiras de Pekin?
Seu afmo. e s.s.
A. MACIÑEIRAS ·

á'

E.~te dibuxo que hoxe publicamos e ogue tiña que ter sai o no numero anterior de A NOSA TERRA no lugar da fotografia que ilustraba as prediccións
de X.I. l)ibo. Pedimos disculpas polo erro que agora enmendamos.
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Editorial Revolución

Re vis las ele p6I u quería
"Vigo, a cerfas horas da ñoite, pa~
rece unha peluquería" decia A.R.
Reixa nunha entrevista publicada
neste mesmo xornal."Tintimán", unha revista de recente aparición nesa cidade, parece asumilo ·perfeitam ente: "Este
número pretendémolo homeríaxe
ao modo éla moda máis relegado
ao último término: a peluquería",
traducimos da sua editorial. E o
que &e di propriamente unha re1 ista de peluquería; atentos os
,que utilizaban ese· nome para designar a certo tipo de pu blic.acións ·
pois a partir de agora incluen un ·
novo título.
Tintimán, como un pouco antes fixo na Coruña "La naval'', posue unha estupenda apariéncia de
cor, acabado e presentación en xeral. Os anúncios de· peluquerías,
tendas para noivas, peletarias locais nocturnos habituais, etc., ~on
tan Gl!t11 deseño próprio que busca
chocar o menos posíbel co resto
da revista. E a técnica con trária da
que seguen outras publicacións de
carácter informativo, onde a publicidade debe aparec~r claramente diferenciada dos contidos; nestes casos, en cámbio, dase a circunstáncia premeditada de que un
non sabe moi ben onde empeza a
publicidade e onde o resto do produto.
Estamos ante publicacións feítas máis para mirar que para ler.
Ao que hai que engadir que os
textos en vez de contar ou argumentar, son guiños, "orixinalidades", formas máis ou menos bonitas, graciosas, "epatantes" e sobre
todo sen intención de trascender.
Poderíamos dicer que estas publicacións lembran, nalgun ponto da
sua estrutuia, os atavismos relatados por Jack London. Substituirian o "pensamento" polo "grito", como en "Antes de Adán".
Voltando á caracterización xe-

géncia, en Galiza, · vai ser criada
pola via-·da vestimenta" di' no seu
último núm'ero a revista nacionalista "Espiral", nun artigo referente á moda. " ... Antes para poder
. pavonearse de purgués ilustrado,
compria ter escoitado a Ravel e li. _d o ' a Proust; agora ahonda con situar ben as gramalleiras e elixir o
tono axeitado. Nunha sociedade
esquizoide como a capitalista, a
inútil procura de identidade leva a
torriar formas dramáticas. Desta
. maneira o valeiro psicolóxico do
"Eu" énchese coa roupa e a estéfr·
ca, rn;rrcisismo da pura repr.esentación, verda1leiro fetiche da persorialid<!-de. O burgués xa non pode
definirse polo_. "eu _penso", senón
polo "eu visto"" remata dicjndo
"Espiral". ·
Manolo Fer:rer.as perguntábase
en Radio-3, ' despois de comentar
a ~parición de "Tintimán" e "La
Naval", se aos galegas se lle esquecera o idioma: Efectivamente, ; 'a
. proporción de galego útilizado en
ambas· non· supera o dez por cento, e isa grácias 'a certas firmas de
habitual coerép.cia lingüística. A
liña está clara: de-fínense polo universalismo. Magba de que o universalismo é algo qué só o propor-.
cio.mi... a calidade e, ao fin, que non
- se recoñece no nacional de conta- ,
- do se ve mergulla~o no' provincia- '
no. Eles mesmos o din, unha é co-·
. ruñesa, outra é viguesa, como "La
Luna" é madrileña. Trátase da actualización, acorde cos tempos e
coas variacións pertinentes, da vella tertúlia .de café de capital de
província, pero · sen Proust ·e sen
Ravel.
"
ral, pódese encadrar dentro do es-· .
. Mentres t~nt-o, leitor., yost~de
tilo da revista americana "Interview" editada desde. hai bastantes ' ~ pode coller a sensación d~ que,
anos por ArÍdy Warhol..
·
sen cor, sen couché, sen un estudado deseño, este papel que ten
Visto, .logo existo
na man só serve para envolver o ..
boeadillo. Mágoa.
"Pensan que a caréncia de burgue=/
M.V. sia ilustrada, tipo PNV ou~onver.,.

Un traballo: oportuno

'\.

moso título elaborado polos pró·
prios tµpamaros. ''Escrito en Euskadi. Revolución y cultura", da
autoria dun dos máis destacádos
intelectuais, fieis ao ideáriÓ ·revo~
.r lucionário, Alfonso Sastre; este libro .re·colle unha série de artigos
publicados ao longo de vá¡ios anos
en "Egin" e "Punto y ªora" principalmente. "Cristal del Tiempo
1933-1983", recopilación de traballos de José Bergamín.
Dentro da série "Literatura",
E.R. oferece, aáemais do antes
mencionado '"Bloque H", o prémio "Casa de las Américas 1980".
"Los dias . de la Selva" de Mafio
Payeras, precioso . libro que relata .
as vivéncias na selva de vários guerrilleiros guatemaltecos.
De E.R. citamos por último duas escolmas da Monthly Review
. corresportdentes aos anos 8~ e 84 .
·Esta revista internacional, auspiEditoriaL Revolución chegará de
ciada polos intelectuais marxistas
contado .aos 40 títulos publicados.
nordeamericanos Paul Sweezy e
Estes dias vimos de receber os
Harry M;agdoff, deixóu de publidous últimos: "La socialdemocracarse íntegra en esp.añol nos últicia del su'r de Europa" de J. Pe- mos anos, recollendo Editorial
tras, dentro da colección "Textos
Revolución a laboura de escolmar
Bn;ves" ~ "Bloque H, balada de
e dar a luz alguns dos seus melloun combatiente · del IRA" de R.
res artigos.
Faligot, série "Literatura".
En resumo, E.R. contribue a
Esta editorial -vencellada á esrevitalizar no ideolóxico, panoraquerda revolucionária do Estadoma editoriill do Estado. Os mériestá a acometer hoxe, cáseque en
tos non poden ser regateados en
solitário, a tarefa de dar a q)ñecer
canto que as obras publicadas: ao
~os leitores algunhas das máis intemenos as que nós pudemos ler,
resantes obras, escritas e:r:i todo o
conseguen reunir unha calidade
mundo, - desde unha perspectiva ·
máis que aceitábel e unha ameni- social e crítica.
da.de por desgrácia non demasiaD~ entre gs títulos publicados
do frecuente.
até agora entresacamos "La alterQuen desexe facerse con al-nativa militar .. El · golpismo desgun
<lestes libros poden dirixirse a
pués de Franco" de Juan Celada e
librarías
especializadas, á própria
José Luis Morales, o .xornalista au-·
editorial, Gran Via 88, Bloque 6tor ~a famgsa saga dos Rosón ·en
90, porta 3, Tf. 2418117, 28013
"lnterviu'', esta obra vai pola terMadrid
ou en Galiza: R/Hórreo,
ceira edición,, con máis de 30 mil
19, ese. D, 1o A (Edificio Viacam.e xemplares vendidos. "Argentina
bre) Telf. 589519 (Santiago) e
Cómo_ ma,t¡u la CJJltura" obra d~
R/López de Neira 5-3º Teléfono
v~rios' autores entre os que figuran.
216384 (Vigo).
.
J. Cortázar, E. Galeano J. Gelman
etc. "Actas Tumpama;as", un fa.
. M.V.

Encontro de··Asociacións culturais
nou discusións sobre a representatividade da reunión, que - segiu
adiante con intención de realizar
· reunións locais e zonais para integrar ·ás entidades que non acudi-

A confluéncia nunha
.federación de asociacións
cu~tutais, criada a p~tir da
xa existente, e o ihício dun
proceso de discusión
.
sobre esa nova plataforma e
para a elaboración dun
·
"manife'sto cultural" que
analice a conxunt.ura actual e
as liñas de actuaéión son as
_conclusións prineipais do
encontro do asociacionismo
cultural de base celebrado
O- pa8ado domingo., 13 de
Xaneiro, en Compostela.

ron :

. A

primeira parte da reuruon
cinf{iuse a repetir as críticas que
xa foran feitas en N ovem bro: falta de equipamento, política amiguista na adxudicación de subfencións, falta de asesoría xurídl:ca
de circuítos organizados, etc.. :
Alertouse tamén sobre a actividade de certo tipo de entidades prívadas que tenden a ir ao copo, saturando a oferta cultural.
Nas medidas concretas a levar
adiante, estudouse a posibilidade
de mellorar a coordinación entre
asociacións, acordándose iniciar
up procesó de integración nunha ·
federación nacional que aproveitaria a xa existéncia da Federacióñ
de Asociacións Culturais galegas,
entrándose nun proceso de discusión que ha culminar en Abril
nunha nova reunión en Santiago
que estabelecerá· os estatutos do
novo organismo e _,e., laborará un
manifesto cultural. . ,,, .,

A reunión celebrada
en Santiagó é ·
consecuéncia di
recta do debate o.rixi
nado ño 1 Enc¿ntro
de Animación SócioCultúral celebrado en No
vembro pasado. Naquela .
,
ocasión as asocifcións presentes
criticaran a conceición elitista do
Encontro e conseguiran formalizar
unha reunión do chamado "asociacionismo de base": Constituída
unha comisión de diferentes entidades, convocáronse a .roáis · de
350 asociac!óns das que asistiron
un grupo de 32, feíto que orixi-

...;~ti~J:/át.~k\~ ., •,
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"O actor é

un reflexo do munao"

O actor é un inSttumento moi
Am.old Taraborrelli nasceu nos Es•
J
q>mplicado. · Unha persoa ten que
tados Unidos, pero a sua orixe é
ser actor porque senón morre. Se
italiana. Titulado ña Unive:isidade
só é a]go aprendido, resulta totalde Filadelfia en Delas Artés, estivo.
. ment~ falso, conv~rtese en algo
seis ·anos en Puerto Rico, trabameramente orgánico, e un actor
llando co ballét San Juan, e este
foi · o primeiro contacto que tivo
ten que se e'°cher de v;,4a,r~PPr1-~9,r)
do. E.un reflexo do mundo~' O tei'c da c)Iltura lii.Spc1n~: ..
,. ;:. ·"'':L ~~ 1; ,,_\,!
-~~ ~
to ten un espello no que se reflee Vin ·a España no ano.60, para
todos <?S problemas que viviestudar llamenco, baile folclórico
lllOS.
'
- .
,
" .' , "
.maraV:illoso e moi rico 'c óma :fodó
a arte en España. O flamenco ten
Cambiou moito a visión dQ teaA expresión corporal forma parte da, nosa vida diária, de 'tal
máis valor agora que hai cómpa,
tro
que se facia en España cando
--..ñias que o est~ utilizando c01:ho
xeito, que nen sequer nos. decatainos da sua importáncia como
· vostede chego_u á que hai hoxe? ·
forma de comunicación e non só
meio de com_u nicación dentro ·dunha sociedade na que ás
repetido como b3ile folclórico. Perelacións humanas son snpemcfais e frias. Camiñar polas-mas é
ro espero qúe isto non se vaia para
Si, cambiou· moitisimo. En ·primáis un actó de inércia que un fueio dC1 e~pre~ón, que non ···~·
babeo, senón que ·se poténcia e se
meiro lugar, quitar a censura axulle dé empuxe p~a criar máis grucontrolamos. E Amold Taraborrelli, coreógraf9;
·
.
da bastante. Hm~~. ·h ai máis intepos e conservar todo o folclore
rés por estudar, de diversificación.
bailarin e pintor. vi!e axudando a todos os qué asisten ás suas
hispano."
Qs actores saben que o seu traba.,.
clases e cursiños, a aprender a contro~ cada acto, .
llo non é tan fácil e teñen · un
Antes de se afincar definitiva· cada movimento do corpo' coma unba linguaxe que achega máiS·
malor senso da diSciplina.
mente en Españ~ Taraborrelli esás persoas e .a un -mesmo. A través do coñ~cimei!to do corpo, , ·
tivo traballando por toda Europa,,
Desde hai um anos~ vense fa.
en montaxes .- coreográficas, pero ' o home xoga un papel máis expresivo e vital nesta sociedade
en obras comerciais.
'
consumista e ~asificada, ~ndeprecisamos 4un respiro profundo~- -· · lando de- que hai aise no teatro.
para non afogar na contaminación d~ incomunicación_colecti.va. _ Estás de acordo con esta opinión?
"Nos anos 70, comecei a coñecer xente do mundo do teatro en
Boubo uns anos nos que si
Madrid, como Xosé Carlós Plaza e
existía a crise, pero hoxe, penso
Miguel Narros, que na actualidade
que o problema é máis a nivel ecoson importantes directores, e con
nómico. As cousas están melloraneles rnontei · diversas obras, e din
do na · 6alidade das: prodÚcións e
clases para actores no grupo de inna calidade dos actores, e hai moiformación para actores que montos xóvenes que se introducen no
tar<?n e que se chamou o -TEM".
teatro e contribue:h a que este mellores, criañ.do ideas novas. Antes,
todó era "underground", toda a
O teatro é máis interesante
xente facia cousas debaixo das
. mesas. Hoxe, isto xa está saindo, e
que a danza
persoas coas que traballei nos anos
70, son grandes-directores,_ · como
Qué foi o que lle atraen do ·
Xosé Carlos Plaza, que o ano pasamundo do teatro?
do, gañou o premio ao mellor director e<;>a obra ..Las bicicletas no
No teatro descobrin un campo
son para el verano,,.
máis grande e máis interesante que
o da danza, e tamén máis intelectuf!.l. Máis interesante polos tex''Una aluno non é unha xerra
tos, a escenografia e os autores. Ispara
encher"
to co:mezou a crecer e f'ixen bastantes traballos con moitos diiecNo tecreno no que se move
tores en teatros nacionais en Mamáis é ·no da expresión corporal
drid. O ano pasado, fixen pbras
Qué é exadamente a expresión
con Francisco Nieva e con Miguel
corporal?
Narros. E tamén cousas para televisión, como Barrio Sésamo.
/A expresión corporal é rascar a
cabeza cunha man ou fumar un-piCál é. o ·seu labor no teatro? ~
tillo. Ev. prefiro chamarlle ao que
fago, experiéncias teatrais, porque
Eu encarrégome de todos os
somos teatµis ·e vivimbs nun munmovimentos. Se hai baile, fago as
do-que é teatral Somos actores e
coreografías e' se non, como o corternos -µn instrumento, o corpo,
po é un meio de comunicación,
que debemos -c oidar.
traballo sobre todos os movimenEu axudo nisto, e,penso que un
tos, cómo andar, ...cóm,0 senta,~. :i. . •
31.uno non é unha xerra para ensobre todo se é unha obra de épo- :
cher, senón unha vela para prenca, onde hai moitos problemas,
.der e eu estou para axudar a prencon capas, colas, telas, pelucas,
der isa vela..· Deste ,xeito, saen máis
· chapeus. E tamén dou aos actores
ideas.
.
un certo ar cie comunicación ros
Eu non entro na clase pata enseus corpos para achegarse máis ao
'Sinar siJ a nivel de información.
público.
·
Dar ciase é unha espécie de criación que facemos dentro de nós
O actor ten que se encher de
memnos, é{ unha participación total. Eu non xogo o papel de pr_ofevida ~on todo
sor, mistu1cifilonos todos, criamos
ideas e cando rematamos, ternos .
Qué é o máis importante para
construido un cast~lo. fixémos alque unha persoa sexa un bon acgo.
tor?
.... ...

xan

"

. 1

Amantia
Mét. Xosé 'QueUán

1,

edicións
:x:erais
de _gafi~ia ·.

.

.

Segue algun ·método determinado para dar cJases?
-

Eu fago ·isto porque senón morro e o meu grande mestre é a vida. Teño unhas ánterlas moi longas e ollos -por todas partes. Fiien
estudos de b~las artes, pinto e todo é unha mesma cousa. Se pillto
nun lenzo ou pinto no ar. coa xente, é igual: Para min é ·maráviflosa
a\ vida, on,de ha~ , moitos teatros.
Ror exemplo,. o mercado qué hai
~en Santiago: E incríbel en cuestión de movimentos, de sonidos e
a xente que traballa nel si é consciente _dos seus corpos, per ~
· non chocan uns cos outros. Nas
mas, a xente vai tropezando porque non están en comunicación co
seu corpo ou cos espácios que os
arrodean.
·

"En Galiza fai falta máis xen- te no teatro_"
Coñece
Galiza?

o teatro

que se fai en

· Só tiyen a oportunidade de ver
actual hai poucq, en Vigo, ao grupo "Itaca". Parecéronme maravi.
llosos, cun nivel profisional grande, apesar dalguns fallos técnicos
que poden superar sen problemas.
O traballo .que están a facer é moi
importante, pero compre máis
xente e axud'as a nivel económico,
porque estas persoas están gastando a sua vida dentro dunha laboura maravillosa para a sociedade.
Tamén son importantes os fes-tivais que se están a montar aqui e
resulta gratificante traballar con
xóvenés que teñen realmente gañas de facer. teatro, moito .amor
próprio e unha -disciplina que deixa unha grande manee á espontaneidade.
Existe moita diferéncia entre o
teatro que se fai nos Estados Unidos ao que se fai aqui?
Nos Estados Unidos, contan
cuns meios incnl>eis, hai moitos
cartos, os actores teñen soldos
enormes e móntanse grandes coreografias. Aquifo é máis comercial e non nie interesa. Góstame e
preocup~e o que está a pasar
aqui, onde o senso da intención
ainda existe, hai espera.IlL.a e mais
cara onde ir.
'
Amold Taraborrelli non ten
pensado voltar á N ordeamérica.
Dempois do cursiño de expresión
corporal que deu en Santiago nunha escola de bliile, en Setembro,
dará clases no Laboratório do Teatro Español en Madrid.
A expresión corporal é unha ar- .
te na que se combina o corpo e a
mente, unha lingúaxe baseada nos
movimentos e, dalgunha. maneira,
como dixo Taraborreli,. supre_ a
falta de comunicación que existe
nas ruas e na sociedade.
CARMEN G. AR ES

· ~Premio -Xerais

de Novela 1984
Carl«JS_G .., Reigosa
(
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de. cuneas ó día, él. chegou a facér; .
nun ·SÓio día, cento seis <lucias, re·
.cord non suger~do .
pas alfareirías galegas, servidor
ten ,·preferencia pola d-e Bonx€ e
pola·:de Bl~ño, sin .desprediaí a nin:- ·,
gmiliá duH<i. : . ; " : ..
··
.Bntendo que '. en Bonxe fpi on- '
de . se conservaron as formas máis
trad.icionais e ·pu.ras. A decoración
é dunha simplicidade e dun primitivismó engaiol4!1'te. As formas redondeadas e' .oircula:res, que seria
interesante -e proveitoso ·comparar·
· cos '. p~troglif ps) .son deli-}:iosas. Te-:·
ñen uri.ha gr'.acia es.pecial. O Manue~ do María, :·o xe co obraóoiro
pechado, foi un grande mest:re de-·
corando. Como ·0 son o lp.daleciG
Lón;tbao e 6 Xcrsefa, a súa muler,.
que,. nalgunhas pezas, logra unhas
froles que son un primor de frescur<l:,, ·espresiv..idade, sinxele'Za con
.un poder de ábstración v:erdadeira- ·
mente exerriplar.
.
· Fora de Bonxe o Mondoñedo
-oxe con tódolos obrádoiros pechados- o resto das alfareirías galegas están roáis 0u menos contánünadas . de elementos foráneos,
ás veces non moi. afortunados. E
unlÍa mágoa que
cacharreiros
que áü1da resisten, non reciban
unhas espJicacíós, unha formación, · de como e cales son as formas propias d0 país, o siñificado e
a razón de ser desas form·as. Frecuentemente é no pr,o pio onde
está a orixinalidade. E non na imitación do alleo.
A alfareiría é un no ble e fermoso oficio. Os poetas orientais tiña11
case divinizado o traballo dos· cacharreiros. Mesmo nas distintas relixiós compárase a Deus cun alfareiro. Na relixión · xudea-cristiana
Deus · é o Másimo ·Alfareiro. Tal
como contari os libros sagros,l · b- -.
so Señor, no comenzo do mundo,
colleu barro coas súas maus e mo"delou ó primeiró home do mesmo .
xeito que o· ~anuel do María ~u o

Indalecio, modelan u:olia ·cunea ou
•fan un púcaro. Dahí que o home

O xardin
_secreto

UN CLASICO DEL
se recoñoza no barro como en nin'UNDERGROUND~ AMERICANO
gunha 9utra 'm ateria da creacióI). .
. O home ten as formas do barro, a
síía finura, a súa: elegahcfa e ta-'
~....:
1.:;,
n '.!'
Parece ser, irmáns, qµe ultima'mén, cqmo non, ~ súa fraxilidade :
mente cando eses voyeurs pan ex~
Hai tempo " que está nas Übretías
Sobor de todo a. súa fraxilidade. ·
-'
Unha · obra, en dous tomos, de D.'
· Así como o oleiro, a través do lu- · ' cellence. que son os fotógrafos se
meten a directores .dalles ·polo·
-Luciano Gar.cía, Alén eneal da al· me, cace e : dá consistencla -ó bamorbo mirón a tope. Atestan Ha•fareiría gale_ga, que é unha .d.elicia
rro, _tamén a paixón -que é un lu" rriilton e as · suas melindrosas Teno taCto é unha ·;regalía prós olios
me interior que noñ~ se olla- forxa
dres· cousines,' a hortera.da .de luxe
.. tan a bondosas ferrno,sas son .as
.a vonfade, templa e :-purif:lca ó ser
ae Castellví, Po ppers, e este O xarsúas fotografías e clara a súa tipodo home'. l;Jn dos grandes es'crifo. din secreto de SuáreZ, Carlos, non.
grafía. 'O .libro pra nós ten únJJ.a
res no~o~, :Alvaro. 0.mqueiro, tivo
'se confundir. Aquí a cou¡sa vai de ,
chata nioi ·grave: o estar escrito en
unha gr.ande simpatía polos homes
históiia sadDmasoquista, como xa
·
castelán. A alfarc,iría galega." desenque trabaUan o hah'0. Mesmo ten
se deduce vendo a fotogra,fia do
.r olouse, ~hegou á sua plenitude e·
dito qu€ gustaba de s·e r retratado
cartaz, que de todos os xeitbs non
parte defa morreu faland'o galega.
coa cuné'a do seu apelido na mau . .
corresponde a · nengunha 'cena do
So .'en galega debe de ser contada
O contar as e,nsoñaciós, viaxes e
filme.
Pero, irmáns; como 0 vello
a súa historia e máis si naceu en
P,antasí.as do mariñeiro- Sinbad,
tabu (yuyu bwana, Macua monte
Galicia e vive en Galicia quen a
. arabizpu o seu· nome galego, que
proibido, homes non ·querer se-·
con ta. · Lembremos como antecetraduciu por Al~Faris ibn Iaqin ·~1
r ·'t),
guir) ainda exerce a sua influéncia,
dentes ilustres da obra a_que nos
•y
Galazí.
a
·
atitude
sadomasoca
da
protago:..r.
referimos, exemp1os de investiga;
. A1 eila alfa.reiría galega, sq bria, '. · nista" Lucia .se chama a nena,, é
..... ~___, .---- "" ....J.
ción seria e non colonizada como
homilde, .re.xa e elegante, está .fericonsiderada, a estas alturas, señor;
no caso presente e que son As cru~
. da de morte . Nembargantes está
·algo asi como unha ·anormalidade
ces de pedra na Galiza, de Castesalvada gracias a Isaac Diaz ~ardo.
patolóxica, . "ti estás enferma, Lulao e da Edade do ferro na Galiza,
O lal;>or das fábricas do Castro e
'
.
cia". As fantasias da nena sonvos
non-é fascista (adxectivo desprovl.de Cuevillas.
Sargadelos é moi serio. Díaz Parretorcidas deveras. Pero precisado de -significado a forza de ser
A Qbra de Garcla Alén é unha
do creou unhas das mellares cerámente o saciomasoquismo.(do que
utilizado . pola esquerda contra · a
investigación fonda encol da nosa
micas artísticas de escepc¡onal
un se confesa absoluto · amante,
· direita e . viceversa, a maioria da~
alfareiría. Dá mágoa ollar o que
calidade. Fixo o mesmo que os '
cando me ·escrebades ao respeito
. veces con igual escaso fundamentofoi e o que é nos nosos días. Servicreadores do ballet ruso: partindo
· sede discretos e mandade Joto),
etimolóxico), _é algo. meato pior: é
dor, que é de terra de cacharrei/ do folklóre e das danzas populares ·
como calquer interesado no tema ·
estúpida. Segundo, o máis esc~n
ros, cecáis teña unha sensibilidade os coreógrafos crearon o grande
sabe, é a variante sexual -de máis ·
daloso do· filme está en que unha
especial pró tema.- Na súa parro
ballet.
complexas'. fantasías. Ben, pois o
distribuid©ra se dedique a pagar .
quia natal, a vila de Outeiro de
"ti estás enferma, Lucia" lárgallo
· direitos .'por importar estas cretiVoltando ou tra vez ó comenzo
Rei, aínda lem bra o xirar acompanen máis nen menos q~e unha ve- .
ne ces polo feíto de vireri dos
-compre decir que o trabállo do -sesado de catro rodas de cacharreillá compañeira de parranda, que,
EE.UU. E terceiro, un gostaria de
ñor García Alén é concenciudo.
ros. El ·mesmo cando erá miudo
polo que se deduce; cleixou de es·saber qué criterios se seguen en ·
Os novos investigadores que quei- '
¡con qué inmensa alegría ten feito
tar enferma e disfroita de boa saúMadrid para que unha fita de sexo
tranallar
enco,l
do
tema·
teñen
_
ran
irar o torno!. Entre os seus amid~, .ou sexa, irrnáns, que est.i casaque P.a rtir desta obra fundamen- .
se clasifique X e sexa enviada ~ sa- .
gos conta a vellos e famosos oleida e dedícase ao marido. Mente
tal._Como pra estudar os cruceiros
las especiajs mentres que este Flarns; o Manuel do María e o Inda' san, sexualidade vulgar. E como
hai que ter moi en conga .a obra de
mingos ... , que. fai constante apololecio, de Bonxe e ó Manuel Caa·por
unha
·banda
o
señor
Suárez
Castelao ou pra estudái a arquitecxia da violéneia arbitrária como
maño, de Buño, oxe con obradoinon quer . facer, oh non · oh non,
tura p.o pular non se pode prescfudivertimento gracioso e da agrero aberto no Condado. Un ten
un.· filme erótico-porno, e por oudir da obra de Begoña Bas e de Pe- ·
sión sexual coa secuestro-violacomo fachenda o ter eoñocido ó
·tra
banda
a
história
do
invento
á
·
d.ro de Llano. Coa ventaxa pra esción-asasínio, se ·exiba en ci!cuímítico Pallón, de Silvarrei do que
marxe da· ·sexualidade non ten
tes ·de que a súa obra está escrita
tos normaís. Será pgrque leva etise canta que, cando. a tarefa dun
consisténcia nengunha, pois rniraen galego.
cacharreiro eran cincuenta· ducias·
quta de pegote cont.ra-cuJtt,¡ral.
de por onde topamos co típico
Digo eu.
híbrido burgués que xoga a .duas ,
Pink Fiamingos. (WSA, 1973). Dama·
· barallas e sen u·n trunfo na man.
's idos dólares siara tan pouco cerebro ..
Poio demais, o filme, eroticamenDir: John , Waters.- lnt : Divine, David
te,
ten momentos logrados.
siléncio a Queizán -ctornou ·e meLochary, Mink Sto le, Edith Massey,
Guión,.
'frouxiño,
frouxiño-.
Boa
llor teria s,ido que se mantives~
Danny Mills, Mary Vivían Pearce. Para
composición
estética
·de
plª"nos,
-narrativa.mentecalada. -.Esta
pasotas pouco esixentes e morbosos en
p,olo xeral, con algun i;>rimeiro plaxera't ·
·
novela é, aparte dun puro disparano moi interesante. Música (A.
te histórico, un rollazo onde todo
María
Bourbon) pouca, e a pouca que se
se queda en catrn cousiñas (esa, ·
J.A..M . .
escoita 'ben se escusaba. Interpreque converte á presente nunha noEdicións Xerais. Vigo, 1984
AA
. tación, Assumpta " Serna, chuli,
238 páx . 750 pta.
vela de tese, o anel da identidade ·
1
chuli. Xabier Elorriaga, actor de
de Galiza 1 si Galiza, non G.<;i.lla'ecia,
Lago dun longo siléncio narrativo
escaso rexisto interpretativo saca-.
vai polo mundo adiante, Exeria·
DREAMSCAPE ·
- atravesado por, algun relato . perdo o Seu atractivo perfil de xerievai tras del e nono encontra, non
dido- Maria Xosé Queizán torna
rí~ido.
ral
cartaxinés,
demasiado
encontraremos ·a nosá identidade ·
ao "ruedo". E volta curi.ha novela
Secundários, sen pena nen glória.
até anos despois?) que non logran
filme de ciéncia-ficción ditixido
que se desenvolve nun marco hisRitmo, 'Iegular. En fin ; irmáns.
despertar o interés do leitor. E o
por J os~ph ·Ruben., !quen á xulgar .
. 'tórico determinado: a Gallaecia
Un deses filmes qu,e, se vos move a
curioso é que a narradora escrebe _
polo nome se non é xudeo pouco
do derradeiro tercio do século IV.
lfbido; pois, a gozar! E se non ide
ben, e mesmo parece que sexa ca-.
.lle ha faltar. E para qu,e vos fagaE o tempo de Prisciliano, a 'Monxa
ver algo de deseños animados. Dipaz · d,e argallar unha novela .- dídes unha ide~ de se vai ou non de
go e_u.
-·
Exeria, ·. o Emperador Teodósio,
ficción-. a causa, cbegue con adían. bre. que ama ·a Exer1.a, 0 demais é
goo por A orella no buraco - , mal.s
determinantes en grande .parte da
. tarvos que hai un momento no
. simples decorado. E outra leitura,
aquí todo iso para nada serve. O
_J.A.M.
novela. Mais non é unha novela
que . aparece ó presidente dos
e non menos válida, ainda que me- ·
problema, talvez, é que .a novela
histórica ainda que apare:tan estes
O xtrdin secretó. Dir. Carlos Suárez.
EE.UU. e di; d·espois dun pésaqenos ·divertida, que~ anteri0 r.
-nasceu vella,, 'guer dicer, · nascéu
seres determinados e outros máis.
S uión: Suárez-Maldonado. 1nt.: Assumlo, que quer salYar o rríundo .d a·
Deixando de lado isto das l~icomo tese ou mellot di.to, como
.Non o é porque a au.tpra, talvez,
'>ta Sérna, Xabier Elorriaga, Taida
loucura e que negociará µrxente- .
turas e releituras á luz do nacionainstrumento pafa d.e mostrar unha
Jrruzola.
quixo facelos intemporaiS. E digo
mente cos rusos ' ª maneira de lilismo ou do feminismo ou · do .
tese e para veicular unha ideoloxia
isto á vista dos xeniais (sic) diá~o
quidar t.odo o lixo atómico. Como
amor, a novela evos un ·rµllazo.
determinada, e xa o dicia Engels,
A
A
gos e da ideoloxia que sustenta a
Reágan talmente. Polo demiris
Narración, ainda que acontecen
, ao escritor, canto menos se lle noprotagonista, e ·a que sustent~n as
pois este é un produto que ia para
te a sua ideoloxia, pois mellor; seinoitas cousas, ben · pouca hai, o
série A pero qu€ por falta de presu as amigas: Reducindo a cuestión
qu_~ máis. abondan son "dixestos"
.guro que será máis gr4nde escritor. ·
PINK FLAMINGOS .
suposto, · presupón un na sua hu(2) sobre cantidade de co~sas:
·E .a Queizán .é unha experta ideópodíase .dicer que a·statring da nomildade, .Jicou a meio camiñG. O ·
cpstumário noro_este ibérico sécu- . -loga -Recuperemos as ma,ns.:_ pe- '
vela é unha .feminista radical.e unargumento, de arranque orixinal,
ha · radical-nacionalista: "Sabes
ró nestes anqs· dX_ siléncio narrati-lo lY., füeoloxia priscilianista, his· acaba perdéndose, como acontece
. Se digo que a escea roáis_comentaque non me sint.o romana . .Son. gatória. de .tríbos bárbaras, etc.: ria..
·vo parece como se tivese perdido.a
da de F_lamingos... , unida a.final
fr,ec~entemente neste xénero , nu.n
lega, simplesmente" dil1.e' Amantia
. , lingüaxe que ,c0mpre, de histod,tt. capaeid:ade qll¡e 'tiña como narra-:1
mare-magnum de contradicións.
como un emplastro sen q1'e garde
· a .Exeria ·nun intre detei;rninado.
" dor(-a) qu~vai narrando feítos, Hai '· dora. Nunha palabra, que esta
· Aderriais, cañdó - as . amigas de .
Ademais calquer espectador atenmaior relación co argumento, a es_ tamén, ab.ofé; ·vé.rsos feítos pola
Aman tia bén a pudo aforrar a auto pode prever con minutos de ancea na que · ese monstro seboso,
Aniantia que se pode aforrar o.leíAman tia se converten ao .Prisciliatora e b~n a podíamos ter aforraídolo musical do momento por
t,e lación o desenvolvirnento da tra:hisµio, a starring dilles que cairon
Jor xa que non os aforrou <i°'nj';lrra- · . do nós, por . iso aqui ·queda o conma · " '""'; ..,; C!l íMaurice Jarre)
·aora. Hai ·g decorado histórico; sello.
·
·
nas mans do . reformismo máis cu'"
virtude do .dólar, chamado Diviñ.é;
. tre ·e 1), un pode colexir, xa que loco~st~t~ll;o>in~p~rt,ábel.
~foi:
com6 en priiñéiro plano atiténtica
puro caj-tón-pedra '. d e peiícula itaxe.sus GON~AL-h~GOMEZ
', go; ·que' Amañtia é unha grantle .re·liana (qu~ non de Hollywood) so~ ·
merda de c·a n (auténtica a xulgar
.tos, qu,e recordan pqr . mamentos
:vóh~cionaria e as pri.Scilüinisfas .re,.
bré-wmanqs, seica os especiili~tas
1l Curioso seria constatar qu€ os repola toma .ininteírompida), se
un vide0clip . musica1 :eestética úlformistas, c'o . que ó heresiarca xo- cinematográficos- char:nábanllé, ,· forrr:iistas son asasinados, axusticiados, '.
·acha á altura ·estética do resto do
tima hora), ·nada extraordinário.
torturado~ (as pri~d¡anlstas); mentres
garia . ó P.apeLde Berstein, Exyria o
a e~tas produciól}.s, peplums.: Que
filme, ·creo que vos poder~des fa· Algun decorado 'i nteresante . . Ah,
que <is rnvo.iuciónários (Ama~tia) ded íde Kautski. e Amantia o dé Lenin
: ao ·re.mate_. é -o 'que ve:p . ser a pre. cer unha ideia <leste underground
pero . o maio'r gozo e €IJtreterse, a
i::an:;e a· contemplar o mundo e a· non
( ou mell9r e máis certo; .Ros~ Eusente. novela, un pep)1:1J!I-; 9~~'1}x:a;
. mal ~dirixido, mal interpretado e
partir da frase do presidente antes
ser
molestados pola forza imperial..
xem burg). Esta seria unha desas .
tan mal ·fotografiado cqmo calmenciona.da, en analizar o sanduíU~%..~P.:bt-S~·:PfO.ifütióñ . sobre Ull.
• r 2) . Chaman, certos sociólogos da
leituras. denotativas - que di~ iii!o~ 1 - ···intfe determinado cfa. história d.a
quer super-8 fa:n;iiliar . apesá.r dos
che ideol6xico do filme. E subtilcultl:Jra, digest (digesto ou dixesto) ás
dpee mil dólares (do ano 73) que
mente venenoso.
r~_-,.~ ~ i1.,vfl ~~ria. das.in~nos abo~;iGa1laecia, e .digo ·pobre polo . dúo~ _
condénsacións ou reducións que fan
custou.
certas revistas sobre temas ponta ou te•. das.' Compre subliñ.ar · que O · materado, que.é ínáisfals9 .que un peso
rnas importantes considerados de difíNo cinema entregábaselle ao es. rialismo · histórico a.parece '. na no·de chumbo". Contodo, o decorado
Dreamscape (USA'; i983). Cié.Ada ficcel enten.dimento ,...pcir parte das clases
pectad'o r unha folla con frases de
vela.: '~A mordacidade de G·ala fapode sei:vir:.. ~ P~ra· algun aluno de
ción. Pir.: Joseph Ruben : lnt.: Dennis
"inferiores" ou non cultas, o exemplo
· non sei qué cdtico saxón co rollo
- Quaid, Kate Capshaw, Mai:c von Sydow,
COU:. que feña que facer un pequeci'.ase materialismo histórico no
m'áis claro -e daqui é de ol)de sai a paCristopKer Plummer, ·
'
·
de ~e a viol:e:r¡ta atitude fasCista do'
no estudó ' sobre o sécµlo JV, de,seu Sj;ylO .-.. ". Mais tamén ,podelabra- o "Reader's Digest". Logo poPara am~ntes da cousa .
filme quer ;;et ofensiva pero-non é
. rradeir_o· térdo, na <;iallaecia roma. mos dar outra leitura, a que quer a
demo$ tamén incluir nesta série causas
divertida. Pois ben, a un parécelle
na. .
autora? : é a historia 'do descobricomo "Historia y Vida", "Historia
J:A .M.
En fin, que logo duns anos de ·
. que, pru;1eiro, a violéncia do filme
16", "Algo", "Muy Interesante", etc.
meritO. 'do a'.mbr, Aman.t ia deseof''
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Marcial
.-de Jorfes
Adalid

explotaQónS
~éiras galegas
ou as .aQtigas

(A Cornfta,) 816._ A Coruña, 20III_-1890). , Compositor e pianista. ·
O rio Sil desde a sua nacenza nas
Era fillo de Martín Torres Moreno,
tenas do Bierzo até o seu morrer .
un dos máis importantes comernas fondas gorxas dos Peare,s perciantes galegos da época. e h<?me
corre unhas tenas que, se ben s.o n
ilustrado, ""c uxa biblioteca setviu
· brava_s pola sua órografia, son
de fon te de consl,llta para· Enrique
mansas polo paso do home sobre
de Vedía na sua "Historia de La
elas, tenas soadas polos seus yi-.
Coruña". Herdeiro dos· negocios
' ños, velai o Amandi,' e como lemfamiliares levou un labor de home "
branza ás vellas resoanzas ·latinas
de empresa.
aí estan os alciprestes en cada ca'Ainda están por coñecer todo
sa grande das suas aldeas. Ribeíra
tipo de dados biográficos de Tode ermitaños, Ribeíra Sacra dos
rres Adalid, ensC'>m brecido como
~ mosteiros de Santa Cdstina, San
músico pola irnensa figura do seu
Estebo de Ribas de Sil e de Sari
Ourense, xa que neses anos foi
curmán Marcial del Adalid co q_ue.
Pedro de Rocas.
chamado o pintor Eugenio Lucas
se lle confunde de miúdo e dá que
Famosá na antiguedade romana
"a pintar cuadros a la manera de
preparou as edicións póstumas dos
polas ·suás explotaciÓns mineiras;
Goya y Teniers". A pinacoteca ·. o Monte Furado é o exemplo da
últimos ~'Cantares Viejos y Nuedos Torres segue a ser unha xoia
vos de Galicia" e dos "EnfantiHaµiagnitude do. esforzo de exp-aer ·
enriquecida através de século e
_ges". A información máis coerente
da terra as suas ·riquezas, esfouo
procede de Anta Seoane, quen ,. ,. r.nédio e é unha: "importante fonte
que requíre desviar a can1e · do río
iconográfica do nos.o autor, desta- ·
. asegura que estudou ne neno cd
e furar o monte para deixar encando un ·retrato de infáñcia xunorganista da Real Colexiata da Coxoitas a~ areas do oo'u leito' ' para
to do for-tepiano aínda conservaruña. De curta idade faríase coñeasi poder apáñar as pibides de
·do. _O único aluno coñecido é José
cido na cid'ade polo seu virtuosis.ouro; o lago de Caru'cedo, ao reBaldomir..
mo no· fortepiano .~consérvase
dor do Gal resoan vellas le·n das de
A música de Torres Adalid conainda en Madrid o fermosísimo
: cidades asulagadas, .e <liante de to- _
. sérv!ase na R.A.G, e na casa da biz·instrumento da sua infáncia- e
do a xigantesca explotació,n mineineta Pilar Sangro. Coñécense "An, ben cedo foi 'C:i Londres, onde estura, das Médulas, nas tenas do Bar:dante
y
Allegro
Agitato";
"A
dou con lgnaz Moscheles. Segunco de Valdeorras fronteira xa co
Fanny, Wals imprompty" e "Sodo Anta·, ali foi condiscípulo de
Bierzo.
nata" para piano. E para órgao:
Thalberg. Re.matados os estudos 1
Deixan ao viaxeiro maravillado,
"Piezas para Harmonieflufe"; "A
vixou por Europa -Fráncia, Aleaqueles_ montes de cor verrnella,
F~nny Garrido del Adalid. IIp- .
maña, Rúsia, ltália, Portugal, .. : e
que xa de fonxe, ao ferir o sol nas .
promptu"; "Tres bagatefas"; "Ba>
entabuou smizade con Liszt, Meissuas cumes, semellan ser inteiraman . e o iacesíbel Cho pin, asi cogatela campestre"; "A Pepe, Immente de ouro; montes,.nos que a
promptu"; "Scherzo" e "Andanmo Rossini. No seu salón madrilehistória nos conta cómo os rnmate". Estas obras para órgao foroii
ño -sempre segundo Anta- xunnos ·construían.. levadas de água,
preparadas polo organista galega
taríanse os músicos da · época,
que como íi¡_uídas inxeccións no
GuillermQ
Alemany
para
e:>
seu
.
esArrieta, Guelbenzu, Barbieri, Ca.seu cerne, desfacían os montes,
treno, por encargo ,d a Dirección
ballero, e outros autores. De volta
que quedaban transformados en
Xeral de Cultura da Xunta de Gaá Galiza, no seu salón coruñés fainxentes masas de l~nía, onde eles
liza
e
están
asina.das
entre
1868
e
rian 'música Canuto Berea, Franprocedían a peneirar o mineral á
1874 'en Madrid, Santa 'Cruz de
cisco Piliado, Enrique Lens, etc.
procura do precioso metal: '
Oleiros e A Coruña.
Entre 1867 e 1870 resideu en

libros

XESUS GONZALEZ GOMEZ

_launa dos iicis:

irttenta,, desde unha perspéctiva
O Mesón ·dos Ermos, por Ramón
científica '(codificadora mais non
Otero Pedrayo. Editorial Galaxia, .
. esterilizadora), o estudo do n<;>~o
Vigo, 1984. 130 páx. 530 pta.
Reedición da úitima -novela'· de _ folclore. Pódese colexir logó da
leitura do presente volume que o
Otero escrita antes ·da guerra civil.
fokloFe dos povos é a sua resposta
Un clásico. Compriria non dicer
a problemas cotidia:nos. Respost~
máis- nada, só recomendala. Unha
que compre non magnificar como
dura história: a dunha ambición
fíxeron
certos intelectuais que se
· ·(e a dun amor cheq de ódio) escrita con man mestra polo naso e:>- . declaraban de esq_uerdas.
) :;apino Comadrón, · cfontifica:critor. ·P olo médio belas história:s
O áno da morte de R!cardo Reis,
. .nente coñecido como Alytes obscomo a de Xúlia. De fondo: a paipor José Saramago. Editorial Ca- · tetricans, debe o seu nornes a que .
·saxe, a nature?a da nosa terra. Unmfaho. 416 páx. 700 escudos.
os ovos son-postos pola .(émia nas
na das mellares novelas de Otero. ,
patas posteriores dos machos, faTalvez
a
roáis
importante
novela
O século XIX galega f áisenos precéndose ·cargo estes do seu coidaportuguesa
desde
a
publicación
de
sente por obra do noso escritor.. .
do, que consiste en humedecélos
. O que d.iz Molero, de Dinis MachaSó compre lela·~e esquecer certos
·cada noite nalgunha charca ou ma- .
.
do.
A
presente
novela,
chea
-de
·vocabulários de verdugos armados
. sa de água, nasc~ndo os cabezolos
poesía,, é a história dun ano, o que
con gramátícas. .
antes dun mes, e· comezando ·a sua
vai da morte de Pessoa á morte de
vida libre na água, tendo lugar laRicardo Reis, heterónimo do poePalabras en el tiempo de Alejo
go a metamorfose por un período ·
ta portugués. Un l:lflO crncial na
Carpentier, pQr Ramón Chao. Ar-de tres meses. Xeralmente ·o mavida de Portugal e dos seus vicigos Vergata, Barcelona, 1984. 252
cho leva ·ao lorn bo os ovos dunha ·
ños. Unha novela que nos ápresenpáx. 95.0 pta.
só fémia~ ainda que pode portar
ta unha Lisboa que vai ser -COJ!
E a presente unha série de ·entreos de váriás~
.seres inesperados- o verdadeiro
vistas mantidas co au ter de El siprotagonista da história. Uns diáHa:bíta en toda Galiza desde a
luces polo villalbés Raglo de
logos que rozan a maravilla e un
beiramar, como por exemplo Bal~
món Chao. 1nteresante sob todos
diálogo de S'afamago con Pessoa,
daio, deica os 1.500 metros de al- ~
os aspectos, _o cmbano no's fala da
co. Pessoa poeta. Un libro a ler.
titude nas zonas de montaña.
sua mocidade, da fillR ma.dure'Z.~,
Vive.e!! lugar~s de cu}tivp, ~a
El M<ügi:s n. 27-28-29. Eli. Curiai,
da ' ~1_!~ uüegración na revolución
tó, áreas pedregosas, embalses con
Barcelona, 1984. 290 páX. 975
cubana e -talvez o que ·máis nos
·baixo nivel de água, sendo unha
pta.
.
interese- da sua obra. Un libro
das espécies de Anfibios que pode
que se lé dun tirón:e..que serve coNúmero triple dunha importante
'viver má:is a!onxada da mesma ..
. n:io preámbulo á sua série de artirevista ·c atalá que. sai canqo i}ode .
· ·Asi, podémolo atorar.xunto co .
gas- -de ~ Carpen:tier- que están
O volume está dedicado ·íntegrasapo comun, baixo pedra, en po.6sendo publicados (eu só coñezo,
mente á "modernidade". Modernitos que sofreron queimas, te:i;renos
de momento, a sua edición francedade que, ben ben, nunca se sabe
erosionados, até ped~as de altura.sa co título de Chroniques).
'º que é, por iso o presente núme1.400 ou 1.500 metros. ·
ro
consta
dunha
série
de
traduLendas galegas de tradición oral,
cións de pensadores que son paraNas nosas saídas ao. campo atorecopilaoión e limiar de X. Mª
digma de modernidade; de Marx a
pámolo frecuentemertte, no inverGónzález Reboredo. Ed.- Galaxia.
Lacan, pasando por Nietszche, Lú.no acochado baixo pedras e na
Vigo ·I984. 142 páx. 250 pta. '
kacs, Freud ou Kuhn. Remata con
primavera é cando se pode ver carIntelixente escolla de lendas galedous texton de J ohn Barth, novegadiño cos ovos, ainda que non fágas feitas por u'n especialista que,
lista "posmoderno" norteameri·cilmente, pois é de .costilmes nocá vez; danos un. limiar que desde
cano. Para Barth, Cervantes é posturnas. Del · di tamén, dun xeito
aqui pedimos o seu desenvolvimoderno. Saberemos un clia o que
rexoubeiro J. Curt e P. Galán en
mento, xa que por primeira vez se .
é a posmodernidade ... ?

Sapiño

.·comadrón

las

ª

1
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Era o procedimento dos Arrugia, que tiña as suas consecuéncias
na toponímia local; sempre ao pé
dunha explotación mineira ternos
un ria que se chama Rio 'IJnto.
Asi acorre en Huelva, e asi pasa
nun afluente do rio Límia, en Portugal, pero dos restos dünha mina-ria romana.
Todo o dito lévanos a aventurar unha hipótese para explicar o
nome do Rio Sil.
Ao consultar un dicionário latino, atopá:r;nc:mos con que a voz Sil,
quer dicei: "espécie de.lama .de cor
marela que se atopa nas minas de
ouro e prata, ocre".
. Se nós .reparamos naquel_es
anos de intensísima explotación
mineira, onde se derru baban montañas inteiras,. e se desviaban tios

furando montes, e maxinamos o
seu leito .cheo de mulleres peneirando as areas, as chamadas Aureanas, non é difícil admitir que o
rio Sil iria completamente avolto e
darla a imaxen que ·lle cadraria
moi ben co seu nome", Rio Sil, ou
sexa, Rio Barrento, ou Rio Areeiro, e tamén comprenderíamos cabalmente que os montes das Médulas tiñan que responder ao lexendário Monte Medúlio, pois fi-caba explicada a terríbel defensa
dos }!ativos da -sua gran riqueza
- que encerraban as entrañas dos
seus montes.
No Ravenate,,-cítase a un ria na
Galiza ao que chaman· o MeduliaFluvius; a história das Médulas e
do
Sil están unidas até no nome.

rio

. M. -CHOUZA/R. CID {S.G.H.N.)
/

tan ben se ouve, poda emitilo un
ser de apenas cinco centímetros .
Teñen a pel verrucosa e. son de cor
variábel.
E unha espécie protexida pola
lei, tanto .o comun como o ibérico, así como a maioria dos Anfibios.
S. Bas e colaboradores, no
"Atlas provisional de Vertebrados
terrestres de Galicia" atopárono
ei:i 57 cuadrículas das 360 en .que .
se dividiu Galicia para o seu estudo, o que representa o 15,8 por
cento da superfície galega. Estes
·autores recoñecen que a prospección para esta espécie está polo
"Esos Anfibios y Reptiles Galle- _
momento mal Jeita, vivendo nungos", que· s~ extralimita nas suas
ha superfície máis amp1a da nosa
funcións de pai, chamándolle "saterra. po obxecto".
·
. Os Herpetólogós válense, ao ser
E pequeneiro, coa pupila vertiunha espécie de hábitos nocturcal que indica os seus hábit9s nocnos, para localizala, pola sua voz
, turnos. Ten tres fuberculiños na
distinta durante o :.. verán, que é a
palma da man, ·o qué' o diferencia.
época en que canta.
do .. Sapiño Comadrón ibér-ico" ou
. En saídas ao campo, membros
Alytes cisternasü, que ainda que é
de SGHN teñen constatado nalunha espécie descoñecida en Galiguns pontos unha "gran explosión
. za,,, xa que vive en Portúgal e unha
demográfica" desta espécie, como
área· en tomQ ao río Guadalquivir, · ·
ocorreu na cola do embalse de Ba- .
entra dentr.o do posíbel que algurt
rrié, perta de Negreíra, no río
dia o atopémos na zona Sul das
Tambre, ·aparecendo indiViduos 'de
prnvíncias de Pontevedra e Ourenpoucos milímetros ainda que xa
se, coma xa ten acorrido con esadultos.
. pécies de reptis, cuxo límite de
Como curiosidadé, mentar que
distribución pensábase que non
>VítorL·Ópez Seoane na sua "Rese~
chegaba a Galiza. Este é o caso da
ña da· Historia Natural de Galicia"
Lag-~:l.'!ix~ ~jnc_enta (Psc:m~o.d~o:
. imprenta da en 1864' no inclue es- .
mus hispanicu.s) cuxa ~il_:!!~ITª- · cita
· -¡;¿ s~p~~je tao falar_ d os Batrácio.s
para Gáliza fixémola nós no ano
galegas, e débese aciiac:!! s~t~ emi1981.
sión á xuventude do mesmo, pois
Durante a noite emite unha voz
o. aut.o r ter.ia. vinte e tantos anos,
moi característica polo veFán, que
aínd'a· que; €hegaria despois a ser
se asemella ao berro -dun moucho
"un eminente herpe.t ólogo, recoñ edas orellas (Otus scops). Nó_s témolo escoitado na Alameda de
cido co~o tal a nivel . europeu ;
· Santiago, confundíndoo cunha
proba diso son os seus contacto s,
chegando a carte-arse - co~ Charles
ave de rapiña nocturna, .xa que parece mentira que ese sonido que .. · Darwin, pai do evolucionismo.

verbes cruad••

X.M.ALDEA .

Horiizontais: 1_--0bra narr-ativa de Anxel Fo1e. duas pala, br.as. 2..-NDme d~ lel!ra plurat J
C--c>mpr:imir. .estreitar_. 3.-Pm- J---+---;---+-~
iOOme, demosl)fatlivo Jem"nino, 2 :
próprlio di))" .gatego oull'e nsan.
.Paraíso. onde supostamente 3 1
van os 'b ons despois da morte.
· Equipa de baloncésto ferm lán. ,
4_-Nó:ta muSicat Xogo popular uC>S· canvos. Abreviatura de ' ·
SuJeste_ 5_ --Marco espetado-· .f
vertica~mente no chan para.
acotar unha •eira_ A primeira.- '
Articu~o p!urat Cero_ 6.-rnse
do q~e n!Jn ten pais. Xener·ica- 1
mente. Q mplAdo labrego. 7 _- ·
s~n:.ilbcl!O Q~IÍmi~ do jósfuro.

q.

publicación,

j(

CANSEN DONO
Xa pasaron eme quince días degje que
saiu o n. 10 desra publicación con cux'Os :animadores falabamos ¡-ecentemente en ·A NOSA.TERflA. 'Este número
minora susfüncialmente aos anteriores.
onde ademáis -das secdóns de sempre
destaca- unha entrevista con Méndez
Ferrin.

Can~_nDonQ
:aoóM ~"NA.t:fA°f.~l;
.:;:~

~

~,...~,

. ..._

;;¡

' U-ous (>ara -os romanos. Vogat , ._____._.,,_,
Membro dalguns animais.. na q
párte poster·i or <fo corpo. B.- 1--.- - - --+-~Bemare _ do~ nome efe eertos}
P,oautes químicos, Cousa ou 1-'--t---t--~--,..--__,
perfua 'distinta d.a que se es:tá a }J
falaT_ Nos coches do híbano.
9.-'Entrada , da mar na tei:'fa. ·
Sufüc:o grego que indica novído alfabeto 1Jrego. ·Sexta letra do abecedá~
dade. Río afluente do. Miño_
rio. 8.-Nota musical. Pat do marido a respeito da muHer. Forma d iá&ectaJ d,o inte10. Einaliza. dá por germinado. Vestirior. do pronome persoal "ti". 9.-Dorio.
menta dos iunéionarios xudidais. 11.señor, plural. Vinculo ,que induce a execuTrozo da1gtmha musa Facer un burat9
tar alg1mha acción. 11.-Advérbio, deseguide parte a parte.
do, sen interrupción. Ver. mirar. ..
Verticais: 1_-Mania. porfia. Elemento
contundente usado pola poficia_ 2--Sistema-e método de impartir cultura. FaSOLUCIONS AO VERBAS
gan cigarrillos a man. 3.-Fi1eira. ringJeiCRUZADAS DO N. 260
ra Prefixo que ' triplica Ouer. desexa
4.- Abrevíado "Real Servício". Cheira que
se produce ao abrir a un animal recén mor- Horizontais: L-Adíós. · Maria. 2--Cero.
to. Actinio. 5.- Ampério. Contracción de Páxaro. 3.-0ca. Sil: ~- 4 .-Lo. Fitar. At.
preposición e artlcu lo~ Nada. Parte grasa 5.-Atar. A. EE. A fi.-Esat. Onte. 7.--V.
da barriga do porco usada para o catdo. lg. S. Dama. 8.-Rs. Afoga. Br. 9.~Bus.
6.-Pel dalgunhas froitas.. Persoa sen deus. lña Fin_ 10_-Abutre_ Paga. 11.-Norte.
femmino_ 7.-Pan de millo. Vogal. Letra Bemol.

PREMIO
CELSO EMlLlO FERRE1RO
Terria: Poesía galega
Ambito: Naéionalidade galega
Dotación: 200.000 pesetas {1° Premio}
50.000 pesetas (2º Premio)

.o n.... tamea1tu de CuJtuJ'il do Conce-

do de V-JgO convoca o cuarto premio
Celso Emilio Feu-eim dentro dos premios R_econquista-85 coas ~guintes:
BASES

L--Os trabaJlos presentaranse en
Hngua gaJega haberán de ser- orixinaisinéditos e de extensión abondo pra
compor un IJbro_ Estarán escriros a máquina. a dous espacios, como mínimo.
e aportaránse vrix ina1 e catro copi~.

e

2.-0s concuisantes teñen que mandar os seus oñxinais ó Departamento
- de Cultura do Conce11o de Vigo. Praza
do Rei sin.
3.--0s trabalJos irán sin firma. contraseñados run lema e acompañados
dun sobre pechado, no que estará pola
parte dafora o mismo 1ema. e na parte
dadentm os datos personais do autor:
nome, e ape!idos, enderezo, teléfono,
fotocopia do carné de identidade e un
pequeno curriculum v.itae.
4_-0 concursante que· por calquer
medio rompera o anónimo quedará fora de concurso.
5..-0 concello de ·Vigo mercará cen
exemplares da pr'jmeira edición, sempre
que o au:l!or a publique.
6.-0 prazo de admisión das obras
rrematará o 15 de febreiro de 1985~
7 .-0 Departamento de CuJtwrn do
Axuotamento de Vigo nomeara un .xurado cualificado e os seus rnembros daranse a coñecer- xuntamente co veredito.

8--0 Concurso estará do:tado un
prímeiro.. premio de duascentas mil
(2CXl000) pesetas .e dun troieo Recon. qtfista-85. E de un segundo. do1ado de
50.000 pesetas.. Estes premios poderán
.ser declarados uesertos.e, neste Caso, as
suas ruantías sumaránse .ás do ano cvfodeiro.
·
9---0 autor da obra premiada queda
abrigado a consignar sempre na
portada: ''Premjo Celso Emilio Ferreiro Reconquista-85 do Concello de Vigo"_

súa

10.-0s exemplares non premiados
estarán a disposición dos seus autores .
deica o 30 de Abril de 1985. Pasácta esta data. o ·Concello de Vigo quedará fora de -toda .responsabfl,í dade na Custodia das obras.

11.-Polo ·feíto de partíeipar n~ste
cada autor queda na obriga
de aceptar .e non impugnar as presentes
bases é a deé!Sión do Xurado.
Concurso~

libros

Os compof.íéntes da -"'Aula C2Stelao de .
Filosofía", integrada por distintos profesores de bachelerato. elaboraron éste
estudo sistematizado sobre a vida e o
pensamento de Antón Lc~sada Diéguez
de quen o ano pasado - ~ conmemorou
o centenário do nacemi3rito.
R . Requeirn. Femandn .Pérez, D.
García, Manuel Aiáñ_J0ron os autores.
deste manual que coRtén un estudo
bio-bibliográfico. unha escolma de escritos de Losada. e un estudo sobre o
seu pensamento· 1Catolicismo. naturalismo, galeguismo, culturalismo, e actitude social}_
O colectivo anúncia xa a elaboración dun traballo sobre Xoan Vicente
· Viqueira.

IL SOLCO
Para quen siga a situación dos ' movimentos nacionalistas dá Europa Occidental esta .revista vaille interesar, porque ademáis está editada con calidade.
"11 Soko" é o órgano de prénsa do Partito Sardo D'Azione. Temas políticos.
einográficos, cu1turn;js, boa impresión ·e
magníficas fotog-afias nun cuademiño
centraj, neste número once que recebemos. Ouén queiran información teñen
que escreber á Vía Roma. 75 - 09100
CAG LIARl-SARDIGNA'

111 MOSTRA GALEGA
DE APICULTURA
E ARBOLARIO
26, 27-de Xaneirorlo 1985

BASES
Primeira. O 111 Premio de Etnografía
"Vicente Risco" do MUseo do Pobo
Gatego versará sobre o t:ema "Créncias
é prácticas relixiosas"_,...

-As 10 da maiián. Trasegos e matería1 apfcola. Proxecdón de audiovisuais
sobre o tema Por D. Xosé Luis Pérez
Rodríguez. Profesor.

Segunda.-Os traoallos. escrrtos en galego. apresentaranse en orixjnaJ e cópia.
en formato D1N A 4, mecanografiados
a dous espácios por unha só cara 'e cun
mínimo de 40 páxinas de ext<ensión.
P.oderán ser ind;ivíduais ou colectivos e
virán baixo lema. figurar<1do en sobre
pechado. sob o mesmo lema. o nome e
demais circu nstáncias do autor ou autores.

-As 11. Flora Apíco•a de Galicia.
P:roxecci6n de Diapositivas. Por D_
Abel Yáifoz. Pe!íto Agrícola.
-As 11,30. '"lmportáncia das abellas na Pofinización das plantas". Estudio en truteíras. ·Por D. Xesús Asorey
Martínez e Dña. Noly Buján. Biólogo's.
-As 12- Mesa redonda A prohle-·
mática das Aaíñas na colmea. Prosección de audíovisuaís sobre o tema
Coordinada polos1:énkos de A.G.A.
-As 4 da tarde. Ensaios sobre a
producción de mel na comarca de Ma·ceda. Ourense. Por D. Justiníano Miguelez López da Axencia Comarcal de
Extensión Agraria de Macecia.
-As 4.30. Experiencias en produc- ·
ción de mel por técmicas de producción .
intensiva Por O_ Manuel Fernánde4
Ouiroga da Axencia Comarcal de ' extensión Agraria dé Caldas dé Reises.
·-As 5. ' P~oblemas do .meL Cristalización e fermentación. Por Dr. D. José
Carlos Huídobro Canales do Departamento de Brnmat.oloxía da Facu~tade
de Farmacia. 1
-As '5.qo. Mesa redonda.

Terceira.-0 prazo de apresentación remata ás 19 horas do dí;a 31 de Agosto
de 1985. Poderán ser entregados persoa~mente ou remesados oor correo
certificado á seCfietaria do Museo do
Pobo Galega, Santo Domingo de.Bonaval. Santiiago de Compostela.
Cuarta.-0 ' premio está dotado con
200.000 pesetas 'lduascentas m11) e poderá ser dividido se. a criil:ério do Xurado, concorre máís dun. traballo en
igualdadé de méritos. O Xurado poderá
dec:iara~o deserto de estimar que nen- ·
gun dos traba•~os apresentados acada o
nivel científico dese~ábeL Neste caso
o concurso quedará aberto de novo nas '
mesmas condidóns, variando somente
as .datas da convocatória.

'

Sétima.-Calquer cuestión que se apresentar sobre estas bases será reso Ita poi a V unta Rejtora do Museo. do Pobo
Galego.
Final.-A participación no concurso supón aaceitación t:ot:il destas bases.

Este libro reuñe o resultado das colaboracións aparescidas no noso semanário entre outubro do 1979 e xullo do
80 (números 76-116}. baixo o título
"Cursb · de Üngua". Din os autqres
"non é un purso homo logábel con outros que tiñan aparecjdo en diferentes
meios sobre o noso idioma: partiámos
ua idea de que non é cuestión de
"aprender" o galega. senón de millo- ·
rar o seu uso. instalándonos definitivamente nun idioma. o noso, que todos
potencialmente podemos practicar".
O libro é tamén un repaso comenta-'
do da literatura galega de grande utilidade no ensino.

XOAN XOSE RENDA CONSTENLA
Finou o 25 de decembro do 1983 en accidente de IVlesexo (Cuntis)
Os teus compañeiros e compañeiras do Bloque Nacionalista Galego
(BNG) non te esquecemos.

Quinta.-0 faHo do Xurado, nomeado .
· pola Xu111ta Reitota do Museo do Pobo ·
Galego, será inapelábel. e darase a coñecer, xu nto coa composición daquel.
o dia 1 de Outubm de 1985, aníversário do nascímento d2 Vicente Risco.

Sex1a.-Os trabalfos que non obtivesen
premio serán devoltos a reclamacfün
dos seus autores. O premiado ficará en
propríedade do Mu.seo do Pobo Galega,
que poderá dispar del segundo o seu
critério. De non se producir a publicación no prazo de dous anos. o autor ou
autores quedarán en liberdé!de de facelo por outros meios. O importe do prémio cobre os direitos de autor da primeira edición.

33 APROXIMACIONS .
A LITERATURA GALEGA
Pilar Garcia Negro e
Xosé M. Dobarro
Edi.ciós do Castro

1

O Museo 'd o Pobo ·Galego convoca en
1985 a terceira ed1ctón do Prém1o de
Etnografia "Vicente Risco". jnstituido
en memória de quen fora o sistemat~za
dor tia Etnografía gaiega, de acordo ás
seguintes

Dia26

Un n¡anual editado pota Conselleria de
Agricultura que expJ,i ca didacticamente
todo o que ten que coñecer quen se
quera iniciar no traballo -do cultivo do
meL O manual está feito por quen anima desde a Asociación Gcilega de Apicu ltt.i ra todo este sector en Baliza. Pódese solicitar á Conselleria pois é de
distribución gratuita.. ou dirixirse á
AGA (Cotaredo. 6-SANTIAGO).

Debido ao periodo de vaca. cións que retrasou a saida do
p_eriódi co, irnos retrasar as entregas do Concurso de .t raballos escolares, _que queda da
seguinte maneira:
Tema: "As cancións que
mais me gostan" (Plazo de entrega, durante o mes de Xaneiro)
Tema: "A televisión" (Plazo de entrega, durante o mes
de Febreiro)
Lembramos que exiten
dLJas cate.gorias: de seis a dez
anos e de dez a catorce; Os
premiados ~ecibirán como sabedes un pequeno lote de libros donados por Edicións
Xerais, ademais de publicárse
o seu Úaballo no periódico.
anos e de dez a catorce; Os
dConcurso de traballos escolares

1

PROGRAMA

ABC DA APICULTURA
Xesus M. Asorey

SE OUERES AVENTURA
FAI LEITURA
Concurso de
traballos escolares

PREMIO OE ET.NOGRAFIA
-'VICENTE RISCO"

-Organizada pota Asociación Galega de
Apicultura vaise celebrar este encontr-o
no Mercado Nacional de Gandos de
Santiago. O programa romplétase runha exposición-venda de meles p@r parte
dos apírultores de Galiza e tamén unha
ex:posidém de arbres e plantas.. AsiStirán casas ·c omerciais de todo o Estado e
máis de Portugal.

PiaZ1
-As 11,30. Asamblea· Xeral de
AGA.
-As 4 da tarde. Mesa redonda San idade ApícoJa.
Intervendrán: D. Juan Manuel Tábara Oel_gado, Inspector Rexional do
Servicio de SankJade Agropecuaria do
Ministerfo de Agricultura.
Un representante da Consellerfo de
Agriru~tu ra. Pesca e Alimentación da
Xunta de Galicía.
D. Antonio Gómez Pajuela, Biólogo
do Servicio de-Apicultura da Generalítat de Cataluña
D. Luís Eusebio Fjdalgo da Casa
Ciba->Geígy _
A continuación terá lugar o acto de
clausura coa entrega - de premios e distincións.
·
·

ANTON lOSADA
Teoria e Praxe
_Asociación Sóeio-Pedagóxi ca
Galega

MARTIN COUTINHO
EN BUSCA DO SOL
de Anxo L. Baranga e J.A.M.
Esta - é a primeira novela de
aventuras ecrita en .galega
_(. .. ). Un singular volume dentro da n(j)sa literatura.
1

'

X González Gómez
A NOSA TERRA N. 252 .
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MANUEL RIVÁS

Sapoconcho...
cuestión de trapo
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"Ben che avisei que te afeitaras", díxolle cabreado Bautista Alvarez ao
seu axente en Raxoi, "logo pasa o
que pasa, e non me extraña". O vicepresidente da Xunta, Xosé Luis Barreiro, estaba cabisbaixo e tratou de
compoñer as roupas. Acudira aquel
dia á cita no mercado de San Agustín
disfrazado de queixeira de Arzúa, pero por debaixo da saia asomábanlle
os zapatos de punta fina. Levaba un
lenzo por diante da cara, ao estilo
moro~ que difícilmente disimulaba 'ª
sua barba de rabino autóctono.
"Son home queimado", musitou
Barreiro eón aceno doido. Bautista,
con traxe de garda municipal compostelano, mantiña un xesto sevéro,
mentras dirixia ucasionais maniobras
de aparcamento. "Non quera desbandadas", afirmou Bautista e logo fixo
sonar o silbato con estilo moi aparente. "Mantente no teu sitio e xa pasarás .á reserva no momento axeitado".
Vendo a curiosidade asomar nos
ollos do seu axente en Raxoi, Bautista adiantoulle· un destino máis placenteiro. "Algun dia teremos que organizar as Comisións Labregas en
Xanceda".
Os plans da operación "Barriga.
Verde" trazados laboriosamente polos estrategas nacionalistas con Gadhafi e Angela Davis, aproveitando
un partido do Celta en Vallecas, foran .gravemente transtornados pala
intromisión do hábil cancerbeiro Augusto Assía. Pero aquelo somentes
era a punta do iceberg e Bautista gardaba as suas millares carta-s para utilizar por sorpresa e con precisión no
momento oportuno.
Despois de darlles azos ao desacougado Barreiro, introduciuse nunha cabina telefónica e púxose unha
chupa de coiro con brochas de aaeiro. Tiña unha nova cita. No "Krenlim" de Vigo agardábao a sua millar
axente, vestida de Olvido Alaska,
Victoria Armesto.
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Evidentemente, nun país onde non hai prínci- _rrada de cores e comeza a se facer a luz ... todo
pes nen princesas, -ainda que si irónicas prince- · pala ventura dun sapoconcho coa garabata en
si ñas- habia que facelos de trapo. Sapoconcho forma de paxariño. Estalan axóuxeres de pracer
é, de momento, sinónimo d.e tartaruga, ese can- nos homes e mulleres pequecliiños que fan, desto máis feo máis fermoso animaliño de terra e fán, falan, aconsellan, comentan, critican, discu ~
água. Van ·.amodiño, como sr a vida pasase sern ten, alborotan e participan, dirixíndose aos
ir con eles, . talando de príncipes e princesas. · príncipes e as princesas. Mesmo asemella que
Xuntárome un' dia á beira dunhas tesouras, dis- nun país comó este a única felicidade pos1bel á
pastos a facer unha cidade de trapo e de cartón, hora de dicer algo, é o trapo.
co corazón na faciana e a mente nos anacos de
Os oito componentes de Sapoconcho montamoita_s cores dos saldos de xane iro.. Quén falou
ron xa unha obra, "Alacrán e a máquina do
~e vestir unha tartaruga? Mais como non é unl)a
tartaruga, que é ·un sapoconcho, pode até levar tempo", unha adaptación Íibre do conto da bea garabata a xeito de paxariño, para que a prin- la durminte. O espectáculo dura quince minutos ·
cesa sé namore del, e · l'lon como acontece nas e apreséntase coa seguinte parrafada; "Espectáfeiras de cada dia que corren de boca en boca, culo infantil de cinco actos, catorce persoaxes e
onde sempre é ela quen namora
alteza de tres decorados, que relata as aventuras de Alacrán e a disput9 entre tres fadas no país da printurno.
cesiña durminte". "Alacrán" ~e unha montaxe
Toda . será verter agua do Danúbio no ria de
de títeres de variña, ainda que o grupo ten ouCecebre, para que ao longo do Mero comecen a
tros proxectos, tais como traballar ·con sombras
nascer casteliños con torres, piñác1:1lo~ e foxos,
chinescas oÜ fios. Tamén existe o proxecto dun
'Ir~_._,,~~er
·.reg~
salóns imperiais con gárgolas douradas, arañas obradoiro de máscaras: "Vese que a xente o pe_ w_u.L1r
que tecen ouro e torboletas que axudan ao sa.__._ _ _ _ _ _ _.__ _ _ _ _ _ ___. poconcho a se axustar o esmóqu~n. De Cecebre de, tanto en. meios vinculados ao profesorado
do ensino de EXB, e doutros campos, que lles
sairá o bosque animado do Wenceslao, e todos
interesa pala sua profisión. Un curso destes é
os sapoconc;hos do mundo bailarán na ponta do
O oito de Xaneiro saiu na TVG a notícia de
unha experiéncia na que se mane~an moitísipé aquela polca bábara como Brancaneve facia
que a luz eléctrica acababa de chegar a, vámas cousas; desde o modelado en barro -descos pequechos homiños que lle defendían a senrias parróquias do mun icípio de Boira, na
pois .do ._se~ deseño-, ao traballo con ·papel, pesibilidade. ·
peni'nsula do Barbanza. O feito de por si
gamento... tamén terá que ter coñecimentos de
non creo que necesite siquer de comentáÁlexandre Bóveda foi un deses pequechos
pintura, pois mais do cincuenta por cento1 do
rio.
homiños que defenderon até morreren a sensibimoneco
vai en cómo está pintado, nas faccións
O que si me parece realmente abraiante
1idade da Grande Dama. A Agrupación Cultural
da cara ... despois trátase de confeccionar un
é que no mesmo Barbanza hai expropriados
que leva o seu nome, foi quen pareu-o sapoconvestido, que non é só pór uri anaco de -tela por
·450.000 metros cuadrados e 500 persoas
cho máis grande do mundo. No seu caparazo catraballando nunhas instalacións norteameririba, lago hai que facer as mans en cartón ou
ben pri'ncipes e princesas arrodeados de pequecanas que ao parecer son un radar de longo
. madei~a.
nos homiiios románticos que levan a garabata a
alcance. Ainda que hai quen di que ali pode
"Ternos un concello que de todo o que sehaber instalado ou prcixectado moito máis
xeito de paxáriño, ainda pésie á posmodernidaxan
· iniciativas cultura is da própria cidade, pado que se sabe. E o que se sabe é mor poude da mítica- Ga/iza Su/. Príncipes e princesas
san amplamente, calquer proxecto que se lles
co, porque estes temas sempre son silenciapara unha terra sen monarquía. Fai falta máis
dos ou se lle dedica moi pouco espácio nos
realiza que a que .Pala glória do trapo. Son apresente, rexéistano automáticamente. 1/ a é
unha tonteria ir ali apresentarlles algo ... xa non
xornais.
de seguro que se Napoleón fose de trapo, non
digo das Agrupacións Culturais, senón das AsoTeño entendido tamén que alguns dos
había no mundo tanto infeliz como hai .
viciños están moi contentos coa base, porciación.. de viciños e doutros organismos, eles só ·
que grácias a esa cercania l les chegou a luz
Proxectan vestidos de bra-nco luar e panos de se dedican a grandes festas ou actividades como
eléctric .
. cabeza acolchados como baseamento para asco- as semanas culturais estas que non son mais"que
~eni q
todo ¡sto é ben indicativo de
roas de grandes perlas. Viven con carapuchifra catro actuaC'ións ... "~Esta foi a reac_ción imediata
,dbrnó algun
~i~fo á ignoráncia, chegan a
la no nieio desa cidade de madeira branca cando se mentou, case por casual.idade, ao convermel
&'i.r polo rego · q~ le marcan . ·
_
e cristais ao vento que é A Coruña. Todo está cello de A Coruña ... pero tamé n falábamos dos
¡~
¡
. CANO IDO LO~ADA (Vigo)
preparado. Erguese o~ telón, asoma a cabeza proxectos do,Sapoconcho: "Estase a facer unha
- - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ . ou a coroa, ou os comos -a primeira man fo- campaífa entre os coléxos para dar a coñecer o
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grupo, pero xa hai na bisbarra coruñesa algunha
actuación pendenie.
"Tamén podemos fa lar da reacción dos rapaces ante a actuación: as primeiras veces, os rapaces ríanse, pasábano ben, habia algun espontáneo pero normalmente eran bastante frias, pero
estábamos na cidade. E unha causa curiosa que
no meio rural a xente participa moito máis que
nas grandes vilas, sobre isa chegamos á conclusión de que posibelmente se debe á influéncia
dos meios de com unicaci ón como o cine e a televisión, onde están acostumados exclusivamente a ver, sen querer participa r:. Nos pavos e nas
vilas máis pequenas, a xente participa, en várias
ocasións tivemos que prescindir da obra que se
estaba representando para meternos dentro da
obra; os nenas falaban, daban a sua própria interpretación, dialogaban cos personaxes, dicíanlles o que tiñan qúe facer segundo a opinión de
cada un, ou xulgaban as accións de cada personaxe. Para o que non valeria o espectáculo, tal
como est~ montado, seria para sair por. televisión; e imprescindíbel que os rapaces falen con
eles, actuen tamén'~. Outra cousa que chama a
atención do Sapoconcho, nas suas actuacións, é
a participación da xente maior. Velai a sua ex- ·
periéncia: "Sempre se dixo que os títeres estaban feitos para xente miúda, nós estámonos levando supresa·s tremendas porque até a xente
ma ior id~ntifica os , monecos con personaxes
reais. · Ten unha aceitaci6n popular impresionante. Eu Jembro ver espectáeulos de títeres
en Brasil ou Uruguay, que eran espectáculos
non para, unha mentalidade infantil senón .cunha perspectiva totalmente adulta, cunha aceitación grandísima. En Latinoam·érica eu presenciei unha vez cómo levantaba ünha grande atención a xente cando nun . pavo .pequeno do agro
se ia representar unha obra de títeres cuxo argumento trataba unha situación producida por
un -cacique no agro, co gando que m·a rria, a xente ameazada pala fame ... era unha obra non destinada aos nenas, e contaba cun grau moi grañde de participación popular".
.
Seguirán debuxando príncipes no taboeiro,
para barrufar das cores máis rechamantes e re galarlles aos nenos dé Ga.liza esa il~sión de trapo
que é o teatro dos títeres. ·
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