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.Coa entrada
·C.arre1r_
a
do· ldiO.m a no :Mercaao·
Aque les que se senten galégos van, outr~ vez, percorrer
failiza á carreira en defensa
do . idioma. Unha carreira ·
aberta a todos os que .o desexen .
PAXI NA-------19

Segue o conflito_
na INTG, . ,
coa sanc1on
de vários
dirixentes

A liñ8 do
·sin ·cato,
a -·d eb-a te
Militantes da 1NTG de Vigo
e Lugo veñen de ser sancionados recentemente. As razons do litixio son eescri- ·
tas nas nasas páxinas, nas
cais se oferecen tamén as
· distintas perspectivas do debate.
PAXINAS
7e8

No ·seu..1 Congres.o ·

O.MCG .·.
.d efínese ··
·por .

·atondar
na
unida'de

Comun

Analízanse aqui as co.nsecuéncias que, -sect
por sector, vai ter· a entrada na CEE, aportan
do ·solucións que se opofíen a "esa e-rítra
que "a maioria tentou dar como ben .
ciosa e que a TV non pudo p_ó r
positiva máis q4e para que sim:in
. grand.o as-nosas xentes. PAXINAS---""~~~~-

;

_OPINIOR,_._ _ _ _ _ _ __

3/ A 1

_cartu
tantes .. da · corre·ci;:ao que desejava así ·os seus habitantes (Ver arqui ~ 
fosse fe ita. óutras coisas, de por me- , Se de Viseu).
.
.va a
nor, ñaO " merecern a "'."'péna corrigir 1 · · Oue P_ortu~al _se ch~me Portugal e
· mas rrao posso deixar de . lamenta·r o ·nom Gallz..a, e, ·s1mplesmente 0 're 1_
Oueridqs compant1efros
· erro do'. repórter que acdnipanhou as . ~ado_ · dum- erro hist~rico ·das cl~~s
Todos sabemos como _as gralhas, os
celebr:ai;:oes do 1O de Mari;:o ao por o · dominantes galegas,· incapaces de esaltos cfo línb,as dé um texto e Olltros. me~.(. n.orne J.),Or bai~~- ~a foto e~ que .rar na ~a na sua h_ª e atrapalhadas· ~apr·ecali;:os f°"c©'m posi~ao -pod't?:m.:il"ás, faUFas _, ~ a~§ um « 1n~~n-te _ Qac1onal ra_ co ~~. º.:.~ ~VlJ.n bo . ~!Jr • di[eitinh,
vnes modifi:car -o sen~icio do que·Joi . da C.GTP'~Jnters. if],dicak l'iJadpnal por- sa_1a cfos seus··,i:>es,· e'¡¡'á'$ q~ ren1.lh:ér'a~
escrito para ~ Úf.ll jomal,"quando ñao,
,:tuguesa e da Uniao ~fos Sinpicatos do " ron.
,,,,
por' vezes, füéar inteirameAte apü'sto 9....'· Porto-, :O. mesmo· erro aparece no ini'Herminio Da ~onte. Tui
ideia do seu autor.
cio da reportagem pois nele son· indi Pois foi 1 o que infeli.zmente acol:l- . cado · por dqas vezes: l.l.ma cornQ di: ~
·
.
teceu JlO ·"A Nasa Terra" niJ sua-edi- ·réctól"da revista da .FSM (o que é.ver-, FELICIDADES RTVG
c;:ao de 14 de Mari;:o de 1985. Por isso
dade) e ·o.ut~a como dirigente da , Por fin, .xa naceu "a nosa rádio" · "
venho pedir-vos a pubHc~c;:ao integral
CGTP, o que Já nao é verdade, como
rádio· dos galegas" ''unha rádio ' ª
se pode de -resto ded.uzir pefa respos- , ga de verdad e" "~ rádio que falgaledesta minha .carta para que nao fi,,. quem · dúy!das, sobre . afirm~i;:oes c¡u_e -: . ta qu~ del a· 4ª pergunta que o co!11- · nosa lfngua" ... '
-,
na
me sao é!tn.~u1das na entrevista publ1r,anhe1ro _ _A_. E.yre me fez, ou se1a:
. · Levábamos várias,. semanas escoi·
cada _na páfJ1na 11.
_
. · . coi:no s~nd~cal1sta, so~ apenas _me~; tando esas frases; as verbas son fer....- .. Nao fui. re.~poosável_ c~lt1.;1r_al -s!n- , · bro d_o ·smd1cato .~a mm ha pr?f1ssao
mesas pero hai unha grande distánd1ca_I na. C1troen francesa · mas s1m
E pronto, .amigos: Sao co1sas que
éia moitas veces entre as verbas
animador socio cultural _na R.e nault
acontecem ·ef'!'l jomalismo. Mas as ve- . reaÍidade. '
.
eª
por conta .do ~ómité de . E·~pre_sa, e .. zes algumas sao. -':pmprometedoras s~
O dia 29 éle marzo foi inaug urada
membro da d1reec;:ao do Sindicato . nao forem rect1f1cadas. · E o qu_e ve;>s oficialmente a RADIOTELEV ISION
CGTda 111esma empres~. _
pei;:o para fazer. !; .? que ·desde Já
G~LICIA, _ "a nasa rádio". Os que se0 grav_e. no _entant.0 nas alterac;:oes agradec;:o.
·\. ..
, .
gu1mos o acto pudemos escoitar coq_u~ m,od1_f1cam ·o me~ yer:isamento ~
Com.as saudai;:oes amigas do
.
mo ? representante do arcebispo de.
s_1taa-~e no: seg_undp paragrafo da resALEXANDRE CASTANHEIRA
Santiago abenzoaba ª. rádio . galega,
posta , a p~1meira. p~rgunt~. Eu nunc~
· Laran 'eira (Portu al)
pero abenzoaba á rád10 galega ... en
poden a d1zer aqu1lo, po1s .9 que -ali .
· ··J
g
· castellano.
·
~st~· é u"!la _ofensa e calúnia , a _maior
PO.k QUE POkTUGAL
O pri'meiro acto oficial da Radiócentral s1.~d1cal fran~e~a, a _unica _{ie
SE C:HAfv4 A ASI
televisión Galicia encomezou en casclasse _e de_ ~~ssas , a unica·verda_de1ratellano, bon comezo para un ha rádió
merite unitaria e fundadora e supor·Esta é µmf:la pregunta que a ningúm de Galiza.
'
te, através dos a~os, da FS~.
.
. galego lhe devería resultar estranha.
Esta foi outra mostra do preocu0 .que eu d1sse, e- rep1~0, , fo1: .:.
. Se irnos as fontes vemos que can- pada que está a lgrexa católica pola
h_ouv~ forc;:as qwe_ ~ª? Hes1ta~a~ e"!l
do se produciu a divisóm de- Gal iza
loita cara' á normalización lingüística
fa~er t~de para d1v1d1r centrars s1nd1em dous condados,. 0 do alemm in ho, da nación galega.
ca~s autent1car:nen~e de classe_e a próa Gal iza Bracarense· Jiderado polo
E qué no arcebispado de Santiago
pna FSM. Fo1 ass1m que·¡ pela acc;ao
conde· Henriques enceta um ·camin- - non hai un só crego que saiba falar 0
. de age11tes a111eric·anos;_-c omo o céleho novo e autónomo gue deu lugar - noso idioma?, ou será qué os répresbre sr. B.rowr:), cor}seguiram provocar
.no percurso do seu desenvolvimento sentahtes de Deus éstán cos amos e
urna éisao .na CGT francesa ,_tendo-se
ao que hoje conhecemos como Por- por iso rion filian a l(ngua do pavo
. ent¡m , tormado
t uga 1,,
gal9!go?
•
·
( ) a .centr,al. ".Force Ou_
Q,.nome de Portt.-!Qal, e.orno tudo 0
Alguns xa ágardábamos algo semevriete _' . .,FO . C9m base has .centrais
do tipo ~O, c;lo-sindicalis..mo· america~
mu'ndo sabe .ven dá" cidade do sul da . llal')te e di_eian que é_ramos ~nst~los e
no e outros · encobertamen.te ,ao se1<
Gali_za ronjana gontiecída hoj~ polo uns agore1ros. Os fe1tos estan a1 e povii;:o do ·1mp~rialisrno americano, cria- · P0rto, ~ cujo neme ·1atino era Portus ñen a razón da nosa banda.
Co ~ndar do tempo veras~ se ~s~a
ram entao urna. central munc;Jial a q-ue - Cale, e ·os seus n tivos eran os portuderam o nome de CISt - Confederacalensis. O rápido· desenvolvimento .é a rád10 de todo o povo ou e a radio
c;:ao lnternadonal <;Jos Sindieatos Lina baixa idade mei.a, e o .seu forte pe- dos catro ~eaccion~~i?s d_e. sempre ·
vres, ·para, a partir dela , dlrigirem os - so Aa reconquista da franja ocidental q_ue ª!=> c~egar as ele1c10':1,~ tiran frases
planos de . divisao sind.ical e de colada penfr1sula ibérica; fará que Q seu d_o x~1t9 galega coma t1 ..
boracionismo eom ·o patronato, -prin;· rtome- s.é apl iqQe· a tµdo · ise na~nte
E_u·, per~o~,lment~; _trocaria o nome
cipalmente dos. grandes · monopólios.
estado ;·
"'
·
Rad1_otelev1sto_n Gal1_c1a por outro que
Também .no parágrafo finar da resNa chamada literatura galego-por" co.ns1dero má1s axe1tado RADIOTEp-osta ·a. 2ª pergu-nta, o texto nao é_ tug!Jesa m_ediaval neme existl'a o ra- LEVISION GALEGA.
fiél' a minha ideia. O que eu declarei
chamento ,_de ·dicer escrebo en galega,
DUARTE
foi q.ue nos Congressos da CISL~cada · ou portugués, senom, que indiferenv·ez mais os sindicatos, pela· fori;:a cates ao or_ige, ja fosem alem ou élquem ·
Minho, tudos tinham .a consciéncia e
·tia vez maior que vao tendo. as acc;:oes
dos trabalhadores e dos povos contra . expresavan-na de escreb~rem em galea corrida aos armamentos, em primeigo.. ~
·
ro lugar n.uc'leares, vao impor:ido que
O Chamar a lingt..ia galega portuneles se chegueni a conclusoes favoráguesa foj. algo nado · na corte de Lisveis a essa luta pela PélZ e pelo desar-· boa, basecamente po"r .umha causa,
mamento.. P~r que nao entao senta-. para diferendar o estado que se criaremse a mesma. mesa repre_sentantes
va da Galiza de' aquem Minho que
nom fo rmava parte del. Até finais do
da CISL, da FSM e também do CMT
-(Confoderai;:ao Mundial do Trabéilho)
século XIII, e prin.ci'pios do XIV o
nome de Galiza abranguía um territóque, também elá aprova a luta pela
prensa libre.
paz? _ .
··
· '
· .
río que nom era só o norte do Douro,
Sao estes . os pontos mais imparsenom tamén as Beiras, e sentían-no
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·Galiza e' a CEE
.

'

.

ª

"Por fin, xa estamos n~ CEE", asi voceában radios e TV do dia 29.dése
chuvioso marzo que se foi. E ben, a chóvia parecía querer o mergullo deses berr.os tan putos como insinceros.
· Practicamente hoxe todo o nacionalismo d.e .esquerda e os técrÍ.ic;os e~
tán de a.cerdo cos perigos que ameazan 'á economía galega cciw entr~da no
Mercado Comun. Non é preciso manexar moitos_dados para éntendelo:
un ha índústria desart iculada e. desintegrada, un ha agricultura atrasada .e
unha pesca coa própria platáforma lito.ral deteriorada non poden competir coas paralelas· da CEE .en estado de modernización e dé óptimos técni~
cos nalguns cas0s. A ·q,uén .lle inÍeresa, ent6n·, .esta ·Eln~rada? A clase social
burgues.a nos seus estratos ~-áis altos, aos poi íticos ao servício da burguesía e a certos sectores produtivos dalgunhas zorias peninsulares, para-obter ·
mercados próximos máis liberalizados.
·
Qué facer? Seguer co lament 0 despois da·s pr~testas?. Gremo.s que a entrada no tunel da CEE mm ten saida e todo está pensa·do e disposto para
repártirse con máis tranquilidade os papeis ' cada .país e cada clase social.
Só perforando.a montaña poderemos divisar un horizdhte para Galiza.
·
0

1

, Pero mentras, caben moitas posibilidades, desde. a toma de conciéncia,
matriz imprescind(bel,r:>ara progresar, até medidas de mutación -da realidade nun esforzo que ·desestabilice os ,proxectos da ' clase diri xente. E tal -_.
esforzo non é imposíbel: o campesiñado sabe de durez-a, ápren-deu durante séculas e, ante a fa lta de postes de traballo ha "indústria··e na· emigra- ·
ción, está abrigado a alumear solucións dós máis diferentes estilos,.desde
os que postulan unha agricultura tradii¡;ional 'á~to~uficiente, a0 marxe de
cretas ba.ncários, sen supeditarse aos pensos, á mecanización ~os produ-..
tos do c,onsumismo, até os ·que insisten na capa~ade galega para .unha ·
autorreforma agrária cara unidades de e:xplotación garantidas tanto . ao
travé·s da cooperación como doutras formas co·lectivas. Pódese asi corripe•
tir partindo de forraxes próprias e da organizaci6n da d-is'tribuc·ióÁ. Parecidas formas criativas caben na pesca e ná,indústr,a. P0ñer a man no arado e arar este país é a grande tarefa do dia: ante ' a insolé'ncia da burguesía
que, c(nicamente e sadicamente, só reserva a Galiza a libre,circulaci'ón de
man de obra para dirixirse 1 ao que ela chama "traballos deg radantes e
tnáis envilecidos'' en terras alleas, nós ternos o re.to da supervivéncia.
1

Seguer os mandados da CEE, os pactos da entrada no Mercado Comun, é asinar a indefinida perife risación de Galiza, o suicídio deste país; ·
ante .tal ameaza Ga.liza ten de ·erguerse e facer por si mesma .
'
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Es1

· . Despoís de_ pasar úns días en .
Pontevé<lrá disfroitandó d-u.n per.
. '. miso por asuntos d~ ·_ familia, . sai. ·.
ron n ovamenfe para o seu deste.
' rro de Badaxóz e . CádÍz, r~speiti·
vamente, os nos·os entrañabres irf
máns Castelao e B©veda.

¡,.

- Nos dhs que ~~-n .nosco · estive. ....
ron .deixaron remátada tod~ a la. boura qt,t.~ lléS compre p~J.os cá~
'
.
rregos que ócupan no Com.i~é do Partido.
Reintegrados xá. aos seus postos
non poden esti:tr_con nos..;
co en' s.mtia~o os días .da asám • .
breia mais ndn é nece~ario· de¿ir
cou canto intrés,' estarán _penden. · ·
tes os dous do que_ a . asaW:breía

ofícia~s

acorde~

.

'

Unha vegada mais renovarnos
a C1astelao e Bóveda o· noso cari-

ño 'cobizando poder telo_s axiña
en Galicia cousa que, legal e xus<ticieíramente, deb,e rp· suceder si
verdadeirame~te éste g o be r no ,
cump;rira a súa _pr_~mesa verbal
d~ ,restabrecer

a

. ·Este ·número ·foi visa-

d.o poi-a Censura
guber~ati'ya ..-

nornialida<l~L

REPÚBRICA!
,,,

¿'

'

.

Fai hoxe catro. anos. Non·importa que .a s 'máns torpes, ambiciosa~ ou'falsarias trataran de virar os rumos auténticos d-unha democracia que nasceu
fai cati-o anos:par'a cumprir a minsión de manumitir a un pobo~sometido séculos enteiros a din_astías e~tranxeiras e a poderes ilegales.
.
. VIVA A REPUBRICA. Si, a Repú~rita que terá neeesariamente que re<?uperar o seu ve-rdádeiro espritó7 - . o que lle imprimíú' o pobo co-·a súa . il usión
, que está pdr riba .das,.ambicións políticas dos homes. e dos .partidos_
VIVA A REPUBBJCA.' A que'terá de dar liberdade, por yieiros de legali.dade que sinala o seu Códi'gó fundamental, a tod&l-a~ terras peninsuares nas ·
que GaJicitl1 figura con posto des.t acado e. preferente poi-o que éla é e mais
poi-o que necesita para desenrolar libremente a sua vida -auténtica.
VIVA A RpPÚBRICA .. A que está no pensamento d·o s ' ver~_!! deiros repubricáns •.A qu~-crlstaliza en ·reformas xá encetadas e contidas no seu trndar
progresivo poi-os que hoxe teñen -nas súas máns os destiños do réxime / -'.
·· VIVA A REPÚB.~ICA. A verdadeira, ti ~uténtiéa, a que. fuxe a· oll!lda dos
que i;\ On a sin ten..ou ll. utilizan para os ·seus fins . bastardos p0líticps ou per:soaes." ' . ·
· '
· ·
. :_
.
.
, .. °VI'VA' 'A .REP_UBRICA. A que pe si . ~ :todal-a~ impeJdimentas . exercidas .
' pol-os. seus nerñi·gós, mais ou menos encub~rtos; está no esprito popcrlar·que
térá de irri'p orse para, co seu mandato, traguela no•:b'!'!\ente·ao_seu ·camiño,e .
em:lerei:ti1la para se'mpre por canl,e s propios d-un réxhne n.q_vo, ;<:l_enwcrático, e
acompasado aos tempos.
·
.
· . . ·
·
. VIVA A RBPÚBRiéA. A' que nós pensamos que a. qu.e pensan os Iexítimos republicáns. · ·
·
·
·

e

Exist
nalar
la ad
vid ro
e cal
da, ó
zas,·
cios
moc
des 1
bón,
metó
tegró
car e
Esca~

dos!

Unh.
incic
cata1
cías
mos
lega.
con~

to d
za. ~
dui~

bacc
fit:o
do 1
rior
insi~

mai

Estas _s9n ·as
o da
1al e
~SU I ·

ases

! ge.

;·pa.
1 flho~
:rcfa1
..
~~

. ,
.
·GC?:nse~lJen~~1-as
.

o M9rC8do ~co
ruinoso"-

. Tu¡

.' ' " a

gale-

·ª na
scoi'
fer.

itán .
; ea

rada
ION
e se.
. co0 ·de.
lega,

.. en
1d ióca5.
ádio
ocupo la
;ti ca
iago
lar o
)resos e
>OVO

!melas e
! poesta
ádio
npre·ases
orne
que
ITEATE '

Expertos tjo l:iNG rea_lizaron
este informe sobre ~s
repercusións que va1 ~raer para .
Gali za a entrada no Merfcado
Com un . Analízanse nel os
diversos secto_res, asi como os
argu mentos·utilizad?s polo~,
que están a pral d_a mt~grac1on.
Tamén se dan alternativas
frente a esta entrada na CE E.
Todo isto vense contrapar ao
que se estivo vertendo po.los . ,
diversos meios de comu q1cac1on
nestes últimos dias.

C)S

. -.

..................

~,,,,.~~l.ií..i

As consecuéncias desastrosas que a
integración do Estado na Comunidade Económica Europea (CEE) vai
traer para Galiza é unha evidéncia
que dificilrriente se po9e oc1;Jltar.
Mesmo aquejes que son · partidários
da entrada no Mercado _Común non
teñen outros argumentos para defen- .
der a sua postura que o recurso a
plantexamentos puramente __ ideolo- xistas: " Debemos entrar en Europa,
porque Europa é o naso destino e
constitui a nosa vocación''. Ven sen-,
do, este ápriorismo·, o reverdecer do
mito jasé-antoniano, que baseaba a
pervivéncia do Estado unitário español na "unidade de destino no uni-_
versal" e na sua "vocación civi.lizadora" . .Evasivas todas que tentan
mascarar a imposicións duns intereses
dificil meli te defend1beis.
Non obstante, se abandonamos
eses apriori'5mos idealistas, resulta
doado comprobar que Galiza sefá unha das vítimas propiciatórias da ampliación da Comunidade ao Estado
aoque pertencemos. Para que non se
nos impute o subxectivismo que de nunciamos ao adversário, ademais de
sustentarmos a nasa postura nas análises económicas que a seguido se farán, pa'rece conveniente iniciar esta
exposición recollendo a valoración
do ABC -xorn al nada sospeitoso de
conivéncia co nacionalismo- sobre as
repercusións do ingreso na Europa
comunitária. Na opinión deste diário,
estas serán negativas, ou moi negativas, para as catro pro ~dncias galegas,
as da cornisa cantábrica e as duas vascas de Gui púzcoa e de Vizcaia.
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Gonsecuéñcias do ingreso na CEE
para Galiza.

-Coruña, sobre todo se ternos erí can ta que os derivados elabÓranse .fóra
do país. Vidro e cerámiqa é irre fevante, e o cultivo de hortalizas, que se situa arreciar' do 1O por cento da 1produ~ión · agr ári~ ga~ega, está especiali. zada nuns produtos (col, naboa e· repelo) de nula accesil'i>ilidade á exportación e aos mercados comunitários,
r~servados a ésp·écjes..,hortofrutfcolas ·
.temperás da zona .mediterránea. Os
ovinos, de pouca tradieión na cabana
gandeira galega,. sofrer'on- un sério r~
troéeso coa repoboacióñ foresta(
. Non exist en, segundo acabamo.s
de ver, vias de al í'vio e reinserción na '
nasa econ.omia naqueles' sectores ad. 'mitidos cómo beneficiários da adesión. Tendo en canta, por outra ban' .da, que a maior parte dos sectores
- perxudicados e sensíbeis son o -eixo
da agricultura, iñdústria e ganderia de
Gali_za, resulta fácil deduc.ir o impacto 11egativo que para vós 'vai representar a integración na C~E.
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no sectOr agro-p.ecuário

... O agro galega está especializado prin-

na produción de_- leite;
ag_ .cipalmente
gando vac1:1no e derivados, que repre-

_: sentan unha . elevada porcentaxe do
PIB ' nacional. A CEE é. excedentária
nal, situáse nun 0,02 por cento. Só que no ·ano 1970 e,mpr.egaba a indúsnestes prodútós. Dado--0 Aivel técniternos unha fábrica de cemento, de tria de calzado estaban adicádas princapacidade moi· limitada. A eseasa cipalmént~ a act1vidades de repara~~A~~ir~~~:~~i~ia~~óá~;~il~~~~i~~~
produción de -_cebadéj nen seque¡; ,t ción. No cabe albergar es¡:ierpnzas no
·de.ria salvalas da agresióq competitiva .
abonda pára satisfacer as necesidades sector da petroqui'mica pola' existéndas empresas capitalistas europeas.
de auto--consumo. As 71& persoas cia . dunh_a_ refine ria~ de pefr~leqs · na
Sen a axuda de Deus, David é vítima
cantada nas mans de Goliat. Como xa
pasoú o tempo das intervencións sobrenaturais, meterse na CEE significa
botar á"\deriva a' nosa economia rural.
As consecuéncias serian diferentes
.
de seren menos profundos os desni- .
veis das estruturas produtivas. Neste
Houbo quen comparou - entre bel. Só faUalla que isto se leve xa
caso, os _ej eitos poderian pal iarse
eles' un ex-miñ istro de UCD- a en- a cabo.
,
tracia do Estado espa_ñol na CEE
Hai ainda quen pensau qu_e isto
(entrada xestante ainda) co descu- non vai ser posi'bel. Para os escép'brimento de América, como fitos ticos só un dato: as centrais leiteiambos e dous históricos e qwe mu- ras xa: se ·negaron en Astúrias a redarán a vida dos ciudadanos da coller o leite e aquetas gandeirias
Jbéria. A min paréceme que hai que non tivesen o certificádo de
outra comparatión que seria máis saneadas. E só un prim~iro paso.
Mentras tanto os ·partidos poli'afortunada , no caso de Ga liza,. e_
queréndose ir á ldade Meia nada tices saudaban a culminación da
millor para escoller que o "Decre- - "integración en. . . Europa". Dubidato de Doma e Castración do Reino ron algunha vez de que fóramos
de Gali'cia" promulgado polos xeowaficamente Europa?; xa se
Reises Católicos.
sabe que, en cuesüón de desenrolo
A entrada n_a CEE ven supor somos terceiro mundo; pero niso
outra "liquidación históricá" co- que eles cha.man "Europa'' tar:nén
moa referida, para a nosa na~ión. . existen as rexións periféricas, no
1stas · verbas, "liquidación histó- ' término empregado habitualmente
rica", non son mi ñas, senón que · polo prf>fesor Be iras, que ~or máis ,
as empregaba Cláudio López Ga - que as consideren Eu_ropa ·e esteln cidéncia do ingreso nos diversos
. rrido. Non son ' tampouco, nen xan integradas están a sofrer idénsectores económicos.
mo~to menos, gratuitas.
ticos problemas que os nosos (IrEstá
esperando
a
xente
"ver
o
landa, Bretaña, Corcega, Sardigna
Existe xeralizada concordáncia en si- que pasa", ainda que non lle dea, ou a mesma Grécia .. .). ·
·
na lar como sectóres beneficiáFi.os po- ·
Aló en Madrid todos contenpor' memória históric~, moi _boa
la adesión a indústr_ia petroqu(mica,
espiña tanta fanfárria .e tanta alga- tos, aquí CG, ·ainaa que se amosa"
vid ro e cerámica, ·cemento, textil, pel
rabia, que suscitaron a finali.za - ba satisfeita poñia unl;la_r nota de
e ca lzado, produción de arroz;. cebaci6n das negociacións.
reticéncia ao afirmar que . "tiña
da, aceite, cítricos, tomates, hortaliHoubo·
quen
ficou
totalrhe-nte
que
esp_!:!rar para ver as éon.traparzas, tabáco e gando ovino. Os prexuíabraiado cando' viu pala TVE en tidas"; PSG-EG estaban na indeficios da integración cárganse asimesprogramación especial afirmando . nición pois' ainda q1.,1e critican -' 'ismo de maneira unánime, nas actividaque Galiza só é .beRe.ficiada para ta entrada" 11·0 seo di~te partido
des ecpnómicas relacion_adas co carseguer sendo exportadora de man e~isten duas tendéncias claras, unbón , química base·, pasta de papel¡
·
ha a prov1nte do PSG oposta clade obra.
metal e bens ae equipo, sider·órxia in- .
Pero non fai fáfta agardar xa ramente á integración na CEE e
tegral, pesca, prog11ción de leite, azúpara v·er 0s efeitos dista claudica- outra a de EG, ravorábel á entracar e gando vacu no .
ción provinci.ana frente aos mono-" ' da, ainda que con co"ndicións. o ~
.
~
. .
.
pólios inter'nacionais, abonda con BNG quedábase asi en solitario enEscasa ou nula releváncia en Galiza
mirar
ao presente para v1er os efei - frente da contestación contrária á
dos sectores d~ incidéncia positiva.)·
tos.
.
CEE.
Unh.a vez estabelecido o 'sentido" <da
O.liemos a "reconversión naval"
Argumentarase que-a ecor1omia
e os mJles de parados .directós e in- galega ten que modernizarse, feito .
incidéncia por sect~res, axiña nos de- ~ directos, ou o se.c tór pesqueiro
qu~ n.inguén disGute, ago~a ben,
catamos de cáles serán as c0Asect1énque ven senda "reconvertido" des- unha causa é, a evolución das escias ·para Ó· noso 'pa (s se reflexionar
de hai tempo pois a entráda na . -trüCturas económica~ partindo do
mos sobre a estrutura econo'mica ga"r- CEE asi o requeria. lstos dous secestudo da própria reali'dade, das
lega. Nengun dos apartados que se
tores foron a avanzadilla. ·
"' necesidades, cunha visión própria
consideran benefidados polo impacNo ·sector agrário, sen dúbida o. e de conxunto, e outra $Upeditar
to da adesión ten ·releváncia en Galimáis perxudicado, tampouco fai todo iso a intereses totalmente
za .. Ou son ine~·iste.ntes, como a profalt@ :.:esperar a que o ,lobo mostre alleos;- sexan o's imperantes_ no Esdu 1(>n de _arroz, aceite . c(tricos ta;
as orellas. A incidéncia está-clara e . tado españo·I ou os do capitalismo
prevesé xa no .Estatuto do · Leite. ' internacional.
·.
~
~aco, ou non a~adan ~n peso especíO 80 p'o r tente das expíotacións
Hai un ,d ita popular que di:
fi co digno de consideración·, ,incidinagrárias galegas terán que pechar "na casa de outro_gobérnache cald_o na com¡:;msición -do ~Produto 1ntesegunpo is!.éV leí, promulgadir- P,ara quera"...
·
~1 0~ Bruto (PIB) nunha pórcentaxe
.-que
a
entrada
na
CEE
fose
fact(A.E.
insignificante. A irn::iústria textil, na
maioria dos casos d~ carácter artésa1
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0 Mercado_ ~ornún; neg·ó cio

a

mos istc>' qye o princ(pio compet¡ .
. tivo . e de libre contratación é dogrna
que_inspira a filqsofia po'li'tica na que
-~sen ta o. Cl1;1be de Roma: un obreiro
marlioqu1 -por dar un exemplo- te.
rá máis posibilidades para' competir
nun mercado no que rexe a lei da r
_) o.ter,t,a _~ __,~J d,erry,a~~a. A ~empresa es.
, , col l~ rá s~Jl .C:l1,.1b.Jd:a,.,entr~,~.aµ1-1el es ,tra.
balladores en ~condiéións d~ oferecer.
se por un sálário 'máis reducido.

(ven da páxina tres)
oriéntal é deficitária pa.ra abastecer o
seu consumo ·interno. Queda claro
que non son novas parceiros os que
lte interesan aos promotores da CEE,
senón domesticada clientela compra'ra. ..
.. o~
~
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lncidéncia no sector pesqÜeiro

_..,

Qutro pilar importante da nasa-eco~
noniia baséase na pesca e nais produtos d~rivados. O valor do peixe de-.
Alternativas
sembarcado -nos portas de Galiza ·re- ·
preserita q 7 'por c7nto do P1B do
Córrese o _risco, con bastante frecuén.
pa(s é máis da terce1ra parte do concia, .de inter:pretar que a oposición ao ·
xunto-do sector en todo o Estado es- ·
Mercado Comun implica a renú ncia á
pañol. As repercu~ións do ingreso 110
modernización da nosa economia, en
Mercado Comun ·xa as ven sofrendo a
situación de atraso e dependéncia se.
frota pesqueira galega desde ante~ de
cular. Nada m~is lonxe da realidade,
entrar en -vigor o tratado de ades1ón,
Xa vim0s o- desenfoque das teorías.
que agor_a está neg~ciando o Gob~rn~
que- suborc;;f inan o progreso técnico ·
central coa reduc16n do cupo de 11da mesma ·a a intluxo da competéncia
céncias' para acceder ás augas comuni- comunitária. Queimada por esa com.
tárias. Que ninguén, se ilusione co_a
peténcia, será unha froita apod recida
posibilidade de r:ecuperar _os calade1e non unha froita sazonada. Lembrarós antigos coa incorporación c:,le pi~-..
mos tamén que o crecimeRto econón·o direito. -As 'cotas de c_aptura permico español dos anos sesenta foi inmitidas na actualidade, moi por decapaz de modernizar ·sustancial mente
- baixo das posibilid~des e ~a~ n~cesi.- ~ _
o aparato produtivo de Gali.za, sidades esixidas para a subs1stenc1a da
tuándose nesa década a etapa da sua
nasa frota lonxe de seren it:lCremen1T1aior sangria emigratória. ·
tadas pod~n ain_da sofrer reducións
Non renunciamos, pois, á moder
co rearme que neste sector están _en- \ lncidéncia 110_s~- ctorThdu_stri~I
recido o sector dos senii'cios. A intro- nización da economía galega, consticetando alguns pafses da qorrHm1dadución de grandes empresas monop?- tuindo este obxectivo fundamental 0
de.
Ao impacto que afecta ánctividades
Hstas tipo Corte Inglés, fará resentir- eixo da alternativa pol(tica que deA política pesqueira da CEE res- industriais derivadas da pesca e gan- · se a ~strutura da distribución comer- fendemos. A única vía para moderniponde aos critérios de procura de deria, de importáncia ·non desdeñábel
cial. Volvendo de novo ao tema xa zar pasa pola posta en prática du n
abeirado con anterioridade,_ o feíto programa de desenvolvimento non
mercados e- de- clientela compradora no conxunto económico galega, dec¡ue antes denunciámos. Vaiamos por · bemos engadir os efeitos no sector da · de seren os portas galegas ponto de.. dependente, éunha industrialización
partes na explic_Eción. A veda' de ca- metalúrxia- (básica e de transformaárribada c;la metade da pesca desem- ~estreitamente vinculada aes nasos reladeiros que está empurrando .ao des- ción) e á fabricación de artigas re.labarcada no Es~ado fixo q~e se de- ,. cursos (agropecuários, pesqueiros, fo.
guace 01.:1 ao tráfico clandestino á fro- cionados -co transporte, todos eles m- · senvolvese aqu1 _unha rede 1mpor.tan- restais e mineiros}. Un desenvolvita galega non se deriva do direito que cluídos no apartado de incidéncia_nete de tr_ansportés encarregada de, leva- mento concebido baixo estas caracte·
teñen os Estados que a impuxeron a - gativa.
la aos .a:ntros de con~umo. A mingua rfstic¡:is non só permitiría o potencia·
reservaren os recursos naturais dé! sua
-- Polo que á prim~ira part e se .refeda act1v1dade pes~ue1ra~ da nosa f_rota mento e desenrolo técnico do sector
titularidade para abastecer a ciernan- . re, rio"fl podemos deix~r d~ suliñar_as·- co~den~ _a ~ma1ona_dos transportistas primário, senón que absorbería a man
da interior. Por incompatibilidades cónsecoéncias:-des.astrosas do ingreso
á_m~ac~1v1~ade, ~o.is os d~e.mbarcos de obra .excedentária no campo, orí·
coa dieta tradicional, -Q peixe é pro- . para a indústria cónserveira. 6'-peso 1 co~un;tános, adica~os princip_aLmen- xinada polo proceso de tecnificación~
duto pouco relevante nos hábitos ali ~ espec(fico da mesma-na nasa -nación . te
9om~elad~, tenen a,s fábr-1ca~ re- En definitiva, o plan que esta .opción
ment(cios d-a Europa do Mercado Co- constátase no fého qe ser líder no
cep~or.~s situada~ ~o~ paises de onx~. representa significa sustituir a emr-mun. Contrariamente, o -Estado espa- - seu .ramo dentro do Estado español,
Os .u.~ICO-S benef1c1ános desta nov~ SI- gración pola proletarización dentro
ñol é o maior consumidor de pescado . cunha produción que representa 1máis- tuac1on serán os ~sentadores, radica- do conxunto -económico galega. lAlde todo o continente, se facemos ex- do- 50 por cento do total. As 171 em- - dos todos ~n Madrid.
guén se paro u a-imaxinar o despilfa·
cepci6-n de lslándia e de Nornega. Ve- presas existentes da ocupación a máis
rro dun ta brego que despois de se·
dan ,para poder vendernos ·o que pes- _ de nove mil ~mpregados, sen contar o . Argllmentos utilizados polos
mentar, regar e cultivar deixase a cogrande número-de traballadores even- - que e~án a pron da integración
lleita ao viciño? Galiza leva invertido
tuais que dependen desta a,ctividad_e . -Son moi J::ÍOUCOS, Vinculados a maio- cuantiosos rect1rSOS, durante vá rias
tradicional. As-conserveiras de s-ard1ria-das veces _a -prexuícios ideoloxí's- xeracións, na educaeión e sustento
ña teñen hoxe capacidade para adquitas. Aecoñe-cendo os máis conscientes dunha forza de traballo que, pasad a a
rir· unha matéria prima relativamente
que 0 ingres·o na CEE ten repercu- idade improdutiva, vai render ben~f!·
,barat.a procedente da pesca de baixusións . negativas iniciais para a econo- - cios fóra do pafs. Aos custos soc1a1s
ra condenada á desaparición. ·. Unha
mía galega, considérano necesário. no _ do fenómeno emigratório súmanse os
vez que se vexan abrigadas a sumini~::_, sentido dé que o impacto servirá pa- desequilibrios que a nivel persoal retrarse nos mercados~ da CEE aos pre- ' ra pór en marcha o proceso de mo- presenta a expulsión do indivíd~o da
·cios comunitáriós, ds suas estructuras
dernización da mesma. Teoría utópi- própria comunidade, forzado a mstaditicilmet:i-te ·poderán resistir a comca trabucada e candidamente in°xé- larse en ambientes que esixen traupeténcia dó _Mercado Co,mun ou danu'a. Non · se moderniza unha econo- máticas readaptacións psicolóxicas e
qúeles países -como Marrocos- cos
mía qu,e se de·strui, que se aniquila. culturais.
que- terr firm_ado. acordo_s- ;_Prefere"!,
lsto é o que vai suceder, pois xa dixeEsta alternativa é perfectamente
ciais. A~ · conservas de ame1xa ,- mex1- . mas que, tendo en canta o degrau qe
lén e berberecho tampouco poderán · - desnivel existe'.n te, nen · con axudas realizábel, tanto na agricultura como
superar os requisitos de calidade esainstitucionais concedidas de manefra na indústrja e na pesca. O futuro des- ·
n id ad e, · impostos n8¡ mai-oria_dos caxenerosa se poderian contrarrestar os tes sectores non está na CE E, senón
sos .· oa intención_ exclusiva de eli'miefeitos absorbentes exercidos por no desenvolvlmento auto-centrado
nar a competidores molestos. Para re-· economías moito máis desenvolvidas. que propugnamos. Non quer isto dimatar,,-. só ·di·cer _q üé a i_ndústria _ali-. ,
cer que nos erixamos en defensores
A experiéncia demostrou que os de- dª autarquía económica. Simplemen·
Jl)entáría, a a11__os luz ·da de Bélxica,
sequilíbrios espaciais acentuáronse te, que as relacións bilaterais con ~u
Holanda, ·etc., seguirá 0 mesmo 6 amiño que a indústria conserveira.
naqueles pafses que levan vários anos tros pa(ses, que dé nengunha. mane1ra
de política cé>munitária. A mesma co- descartamos, deben facerse en funmisión de_expertos d.a CEE que _estu- ción dos nasos intereses.
Non se fixeron agardar as repercusións da integración na CEE, _!llesmo
dou hai alguns anos os resultados pre. ar:ites de terse producido, en sectores
vis1beis da integráción-do Estado es:
O programa de desenvolvimento
industriais relevan.tes~-,,--tanto polo vopafjol conclui!J que as -consecuéncias así .enunciado· implica, claro está, a
lumé, ·de empr.ego con:io ·-c;l~ -. produ;_ - serán neg'ativas par"a as zonas q1,.1e na defeRsa dunha alternati.va políüca de
ción- ad pór~ en prática o Gqbérno · actualidad~ _se GOn_si,deran depdmi<:Jas. , soberanía nacional. Se é o Estado esespañ<¡)I u'nh~ política que esixe aos
,_,,
paílol quen ·fata por nós, quen neQÓ·
países 7candidatos .· ao ingres9 .a fiqu-i- .
Outro. ~rguníento esgrihiida p9los _:; cia por nós: quen planifica por nos,
dación. prévia dos_rarTÍQs p'rodutivos - pr()-europeístas ~ o de esp_ecular coas.- quen .r-econverte por nós,t visto é qwe
que colisionan e compiten cos inte"vantaxes:~ -~úe .van atop~r .no -f~turo;. o ~ar.á·-e-n n.ome duns im13er-ativos ecoreses _da Comunklade. O desmantela:
os ·-~m!grantes. Trist~ - d~sti110. o que . nómicos para os' que é··vital m~nter a
n_ós reserva~ os. que 11<?~ s~r deca~~r_o'! Galiza _no seu papel · dependente ; _ D~
mento _salvaxe ,,da construGi9n; !1pva!
non re~ponde a·_ ou:tra ·esixén~ia,que a··~ amd~_ de que' ~. v?c~c1pn :de JG~llza,, ·aqai xo r,d e a dramática -e' iró·nica at1permitir ó relanzamento dos - a~tenon e a de ser V1V,e1ro permanente pa- tude ideoloxista qos partidos espaeR~ CI RCU- ' de
leiros británicos e alemán,s. As' eonsera fornecer de man de qbra"barq:ta o. ñois -ou formalmente ga!egos- ~anLAcidN
c-uéncias para Galiza son de sobra cocapitalismo mundial. Ao que nós as- do tentan convencernos da neces1dade emprender a viaxe· cara a terra
íl2ABAL.LADOet:s ñecidas, orixe da máis grave-confliti- piramos, ou ·deb.eremos aspirar, é a
viver di9namente na própria terra, prqmetida.
vidade social que ternos vivido nos últimos tempos.
,
'
se~ _ter que confia~ - o .P?rvir ab dr~.
E d ar umat1co t~auma do S)(Odo. Mesmo as1,
,Nout~as !at_itude,s do sta ºo· .. ~oNen a constíucióh ·sirvai sal'i1ár 'an-"~ as, e~pera~z,as nas q._ue,.s~.- fundan . ~~tas .. _, mer.it~_Slk.Q- . 1i:gr.e~~, no Mec~~i-.osa~ aXosé ~is
te a_f-eorlentación ecoAó(niC"a' tjue irri- ' esp~~ulac1onJs_ son 1,lusor.ras-; E yercf.ade\' mun cornod oper~_c19~ be~ef1c; arwP º'
- "
plica o sometimento· as 'Comunidades'.:!: que se podev.agalidar a .desapariciór:t r~"''.ª prod;µc!.<)n. : d~.r-cí~ri,i¡:os,,p -~ ·
cá.bamos ñós.- se -Mes deiXásemos de europeas . .A .~sua importán"cia del?~e~:·: d_as )~ab_as_' ins'iit~·cíonai$ para , a.-1.ibre_~ · ª?er~e _d~ ._:oh_,ve-ir,a! .:!;?~r.a ;. o~· Gx:ªt' !t tvd_q~
mercar; axiña _lles enfriaría a repen-ti- derá no futuro ; iguál que no -pasaqo, :. circu-lació.n de· man: <€Je ·gbra ., ainda _· med1t.erra,ne0~:' · ª· mqus1r1a.. te,. 11, _.
na.vocación n:iariñeira. Pero, mentres do degrau de desenvc?_lvimento : do
que "ós que · ríon : estexañ',riad~nali..za . pel , pu . do ~calzae.o.: En , Ga, l .1za _pr~~en .
os barcos matrieulados en Galiza so·n· próprio pai's:· Se · es~~ d~~r.ece, _ co_~<?
dos nos pai's.es de destino non pQde-, ~~ . l~xit_irr,ia,r,,se-. c~_n. a._rgµ_i;nentp,s ~.!,- ~a- perseguic;ios t:)as a1,.1~s de .xuri_sdrción cabe prever, · n~n.1ia1. ,~~1da._9l:Je ~e . rán-tacer va.ler -Os se.us ciirehos ifilc:.Hvi . , hst_a ~.,.,J~oLo · Jata1,1~m.o.,.,<;J1~.mha t m-¡tJ~,~
comunitár.ia, os-· camións _ europeus resentirá de~m~~e1r.a s1_gn1f-1cat,18ª· O,u> ~ d_liªk Subsisürán,'.· rion'· obstañ,te, as·_ "~r:iida_qe." de -de~!)OO !1º u_niversa
descargan aqui a pesca que non teñen tro .tanto pod~m~~ af 1r..,~_ar, ~os _tra!1~de _earác'l;_er, económico, e.._sociaL -~Ae - qued perp~tuarse- ~ ~sebal_la~e.nto ca·
posibilidades de colocar máis alá d~os forí!la~os .de made1~a, pn~c1~aln:iente : . ,decremento actual na delTJaAda. de . lo~ial 9_a .9~sa lil~c1_qn ..PoJ:-.outro fp1~·
Pireneos. O mesmo Goberno recone- a fabncac1<?n de mobe1s ~ mdustrra ca-. fQria de ·frabal-lo ség_u,ese ,:a _discrirni -., lismo pro-europe(sta adm(tese e, t9 ,eceu que en 1983 o Mercado Comun se artesanal.
nación real derivada da merior euali~. r~se P _,S!Jicíd.io-:, ec9.r:iqrriico d_.o pais. _
introducira no Estado español pesca.,
- ficacién e as desvaritaxés ·d~ i'ñdole Co esforzo colectivo de tpdos os gado por valor de trintecinco mil 11J,i- Repercusións nos servícios
cuHural e idiomático para 0 exercí- legos, Galiza está abrigada a rebelarse
llóns de pesetas.
'·
Non é de agardar que saia _máis favo:
cio:,d.e certas oc1:1paciór:is. S-e epgadj- co_ntra tarita, fatalid1ád.e.
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...........~~-~-..,..BALIZA .POLl!ICA-Apropado pola Xunta

No seu-J Congres~

o MCG ~efínE!se
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poden rou~~~ porqu~ sé depen.de de .~os: ., .
O Consell_o da Xunta ven de aprobar
·P
l\liovimento Co.munista de Gal1za {MCG), a nasa de.c1s10~ de lo1~ar pala l1berac1on n~c1onal e o proxecto de Lei Eleitoral. Un proxecto (fue xa se .pode cohsiderar polé~
celebrado o pasaqo d1a 6 en Compostela, a~ ser :.o comunismo ; palabras que foron .a~e!fla1s
mico desd'e a sua nacéncia.
. detectados por vários membros deste-parttdo;· -o lema deste Congrés~. O MCG d~f1n1use
Repetidos foro.n os intentos dé
Non escoitaron portanto _as palabras do portavoz. / ta.mén Rol.o_ "afonda~ento d_a uniq~de QO BNG
Camilo Nogueira de que saise .ista lei
do Comité Nacional, Xesus Vega, quen que pos1b1l1te unha alla.nza estábel , sernpre adiante canto antes ..O 4 de maio' do
afirmou, désp_ois de tres di~s de deba~es·~ ql!e . ao redor·"~o ob~ectivo corriun e: principal · ·
84 tomouse en consideraéión unha
"somos un par!1do coa ex1stenc1a .da soberania nacional".
proposición sua no Parlamento, pero

mento as duas persoas de _máis fondo
autonomismo que -existian na actual
Cámara~ Anxo Glierréiro e Camilo
Nogueir~, iste último funcionQu case
toda ista Jexislatura 'como sostén e
carimbo para le~itimar autonómicamente unha cámara de centralistas.
As-Úrnas ter~n a Últjma palabra:
O proxecto .de lei tampouco con, - o 28 de decembro seria r,echazada fi- templa a posibilidade d_e aumentar o
nalmente, dec(ndolle máis 9u· menos número de deputados, a pesares de .
Barreiro Rivas a Camilo Nógueira que que é un poñto no que coincidian a
podia · propoñer , o que quixera que maioria· dos grupos parlamentários,
eles xa farian a 'lei que lle·s petase. Pe- por non dicer a sua totalidade, pois
ro nen iso, a lei viü definitivamente até o Sr. Barreiro se tiña pronunci~do
imposta desde Madrid polo cu.mio de neste sentido.
.
AP crian-do un gran descontento nen Madrid afina! impuxo o seu critério e
só no gobernó galega senón tamén no ainda que hai quen afirma que é para
próprio s_eo do partido dir~itista.
' red4cir gastos, no trasfondo de tódo
está a conceición das próprias auto. Pola 'sua banda os socialistas afir- nomias pois para a función que van
man que hai qae consensuar ·ista lei. cumplir .os par.lamentos e as autono_Se AP segue: na mesma teima o con: . mias en si {vemos dia a dia como· se
senso vai ser moi dificil a Ron ser que lles están r:eéortand'o poderes e ·funalguén rompa a disciplina de voto no cións por parte do Estado central até
deixalas nunhas simples administraseo da ~oalición ~opular. . . .
puntos r:náis polémicos son cións semellantes ás Deputació,ns),
tres: porcentaxe pa ~a aceder a ur;i es- · non precisan aumentar o número de
.
.
cano, número de parlamentários e iri- deputados. .
Doutra banda niste proxecto ad- ·
·
compatibilidades.
,
miten a elexibilidade de quen ocupen
· lste proxecto de lei; que se vai tra- cargos por eleición, ainda que estaber¡iitar po'lo procedimento . de urxén- . leza a incompátibil idade posterior á
d
1 "d
cia, eleva ·ao ·5 por cento a percentaxe ' dos. parti_dos· ou cbalicións para eleición, tendo que deci ir o e ex1 o
se por exemplo queda como Alcalde
Poder ter _un deputado, cteixando asi ou
como Deputado. lsto foi o que
fara· do parlamento ás forzas minori- creou máis controvérsia no seo da
· tárjH~i quen ~firmou que con iste . Coalición Popular.
Durante a sesión de clausura, Xesus
·pro.cedimento a· autonomia !!Stá -sen-·
Ademáis dos pontos anteriprmenVega afümou tamén que "vivimos un
ten·ciada pois na cámara só van estar te expostos como máis conflitivos, de
clima no que se di que só vale litar
·
· ·
·
¡·
aprobarse o proxecto do Goberno o
partidos ant1au.tono.í!11stas e cen.tr:a 1s- P-residel'lte da Xunta teria a faculdadepor aquilo que se pode coller coas
'
t~s, senda como é ain~~ ~n~a tncóg- -de disolver a cámara e convocar eleiO MCG iniciou o séu 1 Congreso se achaca, senón que constituen
mans e chámannos tolos aos que loinita 9 restJl!ado e def1n1c16n do pro- ·, cións; faculdade . que non se recolle
con verdadeira má pata.-0 lema de unha premisa -de calquer movi~
tamos por álgo mais". Para manifes"Achegar a liberadón naéional e o mento destas características.
tar a continuación que "ternos máis
xecto de C_G. .
na lei reguladora da Xunta e a sua
. .. ~s ~ nacionalistas qu~ foron quen Presidéncia.
comunisrrro" aparecia, ne cartel - .. De · fnaneira semellante pode
paciencia que o iriimigo, sempre. nos
1~d1re1tamente conseg_u1ron o estab_lePodemos afirmar, despois de conterán enfrente".
anunciador debaixo da bandeira xulgarse a aspiración, mais ou me- ·
c1mento da au_tonom1a coa sua lo1~a templar iste proxecto e os seus avataA unidade de todas as forzas re- .
española {republicana).
/ ·nos manrfesta, de formar parte do
otorgada _precisamente C?f!lº tapon res que ista lei' imposta desde Mavolucionárias e non reformistas nun
A lib,eraciór;t nacional, a carón Bloque Nacional-ista Galega; pero 1
rcios ance1os autodetermm1st?s, van drid, ten un mercado caract.er centraproceso de "uniade popular'' foi un
da banqei ra dos nosos viciños, pa- sen recoñecerse ~e:omQ nacionalis- 1
rece que ~ fo¡ · a prem_o-nición dun tas ~
quedar fora, ou polo . men~s e ·º que lista, pondo en entred,ito a ~opia audos temas máis-presentes ao longo de
pensa~ os redactores da le1, que para tonomia como facilme.nte se destodo o Congreso. N"t.inha das ponénCongreso que non serviu para saCabe sospeitar que, nestes te1so a f1xeron.
~
prende ' ·
cias 51probadas afirmase que "o MCG
. car da ambigüidade a esta forza mas, o MCG ten o que poderia-·de.~ ·Quedarán fara tamén do parla·.,A.E.
vai segu ir pulando unha poí(tica uní- .
alegre e combativa.
nominarse "síndrome do dicionátária co BNG na loita cotidiana conOs mesmos delegados do MCG río". Gonsistiria · este ·no Jeito de
tra o asoballamento nacional 'da nosa
que no 1V Congreso Federal do ter lido algunha vez que o nacio-_
terra e pala defensa dos intereses das
. MC, celebrado e ano pasado en nalismo é pequeno-burgués, sendo
clases trabal !adoras. Desexamos un
Barcelona, aprobaron a separación agora incapaces de reconciliar ese
aforidamento desa unidade que posi- ,.,
do EM K, afirmaban agora, en . po- . .conceito coa e.vidéncia, recoñecibilite unha alianza estábel qt1e sexa a
nénciá, que a revolución só é posí- da por este mesmo partido, de l¡ue .
suma de forzas de ideoloxia e polítibel nun marco estat~I. Cómo se o rupturismo na GaLiza organízase
ca diferentes pero agrupadas arredor
entende que o que é estatal p¡:¡ra · ao redor dun movimento de- libePor fin Vlctor M~ro foi . des~gnado ·
Os seus opositores déronse canta
dun programa que permita acumular
- Galiza, non o sexa para Euskádi?
ración naciomrl.
candid~to por Coaljción Galega camoi tarde da xogada de CG, deseñaforzas en favor do obxectivo comun
Un pode perguntarse tamén có. ·...
..
ra ás .e.feici6ns autbnómicas: Estaba _ da a bon seguro por expertos de
mo ·se está pola· liberación nac1oA ª!11b1gu1da~-~ _ po~e se_r pos1t1- .
e principal da soberania nacional'.'·
cantado _. O retraso nista nomina- imaxe cataláns, e andiveron axudannal pero non pola autoorganiza- va, pero en poi 1t1.ca e pengosa .. O_.
. ción foi á riláis hábil manobra pro- ~- do á -campaña _de Victor Moró. ao
Autocrítica da actuación
tión. Non será pedir para 0 pqyo MCG é_: unh!I real1dade com~at1ya
pagandi'stica levada a cabo última- afirmar que· non firmaría por CG,
no período autonómico
galega o que non se lle recoñece á. e. honesta,· a que se lle. r~corre<;e,r-1 .:~
- mente no noso Estado. Victor Moro anunGiando contactas, con AP ;~ ru- ·
forza ' pol(tica qy_,e 0 proclama? virtudes e .oportunos matices. F.alA respeito da política seguida polo
e o seu desembarco foron dia tras mores de conversas e.o PSOE, dandp
, Hai que pensar ademais que estes ta ~ue lle abr-an as ventanas a este
partido no período 76-80, Xesus Vedia potada dos xornais e cabeceira unha imaxe de que todo o mundo o
dous factores non os uniu o "sec- pais.
ga e Carme Corbalán, membro~ do
nas emisoras e até na TV. Victor
M.V.
Com ité Nacional, afirmaron a este
tarismo do BNG", como ás veces
Moro, para moitos un descoñocido, queria, de que era o desexado, pero
periód ico que "tivemos alguns erras
. é un coñocido r:ios cenácu~os pol(ti- sobre todo a imaxe de que Víctor
no noso enxuiciamento do movimencos e .chegou ao_ gran pub~~co da _ Moro era imprescindible para CG o
to radical galego, no senso de que . partido río seu conxunto "non é un- a UCD, a pesar de semellar máis forman dista ~mPªr.1ª· E ch,~,go~ cun que aumentabé! a cotizaciértpúblit~a
non valoramos suficientemente a im- ha oficina federal, senón o resultado . tes. ·"Nós, coas nasas limitacións~ pe9ran bagaxe deba1xo d~ brazo:..era . diste candidato. Agora que se decaportáncia do naciol'.'lalismo .popular - de. e?<p~riéncia_s· disti'nta's ~ d? con: . ro -seguimos loitando >con máis. rña--o desexadc;>, a prome~a incumplida, taron, tarde, nioi tarde, torpes, moi
no que ten de rupturista e de .G>posi·- front¡;¡c1ón do o1 traballo dos diversos durez que antes e_ tan libres 9oma ·
o que fac1~ falta~ por .quen s~me- ' torpes, anuncian un dossier c_ontra
ción ao · sistema" .. "Pensamos ,que a partidos federados no rvi ..c.".
. · sempre. O MC é · 1ibre~ só depend~ · de
llaba~ s~sp1rar mo1tos. ··
.
- vietor --_'Moro que se pode voltar
loita pola autonomia podia apr.ovei~
' A pé~gunta sqbre as particula~ida- nós -mesmos ' do noso ~esforzo"·; si.
V1eW>r
Moro
era
a
prom~sa,
o
mesmamente contra os seus indul:·
·
· ·
tarse máis para profundizar cara a es• .c;tes -que' observa n.a -Galiza a respeito nalo·u. · ....
rñesias do galeguismo da ' der~1ta. _Is- tares.
querda .e cara a autodeterminación. da loita ··en relación co resto do Esta- Resolucións
to !oi, polo meno: o qu_e, callo_u en
Victor- Moro chegou cori média
"A nosa foi tJnha visión unilateral do ·· do ;.d~I Aío respostou qUe "a diferénmo1ta ~ente. Coneceron a V1c~or campaña eleitoral feita, pero ade~ovimento que xeraba a UPG, non
cia de .. Galiza ·é -qúe- aqui existe un Outras ponéncias e acordes tomádos
Moro e 1st~ nome_q_uedou prendido máis veu cun pacto entre FranqueiVimos que se· estaba xestaf'.'ldO un mO· •' movfri1'ento nacional e popular que foron· OS relacionadós CO feminismo,
. a unha noción pos1t1va.
·
ra e os Fernández, os dous grupos
vimento social contra· a reforma, se- unifica as fárzas que loitan contra 0 defensa do idioma, sindical {máis ineconómicos
máis importantes hoxe
mellante ao noso. lsto pudo -ser ta- SÍ$tema. ·Noutros lugares non hai isto, formación sobre este tema en páxina
Seguramente o candidato por ~n Galiza. O Sr. Moro sempre estivo
mén un dos motivos do sectarismo e ainda que pode haber outros elemert- 7) e estatutos do MCG.
CG nóné tanto como ista campaña ligado aos Fernández, que estaban
incomprensió_n cara a nós por p~rte tos de unificación como a loita conAo r~mate aprobáronse resolufixo creer. Outro calquer candidato enfrentados con Franqueira .pola
deste movimento".: _,
tra a OTAN". .
cións contra· o Mercado Comun e a
· con ista mesma campaña tan ben le- sua intromisión en Porriño. A nomil\J
" ,
OTAN, en solidaridade con Euskádi,
vada teria obtido a mesma resposta. nación de Franquein~ veu xÚntar a
l.C. ;e. M.C.G.
Minpritários pero infl.uintes . en repulsa pala agresión fascista a.
Lembremos que Victor Moro non vontade xenuinamente galeguista
Na ponéncia' "O noso horizonte ' re" · Diversos sectores teñen criticado a Vicki Ballesteros, en favor de homoconseguiu a alcaldía na sua própria dos Fe.rnández· a Franqueira e·a ouvolucionário", aprobada ' neste -Con-' desconexión des-te partido coa reali- sexuais _e : lesbia~as, contra a pró?<i.ma
cidade, Vigo, o que fixo que desa- tros intereses autóctonos que tentaW~s~, indfcase, no tocante ás re.la- dade .apesar ·da capacidc1de de-mostra- · senténc1a do Tnbuna1 -c.~ms.~1tuc1onal
pareceseilla poi (tica marchándo~ a rán . imporse ideoloxicamente en
c1ons de G'aliza · co resto do Estado
da poi a ·sua militánci·a. A ~stas dúbi- '.._ sobre o abar.to e ~n .sol!daridade cos
Barcelona.
~-:. ·
Coalición Galega.
que "non é doado pensar · oa viabi: da's r.espostaria Eug~nio del R(o afir- povos de Latmo~mén~a.
...·
.
Xa cando as municipais Víctor
o resultado-final de CG vai
lldade . dunha .revolución _triunfante mando que se be.n é certo o caracter
. Na .cJa.usur:a mterv1ron a_s del~ga- - _ Moro era o· gran desexado,· a gran vir Pero
dado, ademáis de pala conxunen Galtza á marxe da existéncia dun 1 mín·oritário non é menos certa a far- c16ns invitadas: FPLP de Palestina,
promesa; estaba · apoiado por un ción dos intereses autonomistas e
fenómeno semellante no conxunfo , te oonex'ió~ existente cos diversos · Mocidade Galega R_ev.olucionária,
sector importante, pero Victor Mo- españois dentro de CG. poi a repesca ~
do Es_tado",dado que "os avances·re- .· movimentos sociais e reivindicativos, BNG, UPG, EMK (Mov1mento Comuro, que ' sempre gozou, to~o hai que que se está a producir entre os ele, voluc1onários na nosa nación irán '"pódese dicer que case non· hai nada · nista de Euskádi, en r~presentación
decilo, de millor prensa da· que me- mentos máis activos das parróquias:
moi vencellados aa.s._qúe se ·produzari · que se mova no que non estexa pr~- d~ -cal falou Rosa .Olivares), LCR.
rece, e da que 1 ninguén posuiu en os novas. caciques. ·A guerra con AP
no resto"
·
·
senté 0 ·M.C." Na sua intervención na Lendose un comunicado dunha reGaliza. E decimos isto pbis que o neste sentido é moi grande e vai ser
Sobré, ~ste mesmo pnrito, Eugenio claµsura do Congr·eso lembraria ade- presentación p~rtuguesa (s7n _que
seu paso por Pescanova ou pola Ad- onde se resolva gran par.te das eleidel Rfo, que asistiu a este Congreso mais a..os que ·se quedaron no camiño , chegásemos a -con~cer a.o_rganizac16n)
ministración é bastante menos. bri- ~ións galegas.
A.E.
como representante do Comité Fede- .(en alusión ao PTE e ORT), ironizan- e da INTG. Faltaron á cita CC.00. e
llante do que qOeren fa~er ver .
ral do M.C., manifestaría , que este do sobre outrosque perecero~, como Galícia Ceibe.
)
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Res(stese a abandonar o cargo

. ./

A Ío,itai;de,1Sea Go nda!i:- por -segu-j (., héf a lc~: l ~~i~ df1R S]l;RtY«r_,_gq~¡e~Jr. l,j11t' ¡". c.astue:is~~Jlta~ '11~1, pesetas en gastos
definir como o "maquiavelismo de,..có~o perman~cer n~ poa~r . _.. de rep~esentac16n.en. tres mes~s .·-; r
Por fin tivo que celepr9r o pleno despo1~ de coller vacac16ns, .
A perm~nente da ·corporaciól") de 0
non sen ar:ite~ ausentarse_ ~a'!lén o pr_ime1ro j:~[lent~ de alcaide. As
Grave celebrou d~~pois do devaodito
causas cambiaron algo pero non mo1to: Mascato Hea, concellal do
.pleno. unha reun1on. o ponto máis'·
BNG xa-.é membro de pleno direito do pleno; pero Bea Gondar .
importante· dps tratados foi sen.dúbi·
aindá segue a dicer que é Alca Id~, por máis que quedase .
~a o dos gastos de representación do .,
en. mi noria ao votar. en contra aua·9 conceUa1s, contra os 7 que
Alcalde, que se elevan en tres meses,
votáron a favor. ·
·
2~ de Decembro até 1~Marzo, a 580

Cando sálian estas liñas xa terá pasado a Semana ·Santa e-eu, especialmen· 29 , d ata en que t1vp
· 1ub re " o cese d o- A.I ca Id e e o n0 mea
te aledareime E este tempo ruin e esc_uro, falso. A tradición popular ga· -,
O venres d1a
lega non entr~u nel como entrou no Antroido, nos Maio~~ ou no Nadal.
gar
o
pléno,
a.
diferéncia
do
pasado
merito . de. quen deberá substituí lo"·
1
Debe ser por isa que este tempo e as formas de levalo vineron de fóra,
dia 16 de Marzo, os partidários dt
Pensán que é por isto polo que a.sen- .
misturando ·o civil co ·reli.xioso e tratando de meter no ser gal~go o medo Bea Gondar non puderon ocupar a
té.ncia s~gue sen aplicarse na sua toao que ~stá _por _riba d~n e ~ hipócri~a de~o.ci~n dos mandama1s casteláns.
Casa Consistorial, xa que estivo custalidad~. Pensan ' que se produciu asi ·
Vicente Risco d1 na Historia de Gallza d1r1x1da por D. Ramón Otero Pe.-_ todiada de·sde primeiras horas por un
outra nova ileg~lidade, porque Bea
drayo que "a Semana Santa non oferece en Galiza o in~erés que tein n_ou- . · forte dispositivo policial !11Ue impediu
Gondar levantou o pleno despois de
tras lados e que teñen aquí outras festas. Seguramente se perdernn ".!101t~s
a entrada. á 'casa do co11"'CellQ.
facerse o reconto de _voto~-, ou máis
usanzas antigas, deixando pouca lembrall'za. Hoxe soe ser devota e recoll1As causas támén foron diferentes
ben: cando ainda non estaba sequer
da, e de pouca ostentación".
feitÓ.
·
no exterior, p·ois que esta vez houbo
máis partidários da oposición que de ·
O mesmo Secretári-o 'do Axt::mtaIsa dici'ao hai ben anos, cando ~qui· se vivían outros tempos ..Eu c9ÍdaBea Gondar, qu~ neste caso, e debido_ - mento, requerido pala oposición, maba, en realidade, que :tiña mudado aquilo do medo quei n~,s met1an ~e ne- ·
ás - suas vacaci<:>ns, ·non realizou as - nifefstou que os feitos producíronse
~nos para que non fixeramos nada que fose en contra dos .~andam1e~tos
• arengas parroquiais para que os seus
con tal celeridade que non "podo di· de la Ley .de Dios", e aquel a morbosidade do xogar coa prisión. de _fnsto,
"' acólitos impedisen Q pleno.
..
cer nada". Afirmando tamén que el
co sangue e máis co martírio. Críao·, quizabes, -por estar m~1.al~mxado
Para a oposición o obxectivo que- . non chegou. a facer o reconto dos vodos actos que se celebran no decurso destes dias, alonxado f1s1ca e cere,dou cumprido claramente: Bea Gontos.
bralmente. E non é asi, de~graciadarhente non .é asi.
. ___., _·
dar foi substituido como,Alcalde, por . - A lienta traspasada á Oe~utación '
_
Pasaba eu, o luns santo, pala rua principal da ci'dade. de Lugo. So'lpren-· ' · máis que este pense cff.1tra causa, afirAgora parece que a liorta se .traspasa
mando que següe a ser :Presid~r:ite da
deume o movimento de militares ·e coches oficiais que enchian a zona
á Deputación onde se pede tamén a
Corporación,, pesto -que necesitan a
monumental.. De sócato sentin os tan·caracter.ísticos. tambores deste ·temmaioria·,de dous tércios para o ·seu ce- · celebraqión dun pleno- no que se trapo,· e os compases estarrecentes dunha banda militar. A xente toda pasate este tema. A isto parece negarse a
se.
ba correncia con. cara d~ rnart(rio, e .algu_nha muller até choraba.
". ,
O requerimentO está agora na Au- _tnaioria integrada por AP, partido ao
que se afiliou Bea Gondar. Tanto a
Na rua"da Raíña atopeime cqa procesión e. metinme poi a de :.Sán Ped_r~ _ . diéncia'"oatravoaa para que se conv0- q·ue "' un~~pieno :onde ,. se eli.xa. ao n9yo_ Deputación como a ·Xunta viñeron·
cara a miña easa. Pero despoi:S p·enseir;w 1mellor -e' v.olvin·'sobre o"'s meus,paAlcalde., ""tjue seria -ca maño Pro l. 'ft· a·poiando ao· ex~alcalde .de_ O Grove
sos, pe is dixen para min que · hab'ia : ben éjnQs. que_non via unha procesión
duf.t'modo que a 0posición_c0nsidera
oposición manifesta que a senténcia
destas c~fracterísticas,: e· o que~:larJame valer para tirar conclusións de coirregular.
-mo se deser,ivolvia a cousa néstes' tempos de crise. Porque nos tempos de
-diera qu~ de_bia decidir -ese pl~o so-.
crise a moita xente dálle por fuxir dos seus problemas e meterse na ig~exa
.e nestas manifestació.r.'ls relixiosas _para pedir, digo eu, máis pan e máis traballo, oü, ao mellar, para se afacer ao sacrifl'cio e levalo mellor na campa",
ña das que 11es predican resignación e futuro celestial na pab.r::eza.

mil pesetas.
· Os gastos de · representación desglósanse en tres partidas: 220 miJ pesetas (viaxe á República Dominica- .
n·a), 95 mil pesetas (viaxe. á Arxentina) e 264.228 pesetas en (viaxes a
Santiago, Pontevedra, A Coruña, Vi.
go e Madrid).
'. Como se ve o señor Bea viaxa ben
e moito, dándose o caso de que al- ·
gunhas destas viaxes débense ao seu
intento de non abandonar a alcaldia.

Acta da sesión
O Secretário do Axuntamento, neutra arde de couséts e voltando ao polémico pleno, acaba de remesarlle á
Audiencia de A Coruña a acta da se~ión. Neta, por catro veces, o secretá· .
ria fai constar "erros" no manifestado por Bea Gondar, en duas ocasións
contou oito votos a favor do grupo
de goberno, cando só eran. sete. Outras · duas· ocasións someteu a votación !'o cese do novo alcalde", cando
a. votación afectaba . ao cese. do "actual alcalde''-.- ·
·

1

Crrsé .no PCG

n:·'

Verdadeiramente fiquei abr.iado e sentir poñérseme a carne de pita, . , ~
.- "' ../'".
. ..
_
porque xa veredeis. lan tres encapuc~ados coas cruces abr-in-do-a procesióA - -- E~
-6 •
que segu¡ª con auas longuísimas ringleiras de máis encapuchadas con ci- _
~~e
rios acesos. Axiña unha parella da policia nacional que non se sabia moi
1 ,.
ben o que pintaba ali. Despois viña a virxe da Esperanza con todo luxo de ·
·
1
vestimenta e luces, levada por unha escuadra de bastidores da compañia
_x-·_
de lnfanteria. As suas bágoas e o seu pan·o chocaban cos bordados e cores .
. _ _
dos vestidos. Semellaba unha rica señora dorida por algo. Presida nada
menos que un Almirante, Capitán Xen¡I, rodeado de máis mariños de al~a =
O.debate ehtre· "carrillistas"·e
graduación. lan tamén, non sei se o bispo e outros curí;is de aj.tas responsabilidades na sua diópese vestidos coas fermosas é engaiolantes roupas · . ·~''gerá'tOistás!~ agud (zase 'no
seo' do PCG clespois das medidas
procesionais. Despois o señor Gobernador Civil (PSOE), o Presiden.te· da :
Diputación (AP), e o alcalde da cidade (AP), con alguns outros carg9s de- _ . tomadas polo PCE e do boicot _
trás. E xa, o exército en pleno, desfilando en grupos· numerpsos ao son' da ·
feito pola:dirección do PCG
banda mifüar. 'Para acabar, un gr,upJño apenas de 40 ou 50 persoas cunha
á asamblea estatal do· PCE, á
certa timidez, como se ali estivesen de máis ante tanta responsabilidade .e
· que ~sistirian loga membrb~ do :
brillantez. O xornal 'da província descrebia así o final d'a profesión:' "Al
sector "carril lista", ·eQ minoría
final se cantó como todos los años la Salve, después la Salve Marinera y
dentro do .PC en Gatíza.
finalmente la Banda interpretó una retreta floreada. A los acordes ciel Himno Nacional la imagen -de la Virgen de !a Esperanza fue lntroducida
- O PC'E anunciou a semana pasada a ·,
en el templo. El acto concluyó cori un .brillante desfile de las füe,rzas del
medid'a de retirar-todos os poderes 'ao
Tercio Norte en med'io de los entusiastas ·apla'usos y vivas a la Marina de
Comité Central do PCG, polo ·que
Guerra de centenares de personas que abarrotaban por compl~to la Plaza
neste momento carece de autonomia
de Angel Fern.ández Gómez y sus aledaños''. '
·
para reaiizar caiqüér operación ádmi-·
nistratiVa ou xur(dica. A esta ·medida
As luces, a imaxe, os ·toques _secos da música,'° desfile· militar, o arrehai qué sumar o bloqueo das cantas , .
da!llento tan flagrante entre povo .e forzas vivas, por !hoita "Cofradia de
bancárías aos "peixes" galegas.
.
la Esperanza" que sexa, a expresión, máis que devota, de curiosidade e
. Os representantes "carrillistas" de
medo da xente, leváronme a outros tempos, e mesmo me fixeron lembrar
Vigo veñeli de ·actisar ao sector ''gea intentona golpista do bárbaro Tejero. Eu; ao irme para a casa, ia pen~
rardista"; que encabeza A11xel Guesando en cal seria o sentimento da xente que se amoreaba nas aceras ao
. rreiro, de- querer manipular a·CC.00.
paso da procesión. Desde lego estou seguro que non ag_radáb.el nen espeafirmando ·q ue esta ala minorJtária
ranzador. Porque, a pesar de todo, pensar; pensamos, por moito que nos
dentro do PCG, qu~ dispón, non obslaven o cerebre.
·
·
tante, dunha · certa maioria , en
CC.00., trata . de manipülar a citada
Despois de cear, metido nunha roda de coftecidos, contáballes todo o
central, ·querendo instrumentalizar a
que vira. E a miña teima era que tiraran conclusións ao· ácontecido. Tan
Comisións para que ·esta .sexa un dos
só unha moza xa madura, se atreveu a dicer: "E despois de todo, lque
movimentos que demande a pretendicoño mudou·neste País nos últimos anos?".
..,. da co'nverxéncia para chegar a unha
nova formación política. Hai que ter
i;.,
t'
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en con.t a que foron destacados mem- bros de CC.OQ. os que estiveron presentes nas (:onversas participan, ademais de representantes do sector
"gerardista", membros da Converxencia Sindical Nacionalista (da
INTG) e de ·E;G.
._ ' . '
.
Os "carrillfstas'' afirman que o Comité Central do PCE lle impuxo ao
PCG abrir un proceso de aproxi·ma,.
. ~ión a organizacións converxentes, de
cara ás próximas eleicións. Afirman
que os candidatos galegas non teñen
que ser referendados en Madrid, o
qüe-ven supor un g'rave atentatjo aos
estatutos do PGE e PCG.
Seguodo este.. sector, a converxéncia é un primeirn paso para desembo-car nunha forza política diferente qo
ác;:tuar PCE. Este extremo é negado
polo out~o sector .que tampouco-quer

recoñeé:er publieamente as conversas
mantidas cara as eleieións autonómicas.
Os dirixentes do Partido Comunista _de Vigo sinalaron que nu~c~ e_~isti
ra pbla sua banda unha opos1c10.n a
sentarse a negociar ca PSG-EG _un
programa comun, pero que precisamente todos estes intentos foron rechazados por EG, que quer uhha fu sión, non unha coalición, atribuíndolle a esta organización o desexo de .
ver repetido en Galiza pura e simples·
mente o proceso de escisión do Partido Comunista de Euskádi, parte do
cal foi absorbido por Euskadiko Ezkerra. Sinalaron as diferéncias entre
o ·pcG e PSG-EG, afirmando que es·
ta última- formación ten moi pouca
preséncia en . Gali'za., "fóra da axita·
ción. pr9pria do tempo eléitoral". · ..:
Parece asi que cada dia se afondan máis as diverxéncias no . PCG, e
ainoa que todo o mundo tale de unidade e de que se pode chegar a un
entendimento~ despois da reunión do ·
Comlt~ Central que terá o PCG na semana próxima, cando se cumpren os
. 15 dias dados de prazo aos "carrill istas", a ruptura pode facer firme, xa
que hoxe por hoxe están funcionando xa con duas estrutur,as paralelas.
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A xoven viguesa Vicki Ballesteros foi
agredida o pasado dia 30 por e'lementos fascistas, co cal xa é a terceira vez
que se leva a_cabo unha acción deste
tipo sobre a mesma persoa.
. Nesta ogisión ' marcaronlle unha
esvástica na meixela direita (de maneira semellante ~s ocasións anteriores) e outra nunha perna, grabándolle
ademais as letras FN no dorxo da
fnan direita. ~
A prime ira agresión produciuse ·Ó
1 de Maio do ano pasado e as segunda no -mes de Agosto. Dado que os
autorés ame.azaren con levalas adiante cada catro meses, durante o mes de Decembre Vicki, militante de Gal(cia Ceibe, recebeu unha especial
protección que ao parecer impediu
que se cumprisen as ameazas:
Nesta terceira ocasión o atentado _
produciuse ás · 1O-da noite, ,cando
N. 267 ! 13 DE ABRIL/ 1985

TerCeira agresión a Vicki .B-allesteros ·
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petid.as agresións . viñan demostrar
"ou ben a ineficácia ou ben as simpatias dá policia".
· .
'
O MCG e outras orgaAizacions veñen de esixir de novo o fin da pasividad e gubernativa, .neste e outros feitos -semellantes.
,
·
Virxínio Fuentes qeixoú ver" 'pola
O Go.bernador remi-so a
sua banda que era '.in:iprescind1bel a
tomar medidas ·
denúncia dos feítos ·ante a policia paDiversos partidos da esquerda rad¡cal, 1 ra ·comezar a actuar.
Esta afirmación seria posteriorúnicos interesados até agora en denunciar 6s feitos, están a levar adian- mente calificada por diversas organire unha campaña de protestas ~ o pa- zacións de· "surprendente", dado que
sado dia 3, unha representación dos · "nunca se soubo' que despois de camesmos entrevistouse co Gobernador metido e de co.ñeddo un delito, a pocivil pontevedrés, Virxlnio Fuentes, licia ou o gobernador tivesen que esante o cal ·manifestaron que estas re- . perar para actuar a que se levase a caVicki trataba de entrar na sua casa,
Os autores, segundo os dados que ela
mesma própo~cionou ·, serian tres persoas, as mesmas das ocasións anteriores, a xulgar pala voz, dado que a escuridade e o neniosismo impedíronlle
detectar os rostes.

bo un~a denúnci~'·~ ' argumentan.do · teis ·con pé de ~ imp~enta, · contand~
que "para algo está, a per:secución de ·.moitos deles con completísimas f1ofício''.
·
, chas policiais itnpróprias dunha de·
As mesmas forzas opinan que a i'nocrácia.
policia ten dados e pistas. dabondo
0 mesmo dia tres, un grupo de
- p~ra act1,;1ar, como poderian ser': a do
persoas realizou tamén unha série de
'detiao despois do atentado a Edi. d
/
. d F I
Es a- ,
cións Xerais, ou despois da bomba ao emta as 'n?s locai~ e a ange a b~n,cine onde se'. proxectaba "O caso Al- _ .00.1 de ...,Vigo, q~eima,rido unh r en
mer(a". "Dada a diferente .actuaci0n ._d~ira · deste partid~,
P~:J:· nesque normalmente estabelece a 1 poli- P. <;>testa ·P 0.1~ agresión resen
cia entre a esquerda e a direita, a no- , ta m.formaci.on : J
sa relación con eles, opinan estos secDe non levarse a cabo nengunha
tares de esquerda, iria mais a recol ler actuación por parte do gobernador
dados sobre nós que sobre os . pró- e policia, diversas órganizació_ns de .
prios autores dos atentados·!'. Algun e~querda teñen ameazado ·xa . co.a
militante de esquerda foi mesmo de- criación de grupos de autodefensa
tido recentemente caRdo pegaba car~- próprios. ·
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As dis.crepanoias no._~eo da l,NTG. ~heQar~,n a.un P~l'J!~ ~l~ddp .'
déspois da ,c~lebract<;>n d~..!?,.f~~c~10~ í'.JªS"9n?,~ do·~Sméhcato ' o 'd1a ..
30 de wrarzd "~ac8fdáfl aef med1é:las ·d1sc1plmánas .contra
.
distintos mernbros da. . iona_~e Vigo e ?bri.r expeden~es a outros
membros de Lugo e A Coruna. De~po1s diste en~urecér_pnse as
reaccións e aumentara~~~ comunicados de ap910 aos dotJs"
sectores que están en l1t1x1.o.
Outros acordos ·
A ex~u-lsión de Agustin Malvido, Se-

. tratando de tapar a sua incompetén- .
c-ia -\_e,; de · tras+aaar 0s ·'seu§'1Jr8pfios:.. ·
-. problema~ á central ~. Califican tamén a UPG
de "paranoicos e jomei~
·
nistas" 1
..
Po~la· sua handa, o secreta'rio Xeral
da. INTG,_Xan
Carballo, afirma que o.
)

Agác~astt·

debate ·,
··ideolóxico?
rO

"que pasa· é ·qu.e hai duas conceicións
aistintas....da ~ntral, que sonras ºq ue se
están a reflexar, e que as decisións
adoptadas polo máximo. or:ganismo
único que intentán é que se ~umpi'a o
acordado no congre.so, o programa e
. (pasa á páxina 8) ·

Se nos fiamos dos meios de comuhica~ión di_
ál'ios pode parecer que
no conflito da 1NTG non hai máis
c:¡ue 'u n enfrentamento persoal.
Que os da UPG "están paranoicos" t ,. "son. jomeinistas", e que
os ·outros son ",i ndependentes",
"sind1Calistas. puros"", vítimas de
. ·n on se sabe que estratéxia interna
da ·uPG. Parece que pon éontan
cretário da zona de Vigó, e de Fef·
- · - ·- "'!!!! 1"1W---- -----~
Ademais destes acordes tomouse ta. ' para nada as duas conceicións sinnando Acuña Rua ex-Secretário de
mén a decisión nesta ·reunión de di.d icais dife~e·ntes.
.
·
finanzas, foron a~ decisi~ns n:iáis imsolver e súspender nas suas fwición_s
Por unha banda e.stá o sindicaportantes que . tomou a D1recc16n Na-. á Dirección Local de Yigo, suspen~
ll!l.QM!_
l"ismo, 111aioritário, impulsado pota
cional da INTG cr dia 30 do ·pasado
déndolle tamén o direito de a.füiación
,·
UPG desde a criación do ..SOG,
mes.
aos seus membros até o próximo cooque veu triunfando nos distintos
· A expulsión"de Malvido débese.-á greso, cesando os catro liber-ados co- .
u:._.
:~~~~~~~·:~~~2~:r-~;~;~~~~:::~~:;~~:~·=~:~~!:!:~~1~~::R~~!~
congresos. Pota 01;1tra banda está
o.
vf;c.,
·
solic itude e concesión dunha subven- mo tais.· , ·· · . . . . · · ·
·a) Convf?rxéncia. Sindical Naciona-occ111os1
t.
Os cargos ·que se lle imputaron fo- ~
ción da Xunta, que tiña 11 rnillóns
lista, que, preCisamente por,oposipara as centrais sindicais, cando se- ron o dE!_apropriación de cargos, boición a -- este sindicalis~mo, -agluti"'""º
"°
gundo esta resolución as subvencións cot aos organismos da central, negar.nouse en corrente, para facerlle
d11t ~ª'}iiu.lo11pl'tlt.ecto:1ao/!C""'º' . """"". º~lida.dr1acio-1"!
se a distribuir propaganda, negarse a
só ·poden ser solicitadas pola central.
.
/•
'
frente e intentar impor a sua concc ·au.··
· facilitar contabilidade ·da zona atriceición. sindical.
· Outros dos motivos que se alegan ' buirse poderes na negociación ~olec
q..,
· - Aqui "é onde hai: que dar o depara esta expulsión foi a usurpación tiva que só lle corresponden á Direc:·~~~~ ;~~~. . :::~~: ~~::::~f;~:~~-"°C4~i:::~~~~ , bate, dentro· das duas conceicións
de representatividade que non lleco- ción Provi"ncial ou Nacional. Estes
sindicais, e ' non levalo ao plano
rresponde ao firmar certificacións pa- afiliados po.d en-apl'esentar recurso inpersoAal ~e ·desca.lif:icatjor: Por qué ·
ra o"'Ministério de Trabalto como Se- dividual no prazo de ·15 dias, pero to~
non"se fai asi . e~ se recorre á· descácretário Xeral da INTG. Tamén se ti - do parece indicar que as resoluéións
lificación persoal? Hai interés en ·
-~,.
vo en · canta como motivo da ~xpul van ser-firmes...
clarificar aos .afiliados?
!
sión usar a sitnboloxia que non lle co· Na clausura do 1 -Congreso do
Tam~n dentro das medidas discirresponde á central e negarse a que o
MCG, os seus portavo·ces Carme
plinárias tomadas no seo 'da· INTG,
Secretário Xeral estivese presente na
Corbalán e Xesus Vega afirmaban
cabeta da manifestación do 12 de abriuse expedente ao Se·cretário da
que ''nas zonas onde o sector críZona
de
Lugo,
Xesus
,l\rrizado,
.
por
Xullo en Vigo.
tico ten maioria, os critérios da
Esta· é un dos d~cumentos qu~ a INTG CÓn~iderou probatórios parra expulsión de .
facer cri'ticas reaccionárias, tendenINTG e CC.00. non teñen dife - ~
En canto aos motivos que a DN ti- ciosas e manipular comunicados da Agusfín Malvido. Foron amo~1:rado~ na roda de prensa posterior á reunión da Direceión
'
· ·
'
·· ·
Nacional do 30 de Marzo.
réhcias apre.ciábeis'', para xustifivo en conta para a expulsión do ex- zona de Lugo en clar,a colaboración
: .:
- ....
. car ·a afiliación dos membros do
Secretário de Finanzas (que xa fóra · co Ministério do. Interior e cos podeMCG · nos dous. sindicatos indissancionado coa perda dos cargos nos
res fácticos. Expedente que- tam~n é·
til).t amente, r.co.n clµindo . q.ue , poorganismos nacionais con · anteriori- colectivo para. tOf;ia a direcciór:i de
lo tantó, ''o; ámbito 'de actuación·
dade), danse os de non entregar a cer- zona de Lugo. Xesus Arrizado xa fó.
..hori
é .condición suficiente para
tificación xustificativa da anterior
ra sancionado con motivo da folga ·do .
determinar o proxecto sindical" .
. xestió n,· o libro de caixa, o movimen14 de Febreiro.
"
·
··
· · Se esta foi a conclusión dun
to de cantas, cando hai máis dun ano
Tal)'lén se lle abriu exped.ente descongreso 'como o do MCG : eStá
que se tle tiñan solicitado. 'Tamén se
ciplinário, a proposta da Dirección de
claro que, polo menos para eles,
argumenta que Acuña Rua posuia
Zona de A _ConJ.ña, a Xosé .Lut's Muse están a levar duas liñas sindfunha canta persoal no Banco de Bilrµzáb~l'. . . por= contÍ'ádi'Cer ~a polítiea ·.e ~
cais dfstintas .. ' De ser · certa esta
bao de Vigo na que lle i:ngresou o
os acórdos da afre:ccióñ ).é~ por .estar ,
afirmación, , pode ~ continuar asf
INSS 560 mil pesetas en Outubro do
funcionando totalmente á marxe e .
unha central por moi pluralista
84, que retirou e. ingresou personal·- cunha_e.strutura paralela: ·
·
que se .pretenda que sexa? O debamente na Caixa da Zona de Vigo ~n
"i'llaRipulación da UP.CJ-''
te, político, por.· suposto, será o
do perien cian á Caixa N·a cional da
único que poda aclarar estas e· ouINTG . lsto fl'xoo, segundo a DN,-sen
Para os sancionados "esta é unha burtras cu~stións.
o co ñecimento do Secretário de ,Fi- da manipulación da UPG, que intenta
A.E.
nanzas nen da Comisión de Finanzas.
levar a cabo unha purga na INTG,
¡
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O máo

d~ ~ película

FR ANCISCO RODRIGUEZ

Existe unha tendéncia a percurar,
nos conflitos sociais ·e políticos, unha persoa, organización ou organismo ao que atribuir o papel de malvado; se non fose pola sua "culpa",
estanamos todos nunha balsa de
aceite.
Nen que dicer ten que semellan,,
te apriorismo é unha das artillerias
coas que a ideoloxfa dominante ·-isto é, os que detenta:i;i. o poder ou
son os seus emisários- bombardea
atacando aos seus hemigos ao tempo que contribue ao adormecimen~
to áos dominados g_ue ·creían a batalliña peliculeira. Non hai máis que
ler "La Voz de Galicia'" é un exemplo paradigmático, para' nos de.catar
a~ uso e almso sensacionalista que
fa1 na atribución do co:nflito existenté na INTG a un monstruo que
se cb.amaria. _U:.P.O., ul)has veces,.
B.N .G. outras. son os "éstalinistas", en connotación presuntament e política de carácter emocional
perturbador ou os "paranoicos"
·en lin_gua?'e 'psiq~1.átric~ descalifi9a:
dora. E cL1cer os comumstas e ·os to-·
los
'
.- ·
· Os .abandeirados do· con:fusionis,filo / en ,9lara cenniw~énciá· (l¡cop clar.a
.protección qos voéeiros de ·sist-ema
establecido, son <Yl que ~81 pr~s-en
. tarn as -.cousas. E oénnpre'non esque•. ::: cl!r~~s - q,ue tal .plant~xamento·:,vai
. dJ.1'~~1do. no: s~ti'do de.van.dito:. .pro'' f'JGl{r ~.nB.~i feap~i,QN e:qio.ciohal.;nps·
.. eitor~s. .qti;~ µe~ irueida p .májs . ~l~
·".}llental xiuc10· critico . a m~···yle
'· mentar · i=acio·na1J.dáde~ ~ : á" rit~iS -elemental análise obxéitfiva." · M-e°sina~~~te, podf?;-Se c!1~.gar, ~ ~!1 : v~rsión
~aqs.t<1;, ,e.tJ?.o~éptn~a - ~ . toR_ic,a;,_,eon
: coí~-~ ~f1:flltam,en~e WP,.eriót~s)1s da
P~spten~ ~·~d~il~ña..!!dn tan·prexuíc1osa, caso dos filmes de Peoro Almodovar (Cfr. "Laberinto de pasio-

nes"), a aicumar . de "jomein1stas"
aos que non fan máis que defender,
na práctica, aquilo ·q ue sen tapuxos
de nengun tipo, figura nos estatutos
e no programa dunha Central Sindical, aprobado por maioria numérica, democrát~c~ nun Cong.reso con
todas as da le1. vesta maneua\ps lexitimados, os que expoñen .timpa- mente O'bxectivos e condutas, pasan
a ser os peri_gosos, e asi son tratados
en comurucados descalificador-es .
nos c¡ue esc.i ntila p0la sua auséncia,
o mais elemental respeito. aos orga:nismos da I.N.T.G., en clara provocación pú.bli.ca, __ que non fa1 m~is
que extenonzar, agora de maneua ,.
abafante, o que foi unha actitude .
continua clesde··hái catro ·anos.
Recoñecendo o meu talante pou~co "poljtico" na acepción que ten ,
este termo na fraseolexia burguesa,
nón po.do deixar de constatar que
:g.ada)~ai casu(ll nestes c.p nflitos, gue
nitl.guén actua indefinida e agresivamente por libre e sen al~uns obxec\tivos precisos, en relacion con algo.
qu~ supera a mera mecánica infüvi- ·
dual ou persoal. Co.usa, polo ·de:
mais, fácil de cornpremler se a inxe_..- trata de opórse· a iso que moi poinnuidade -unha das· carateríSticas do ' posamente para a galeiria ·chaman
colonizado por .Jl\áis anti-imperialis:;
os fraccionalistas "capita1" (ConÍirta que sexa aqm e agora - non xqga- · .. me-se a- es-te respeito como foi• o
proceso ~tia.. }-a. F©llga•xeral en Gaiiza
.:se:.e.n contta ~cfa. asunción -das evidén.\ cj,as májs · ar,t;eml'9. ;:::A';:)evidénda. do
determinante' para ehegar ás outi:as
, qµe ~ :ll:Ilha_p0Jí~1c,~ de -f'doblez:'~. "'~· · duas). A d~blez de autq-_p wclamar- ·1•
· ~ A -doblez . de, estando • formal- -se nacionalistas para lex.Jtimar-se e. ..
confundir, comp ~~ - a sua non fo~e ;,
itíen(~ rr'c> canipo. riácionalista; xoga(
contra ·de"l· con· belixeráncia (Que,, uhha' ideoJoxia ~ .corittária á do
6
·o}ifra cousa se".il;._olj; é P'.efmane:ce:t. RN.G_.._, en~ at~nc~ón de ·in~énuo~ ~s~ ·:
na: -liN,T G e 'facer .. dunha "m.aneira ·si~ querd1stas ~·-ao -tempo ~ue se deteno-~
ri.~qs~"i pro:paganda ;a {av:©r. da Cons{' ra_ pola ba~e tod~ est~ ~tléd:~oxja, e'"se '
.t1_tuc10n e do Estatuto .. de Autonofal rª~J?ªl;l.~ ant1-políti~a, ist_o. e, de
:rp.,iai??) ~ A:dobfoz de 0e_µp>ar,postes ·-. desp~4tp;ac1ón · e _ anti-part~dISmo;
11.9& afiliados,_. ~asada no ~,ti-c_om_-q1}º~ --. 9;rga,IJ.J.smos· de Plf~ccion da
msmo e .no p1ot da .conciencia su:. .,
lNT9 . e, ,.aq. ,t~mpo 1 ,, ;~OJcote·~r ,pa
xeítiva -das erases traballa~oras
prát1Cá, no1t so· extenonzar a discrepáncia lexítima, os seus acordos
(Que o~tra cousa. é s~ ~on) atiz!ir a
maioritários;prec~amente cando se
ideolo_x1a .e os prexuicios ~?u1dos ·

ción non deixar.:se manipular pola
inferéncia de que uns tenen detrás
un monstruo e outros a panacea do
pluralismo e a democrácia, Hai un
conflito político na INTG, que chega a .t~ad~cl!-se .mesm¡tmente nun
total dISprec10 poi aspectos fundamentais dos estatutos, incluido o
respeito á personalidade xurídica
de cargos e organismos de Dirección, por non falarmos de _fraudes
económicos. De uns xa se sabe o
•que teñen detrás e o que _defenden:
Os outros-teñen detrás as conexións
coa UGT-PSOE, nuns casos; noutros, o autonomismo formalínente
n~cionalista, ta,nto na sua procedéncia eurocomunISta como na sua fonte de esquerda-galega-socialista. Hai
un denominador comun: non estar
pala consolidación- dun movimento
social nacionalista enfrentado ao
Réxime, senón laborar en pro dun
proxecto eleitoral integrauo no. sis..tema .e no Réxime ~oá boa e san intención de serén máis reformistas
que o PSOE. Falo obxectivamente,
ao marxe da coriciéncia suxeitiva de
cada quen, que en política nqn vai
ser a que con te .en definitiva. Todos
teñen un comun interés; enfeblecer
e destruir .a o B.N.G.l própósit6, polo demais· declaraao en tertúlias
políticas de aova .non céltica precisamente. Que millar exponente,
mesmo a nivel simbólico, de que
non debe ser un sindicato que se aupolo Réxime actual a respeito da
to-proclama .nacionalista que conloita patrióti_ca vasca p~a amed_oñar
tar, entre os seus 4irixentes "demó.-,
e -f~cer reaxn:- ao máis ·mconsc1ente
cratas, e .pluralis~as'', cun. Sr. que
afiliado de base da I.l'/l.T,G. contra , uso puolico descarado e fachendoso ·
a Dfreeción~) lsto último perfeita~ . pola TVE-G do '"éspáñol · Clespois ,de mel).t~ .~>rq1:1:stado por tt!?- II1;~c!io <!_e . levar májs de 1Oranos nb país"??_? ,; ~J • . •
cqmu~caftlo.n na ,.sua pnmen:~ . pl'!·
.:eIJ. fm,. poden. chamar-me. !?ara- ,._ .
na. Pican aihda mxénuos e, crítl-.. "·noico. Se1 que exISte unha Q.oa tra- .
co~" ben intencionados que ·non · , dición litei:aria, ..ilicluso ~pañola,.
adeprendesen que ese . xmnal ,,non: que recoñoce a.J ealidade .dos 'tolos ·.
fai .na.da ~atuit<? es~eci~l.Itiente na
que .üin verdade~:: Pero . ~sto n~~ é o. _
su;:i pnmeua páxma?.??
, _ grav~. · O grave sena que maa exIStan
' ~s,.m~as: · palabras. nort se .diri:ten· - mca;utos que, c~~1:la~do serén ~• crfü: - ·
aos ne~igos; consci~ntes d0 qtre
cos' e oóxectivos, ac~b~n .faland~- ·
fan. ·_Dmxen-se aos mxé!luos, aos · pola Yoz .do seu amo, e. di~e.r;a·o· d1- · ·
'·'prfücos~.' . q-qe esteñ~. di&postos:a
tad_p de,. "La Voz de Galic1a", por .
xuzgar .desde a matenalidade da hisponer so un .exemplo. Dos mausnas
tórica, ·separaJ?.dO a ~eclaración ve~.,
pelípulas americanas xa se_-sabe ql;le
bal, pa1a ben mtenc1onados, da pra- s9n_ sempre os bons na .~ealidade ~stica real obxectiva. E un.ha jncita- .ton.~a, no !'roces? ~ocial obxe~hY?· '

rai.

I\!. 2 67

/ 13 O E AB R 1L / 1985

----

g /A N

. (ven da páxina' 7)

o~ ~stafü~os da INTq, a Íiña histótica, mequ1voca~en~e nacionalista e de
/ cla~e desta central. Sabernos que é
mo1 duro c~egar a esta situación
ro era o úniEo remédio que qued~b~
par~ _de~ender estes princi'pios frente
pok> ~ociaJismo·A~'utopia de cám- .
á s1t~ac,1ón .d a Converxéncia Sindic
.
~~~t{~~~~~)1::~e~~Í~f~f~r~piltJ~B: ." f Naciona.J;istá''. . · . go ·posmoderno e como tal óe.n ve-·
·
Af
~ r
é '
araño:. a pequeña burguesía como
,
irmo~. am !1. Xan Carbal lo que
cerne da transformación .. P.arece ser
. no11 se. va1 adm1t1r nen-gunha chanque agóra os expk>tados directostaxe, e o que faremos é levalos aos
ñon son os proletários,.- senón os
trib_unais, xa que hai probas suficienprqfesores. · ~slraña coincidéncia en- tes para encausa los, probas que están

·-P ol·itizació·n e desartellámerlto "da INTG
1.

organización", e c9mo J~l é lexíJA- : .~e, !efere no; ;f 0 co.ngreso- é algo l
. to - concrétase nas reivindicacións de
mo que unha forza poht!ca -:-neste . mais qye evidente. E.n to~o caso o .
x6rnais e nos meios para se defender
caso a UPG- pule" por mflurr nel, · afortalam~nto.do.nac1onalisp10 dencori~ra as usurí?acións incesar:tes do
pero isto pouco ten que ver c:on tro da Int~,rsmd1cal . é, !Ila1s. u~ha
- capital, quer dicer, o obxect 1vo é o
convertelo nunha frente obreITa. vez, cuestl~n de conc1e:r;iéiac;.1on,
dos salários e tempos de traballo. EsSon duas loitas diferentes.
non de rexe1tament~ sectáno..
.
ta actividade dos sindicatos non só é
Calquer comunista está pola po-;..
Tod9 o contrár10 ao .escrito d~.
·lexítima, senón nec~ária ..... os sindilitizacion do sindicato. Ma1s- poli ti- M. Campuiano e o espínto do ed1catos non tan outra' causa que apoer
paliativos seA curar o ma l" . (K.
zar non é repetir consignas, senón torial de A NOSA TERRA. Mentres
MARX: "Traballo asalariado e capi saber confluir a loita defensivo-sintal").
dical cara a estrat.éxia antimperialísFRANCIS.CO SAMPEDRO
ta, dentro dos límites sindicais e sen
esquecelos. M. Campuzano reproba
Neste tex to de Marx condénase a vi- · a non oposición á autonom1a,., e á
constitución. A oposición á aJitonosión do sindicalismo como unha limia dase xa na prática na INTG na
mitación necesária. A loita do sindiprocura do marco galega de +elacato é sempre unha loita defensiva,
cións laborais. E estes princípios de
mentres que o verdadeiro cerne da
oposición pódense valeirar de conloita de clases dase a nivel puramentiOo ao repetírense como pontos de
te político; é, polo ta.I,J.t0 1 o pa;rtido,
referéncia ideais. Desta -maneira caie a sua liña de masas, o eixo do prose na empadumada d; tratar formalletariado revolucionário ..:O sindicamente á constitución do mesmo ~
to 'loita contra os efeitos e non conxeito que o fai o sistema: como untra' as causas do· sistema. Nisto conha Biblia, e a loita . fica asi reducida
siste a sua grandeza e a sua_limitaentre inquisidores e -h erexes; caise
·
ción .
. .
asi no domín1o, da ideoloxia qurgueA miña intención a partir destas
sa, agachando a natureza histórica
primeiras liñas é reflexionar . sobre·
-non eterna- da constitución e esunha das causas de fondo verbo do
quecendo a verdadeira oposición
conflito que ameaza con desaitellar
materialista, consistente na 1oita
a INTG. A.simesmo tenciono opicontra os aspectos opresores para a
nar sobre a derradeira editorial de
clase tráballadora galega · dese con' A NOSA TERRA titulada: -"O desenso · político parcial e interesado
valar sindical", e efectuar alEunhas
que 6 o tal marco legal.
consideracións ao artigo de M. Campuzano nese mesmo semanário.
Por outia parte Campuzan~
Con efeito, en princípio podé-membro do secretariado da Cenrnonos perguntar sen nengunha dotral- teme a conversión- da- INTG
brez, se o transmudamento d-a loinunha plataforma de reinvindica- '
ta política ao sindicato -tal e como
ción economicista despolitizada.
parece pretender a UPG - non sinPorén a ne'Cesária e desexábel fortomatizaria a auséncia dunha liña
mación política global - responsade masas efectíbel neste partido.
bilidade da~ Dirección N ac1onalPensar que a asunción por parte da
non se coñece, e é curioso,. que so- qu'e daquel pódese desprender·. Ún
central sindical de certos p'osicionamente a zona de Vigo tivese unha posicionamento partidár10 e d_o gmámentos verbais reforzaria o desenmíiiima inquedanza pola formación tico -criticábel p9r dogmático, non
dos seus afiliados: Centenário de por partidário.~, o devandite--editovoh~ifnento da. loita P<?la liberaci61}
Marx, Dia das let.r as galegas, ciclo rial é verdad'eiramente- .desconcernacional, é carr nun 1de~lismo secontra a entrada na CEE, Contra o tante s~ o yi~a~os como expresión
mellante a aquel dos novas hegeliatraslado dos ·restos de Castelao, dun semanario ligado ao nac1onalis:n~s que crian ~bolir a propriedade
etc ... ·
.
~
mo revolucioná.no. Segundo o ediprivada na realidade, polo {eito de
Asimesmo, o ·m{:!dre da INTG torialisfa: "o xiro tecnolóxico obritela suprimida no pensamento. E
-Central non pactista- sobr~ ou- ga a reemprender novas· análises".
máis, eses posicionamentos ou printras centrais ,p actistas e de fácil afi- E en qué consisten tais novidades?:
cipios só poden ser valedeiros como
liación (UGT, CCOO) contradi a o sector terciário toma ·o relevo na
coñecimentos científicos a sua
acusación de españolismo. O avance loita revohicionária. Seividumes da
asunción ten que ser práti'ca e opena p~rspectiv~ hexemónica do sin- posmodeinidade! . Cunha linguaxe
1rativa. O espácio do sindicato non é
dicalismo nacionalista -tal e como propria do PSOE e dos cristianos
o da Jaita ofensiva, é o de "fogar de
- ~ , ·~Gn eb)!:e<&1ivo lrneel~atoJ ¡;_d0•..s~.lildica-1

ª·
1

11

·¡
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cidade
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nos di
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metró
defini
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proce!
{FrenCáis se
tre as posicións apar~ntemente máis
-radicaIS e ortodoxas e o posmoder.nisino máis puto. (fomunidade de
acordes contra a consolidación dun
sindicato de clase e na'cionalista forte verdadeira organizaGión de masas cun papel hist&rico que cumprir
na nasa nación. ·
Politización: si. Mais a que cabe
e compre nun sindicato. O resto é
'arras~r o percorrido.
' Francisco Sampedro é- membro da 1NTG.
Ex -membro da Dirección da UTEG en
Vigo. _
•

senda remiti~as a toda afiliación".
Por último Carballo manifestou
-que quería "facer un chamamento
para que os afiliados valoren as decisións da Dirección Nacional nos termos antes expostos e non se guien
polo amiguismo ou o pandilli"smo".

-Adesións das distintas zonas
Despois desta decisión da D N empezarnn as adesións das distintas zonas
ás medidas tomadas ou aos sanciona~~s. As i,- Vigo, Lugo e Santiago púnanse ao lado dos sancionados mentres . Viveiro, Monforte A C~ruña
Carballo, As Rias, O Mo'rrazo, -0 Po:
rriño, Salnés e Ourense apoiaban a
decisión maioritária, Ferrol non se
.pronunciou ainda .
O día 20 deste mes voltará reunirse a Dirección Nacional da 1NTG outravolta, onde se discutirá un informe
poli'tico que se está facendo chegar a
tódos os afi liad os para que exista, segundo un portavoz da central nacionalista, "un debate aberto en todas as
zonas, xa que todo o mundo debe de
coñecer a conf litividade interna propiciada pala ·actuación paralela da
CSN".

Situacións tensas

,-

- ".,.r

En medio disto e.stanse a produci r situacións tensas entre os afiliados .
Así, ·en Vigo cando a x_estora nomea da polq DN foi pedir que se lle fixese
entr.ega do local conforme ao acordado, a dirección sainte negouse, produci'ndose insultos e berros de "ladróns, ladróns", non conseguindo a
xesfora os seus propósitps. Logo a
an~iga dirección de zon·a faria garda
no local, garpa que tamén existiu na
zona de Lugo.
·
-

(

Pala sua banda, a Converxé.ncia
Sindical' Nacionalista acusaba de que
~ un piquete da UPG impedira a entrada dos membros da· zona de Vigo á
Direcdón Nacional' do 30 de Marzo ,
o que é n~g~do polo sector maioritário, que afirma que "proba de que
non había ·nengun piquete é que non
.houbo incidentt:t algun".
·

'
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O problema estribaba en que a Direción ae· Zona de Vigo ·queria estar
presente na discusión da sua sanció n,
afirmando que isto é o que se. có11templaba nos estatutos:--A DN, des-.
: : pois de discut-tr este ponto, acordou
que non procedía, a0 considerar que
V~go estaba perfeitamente representado ·polos oito membros presentes
na DN, polo que a CNS acordou retir.arse.
·
·
·
/
Así as causas todo parece indicar·
q1:.1e as diverxéncias van seg'uir, así como . os enfrentamentos- entre os dous
- sectores .
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A responsábel do departamento de 1íngua da Universidade
Edua rdo Níonlane e profesora de literatur.a na mesma instituci(>n
académica de IViaputo, Fátima Mendoc;:a, chegóuse a Galiza
invitada p_ola Asociaci?n .de Escri~ores en L íngua G~leg_a P?~ª falar,
nunha séne de conferencias que t1veron lugar nas pnnc1pa1s
-.
cidades do país, sobre a situación actual da literatura
moc;:a mbicana .. A entrevista desemboca nuoha tertúlia, a beira do
mar do Orzán coruñés, onde talamos da sua traxectória acaaémica,
nos difíceis cincuenta da entón colónia portuguesa
na Africa índica, desde onde a única posibilidade de estudo
superior consistia en se matricular a distáncia ,nas universidaqes da
metrópole. Períodos de estadia no país viciño, lévána
,_ .
definitivamente a Nioc;:ambique no afio 76, cando o país consegue a
A profesora _IV'kndo(:a paseou. polo Orzan da man ~o seu caraveliño.colorado independéncia, Jogo do 25 de Abril portugués, entusiasmada polo
de
perfoas cada unha. Ultimament~,
de __ comunicación suficientes, e por
proceso revo!ucion~rio dirixido p~la F RE ~I MO ,
·
,
, como resultado dos profesores ded1iso fanse rnoi diflceis os contactos.
(Frente de L1berac1ón de _Moc;amb1que).
.
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Desde 1980· existe a Asociación de
cadas aq _estudo das línguas ~utócto~
Cáis son as 'causas de que a literatura cional da poesía empe:ZaR a xurdir- - nas, adoitan a definirse como catro
Escritores Mo<;:ambicanos en Maputo
mo~mbi.cana non comece o seu depoetas como Noemi de Sousa, unha grandes grupos lingüísti~os, e portan- - onde tamén hai outras asociación~
senvblvimento escrito até os anos figura moi importante para a cultura to a diferéncia entre eles non seria · . culturais dedicadas ao teatro e a ·autrinta deste século?
mo9ambicana; como poetisa- de 'afir- tan wande C?mo pareceri~. o probletras · actividades, polo que hai que diA literatura escrita en Mo9ambique mación nacional e como muller. José ma e que nos ternos mo1ta falta de
eer-que a actividade cultural é bastancomeza, efectivamente nesa época Craveirinha é outra-,das grandes figu- cadros; apenas ternos un profesor na
te intensa tendo en conta as dificulcun poeta chamado Rui de Huronha, ras da-literatura mo9ambicana, de es- Uniyer~.i~a~e coi:iio. únic~ especialista
dades nas' que ·nos movemos. Tamén
existe a Asociación Nacional de Xore a expliación está. en que o colonia- tilo moi sinQular,.editado_ várias veces . en lm9u1st1ca proprJa, e iso frea os eslismo portugués, para penetrar nas en Portugal e en Mo<;;ambique.
>tudas para unha . política lin_güística.
nalistas, ·que promove moitos actos
colóni as, adoita unha poi ítica de asi- ChoQa UR pou~. o fe.ito ~e que a lok Can<;io re~bra a fac'::lldade de letr~s
cultun~is; a Uniyersidade, principalmilación ; asi destacaba toda unha ca- ta adoptase o 1d1<?ma do invasor, nes~ - po1s . esta fechada porque se estan- mente sobre temas sócio-políticos.
mada da povoación que pasaba a ter te ca~o o portugues...
forman~o cad.ro~ ~a ~--_faculdade . de
No resto do país é diferente. o proestatuto de portugués, dividindo asi A FRELIMO veuse abrigada a facer educ_ac1on , é pn~mtáno que nela se
ceso é ·que localmente se organicen
a sociedade .en civilizada e non civili- uso da 1íngua -po tuguesa como_ u·nha estude~ xa duas ,1 inguas, hoxe _f_al~~as
asoci~qións cul~u.rais, qu~ organicen
zadé!. O ser civilizado equivalía a talar língua de unidade nacional despois por un.grande numern de persoa-s:
conv1v1os e act1vidaaes diversas . Por
Nos dez anos, que levamos ~oq_~~outra banda, 0 'trabal lo; cada empresa
portugoés e adoptar costumes euro- . do triunfo · da - loita armada, pois os _
peus, en consecuéncia renegar .das combatentes ·da Frente integráb¡mos nándonos. por ~os mes_mos, ~mam1- . é un grupo cultural, q ciner:na, actualsuas próprías tradicións. Debido a forzas de toc:jo 0 pa(s, definido polas zouse m~1t~ r:na1s o port~gu~s;que en
mente est~se 9onvertendo nun meio
ísto surxen duas cousas; por un lado fronteiras colonialistas. Asl era difí- _ ~oda a '11~to~1a da colonrzac1on. C.oa
de comunicación bastante utilizado.
está a grande maioria do povo, que cil, con xentes do ·No rde e do Sul, m,d~pendenc.1a e o proceso revolu.c1~T~mos un ln.stituto NaciC?nal do Clconseguiu manter as su as formas cul- atopar un veícu~o de comunicación. nano posteri?r con:ieza a habe~ mo~- _ nema que fa1. documentai,s regular~s
turais. xenuínas; r'nais por outro lado Este veículo foi a língua portuguesa, tas ma1s. manifesta_c,ións cultura~s e 11~
sobre a actual1da~e do pais, e os xonon houbo unha educación harma- e pode parecer estraño por se tratar ~erd.ade d§ expres10~ en~a lingua,
venes gost~n m_o1to del. Par~ as persoas gue viven 1s?ladas, f~i:icrona coFRANCISCO CARBALLO
niosa que permitise á sociedade de- • da língua do colonizador, pero foi . o po~tugués c~ega as1 a ser unha línsenvolverse·. Esas formas cul.turais unha apropriación da língua para fins gua liberada. . .
.
mo elemento de mformac1on s.ob.re o ~"'· -------------mantéñe nse sempre através da orali= de combate ideolóxico. Entre os Sempre que tala da literatura, reféreque ocorre no mundo._.
,
·
dade, non como literatura escrita.
combatentes comezaba a existir unha se unicamerite aos poetas. Cál é a siObviamente,., un dos_-·p~i":'eiros pas'?!t ' ,,.._·
O colonialismo portugués,_ao pro- inquietude estética que desembocaba tuación do resto das manifestacións
da- rev«?lucton - mo(:am~1ca!1_a serta
mover esa camada, deixa fóra á maio- na escrita unhas veces· en función das literárias?
conseguir a plena escolartzacton...
ESPECIALIZADA EN
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L.IBROS
GALEGOS
E
t·1 vo as manr'fes t aci"6 ns cu 1tura ·is ª t ra- ces porque os mesmos guerr1" le1'ros A expresión poética é moi superior
qu_e ao cónseguirmós a indep: endén- ·
' · .·
·
· x d
(
·
á expresión en"" pr-osa; ,eu téñome dePORTUGUESES
e's d f
v as armas orais. ur en
moi- eran xa poetas; todos eses escritos de dicado bastante máis ao estudo. dos . cia, tíñai;nos un 97·por cento de analtps cantos de resisténcia, hai certas guerra, .foron pub[icados logo da vitó- poetas que ªº estudo' do·s narradores,
fabetos, !mediatamente de conseguí.danzas críticas coa administración ria polo departamento de cultura ,e
·
·
da esta, houb_ó un mov.imento popucolonial, e, ao mesmo tempo, van
.
.
pero de calquer maneira, a -despro'd d
. nascendo, nesa camada de asimilados, educación da FRELIMO:
porción· é grande. Por razóns histó'ri- . 1ar no sent1 o e que a esca 1a pasase
os primeiros escritores. o cor;itexto Cál é, .pois, a"SituaciÓn actual d-estes cas, en Mo<;;ambif¡ue ten habido poua ser .o,~riga~a para todos .. ~or. yeces,
en que aparec~n está marc~do polo idiomas próprios do território mo- cos .nar;radores; o prjmeiro deles .xur- · e~a .ª~C:1ón f1co~ un. ~ocadmo fora da
resu ltado contrário ao prétendido pb- (:ambicano?
de nos a.nos cincuenta, e morreu mof
pos1b1l1dade do ministro de educa- '
· 1·
·
A
'
d
··
· xoven,· logo houbo moitas inicaitivas · ción, quen col_oco!J·· á persoa máis
1º. co 1onra
1smo portugués, pois o as1gor,a ~on 1ínguas fala as . ~ .ut1!!~a~as
conveniente c_pmo profesor en cada
mrlado acaba por ser unha persoa di- na. radio ...... p~r~, cada ~~ea lmgu1st1~a - e de calquer forma~ P corpus que
comunidade. Se non houbese edif'í- .
v!dida: que xa non era africano, pero ha1 unha em1s1on radiada- e tamen existe~ l'Jlerece\ estudo, pero ~ nosa li ~
. f ,,
b
b .
li . ,
a1nda non era europeu; ~ aí onde apa- nos periódicos · a'inda que a' normati - teratvra está po~co estudada, e-os e~- _. ~io, acia~e ~ ~s 0 1ª aixo ~n -~ · ª~~
recen as primeiras manifestacións es- vización n_on e;tá feita··e .portanto ca-. ·.- t~~osos estran;xeiros d9s c~ltura.~:·ª~n -:.:_ · · ore,_ os pro esore~ - arran~a ª!1 ~a·
téticas.,..
.
da un escrebé como e~tendé ue é. ó can,as, nor.rnalment~ re-velan ma1s m ~ . quer ~.?t sa para.,t,ace_r .un ca_dro - ~ .se
~ui de Huronha consicléras~ ó pri ~ ~ primei_ro paso rio re~urélime~to lite - teres por outras l iteratu~as, c9m.O -a; ,n?n tiqan x1z, u,t1l1.t~ban.._pau_ 9,~ man- -~
me1ro poeta-mo9ambicané>, que ainda' rário desas. 1ínguas_foi-' a publicación. angolana 0 ~ a c,abo,~erd.1ana, t~lvez , dioca oµ - ~~rv•af'!.s~ ·~O,}Jtros 1ps~runon é un poeta de ~firmación nacio- dunha obra de ficCión en ~onka, pu- porque _? pa1s esta, ma1s distante ..:" .•.. · ,..,mentos :rud1Tentanos ~ara o ,ens1_n~ . .
n_al,_ e pertence a untia l·iña líric,~ e. me. blicada ~polo mesmo áutor tamén en "' 'C.9mo se- organiza· o niovimentó.. ci:d. . ' 5ntre .Q YB"e ·0 BQ~ -o~n,~p,ei;e de pert1r:.i1sta, .á maR~ira · dos poeta.s da .ter- portugués.
· _.- .: : •·; ~ ,, :~ -foral rrio~mbica.no?-·,
, < '.f
~~"'" spas gue estában -se.n~o-·ascolarizadas
PRAZA DO -LIB"RO
ce1ra~ xeración do romantismo por· -Até agora 'dS:finíanse como oit.o No ·,meu país te'mos o problem~ - de - sup_eraba os d_ou~ milJolls. _·
Tfno.: 26 63 77 CORUÑA
tugues. No senso
~ línguas taladas. por m~is dun milló~ .. ~ué_
estamos':. servidos das redes ·...
· L. MEND.EZ : : . 1-_....;..._ _ __,,__ _...,._ _ _ _ ___.
I

J empe1s zonas
1nciona·
ago pús, men:;oruña,
, O Poaban a
non se

"' v.icta;'Qalegos es. Oue.t0s i. háDit0scde
tán impregnados de paganismo e
cristianisJTio, salta á vista. Aquel
mantense· ·nos antroidos nos
maios, nas ¡peregrinacións a~s f is. ·ter_rasr,. en moitos'aspecfos das fes-'
tas p1atronaí.s, este sincretízase neses mesmo.s actos e domina na vica dominical, en certos costumesfam iliares e no Nada!, na Goaresrila, e de forma inda moi firme
na Páscua. ·
-'
A· P~scua, na linguaxe hebreocristián ,, ten referéncias liberadoras: os ·hebreos comeron o año antes de sajr de·Exipto e anuátmente
r.epetian este . rito sagro en posición de paso,, de viaxe. Yahve libraraos dos exípcios cobrindo coa
s1,1a sombra-o paso. do mar verme1lo. Os cristiáns celebramos a Pascua despois dunha semana de culto sobre a morte e a resurrección
de Xesus Cristo. A Pascua e o
trunfo sobre a marte.
Vitoria tu reinarás, O Cristo tu
nos salvarás.
Parece pertinete instar a todos,
aos non cristians e aos ctistiáns no
reforzo· da festa da Pascua coní.o
festa lioeradora, de vida, de saúde,
Ambos gañan nesta renovación: os
cristiáns porque dan o ton auténtico da sua , fe: seinpre pola vida e
mais alá de toda vida experimenta-· da. Aqueles porque envoltos na atmosfera dun ·pavo tan "relixiosizado" paga a pena resaltar os aspe itos positivos d~ toda re!ixiosidade
frente aos negativos. Estes están
tristg__mente moi .espallados: resignación, necrofília, consola; aquel.es poden quedar sepultados pala
capa de pó dos máis banais. Os aspectos positivos do cristián liberador . son: apostar poi a vida, pola·
esperanza ante todo perigo, estor" zo e desbordamento de amor. lsto
proclámase na Páscua; sexa, pois,
benvida esta festa da vida. Tiña o
quentar dos agasallos dos padriños
aos afill~dos, do x..a[ltar en família, /
da saída ao campo domingo e
luns. Que sega a ser unha cantiga
vibradora na xente gale_ga.
Eu apónto.me á Pascua, que
ademáis de ser a raiz dun· cristianismo sério é a festa da lioerdade
do poder da mort~; é a festa do
triunfo.
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Emite as. -.2,4 horas -erí' galega
•

.. .

,.

'1

.

.

''T~ño ganas de . que r:ne-voltes co-

ller polo van, e me abi:aces como a
,,,,;.~)ljma· ,ve_Z'jl-;,,ik~mb : a~os est?. f~a
.~~ sé''·teco·11.lil1.é;rcfaiza"~ur1 ºP.º uco ·1nd1s. -cr~tamente~~~ da .. ca~rá· que duas
'i..
amigas se dirixiron entre e las non .
emisora autonómica.
· _ .
· .
~
·
·
Rád10-deportes, p,rograma a~ qu~ l.
hai itl'f>:itcl·ti;1!11Pº· tP.f~
Empeza así ur.iha nova etapa nas
_
.
segue. ".C.Q.pperto . As 2~ 1 20 . en:,ites~
o" 'oi:Jtro dia encontramos ao:
comunkacións audiovisuais . na nosa
·
.,. --· . .
o not1c1eJr:<?Icomezando a_s 24 a No[Ramifó · .:....uri amigo-, hab·ia xa.
nación'; · pois por prime ira vez unha-- .
-·te ..Metga r~~on ,P~pe Se.o_~.~e .. A~~3 -d~
. temp~>que ';non no~ v(amos pero
emisora 'vai emitir as ·vintecatro horas
no1te em~t~se ate ; ~s se1.s<·:·Carnmo d~
nos queremos mo1to; ·p(monos
"': en galegó, o que para ci'eresidente d·a
Alba". . '_'?'~ . · ·~_/ . . · .
-_
unha aperta, claro, e reci.bimos unXunta, Fernández Albor, que Presro· mesmo · directo·r comentounos
OS s.ába~_qs e ~Q...r:r11ngos emite prq- ,,
. diu a in'áuguración "é un compromi- que as" zonas en brá'rú::o existentes gramac1611t;~spec1af';·~estac~ndo º .,.sa- '.' -, ~ ·has ''.p~lm~d.a_s': no. lo,mp~ ~ue
so de foRda galeguidade no camiño a inda , nas prpvlncias de Ourense , e bado o programa _Fes~a . dos .Saba- . :·. · .creímos_que ·no.s sa1an . os; ltb1ao~
pola boca. Supoñemos que as1
de conseguir a r.iormalización da li'ri- Lugo 'débense a que_nor.i puderon ser dos".
· qyedg.u clª'ro _que ·o nosp ªfecto
ainda t'erminad.os.:"os emisores instala,. Rádio institucional ou
· ·,·-·.
gua".
·
era moi viril' e Un abrazo non quePero o Presidente da Compañia dos nestas prov.rncias por. mór da né- . rádio gubern~m.enta'I
de Rádio-Televisión Galicia foi májs ve, que non deixa traballar axeitada- ,
_
.ria dicer naqa. _
.
alá nas suas afirmacións, ao dicer que mente aos obreiros. Onde si parece ~ O éqtJipo de RTG en·cóntrase ,ces
· Eso ffxonos - lembrar algúns
• non se pretende unha rádio que só fa- que está a ter un ha boa acol;tida .esta . atrancos ló).(icos ~e pór,e.n milrcha un .. _ _ aptetóns_:de 111ans e¡ue ás vec~s ~re~
le en galega, senon que tamén pense ,emisora, é no-Nord~'de Portu.gal. · _.. meio de· comuri.ic'acion que·:tenta· ser é.~ ·_ · ceb.emo~, .como si a nos.a. man. ~.ora
en _gAa'legC!, un xeito de facer a Rá. ~dio.
A progra~ación , .
-~
.di:eP.roer~teo.u.."'t.. rq .~.b.. ~~cl~,;i~~'~:: g.' r~p:os . d~º· . ·· un din'amómetro cuxa ·únéea -f.1na- .
emisora que conta cos m 1s molidade consistira en dªr fe do ' núderncrs equipos está instalada- na anti- A programación déRTG poder(aselle oposición ;temen qu~ . ~sta ·r.ádio. se
mero de Newtons que é capaz de
ga cociña do cuartel de San Oueitano semellar á de Rádio Nacional de Es- c0nver1a tara as ele1c1ons . vmde1ras
disparar o adversário. igualmente
en Santiago contando con cinco ree- paña, por facer .Unha comparación. nunha ·rádio gubernamental, quer disucede con eses restregóns de pemisores.
Comeza ás seis da n:iañá cun Prógra" cer, ao servício de AP, coque _?S tr.a_. los que, a.demais de -deixarnos o
A . sua plantilla está formada por ma do ·dia Gal iza. As oito rádian o. balJadores.iterian outro atranto má1s,
"tupé'' feito un asco, teifen a ~ir
55 persoas, pero segundo lle manifes- ~ primeiro ,~oticieirÓ~ q&e- "coordena· ·· as · ·présión;s da Xunta. · A suspicácia
tualidade de percurarnos un co1ro
taba Xosé Luis Blanco, o seu direc- • Al'.ltón Galocha, ex-redactor de _ A chega a tal . ponto, que alguns parlacabeludo comenentemente angator, a est e periodico, "ainda faltan
NOSA TER RA; séguelle despois un- menfários non gostan nada de que
zado.
·
'
por incorporarse vários colaboradores ' ha "Rolda da Prensa", para dar paso Xosé Ramón Barreiro fag_a un proQué diferentes estas manifestaque estamos buscando".
a · un programa magazin, A P~neira. grama dedicado á história, P.ola coi~ciÓns efectivas entre homes daqueTampouco está ainda completada As 12, despois. do Anxelus, ,emi'tese cidéncia de apelido . co do V1cecpres1les que podemos ver entre mullea plantilla de correspondentes. pois un boletín de noticias, chegando des- dente da Xunta.
·
res! Esto pode deberse, quizais, a
que se está a buscar xente que nas pois Aturuxo e Parladoiro, que dirixe · Foi Xo~é l,..uis Sarreiro un dos que
que todo encontro ten un carácdistintas ca pita is do mundo saiba, o próprio ci+rectór, Xosé Luis Blanco ffxo ·Liso da palabra na inauguración,
ter máis ou menos, sexuado e
mandar as crónicas en galega, segun- e que semana a semana irá talando ainda .que a auténtica "vedette", e.
"p~rigoso", polo tanto, nun achedo o director.
·
cbn 'persoaxes coñecidos de Galiza. ponto negro, fOi o provicário da diogamento entre dous homes. Entre
. Asimesmo esperan ·qUe para o ve- lnformarase logo das feiras e das Ion". ·cese que era·. O encarregado de abenas ·mulleres vese difereil'te, pero
rán se podan pór en funcionamento xas para as 14 ' hora~ dar paso ao se- zoar a emisbra. A ista inauguración
pesto x·a falamos a última vez. A
as cinco corresponsalías que vai ter guinte noticieiro. As 14,30 está en tora convidado o arcebispo Rauco,
tenrura parece desterrada das ma'esta emisora en Galiza, que se cobri- anteria un programa deportivo, para que mandou ao seu vicário, que non
n ifestaqións de afecto masculinas.
rán "con profisionais, a inda que a ·no- empézar. a programación da tarde cun se contentou con facera cerimónia
,Por exemplo, cando nos despesa nunca será un ha rádio de parro - "especial", con temas sobre a história senón .que voto u a todos os presentes
di_mos un grupo, de homes e mu- _
quías xa que emitiremos sempre de de Galiza., ou fio directo .... As 16,05 e ouvintes un verdadeiro sermón,
lleres, ,as mulleres trañen a posibilimaneira conxunta para toda Galiza", emítese o 'programa "Causas", que ademáis en. e.spañol, que lle escrebedade de bicarse entre si é bicar tasegundo man.ifestacións de Xosé dá paso, un~a hora despois, a "Chq- ra Roüco Varela. Está visto que a
Luis Blanco.
me, fale e pida". As 20 horas em(tese lgrexa non perde unha, nen dá unha.
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A exteriorización
do··a fe etO·. . _·;>,~ · -. ·

-

lnaugUrilción de· Radio .
·
TeleYiSiQn~ Galic.ia.;.

:~.~~~.~!~~-R~;~!1e~~;;~ ~A;6;, n p<c:·

~·;;,..

mén aos nemes. Os ~ homes, pala
nosa parte, podemos bicar ás mu.
lier.es reser:y_ándonos entre nós un
di·setoeto ''tllloca esas cinco" ou un .
há' palmada;· mais ou menos com.
pasi.va, segundo. as' caracteri'sticas .
dó contriJlca,tJJe.
_.. Pode'iia"dicérse que neste tema
d0 'gr51hde ;·fort_e e rudo (e non ·es.
tamo~ Já.c;endo .. "propaganda de
nerigu'nha' loción p~ra lago de afeitarse) só saimos g~ñando, os homes, á hora .de sonarnos; xa que os .
nosos panos son máis grandes e
cblle mais:
millor é' que as mulleres teñen menos _mc;1COS, OU é
que pensa que a misión~ fQndamen.
fal tle pano ·nas mulleres é a de
instrumento para deixar _cair, del i·
cadamente e .con xesto desapercibido ;·ao pas~ do ga'lán de turno ;
.-A exteriorización do' -afecto e
do cariño (propri·edades que existen .en calquer relación amistosa
entre persoas de calqueira sexo)
está moi ben. 1r poi a vida de frias
e ·duros é algo, abofé, bastante
triste. Segundo tendemos a expresar ampliamente a má· hóstia, tamén deberíamos transparentar outras sensadóns, sempre claro está,
que apeteza (que normalmente
apetece, apenas se superen as primeiras represións).
A cuest ión está lago en que,
tanto entre homes como entre
mulleres, sole estar ben o exteriorizar o agrado, a satisfación, o gus·
to; .s(ntomas da saude e da liberda·
de .
Chegar a disfrutar desto non é,
·en moitos casqs, escesivamente di·
f ícH, nen escandaloso. Os homes
somos, polo dito anteriormente,
os que máis temas que aprender.
Ouizais non nos viria mal "feminizar" un pouco ás nosas vidas .
•

1

ª°'

M. ~ERNANDEZ/M.V .
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A carencia de iodo nas aug·as e na
-alimentación,·e' o consumo excesivo de . "" . '
v€rduras como grelos, repolos,ber2a ....-:·.
é a causadeterrninantedequehaixa Bocio
en algunhasi'zonas de Galicia. .
O consello máis sinxelo e _eficaz é condimenta-las comidas con sal iodado.
.
· Isto non quere dicir botar máis saL C~ega con su~ti tui-lo sal c9mún polo sal iodaqo.
·
·. Qu sexq, cocifi,ar con sal con iodo._
..
·
· Ademáis debemos 'inclui-ló ~ixe do mar e moluscos:.(inexiló~s,' ... ). na aümentac~:ón .e ·aüemar con outras verdilrai -comc»,xudías verdes, tomates., ·.álCachotas, espinacas,
Ieltµg~~ ".. ; ~· · ·. -~· .;.. . . -"'
:·. .:.: . ,.~ .· "·t;: ~:~§ · -:,~, Así conseguiremos entre todos unha~Galicia máis sa.
--~
:4-:~ . .
-= (

~ unha
1

·Galicia .
máis·sa.
'
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.· Sintomzando .coa:nosa-radio escoitarede~la voz do·-pobo gal~go: , · ·
-Radiotelevisión Galicia-, anasa radio n9 ·
Frecuenc!8. Modulada, inspirase .no-naso carácter
·'.
e en todo o naso.
·Diferente e·peculiar, -cun novo est1Jq vivo, directo,
Radiotelevisión Galicia emitindo desde Galic1&. ·
para tóda GaliC1a ~en FM. achegando o acontecer
.· -do mundo á nasa terfa, a~omados aó mundo
desde GaliCJa.'·
--Radio televisión Galicia,' levando a radio na .
nosa voz tódolos galegas, do mar e de terra
. adentro, al/ onde estean, desde os fogares das
nos?S c1daqes ata a {larroquia máis pequena.
_Radiotelevisi~n Galicia, cheganao a t9da ·
Galicia) emitindo constantemente a notict8. que
-más nos atingt!e ou o programa que mellar nos
indentin·ca, radiando a Galic~a) talando en galega. _- . _
As/.é Radiotelevisión Galicia, a nasa radío, e as/ .
. sera dia e.noite, as P4horas en antena, cun·novo
ton. Esempre coa nasa voz.
· · ·
Frecuencias-en FM

-Santiago
A eoruña
Lugo .
, Ourense
-'Pontevedra ·

·. 100,9
.. -_·103,9
94,1.
104,8. 1023 .
.

'
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0 primeir<? de Xa~eiro de 1985 o.s Esta~os ynidos cymprian a sua . . Monde 9iplom~tiq1:1e" que "os Est~ 
ameaza de retirarse da UNESCO (O'rgali1zaé16n d~~: Nación~· . ..
dos Unidos es1xen que os der:na1s
Unidas para> a Educación a·Ciéflc.ia e a·C.:u. Jtura). O "Reinó _l.Jnido;. · . , n:iembros rd~ UNESCO .gardel'.l .s1l.én -.
ten previsto abandon~r:tamén · a , organización o próximo· ano e· · . 1-·~ cio ~s.obrn ·? ~m~nso · ~~rrpcha_d~:r:e,cur.
· · . "· · 'd ·
·
'. d' ' ·
·
d. · · A· · .. - _ sos matena1s e humans; un m1JIC?n e
ou~ros estadospc1 enta1~ ~stu .. ar:i a .mesr:na .me tfi~ .. . s. nac1 6,!1s . _
,., médio de. dólares por n-Hnu~o ~e gas·.má1s desenvolv1das da. órb~~CJ ~ap1t~11sta cul~an ~ rna1qr~~ - pe países . · ~os._m~iJitar~s, 'qOQ m!I · cie~tífic<;>~ en
presentes na _UNESGO de an1mos1_dade ant1e~~1den-tal ., chegando mvest1gac1ol')s. ·de . mteres m1l1tar,
a acusar a este organismo de se converter ~nun - instrumento ·, · · · ~8.359.000 ··morto.s, entre eles 9 mida Unión Soviética orientado ·a ·'socavar ·os in'tE~reses ocidentais":
llóns -qe dqlar~~~ de axuda mil'ita~ . aos

ro de proxectos. op~rativos ·en máis colonialismo dunha maneira subl'
de ceñ pa1'ses, cunha in-versión de nal. A ·colaboración multilateral.
1.000 millóns de dólares. De 1979 a
promociona. a UNESCO é, en 1
- 1983, máis de 15 millóns de a.d uhos ·,. bio, en sentido . horizontal, entre
foron, alfabetizádes. Só no ano -·1 983 ses con problemas comparábeis..
participou na "'for'mación .de · cerca de
30.000 profesores. L.:ugares históricos
USA:.vendedores de ideoloxia,
como Venécia,,,a Acrópolis, Erat ou pero non de cul.tura
Cartago, téñense beneficiado das subvencións gue- perrnitiron salvagardar Segundo · o xornal ista fran i;:és, F.
ssan i, a reti r.ada nordeamericana
-Georg.e Shultz, s'e~re. tá. r·,·o . · de. estado·- .
. .
d .
,
'.· - 1
.países d&.-tei:ceiro i:nundo durante os
o seu património.
te,en termos e mteres nac1ona -: "' . , . últimos vinte anos, contra só 25.000 .
_
Se os éxito.s da UNESCO no terre- UNESCO · parece corresponder,
nordeamericanci escrebel.J, a finais de
A Comisión Nacional dos Estados millóns de,dólares en .axuda económi- .
.no da alf.abétizac_ión,, das publica- parte, a unha decisión de política
. 1984, a M'Bow,· director xeral da · ..Unidos para a. UNESCO apc:)rta datos
;
cións, da formación de profesorad9 e terna. ''.A decisión" foi tomada en'i
UNESCO: "PreociJpounos que as ben clarificadores. Segurn;to esta Co- . ca". .
.
No
mesmo
~rtigo-. lemt;:>rábasé que
na elevación do nivel cultural en con- . pera dun ano eleitoral para satisfa
terídéncias de índole políticá, as .mrsión, a ' UN.ESCO non estivo m4is
a un ·sector en aumento de "ma((
orientacións de · órdé ideolóxica e· o politizada que outras oFganizacións ainda que os USA financiaban a cuar- . xuntó, non son comparábeis por si.lenciosa", que en Es'tados Uni
ta
parte
.
do
presuposto
total
da
exemplo
·aos
de
países
como
Cuba,
presuposto e a administración da internacionais. Só unha m(nima parte
hai que ter en canta que se trata dun · soporta cada 'dia menos ver ao,
UNESCO redunden en perxuício da . do importante programa -educativo, · UNESCO para 1~85, o, que viña dar
,
unha
cifra
de·
93
millóns
de
dólares
organismo internacional, que · deoe - país atacado nos foros inte rna
' organización".
. científico ·e cultural está -politizado:
moverse en ínfinid'ade de contradi- na is". Pero o fundamental · seria Q
Non obstante esta éarta non di to- Aproximadamente só (m 1 por cento ' máis ou menos, i.sto non· era -máis .que
"~retirada ericaixa perfeitamente
"
a
seis
r:nilésima
P'!rte,
·
aproximada~
cións.
Mais, ainda ási, é ben significa- ofensiva
da a verdade sobre a posición dós Es- · do presuposto. anual se dedica _a proideolóxica que ·a adminis1
mente,
dos
305
mil
miJlóns
do
·Rr.esu~
tivo o papel que desempeñoµ nos últados Unidos. Un ano .antes G. Ne- gramas q!Je o Departamento de EstaReagan ·está levando a todo~,
timos anos nó p'rogreso cientlfico, ción
. we.11, membro da repre~entación nor- · do dos ·USA· considera "supostamen- · poste 9~ defensa iiort.eamericano, '...
cultural e espiritlJal dos pa(ses ,emer- recunchos do mwndo". Certameíl
" ·
deamericana ha UNESCO, "recom~n ~ te politizados", en-Concreto os estu- p
, d d'
Mundiál de Pov
1
xentes,. para superar o atraso en que ·. na Conferéncia
daba" que o seu pa(s se retirase da dos sobre o desarme, os direitos das
er~ a ft;ue,:~ e ':~rea_ mente ... ,
tivo ·lugar eo México opa
os de.ixou o ~olor:iialisnjo, ·e a desi- . ·oión-que
organización porque esta servia, nos povos e a educación ·dos refuxiados'. a U ES - O· ·
- · · · · ·
gualdade qu_e pro.cura afondar o im- do Agosto, a d.elegación no rdeami
últimos anos, "f.ins pollticos antiesta- Sobre a cuestión 'da novo orde mun- . . A UNESGO..dedica case a metade dó
cana tiña máis "ideólogos" que .
perialismo conte.mporáneo.
r
.
dounidenses".. "A participación ·dos dial da información que tantas reac- . seu presuposto á educación. E.x'emmógrafos. O ·.xefe da delegaci'ón i
. Para m6i.tos ·é este especial apoio · James 'Buckley, director de RM
USA na UNESCO, tal como está en- · cións causou nos Estados Unidos, a plo dos seus esforzos concentráronse
ao
terceiro
mundo.
-pa(ses
que
aó
fin
focad~ e dirixida, non serve aos intecomisión ·afirma: "As negociacións· - nos últimos anos eri América Latina,
Europa Libre,· u.n dos órgaos cla
e ao. cabo compoñen hoxe ·a maiori9 n~ foHa ideolóxica levada polos.Es
sobre problemas da comunicación onde conseguir-6.n reducir notabelreses dos Estados Unidos".
. Un estudo do funcionário norde- qu.e tiveron lugar na Conferéncia·Xe- mente a tasa de analfabetismo, me-· de estados~ meníbros- o que ·levanta dos Uñidos aos países do campo
as iras das nacións májs ~icas _ e princi- · Gial'ista,· pero sen competéncia alg,
americano revelaba un panorama de: ral de 1983 favoreceron polo xeral a diante progr.am~s de meliorá do ensipalmente dos Estados Unidos. A ele- . héi ·no tocante a asuntos de pov
1.- politización. improcedente ele pra- postura ocldental a~rca da liberdade r:io primário, aceso á educación, espe~
vación do nivel. cultural·, _éntré outros .c'ión.
·
ticamente cada asunto~abordado: Is- de prensa"·
cial.mente nas zonas rurais, formación
factores, en Africa, Asia e América
rael, SuJáfrica, direitos · humáns, de- · · Segundo,_ M'Bow, 1 en resposta a de mestres, etc. Programas qu~ pron'Para Pissani .: ;,_o re~iro da UNt
Latina poderian 51.Jpor moi'"ben unha
'sarme, comunicacións,' etc.: 2.- hosti- Shultz, desde 1976 a maioria das de- to se. levará,n tamén. a outras rexións :
co
aoarece co mo unha ~xogada 1.
arma
básica
de·
defensa
contra
o
imlidade endémica cara as institucións cisións tomáronse por consenso, quer Os obxectÍvos do seu proxecto prinperiaJismo.
·,
·
. . tica destinada a afortalar a ofepsr
básicas . dunha sociedadé 'libre, espe- isto· dicer co acordo dos Estados Uni- cipal sofl:·, asegurar a escolarización
Outro dos obxectivos -da UNESCO de · 'washington·, · qu~ · utiliza . ~~
cialinente Ubre cámbio e liberdade de· dos. Is-to indue 0 presup<;>stq para 0 antes de 1999 .a todos os nenos en
é a colaboratión multilateral. Moitos instrum.ento de presión Q parti~r
·
·
·,
·
t,
·
biénfo
1984-1985.,
,·dade
escolar
e
oferecerlles
unha
eduprensa. 3 .- a expans1on presupos ana
A
. - própria xefa da represe.ntación
dos delegados quéixanse a cotio de . ción fi.nánce·ira {25 por ce·nt_o de P1
ma,., s ·rr
1
es pons·a'b e·1 e d, e senfrea· da no estadounidense na UNESCO, señora · cacio'n xera·I· m(nima de déz ·anos,· elique os libros chegados ~ 'de.JÓra'' non supostd da '..UNESCO).. Con esta P
minar o analfabetismo · arrtes do fin
se adop'tan ás s'uas realidades. Pr'odu-- sión, caHficada '- tamén de ch~ntal
s·1'stema·das Nac1'0'
· ns
· Un1'da's"
. ··
Gerard,· loubou os traballos -e os to- do·
século 'e desenvolver .e ·ampliar os
cir
un materfal didáético nac;:ioh·al ·po- 1 .os USA tratan de. :sacar o máx1f!IOI
gros desta organización , -só seis serna- servicios ·educativos para os adultos;
Nacións Unidas pa.ra a cultura
'
de
ser
custoso, e difícil: As relacións vantaxes., e 'toga., ao mellor, ~~gresa
nas .despois destas declaracións, Was- mellorar a·calidade e a eficiéncia dos
ou interés nacional dos USA
de · tipq. bílateral s~mpre benefl'.cian Esta valoración · par~ce má1s cr
hington
anunciaba
a
sua
decisión
de
sistemas
educativos
através
da
.realizao' p~incipal interogante que plante- se retirar do organismo.
aos grandes·, e na maioria ,dos casos - candQ. outros pa(ses ameazan -cun
.
.
·6 d
f
á ·
xan as argumentacións nordeamerica- ·
Sobre os temas "supostamente po- c1 n as re armas m~ces nas.
oferecen textos concebidos noutra espécil? de retirada escalonada;.º R
nas é o de .se a perténcia dun estado litizados" como os estudos sobre o
. Nos últimos cinco anos, a UNES- realidade que non conseguen máls no ·:.Unido retiraríase .en Xane1~o f
á UNESCO pode evaluarse unicamen- desarme, B. Werther afirmaba en "Le
CO levou a .cabo ao redor. dun millei-· - que acentuar o colonialismo ou neo- . 86 e lago virian Xapón, Alemánia
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da condena da UNESCO da polÍti. ca ex pansionista de Israel e da des..
.. trución de monumentos da cultu.ra árabe.
. .
_
. : Tamén qesg~sta a Washin_gton a .
. · · condena, por .parte da UNESCO, .
: ·, do ,-acismo da república Sulafri~a- -.<na, á que a Casa' Branca denomina ..
,, abertamenj e aliado consecuente
dos EEUU.
.
·"' Polo tanto, non se trata só da
nova orde. informativa. Este foi só
un I?retexto para tomar medidas
planificadas liai -moito, co verdadeuo . ol>xectiyo de obniar · á ·
UNESCO a nmar ao mundo Gos
, ollos do presidente Reagan. ·
~

· Unha guerra perdida de antemán .

·\ : -: Os ditixentes estádounidenses
.acostumáronse a falar coa UNES.. CO no· idioma do <litado financei.:. ··
. ·.ro da época n~ que Nordeam~rica ,,
. ,·· .x:qnto. _con ~utros p~ses G>ciden- ·
· . tais; tinan ali a ma.iona ·de votos.
· Por iso, cando os esforzos que fa. cian as nación~ -e.n vias de '- desen'! . , "volvimento, · mémbros ~a '. UNES, CO, para .lograr a .independéncia-e .
.
a igU.3.1.dade' de direitos nos campos
da ciéncia e a técnica, a educación
Os portavoces · da Administración '
e a información comezaron -a irrinordeamericana afirman Que -a .súa tar a E~l!U, este, sen pensalo moisaída da YNESCO está. motivada
to esixm a ·Amadou · Mahtar
1
principalmente pofo feito d~ que
ÁO$ p" ·I's~eS . e·D
· . V.l·a·~M Bou, Director· Xeral desta Organización, que acabase con esta
ilita organización decidiu criar unha nova ordé de 'información in- '
senvo·1·vi·men~to
··
"actividade antinordeamericana'.' .
ternacional, cuestión pola que ·se · A Administración estádou:riidense
pronunciaron por ·primeirav ez 0.s .
·- ·
- , - ·
lembroulle cliplomaticamente, p~1
xefes dos Estádos .ilóJ'l -Alineados, .~
Ve~eS
~-. ro con bastante firmeZ-a, que nos
en Arxélia n.o 1 g13, :Como se sa- '.
. _
_ . -·- _
_ . . últimós .anos no mundo ocorreran
be, n aquela conferénc;ia sinal_ouse,. ·, -. ~ntaÍS - infOrmaciÓD·
Hmbios substanciais~ e_qt_!e hoxe
. _ ,. _
con .razón,. que o flu~o -de· mfor- ~"' _ .
~· . .. 1
o ponto de vista de- ~EUU, por si
·II!ación que .chesa.., ·aos páíses en_.
~ -~
~ J{¿r. ·
mesmo, non .si_gnifica nada para· a
vias de-desenvolvunento- clos gran.:. · .,..
en, .
maioria dos paises independentes.
d~s Estados capitálistas; é cen ve- ·
., Sf
'
Non . obstante a Administrac~s m~or que o que se P~<?duce en
.-ción Reagan continua os ·seus indJ.!~cción mversa. Os pa1~es- non. _
·~
tentQs - d~ cambiar a polí~ica da
alirieados, en conxunto,.cu:nha Pº'"~-·-. clru:ou Jba Per J:hiam, ministro de . UNESCO. Na Casa Branca opinan
· voación· que -s:upera: v-árias ~eces a · , Educación . de Sen·e~~ e :membro . que se EEUU non asigna 'os seus
das nacións capitalistas,industriali- . ,.. do· Consello Ex·e cutivo da UNES..
50 millóns de dólares ao presupos,co, a educación e a ciéncia, a cul- to desta Organización .:....o que
zadas, hoxe c;ontan so:tñente' cun
5 por cen.to das tele-emisoras do
.tura e os meios 'd e información
constituie un 25 por cento de tomundo, con non máis áo 25 por
masiva non poden ser privados
dos o~ seus ingresos-, as consecento das rádio...emisoras e da ticompletamente de política. Son
cuéncias serán catastróficas. Pero, ,
· rada mundial de xorná.is e libros.
políticos pola sua esénc¡a e po¡a
como sinalou o rotativo índio "In. A insuficiéncia e, decotei- a inJ,..,sua ·ome. A UNESCO, dixo 0 midustan Times'', o princípio gredi.-.
perfección dos· meios de irnoimalecto dos nordeamericanos ' Quen
ción masiva dos países en vias de
nistro, deixa aparte os problemas
paga encarrega a música", non é
,
técnico-militares -tais e.o rno o
desenrolo non é ·senon o resultado
problema dos misis- dado que isaceitábel 2ara un organismo interda política discriminatória que
. to é da incum9,éncia dos· expertos
nacional. E non haoerá nengunha
prat1caron a respeito· deles alguns
militares. Non obstante, non pode· catástrofe.
· estados CªQitalistas, en primeiro ' . men·o s de deix.a r de chamar a aten' Primeiro, o . _presupústo .da
tefl?JO EEUU. As cot¡1or~ción de . . ción sobre 0 feito de·q.ú e .0 mundo
UN~SCO Pafª 1~~4-1985~ ~pr~-.
rádio e tv;. os cc;ms6'rcios '.d a prengasta .anualmente 700 mil millóns
hado. ~tes da dec1:Slón norneman- . _
sa e as axéncias telegráficas deste·de dófares na carréira armamentis- " cana, e duns 36 ~óns de dó,lares . · · ~
. país controlan as duas · terceiras
ta, meios · que .P,odetían ser.Utiliza- : menos ·que o . p!an1ficad~. ·Dai q_ue-_-. ·
dqs na edu·c ación .e :outros fins pa- -.. 4.e todos.,mo~os j c~ota d.~ EEU!J .
··partes da información intémacional que .se _puplica en Asia,, Africa,
cíficos: ..
. , .. . . "- _, . _ . . ,'. t~vese qpe _ser ipenor. Se~ndo, v_a- _
e América Latina. . _ ,. ·
Daí ·"g_ue a "polit~ación''"..dfi · :r:ios p~ises d~:i;en -~-· ente!!d,er qu~ ·
A_pesar dis'to a· Admínlstración . '' UNESCC> "non ·contradiga os seus . prestanan ufil!a fiXUda adicional a
dos EEUU . califica _con frecuéncia
· EstatutO's ·nen as :suas. atribucións. . UNESCO. Terc~rro, algun,s bancQ~ ,
de atentado· contra a liberdade de
A Organización non a.c eita a~titu- • · amp~tt~onse d?SPº~~os a . Ql;ltorg~r
pré;nsa· · a léxítima demanda · dos . de· desdeñosa c~a o"s ih-t_e~~~~ ~os
q,réd~tos Par~ financiat o~s__:grogr~países en . vias qe ,desehrelp de ins-_.
povos que demostra a AdmllllSt.ramas. J?e modo que a UNESc_()
taurar unha nova orde ll,.tef!l~Ci~ción Re;igan. . , , . . , "'- · cont~a.con re~ursos ª~·?ndo. .
nal que re~ate . co. desequili~no - .
A. propósito ·sexa ·ditp; ,este
Por- 1so, n:i01tas nacions en vias
nps . fluxos mformativos ~ue smarumbó de Reagan débese ·á presión
de ·d~senyolvun_ento n?n _ ag.~~han a
!abamos ao comezo do articulo.
." que exercen os círculos de direita
sua rrorua en canto a deqSlón de
· -Obviamente, a Casa Branca, sa-·. estadounidenses que inipux. eron a
.EEUU de abandon~ , a UNE~CO,
be mói beit,que os doeumen~os dá
ruptura coa UNESCO como unha
compar~do esta atitude coa.• conUNESCO non conteñen nen unha
condició.n rnáis para. 0 seu apoio
dut~ tí¡nca dun .adoles9e~te de fanas eleicións presidenciais. Tammília nea que eSlxe termmar o xosó palabra que se pudese interpretar como ameaza ao princípio ·da ·
p~uco ~, ~ode . dei:Xar de .ia~C?, 0
go p~rqu~ e~ _está P.erd~nGlo . .Polo ·-~
lib~rdade de -informadóp.. As de·feito . de, que con esta deGISion _ 9emais, non . é a pnmerra vez que ·'
claracións oficiai§. ·que sinalan a ' Reagan quera compíacer ao lob'by- . EEVU demostra ? seu d~scont~neste no:vl! arde infprma·tiv.o a causa
sionista de EEUU. que rron gus.ta . to pola UNESCO dun xei..to s,emep_rinc!Qal da saída de. EEUU .da
· '
·
' liante: en 1975-1976 tarnén sus.UNESCO non SOI) senón un bjoÍnpendeu o pago da sua cuota, desbq co que se tenta d'e encob:tj.r a:
pois de que a Organiz¡i.ci'ón converdade.
.. .
.
dease a. p9lítica expan.sioñista. de
Israel no Médio Oriente.
- ,
A '!politizaci·ón'' da UNEsc:o .
O~ maneira análoga .com·p ór- ~
tanse os estadounidenses- nou tros
· Gregory N.ewe1 funcionário do
organismos infernaéion,ais. Así, en
Departamento de Estado, que no
Novembro de 1977 EEUU anunseu . tempo redactou .P,ara o Presi- ,
ciou .a sua saída da Organización
. dente as recomendac1ons s0bre as
Internacional do ·Traballo :'(OIT) ;
medidas g_ue se 'deberian tema±
debido á politi~ación <leste ·or$a·contra a UNESCO, declaro.U, nas
ilismo. Pero a chantaxe non bnnpáxinas do ' 'New York Times',
dou .. os resultados apetecidos, e en
·que este organismo se convertera'
1980 Washington regresou á OIT.
nun · inimi~o dos Estados Unidos, .
No Oütono ·de 1-982, ·EEUU sus.:
dado . que se interesa por probl.e- ·
pendeu o pago da sua Guota á .
mas tais ·como os direitos liumáns
Axéncia Internacional para a e o desarme, os cais, evidentemen- _
Enerxia Atómica, porque-nen gos,
te,, "saen · do marco da sua incumtou _da decisión deste organismo
bencia".
de privar de poderes á aelegación .
. A "pOlitización" .da UNESCO, .
de Israel, cuxos avións tiñan boma sua preocupación polos. problebardeado o Centro de Investiga.:.
. mas da guerra e a paz, do desarme,
c1ones Ñucle-ares do Iraq. } fo 1983- ·da descolonización, _etc. é .o que,
EEUU reanudou os seu~ pagos.· .
en primeiro lugar, desgasta a WasPor iso segundo a - revist a
hingto.n' mentres tanto,,o artículo
" Newsweek;-', coa sua renúncia a
l. ·dos estatutos da ·UNESCO di,
pagar a cuota da UNESCO .a Casa
claramente, que "a Org~ización
·Branca outra vez ·se ha fáéer m al a
plantéx·ase a t~refa de Gontribui_r
si mesma.
á consolidación da paz e a segu.ranza, propiciando ,a colaboración
ANATOLI K RASl·K OV,: níembro da
Co_misión da URSS para·a.UNESCO.
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Países Baixos.- Tal atitude pacl uso, que poderia est~nderse,
s organismos intemacionais
FAO e a própria ONU.
irónico . de todo isto, recoller últ imo de Pissani rio seu artia o men~ual Le Monde Diploe, é que· ·os Estados Unidos
unha UNESCO mellorada eos dem ais 'membros están máis ·
cidos da sua utilidade''.
ben ·significativas, á hora dunración, as 6pinións de cienHfi deamericanos como os da NaScielil cie Fundation, quen opi~ "a reti r.ada reducirá consideente o aceso directo que hoxe
com1.midade científica norteana a importantes bases de da- ·
cál idades e ~ecursos cient(ficos
o o mundb", ·01:1 .as da Mariña
.UU.: "estimamos nun millón
· Amadou -Mahtar Mibow, Director Xeral .
o de· dólares 9 que nos suporá
da "UNESCQ..
.
z~r . a i_
n formación' que agora
O
·ano
J
H¡:l46
vinte
·paises
s.ubs~
.os através do Comité Ocea-·
·. creberon a Acta Constitutiva da
1co Internacional da UNESCO,
·. Organizadón das Né!cións - Upi- .,
do no cálculo observatórios
das para a Educaci~ni a Ciéncia
e, pe rson.a l" .'
.
· ' ·
e a ,Cultura. Entre os -Estados
undamental dé toda ~sta 'pol(fundadores habia entón un só .
arece estar nun factor esencial:
pais de A frica e tres ·de Asia.
ifo d_esenvolvido represénta hoTrinta e nove anos despois són
un v1 r te~inco por cento da pomembros da ·organización 16l
n . mundial. O terceiro mundo
pa(s·es, e as nacións sub.d~senvól.
nde a ser· máis. cada vez,: unha
vidas forman a mai,oria .dos Esta· .
adora maioria, maioria, po'r ou· dos membros.
. · •
nda .. m:arxin.ada e exp]Qtad~ a
A UNESCÓ nasceu imediata05 . n1ve1s, Loxicamente a cabe· mente des,poisda 11 Guerra Mun- ·
pirámide capitalistá ·terá . qµe
dial e ten, , entre outros, os ' se- .
~a ser ~in~~i_a :e -~ _ir perdendo
g4ir\tes obxectivos: c9ntribuir ·ao
, os seus pnv1lex1os e ~ do seu
mantimen_to da paz e da ·seguran-·. "
de dominio culturaf e ideolóza, estr:eitando, .por meio da edu- .
mén do· d.o utros tipos-, todo o
ca·ció.n , a ciéncia -~ a cultura, a
Edará lugar a ·non ·pou.cos concorabbración elj1tre _as nacións, co
,. n palabras de M'Bow·''os pa('gaJlo de lograr o respeito univ er- .
15 des.favdrecitlos tGma'ron ·c onsal da X1,1stícia, dé! Lei.•_dos Direia d.ª' im~ottánéia que para .eles
tqs ·do H9me e das - liberdades .
afirmación. da· sua identidade
1.como principio fundamental ·
fundamehtais · para todos·, sen
distir:ición tje raza, se~o, ·1(ngua
peracipn da s1.:1a dignidaae" . .
ou reli·xión.
·
M.V.
1

;
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As ·presuntas
coeficiente de ii}versión. da
. Nes.t es dias os ..cidadáns gale'· gos e sóbretodo os da provín- · banca con f01ulos . público~
por unha erñpre,sa prjvada. , n
cia de Pontevedra, estamos
tamén con aportación . das
sendo sometidos a un contínuo bombardeo por. parte dos · Cabcas de Aforros galegas, en:- .
meios de informacion pú blitre elas as de Pontevedrá e Vicos e privados, sobre das prego.
.
suntas múltiples vantaxes que
· Esta enorme inversión que
o remate da Autopista do
segundo se di superou os cen
Atlántico traeria a esta terra.
mil millóns de pesetas ( un.P.a
Dá nóxo observar o descatremenda inxustícia xa que
ro Gon que se f an afirmacións
sólo se . construiron cen· !Cm.,..
sobre as benzóns da autopis"'
dunha via de comunicaciólf e
ta, como se nós non tivése- ' nun território · moi determinamos memoria, como se a audo) xustificou unha porcentatoestrada non estexa aí e a
xe moi alta de inversión en
experiéllcia. de vários anos de
Galiza, que á hora das estadíSimplantación non falasen xa
ticas aparecerá nun posto moi
ele\rado, pero esas estadísticas
suficente.
non
revelarán a realidade da
O curioso é que os vocea.:
inversión·. Ao mesmo tempo
dores ·. da autoestrada fornecen dad.os concretos sobre o ' imposibilitaron ql).e sé gastasen - eartos noutros sectores
beneficiosa .que s~ria. Limínecesitados, e incluso noutras
tanse a falar Cle posibilidades,
vías de comunicacióR. .
de non se · sabe cántos cartos
Significou un desastre eco- '·
que aforraria ao presunto
nómico para pequenos prousuário-, de non se sabe cántas
prietários do campo xa gue a ..
fábricas que se irian construir
autoestrada ocupou máis do
o seu arredor, de non se sabe
7 5 por cento de terrenos culcántos postos de traballo que
tiv.ábeis do total de expropiacriaría.
ción~, de xeito que centos de
Unha artálises mínimamenproprietários vüonse privados
te séria da autoestrada, teria
<los seus meios de prpduci'ón ,
que comprender, como mínimo, un estudo da que xa te- · ·en tempos de crise e elevada
inflaciónbque converteu o dimos~ Cántos postos de traba- ·
ñeiro co rada nunha insignillo se criaron coa autoestraficancia á volta ~ dun par de
da? Cántas fábricas se monta.
ron á beira dela? Cántos car- . anos.
Pasados vários· anos disto,
tos aforran os que van por ela
sería xusto que se . fixese un
todos os dias a traballar un
supor de Pontevedra a Vigo
cumprido estudo da incidénida e volta? Canto disminum
cia da autoestrada . nestas P.eo tránsito na N-550? Cál é a
quenas economias, poi&-estase
siniestralidade da autoestrada
a falar outra vez de ocupa- .
e cál a da N-5 5O, comparaticións e expropriacións ' e é
vam~n te entre si e· entre a Nxusto que se prevexan estes
550 agora e antes?
·
feitos, porque :ainda: se ben' é .
Ben . Por qu é non se dan
certo que ,esta · vez a ex~ro
todos estes dados ? Pois non
priación de terras de cultivos
se dan estes dados porque esvai ser praticamente igual en
tes dados serian desastrosos
terras. de cult:iyo que en monpara a propaganda a favor dos
te: 145 Ha.' frente· a 135, tac.
continuistas da autoestrada.
mén é verdade que cada dia o
Recordemos en1 primeiro
monte esta xogando máis
lugar que esta é unha obra
dentro da economia galega,
ema,rcaoa d ~ntr o' da etapa fasao ser.lle .redescobertas vantacista de Franco clásica denxes que. superan o cultivo do
tro de toda ideoiox'ia fascista.
Eucalipto e. o Pino en favor
Grandes obras, monumentais
·de espécies e alternativas. de
que reporten enormes 'ben efí- · explotación cada vez · máis
cios aos monopólios, que sirrendábeis. '
van de escaparate de sistema,
niño de corrupción e totalmente alleas as necesidades
reais do país.
.
Desde o ponto de vista estritamente económico a autoestrada foi un fracaso. A
empresa promotora defa. ,
"Autopistas del Atlántico'"
na actualidad e está que bradá ·
e _foi o Estado quen tivo ·que
botar man dela, asumindo a
débeda • da empresa. Moita
desta débeda · .foi formada a
base de créditos 'do estranxeiro, que aumentan a 'débeda
extenor e que naquel momen- ·
to foron · contraídas en Dóla, res USA a un préCio aproxi~
mado ás 70 pesetas. Hoxe o
dólar pasa as . 180 e non se sa_
. be que vai pasar:
A autoestrada foi feíta por
grandes empresas da construción, todas .elas alleas a Gali.za, co cal o groso da inversión
n9n rel?ercu!iu en Galiza, senon que ·emigro u,, como sempre,
·· . ·
En Galiza•quedar6n postos
de· traballo pouco cualificados
como peona;ice e man de obra
·de pouca culllificación, e polo
tanto babcos soldosb todRS os
.
postos de responsa ilidli'ae e
· mandos ' intermédios procedian de fora". Aqui quedaron
as fiascas.
Houbo, iso si, subcontratas,.._
a peql,lenos contratistas, e al_gun que outro suministro de
materialesbpero o groso foise
para. as
ragados:Cu biertasMZO V, ek
Desde o. ponto de vista da
inversión esta fíxose através
dé créditos computábeis no
~
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· .· Desd~ ~ popto de vi:Sfa ·so- ·· · paso: tan clar<n;tt~.gre~ióII:'m~ :~'fa:ffS"e.~~rtes- ~a:-t.e.~~{{ q;ue des:- di'11 cl.e.rad.9~11·AQs1 .m4~,._.,.ihqóerno,
c10-ecok>x1co e necesáno non . xusta. · .,. ,
· · , · · , · truen .o ecosistema,- .sen pendo mundo.
. .... :
. ··
perder a ·memória do su ce di- -.. · ' Nun.s . momenfos_ da época , ~ sar . en' alt~rnátiva~ válidas ~
Non hai .cartas para estr~~l
oo dúrante os anos 7-5-&,0, · ·' -·.pasa4~ ci~ada (.anos 715,-.SQ). . mo1~0 ~el}?S. se~ por en prát~- · - dasª non ha1, cartas para ganepoca de construción da a~- .. acuñouse un nome para · a _ au- ~ c_a medidas· que axuden ·a ami- . d.ana e~ agr1cultl~ra, non hai
toestrada; Continuos co?fhtoestrada: ":p.avallada. á _n~sa 4 _ norar a ag~es1ó_n.
·.
cartos para a 3;1T~mada ·pesca;
tos e enfrentamentos graves
terra". Pensemos na s1gmf1ca- ·
D<?sde o ponto de vista _de _ A re.de ferrov1ar1a de Galiza
e!ltre a polic~ia e os proprietá- : ·· ción que ten o nol}l.e,e a réalitr.áns1to é ,verd~d.e que a au~~tá igual gu~ nos seus princíIlO~ expropnados,. que acadou
dade ere tat afirmacion . .Efoctoestra?a e mái~. segura que
p1~~· Non lia1 cartos para elec. fendos gra;ves, ~onqel}as <Je
tivamente supón·un ·c orte verunha v1a convenpona~,, o que
tr:ificala.
. .
cadea, a parali~·ac16n . das . '.tical .e h~rizontal nó t_erreno ; , pas.a é que a cbmparac10n non . ~
E non obstante ·hai cartos .
obJas du~anfe m~_dun an_o.e.
que ao. u peeb.a.do - ~~:rve de
vale coa _carreter3: ~,-550, qu_e
para a autoestrada, que non
un ~onflit~ que a-c~d9u mv:el
corte ,das comun~cac16n~ non
n<?n· reúne cc:>nd1c1ons IJlÍillvale, _que 1:J.On xera emptego
n~c1onal e rescán~1a: mterna.:.
só. entre as ·persoas senon ta~, .. ~as, que non ten.arcéns e qlJe
nen inversión. Porque todos
mén entre a .naturalei.a; -,Na
d.1scorre sen medida~ de seguesta~o~ e~I?erando esas enorc10nal. Un conflit~ levado
achante por ca.mpes1ño~-. g_!lleépoca das reivindicacións eco-.
ndade .de aengl:ln tipo entre
mes mvers1o~s de que se falagos, cqas . ~uas _car_!lcter~sticas
loxi~as, nas que nc;m s<?me11,tes
lugares-. !1e alta dens1dade de
ba ..cando ·se ia facer, to~os es~e pac1éncia e·-res18nac16:p. (o
os c1da,~áns concienciados se
l'ºYºac10n. Por outra band_a . .!_amos ~sperando esas f8:bricas ·
~exan por un e dts que chopreocupan da n.atl!raleia, se- . ,· sena unha brom~ que .despolS - - que ~e ian por á sua berra e a
ve" de .Castelao), pero que
nón J?.ª que .tamén .0 Estado
'de sell!ella!l;e mver~16n na
cantidad~ de :postos de trabanon dub1daron en .saltar e en- · . estase dando: cGnta das agréque· s~ ·.sac;:riftcan os mtereses
Uo que 1a cnar, que resulta .
cfrentarse, cando se tratou dun . -sións. que se estan.'c.ometendo,
.d.os c1dadáns en Cl!ªS da. seguq~e P,Ol? de agora son a mé-.
".
nd_!lde e do tránsito privado,
dia qüc1a de empregados d
¡>OlS resultase que a autoestrataquillas de peaxe (que mM~
.aa non. fose segu!~· .
.
parece un atraco) e. os bares
Per? .o que s1 e ev1d~nte é
que se montaron nas áreas de
que pes1e a todos -os ditos, a
servicio
Entón témo~os gue perautoestrada non solupionou
- os p~o~lema~ de tránsito nen
guntar. Por qué 0 gooemo do
de.. · sm1estrali4a~e na N-550.
PSOE despois de recoñecer
E n<?n os solu_c1onou porque
publicamente que as autoesé eVI~ente qu.e a autoestr~da
tradas estaban praticamente
n~n e o ip.ed10 de comu~cadesterradas dos seus plans e
c1ón axe1tado. p~a Galiza,
que segundo o seu plan de
apesar de, ql;le dicer 1sto xa paestradas do ano 84 xa ·non se
. reza un top1co.
farian máis por consideralas
. , Nu~ país no que a povoacaras e inefi~a.ces, por qué 0
c1on est_á .tan espallada e no
PSOE despolS de pronunciarse poio abandono definitivo
que J!lálS du~ · 70 por ~ento
·dos v1axes tenen un. rád10 de
da construción de autoestradas do atáltico se está prodesp_razamento méd10 de 1520 K:i;n. a autoestrada non v,en
nunciando pola sua continuisoluc1onar problema de trandade?
Por qué despois de recoñesito nengun po~que a meiran,.
de garte _-das viaxes en autocer que a construción dunha
autbvia (que non incomunica,
móvil ~en.en un desprazamento mo1 curto e a autoestrada
ou dunha estrada) resulta .800
non sérve.
millóns de pesetas-km. máis
A autoestrada .está feita
barata que a autoestrada (todo isto son dados do plan de
para comunicar o , Norde co
Sul de Galiza. Nos seus exestradas 1984) veñen agora
dicer que si, que teñen que fa.
tremos están A Coruña e ináis
Vigo; duas cidades de caractecela.
. A autoestrada xa non lle
rísticas moi similares. As duas
teñen porto de mar de gran
quedan defensores. Sementes
im.portáncia, as duas teñen aecatro alucinados como o .alroporto,. e comunicacións co
calde· de P.ontevedra, ao que
resto da península totalmente · ainda non lle chegou co ·desasindependentes. As duas son
t
dunhas caracten'sticas econóre que supuxo para a economía desta cidade a sua abermicas moi semellantes, polo · tura, e que coas suas declaratanto. viven ailladas unha da
c~óns estalle_ pondo en bandeoutra · e non necesitan un
xa ao PSOE a xustificación
po¡:¡_ular para continuala...
meio rápict·o que as comunique. Necesitanan en tal caso
Pero a Autoestrada si que
vias que as comuniguen axilten razón sen ep.gano Losíoel,
·mente co seu rád10 de inb
f
' E
e so re iso o tempo a ara. sflue, nc1·a, e o seu rád1'0 de i·n- -tá
concebida dentro dun confluencia é un círculo, e nunca
xunto de autoestradas que
unha liña.
·
partindo do Sul de Portugal ·
. Daí que a autoestrada non
·c omunicarían todo o leste do
sofücionou os problemas ·de
Atlántico e máis 0 Norde da
.· .tráfico. Segue habendo o mespenínsula co interior de Enromo número de coches na Npa, onde xa están construí550 e desgraciadamente o
oas, e servirían de ·vfa de penetración ás tropas de intermesmo número de acidentes,
porque desde ·que se ,inauguravenéión imediata: .da OTAN.
ron os tramos da autoestrada,
A autoestrada ·está feíta por
a N-550, coñece"Q escasas memandato directo do señor
lloras·.
Reagan, amo e señor destas
· Pola autoestrada, hai que
terras que goberna o PSOE.
recoñec.elo, non v~i nen a
o interés militar, a milita.
cuarta parte do tránsito calcurización de Galiza medra dia a
dia. O rumor se11undo o cal a
lado n·e n moito menos a cantidade míninia de veículos-dia
base de Torrejón será traslaque ·a· fagan rendlibel, arredor
dada a Ferro! colle máis corduns 40.000 veículos día.
po cada día. As tropas dos
Por nioito que Hes' doa aos
americanos necesitarán sítio
l'_ara moverse ás suas anchas.
seus acérrimos defensores, hoxe somente a utilizan os do"'. ~agámoslle unha. boa estrada.
mingueros, os ricos e os que o
Ao remate de todo isto .ter~fin de semana van ligarás dismos que volver émigrar. Pero ·
cotecas de Santiago, da Coruesta v:ez de medo.
ña ou ~e Vigo. Ah, e por des-·
grácia os Pontevedreses que
Xosé Lois·Yillalba Barros
van mercar a Alcampo ou · Augusto Xosé M. Fontán García
Corte I~glés, etc. de Vigó ..Os
Arturo Estévez Rodríguez
·
comerciantes de Pontevedra
Xosé- Lois Veigir Laxe
saben ben do impacto econóEdelmiro Domínguez Dapena
mico
que
a
abertura
lle$
supllCelsar Mosqueira
'
. I
xo e ben arrepentidos estái:i
Alfonso ·Lima Agís
de tei:lle prestado o apoio /Xan López
..
prestado.
·
.
'. Alexandre Graña Moreira
A -vista · de t0do isto resulta m'oi sospeitoso que .se in-·
tente .c.onstruii, facendo unha
inversión desproporcionada.
. Resulta ademais sospeitoso
cando a Galiza estánselle negando inversións en sectores.~oi~o p:ias .necesitados e que·
s1 enartan nqueza e emprego.
Sectores que son básicos dentro da nosa economía e que a
sua desatención e abandono
estannos levando á ruina. · '
· 'Asi vemos como para o
.sector naval, tan importánte,
non hai cartos, e péchase Ascon e outros estaleiros, consi-
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sementou de tal ·grau 'de c;lestrución, sucede m.entres ci pat's vive suposta0 14 de Abr:il•.! hai , et~LeiGns1 ~~rais A'o ·
p ru A situación actual esta caracte- ·
desorganización.- e corru¡;>ción .que as mente "en dernocrácia", o que-fái teri~ad'a por ser a transición entre o fjn
·-·s~as ' consecuéncias · s~guiJ.ans~ ·pagan- mer o que seria este· pat's se a militari- .
do período. aberto en Xullo
19?7 .
zación chegase a estenderse a todo o
do· por1anos. -· .. '·:
· e 0 comezo '·duhha · nóva fase na l~1ta
· -territóri·o . Por outro lado, as ·F ~.AA.
. de ciases. Perante o f:_racaso das d1ta_O medre da inflación ·
están participando indirectamente no
duras militares, o control do apa~ato
Cifras ·c0mo 0 .,.2o por cerito de in- goberno através ·do "~onsejo · Nacio.. · ·
nal de Defensa", que reúne .aos xefes de Estado pas~u a man~ do~ partidos
fl ~c16n,
150 por cento ·de devalua- das FF .AA; eo Presidente e Primeiró ~
burgueses. O proxecto 1mpl1ca .ª prnción, 65 'por cen.to de desemprego e Ministro. Esta instá·n.cia pasou, de ser
séncia dun réxime parlamentáno cu~
.subempregg, 14 mil millóns .de dól'a- unha r'9unión consultiva sobre prograu significa~ivo.' ai~~a qu~ subord1:
res de-débeda e~terna 'e o 30 por cen- ble mas de~defensa, a ser 0 mefo de
nado, de presencia m1l1tar.
·.
to de Presupostos-da República para
Despois de ~atro anos e méd10 d~
·pagala, 90 por mil de mortalidade in- co-goberno entre AP e os -militares. ·· ·
·Non obstante-, parece que isto non
vixencia de .·institucións cri~das pala
, fantil, decrecimento industrial ; non foi suficiente. Ademais dos ·mfnisté' Ásamblea Constituinte', os partidos
son _máis que a. ponta do iceberg da rios de Guerra, Mar'in_a e Aviación, en
burgueses . foron incap~~es de co,nter
· crise que deixou AP. ·
a crise social e de estab1l1zar o pa1s.
Di ante do fracaso da burguesia, a mans de militares, súmase lle agora ·o
A particular pol(tica de Acción carta de recámbio é. 0 APRA (Alian- Ministério do interior, cun Xeneral á
Popu!Br- (AP) e Partido PopJllar Crisza Popular Revolucionária America- cabeza. lsto implica que a represión
tiano (PPC) fixeron pos_~el que as
na). Este partido, herdeiro de Victor directa e a defensa do goberno contra
· institucións par.lamentánas .estexan
Raúl Haya. de la Torre, deixou de ser a .protesta p9pular recai en mans das
profundamente desp'resti'xiadas. Pe· hai ·bastante tempo o movimento an- F f .AA.
· .
ro tamén .o movimento popular e o
Neste sentido, a".lo'ita contra a mitimperialista dos seüs comezos,· para
seu proceso organizativo foi en auxe.
converterse no 'melfor ·· defenscfr dos litar.izadón e o respeito dos direitos
O movimento popular pasou de simintereses da burguesja; e 0 imperialjs: humáns · convert~ronse.,. ·no Per_u,· en
ples presi_ón a ser. unha a1~ernativa
mo no marco da democrácia. burgue- t?rea pri9ritá~i~ para 'ºs revolu.ci<?náreal atraves de Izquierda Unida (IU),
sa.
·· ·
_·~~, , _ · - . ·
. ·. ,:; n<?s·. Estas ele1c1ons <:feben _ser:v1r para
que converteú aos axuntamentos en
o APRA enfréntase _a un movi - f!SIXI~ un compr~rn!sº. publico dos
instrumentos de movilización e de
me.nfo .de masas mellar 0·r.ganizado. candidatos á. pres_1den~1a, ou no s.eu
educación pol(tica, ameazando ihcluCuhha crecente cris·e económica e so- caso,..a~ presidente ele1to, _de respe1to
so con gañar as eleicións xerais deste
_ciaJ, xuato cunha militarización ere- aos ~1re1t~Js humáns. . .
Abril.
cente -€19..· país ..:_ Tar..de oü cedo, 0 _
F1nal~ente, a respe1tc:>_da)U, te~Diante da incapacidade total da
' APRA ~tef,á que pactar coa .~ffreita, se que d1c.er que é expres1on do m~mburguesia, que ñon pode dirixir a soquer c:Hc.er, con AP e PPC·; lsto ace·n- . me!1to popular . cada vez que x1ran
ciedade en base ao diálogo e ao contuará .:as caractert'sticas direitistas do . má1s c:ara a esquerda en busca de alsenso, apela- recortando os direitos
actual mando aprista.
ter.n~t1va._ Pero., non _nos enganemos,
democráticos, incluso, impondo un· - · Pólo , anterior, un gobérno aprista
IU. e unha a!tern~a~1~a de goberno
ha militarización total da sociedade.
. non ' será - un goberno democrático. _ n:i.á1s. no poder_.. D1f1c1Tmente a burA burguesia peruana fracasou po~ometido. aos ditados do FMI, 0
gues1a e as suas forzas armad.a.s ~nt~eliticamente como clase, non. pode goAPRA:. será unha sorte de ditadura gará~ o poder sen recor~er á v1,llenc1a.
bernar por si mesma. e ten que reco- ·· cMco-militar baseadá no seu enorme
. Ca~~lle a responsab1lrdade_a actual
rrerá violéncia.
.
aparato partidário que. ameaza con d1recc1on de lU de educar _as masas
No aspecto económico, todos os
. ..converterse en instrum nto d co · _ · er.i que o poder se consegu1r.á, .tarde
·•
.
.t
·
e
e
e~
ou cedo, nun enfrentamento v1olensectores coinciden en recoñecer que _
cióri e n~~ COiJOb~rno coas. Forzas to. No interior de 1U existen duas coo Peru..encontrase na pior crise eco~rr:nada.$ ~inda m€1rande do que xa rrentes: a revolucionária e a reformisnómica de século. A orixe desta env1v1~os. .
ta.
·
cóntrase ·na combinación dunha série
-.Outrq cios aspectos da cotidiana
Esta última considera as eleicións
de factores conxunturais ~- estrutureatidade peruana e a mHitarización como un fin en si mesmo, mentres
rais.
·do país. A burguesia apóiase máis ca- que a p.rimeira considéraas como unEn primeiro- lugar, o fracaso do
cia vez na represión· neste sentido
ha oportunidade para lograr gañar a
modelo reformista inspirado polos
_ Ayacúct:io é sjmplesmente un lab.era~ hexem~nia polt'tica no ~país.~ perr'o:
militares da primeira etapa -Juan
tório · do que _poderia ser o resto do · do abrruse con votos, pero so podera
Velasco Alvarado- que _trouxo a crinos explt'cítos.
pat's· se se sai dos marcos· do FMI do : :. pecharse e definirse pala forza dás arse agrária a límites extremos, fixo da nacional (FMI), o Goberno . levou ao
. A indústria foi. praticamente des- _ pago da.débeda .externa e dos ben'etr- ~ª~·,Non hai po~ibili~ad~_ de facerse
indústria nacional. un aparato parasi- pa(s á bancarrota.
man.telada, cunha· pol(tica creC:litJciá - · cios -das transacionais. En primeiro 1Jus1ons ao respe1to. l'\lengunha revotário do Estado e elevou a débeda exA débeda externa aumentou, até
lugar.; as- Forzas Armadas "gobernan" ~ lución pudo ser realizada sen destruir
terna a límites asfixiantes, dándolle o ponto de que xa non é pos1bel pa- asfixiante. En definjtjvq_, a poHtrca
zona decfarada en . as institucións do poder .burgués -e
ao imperialismo novas formas e mo- gar senón a éosta d.e paralizar a eco- econ.ómica de ..AP foi , brutal polos- Ayacucho e
emerxéncia. Ali existe ·unha ditadura rern.pfozalas po·r novas institucións redalidades de dominación.
nomía do país. As ganáncias das em- seus efeitos imediafos para a·s .masas,
O actual goberno de AP seguiu un- presas imperialistas eleváronse de ma- significando desenípregó, de.tedero · m'ilitar onde os direitos democráticos volucionárias, representantes da novo
ha pol(tica neoliberal e esta resulto1J neira consciente através da . revisión dos salários, ca.Jda xeral do nivel de.. - · toron abo.licios e onde·se están come- orde.
tendÓ crimes SÓ equiparábeis aos de
a piar pol(tica posfüel. Seguindo os dos contratos de operación das tran- - vida e O· empioramento dos servícieS':°
Hitl~r, Pinochet e Videla. Todo isto
ditados do Fondo Monetário lnter-. ~aciónais e doutros mecanismos . me- · · Pero non só isto, o goberno de· AP
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XESUS VEGA

A crise do ' PCE representa un dos fenómenos máis significativos da recente
história política do .Estado español. Porque non se trata só dun proceso de
desc_o inposición dunha determinada
forza política. ·E algo máis: está en
cuestion u.nha cultura comunista dominante Ao Estado español durante as
últimas décadas. A partir de ag.o ra, sexa
cal sexa o resultado final das liortas
entre Iglesias e Carrillo,- xa non existirá
un [mico ponto de referéncia homoxéneo para o amplo sector-social que se
sent1a idéntificado có ' PCE.
· ·
Este esfarelamento da base social do
comunismo· español tradiciOnal prodúcese xustamenfe _c ando a chamada rn-.
forma polífica constjtue únh'a -realidade
riotabe1mente consolidada. O PCE non
aguantou a travesia do· novo réxime
· político. Pódt3se valorar dun xeito ou
- doutro, pero o feito non é discutíbel: o
PCE perdeu en dez ano$ a meirande
parte da forza que tiña acumulada nos
des no seo do -mesmo part'ido ~e sob o
trinta anteriores.
comun denominador dunha mesma po- Ouá razons ROden explicar seme_l(_tica. A "reconciliación nacional" non·
llante desgaste? Seria interesante trasfoi un produto exclusivo de Santiago
ladar esta pergunta a X. Iglesias, S.
Carrillo; pór mais que el fose o voceiro
Carrillo e l. Gallego. Seguramente qaencarregado de dar a credibilidade nerian un ha resposta mutuamente acusatória. Posibelmente non repararian na ·. _ cesária a tal política. Tratábase dunha
orientación de fondo promovida por
evidéncia histór~ca d~ que .no an~ 1~75
to~o o· equipo dirixente e ~uscaba un ha
os tres compart1an distintas pos1b1l1da-

mudan-~ffd~ certo7> sinais.d~ i'o entid9de "; o's ' éxitó's am~nciados- polos seus defen-' ,'
do partido para conseguir unha ·evensores.
_
_
tuál a ·m pliació.n da s~a b~~e soc:;ia_I no ~Nestas .<1-~!Jdicións, tiñan que ap·aremome~to dª·- formall.za~1o_n do post.,.
, c~r as_ esc1s1or:t~ e os afastamentos. Era
franquismo. O eu~ocom_ur:usmC' ,abaA- . so, ar:iha c~est1on de tempo. Pa-ra-alguns
deirado, p_or Carqllo ~pres~ntaba_s_e - . t~ata.se de ·_recuper~r. certas definicións
. __ como _~ un_1ca R~llt1ca q~e p~d1a p~rm1t1r·
- perd1~as. _E o ~eyso Cio pc__,. qu~ encabeza ·
,-. a '< ca·p1ta J,i:z~G.ion., ~le_•.tor,~ '~ ?·<? p.ap·~. ~ ,¡
1~-~ª9''?. Gallego. Par~ _outros -lgJesias,
Sarton~s~ . o · cam1,no. a ,s eg,u1r -é 0
_ sobr-aric~1ro·_de-~envolv~do_·polo PCl;; _r;ta :
loita ant1franqu1_s~a .. ~f1,~mabase tamen · · , contrar!o: af~_ndar na OJ:1entac·1on euroqu_e, a -~'re<?OAC1ll~c1on / era •.o me:ll9r ~~,omuni$ta ,~ procura dwnha: imaxe
:xe1to de ev1tar ~o 1llamento do partido; , re O'(ada
que ·poda _ servir para
por car:ito .~sa _ p~Htiq~, posibjhtaba ·,a
. conectar co e. le~torad~ soci.alistá desneutral1zac1on 'di¡! opc1on .soc1aldemo. contento. E Carrillo? $1tuado entre eses
era.ta. .' · .
. _. . !
,
dous proxecto.s , vese na abriga de
A cnse .act1;Jal· cert1f1c?1 ~ ~racaso de
Rrocur~r un achegamento a·o PC de
semell~ntes _calcu:IC?s. A pollt1ca ~o. P.C:E·
Gé!l~lego sabendo que, para moitos
non fo1 ·guen de ev1~ar a con.sol1dac1on
militantes .. ~ese partido, a sua - persoa
dun -F?SOE · xenero~arneote 1mpul~ado
· non, _é pree1sam~nte g~ata. Qué facer
desde Bonn ,_ yva~h!ngton_ ~, Madn~ .. O
ent~n,? .~rg_u_er un,t~rce1ro ·PC? Con !1Ué
r"esultado- esta a vista: a reco.nc1l1adefm10-1on · 1deolox1ca? Con qué liña
ción" voltouse· contra os seus mento. política?
·
·
res.
sedores ·s ociaís destinátários
O tempo irá' clarexando as cousas
desa po_U~ica r,re~feriro!') a vell~ s~cialdeP~ro nai .algo que ~a . ~stá consumado:
r:nocrac1a dq - m1lagre - ale.man.ªº p.ovo
cnse do PCE ·~ ~ ':Jlt1ma manifestación
eurocom(Jmsmo .do)aber!nto 1tal1~no. . do ~~evado-precio cobrado pola reforma
_·. Meí)tres tan.~o, a ~-1htánc1a comuni~ta
. pol1t1c~ ~ certa esqu_erda. Polo que se
· sofna o efe1to combm:¡:¡do do desconcerv~, a dire1ta non precisa esJar no gober~ · to _e _
; a .Jrust(aci~I) · - Desc9!le.~rto di ante
. n.o 11ara obter-no c~rto prazo- ganán da rap1da suces1on de cambws -mes_c1as netas;. ademat·s do desgaste do
· mo nalguns dos símbolos máis afinca-_.
comunismo oficial, o PSOE fai o traballo
dos na. t.ra:dición ·,cómunista- cuxo
-reconve.rsor, otánico, "europeu"
alca.rice- e significado non foron sempre
"antiterrorjsta"--=- que non guderorÍ
· ,compreñdidos:"Frust,r?ción ao comprofa9~r Suárez e_Calvo Sotelo. Ouén dá
bar que
toda esa
pol1t1ca
non reportaba
ma1s?
.
.
, .
.• "<-
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a
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A maior concentracion foi a~ de ln..iñea

O Aberri Eguna abertzale_ cOngregQu máis xente que o ano anterior -

Agur, -Xabier

_Até sempre Xabier Galdéano,
"Compañeiro. Compañei(o porque
tr loitabas pola liberación do teu
povo; compañeiro xa que ti crelas
A manifestación convocada por
cGn ' motivo do Aberri Eguna en nácioñalismo.
a información ao servicio das claAntxon Allende escrebia en· Egiin
ses populares e por iso fuche_s -un
discorreu polas ruas de lruñea· congregando a unha cifra de
que "cad_a quen poderá facer a sua .
dos fundadores de Egin, un dos
asistentes significativamente superior á do ano ' pasado. O PNV,
própria anáfise sobre -cánto ·-hai de fundadores pero non te quedaches
pala sua banda, congregou a vários milleiros de afiliados na Feira
oportunidade e cánto de oportímissó riiso, fuches director cpmercial,
de Mostras de Bilbo. Euskadiko Eskerra convocaba en Billabona
mo nas declar,acións destes dirixeneras conselle1ro pero non che imparticipando menos.de cincocen.tas persoas.
.
.
'
tes, pero· onde non cabe máis que
portaba, dia a dia, sen que faltase .
De ' 'espectácu lo grandioso", calificada no Casco Vello contra os grupos unha iñterpretación é no que refleun, ser distribuidor dese periódico
de persoas que estaban a celebrar o . xan C.J se . son un produto da· crise
ron os representantes de HB a maniirmán en 1parralde onde eras deletestación Celebrada en lruñea que é a Aberri Eguna. Várias pE;irsoas tiveron interna, sono tamén de que entre o.s
gado. Oué ~xemplo! Asieras ti, un
máis mult it udinária de todas as cele- quE;J._ ser atendidas e 11 foron detidas, · seus afil-iados e sf111patizantes queren
exemplo, un conselleiro repartidoresco itar este tipo de rei-v-ihd icacións".
oradas en Nafarroa.
abrlndos~ dilixénci_as contra os que
de periódicos, pero er·as ademais
Todo isto pésie aos ·controles popediron a manifestatión.
Euskad iko ·E~kerra elixiu pala sua .
- correspondente, fo~ógrafo ... todo ""
Os berros máis coreados ha máni- banda para esta celebración~ _na-t:¡ue a liciais que nas est radas do aceso á cao que era necesário ser. Por.: iso"te
pital provocaron grandes CC?las, retra- testación, en todas as suas· variantes, partidpación non chegou a· cincG,cenasasinaron. Foi. un gQlpe, un duro
, tas persoas, ·':a defensa da unidade-de
sando cos seus cacheos, nalguns ca- foror.i en favor de ETA. ~;:,
golp_e para os que eremos na pren~uskádi contra as posturas foralistas.
s~ libri;, ña liberación dos povos,
sos de forrna definitiva os acesos á ci- o PNV 1 · d
dé
dad e. Estas co.las foron sofridas. por
/
po a rn epen ncia
Nas alocucións· afirmouse que "o pals
pero, E:Qrr¡o a ti, non nos pillou de
alguns do máis dun cento de galegos O PNV ·c elebrou na Féira de Mostra's vai .cara qtrás" _critlca·ndo a H s ·por
surpresa él tua morte. Dia tras dia
que se desprazaron a Euskádi para c·e- de Bilbo o Aberri Eguna, dentro dun- estar fóra das institucións" e ao PNV
vemos cómo en Euskadi están aselebrar o Día da Patria Basca. Esta ac- ha sostida. tensión, e a sombra de Ga- que "deixou de ser digno de ·gobersinando' a abertzales. Urí dia podía
1
nar Euskádi". __
.
_
ción, que foi _calificada de fascista
raikoetchea planeando sobre todo
· tocarlle a-alguén que nos fose máis
polos dirixentes de· HB, exasperou a por máis que non talase e estives~
Os outros partidos, todos aquele-s
querido ou _, máis admirado. E tomoitos galegas non acostumados ás . sentado na primeira fila~
que no ano· 77 celebraron conxuntacouche a ti. Doenos máis, se cabe,
colas e aos cacheos.
.
. Cern(ase tamén -al)alabra indepen- mente o Día da Pátria Basca, cigora
e poda que nos fixese asumir ·ainPola tarde, aqÚeles que ainda non déncia pronunciada por Garaikoetxea non se acordan xa desta celebración
da con máis certidumi¡i que, tamén
abandonaran 1ruñea- puderon presen- e Uzturre, representantes dos dous de,modo semellante que pasa ·eri Galialgun día, un_de riós poda quedar
ciar e sofrer a carga policial efectua- secfores, que parecen es_tar a rivalizar za :
no camiño, v(tima de non ·se sa"
be qué sig.las, vltima dos mesmos,
Logo ti tiveches que escapar,
· dos - opresores. Tamén aqui, Xaexiliarte con toda a tua féim(lia, xa
bier, están amedrentándonos (mieran moitas as detenci'éns, habia
ra a Vicki Ballesteros, máis -unha
que tomar precáucións, e pasaches
'
\.
vez torturada) e a esc~lada pode
'de director comercial a distribui...
chegar calquer día, calquer hora
dor, sen importaréhe,sabedo de
en_que teñan que "ir máis alá" pa-- que todo é vital nun periódico.
ra amedrentar ao povo. Xa sabes,
Lago nós tan'lén marchamos a ou canc,to se. tra·t a de acabar' coa resistta imprenta, a nosa economia an ....~ téoc.ia-' dun .povo todos re~ursos
dab~ 'moito rnenos-que b_o iante e a
Durante a páscoa tivo lugar en Eus- Hxose uso exclusivo do galega, eus- va ·d~:nfla unidad~ b~-i-x¿coord~ñ~da~
son bons.
vosa tampouco _andaba ben, o nakád i o "Congreso__sobre os direitos kera e cataián.
~..
económicas comó as de _CEE > - · _:/•
so retrasó rios' pagos eran .un ha
colectivos das nacións minorizadas en
O. primeiro ponente desta mese;¡ re-.
En~eL C~lóm, IÍ'.lembro __._d~~. C'~:ESe cadra o .que non s·a ben mo;i- · - carga, un-hél , gran -carga. para vós.
Europa", que' organizou a Revista donda foi Xosé¡ Estévez historiador - M_EN >l falo_u en r;epre;_,sentac10n _de_. Ga~
tos leitofes, diría que ningúéh, - a . Pero ,aquela man· qüe nos tendes"Herria 2000 E;liza". Este debate de- . profesor na universidad~ de Deusto ~ talunya,-dando a eonecer o programa
no~ ~er-, nós e <?Utro's po-ucos bom'tes nur:ica poderemos esquecela .
senrolouse simultaneamente nas 'cin- ,.colaborado r_ de. A N.OSA TERR'A ··d'ª-sta organización sobre o direito de
pane1ros .de cgm, é que de non ser , , -Chegou . logo unha máis estreita ·
co capitais bascas, sendo o prj meiro cenfrand0 a sua" intervenció·n· nas"ori: ·•. ·aútoaeterminación, e analizou as pdvó_s pode -9~e. hoxe .non pudesen , ' colabor~ción, a~ miñas crónicas, e,
deste xénero que se celebra no Esta~ xes e desenvolvimento de criar un sibilidades que este direito· pode acasa1r estas linas. Estoume acordan.- - agora, .din. que te mataron porque
do español. A sua f inalidade foi re- bloco periférico nacionalista no Es- dar polos meios que oferece a actual
· do daqueles di.as anteriores ..ao 25
era~ de. ETA. Como se matar a uncuperar para a reflexión pública e a tado español: Galeusca.
legalidade democrática. __..
.
de Xullo d_o 81, .dia da nosa Pátria, - de ETA estivese totalmente permi-,
Da intervención de Colom _pode
decisión polltica, .a problemática partido. Foi o Geberno quen se xustien que q~1xe~on máis unha vez caticular e xeral dos direitos colectivos
Repasando a continuación os in- deducirse que quedan moi poucos
larnos, ~ilenc1arnos. -~sta vez foi ,-__ ficou dese modo. A policía sempre
das nacións incluídas en estados máis tentos de 1920, 33 e 45, remato u por resquicios legais para aceder. legalco~o a.lgl!nha vez ma1s, a negativa · tle encontrou explicaci~n a todos
amplos, en cuxa relación quedaron afirmar 'que se podia facer outro no- mente á -autodeterminacióri no Esta·
a ~mpn~1rnos.' Chamamos desesbs atentados. Sen ir máis lonxe,
"minorizadas" ou lim itadas externa- vo intento "galeuscano" pésie ao_fra- / do español, a inda que· o seÚ organisvosa
P<;>rta
e
~li
éstábaXabier, para ese mesmo atentado .
perad?s
a·
mente nos seus direitos.
caso dos anteriores, cunha adecuada rt10 é preconizador de que todas as
des ti, Xosé Félix Azurmendi e
que cobriches coa tua cámara ho·
Concretamente, este congreso tra- estratéxia que prosiga o camiño tra- vias legais sexan esgotadas. Os pavos,
todos os traballadores dispostos a
ras antes da tua marte rencontrátou' de devolver á discusión pública o zado, afirmando · que só desta manei- segundo manifestoy o representante
.botar
unha
man.
O
dia
25
estaba
ro_nne a plicación de que no bar
tema do direito de Autodetermina- - ra se podía protexer· ás ·nacións da catalán do "Centre 1nternacional Esencontrábase Pikabea, a quen a
A NOSA TER RA na rua. Procesáción,despoxado en poucos anos da opresión do Estado e acceder a un- carré per a les Minories Etniques et
r<;>nme _por ~atro artigas a instánpolicía considera responsábel dos
sua releváncia anterior e rechazado ha Europa dos povos.
· Nacionalitats'', non teñen que renunc1a do Gobe_r~ador,__hoxe alto car~
comandos de ETA en Gipuzkoa.
por moitos dos que antes foron, apaciar a nengun tipo de loita.
' .
Nen sequer sé molestaron en comgo. da ~adm1mstrac1on do PSOE,
rentemente pol_o menos, fervor-osos _ ~ Despois falarian Pablo Sastre e
O Profesor Beiras ·estivo presente
qu1xeron aplicar a "Lei da Defenprobar se se referían ao mesmo PiAntxon lbarguren, que se referirán a noutra mesma redonda, onde se anadefensores.
sa. ~a · constituci~n"; as' mataban
kabea. Xa sabes cómo se fabrican
Co tema da autodeterminación cómo en Europa prima ·a lóxica capi- lizaron os elementos obxectivos e
mo1tos· páJ<aros dun tiro pechá-as mentiras as médias verdades ' os
como fondo, o martes dia 26 de Mar- . talista e como apesar de que a ONU subxectivos que configuran a existénbann~s definitivam~nte, pero tarumores ... Agura, Xabier, a l~it~
zo celebrouse en Donostia unha mesa recolle o direito a autodetermina- cia dos povos.
.· .
mén pech~ban a Egin e a Punto y
dos pavos seguirá adiarite, cont1redonda onde participaron galegas, ción, tanto o Estado español como o
Ademais de Galiza_estiveron repreHora ... Afinal non se atreveron, o
go e coma ti.
cataláns e bascas, sendo unánimes en francés non o contemplan nas suas . sentadas aquí Bretaña, Corcega FlanALFONSO EYRE LOPEZ
povo respostou.
, esixir solidaridade para chegar a auto- respectivas .c onstitucións realizando des, Tirol do Sul, ~ata.lunya, Áosta e
- determinación. Nesta ·mesa redonda seguidamente. unha valoráción negati- Quebec.
·
- .
/
·N. 267!13 DE ABRIL! l9B5
1 -

~

HB

A autodeterminación comC> motiva·
'

'

~

Congreso das' nácións minor~.zad~s , :_
b

,/

11 ¡A NOSA TERRA

fen-

areEra
1uns
ións
>eza
>ias

é

ó

uro-

1axe
1ara

1es:
is es
de
de

itos
·soa
1cer
qué
liña
~as.

o:a
:ión
·ma

se
>eri

án do

alfo
u",
ron

dá

par,

, xa
3bia
:hes
bui-

de
ico.
ou-

anea
no-

riha
IÓS.

Jesela.
iita 'e,
lUe

un-

mi-.
sti-

ore
Jos
xe,
do
10-

rá)ar
a
los
)8.

mPi-

an

os
ita
ti-

:z

Cunha imposición de 100.000 Pta.
a prazo de 2 anos poderá con:segu:it
esta estupenda vaixela e ademáis
un interés do 3 p r cento -anual.
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( 1)

Por fin o con'seguimos!, felicítanse
alborozados os Conselleiros de Educación e de Orientación do Território e ·máis o doutor Sixto Seco, envolto en bata branca e· ador-nado
por un precioso fonendo artesanal
en fina prata e ouro. Brindan con
champaña francés e sorrt'n ás cámaras curiosas que dan test'emuña
videográfica do novo e histórico paso na .Popularización da imorrente
cantora do Sar.
·
-Perfeito, -pensará o Cor:isel leiro de Ordenación do Território-,
coas eleicións á vista, isto é un gol·pe mestre para Portomeñe. A partir
de agora, Rosalia non é competéncia exclusiva. E xa tamén patrimóMariscal/X. Campos
nio de Obras"'·Públicas.
O doutor Sixto Seco intenta coPeligro: desprendimien~o de ~e - Ofr~celle o empregado, pero o noso
rrex ir o. seu a_ctivo instinto organ i- toutos.amigo rexeita o serv(cio extra por~ _
zador, que xa o. fai ·cavilar sobre un
-Estes gajos de espantiois ... "es- que a inda ten · a··cáchola ocupada en '
pósl'bel seguinte paso: a volta ciclis- _!rambo_t-e"- di.zen por < ~.atenc;:ao" ... · ádecuar Q§ seus esq4em~~con_tabeis ~
ta a Ortoño. No fondo: arhólalle o Múdan(Hudo, nao é? comenta ago- · ad-novo cámbio do escudo. ·
ter por diante un año inteiro para ra coa esposa que, a,tenta .ao recon· Desviación. lfri'~ á 250 metros.
argallar algunha outra movida re- to dos .. postes . de Fenoséi 'desde ·a Recitador automático. -.SO~· a _5QO
chamante.
ponte internacional, pérd~ a canta versos) Atención: caída de estrofas.
1
(2)
'
deles que xa sobr.:epasabcr os · sete- Soneto a la deriva. Circule cori preTeotónio dos Santos Figueira centos vinte.
caüción: hombres. versifi.cando. Sali- .
Rodrigues, . cid adán portugués que
A-9: . R~sal.eda de peaxe. Area ·- da edi.torial a ~1.500 metros. Peligro:
adoita a traspasar mensualmente ·a _ápiea. Sixto es usted mismo. Poe.tisa · Toxos e. Froles. Obligatorio uso de
fronteira da planta de oportunida- de peaxe. Prepare sus sonetos; cora- . cinturón sentimental. . 1.A-:9: -Area
des do Corte Inglés (estabel.ecimen- les y autobuses. carril dos.
cultural. Abierto 24 horas. VISA; .
to que en poucos an·os fix.o máis po- ind.icar.i· os· letreiros que rem~tan no -.. At~nC.fón a _sus·luces :de b~h~~iét'. - _
la irmandade gal'aico pol'.tuguesa control ·de pagamento;· '.,'
. . Segue ~ · sobrepasa( o~ S!na1s o
que o galeguismo en case un cento),
O no5o·home, ao. pagar, r.~coñece .<- ñosq ·home "rnentr.as"va·[ transitar,id,q)chega no seu automóvil a Compos- 'nos cobradores ,de ?mbas e duas.ca- · das queixas ás maledicéncias, con:
Naceu en -A Coruña nun ano famoso da compañt'a Luis Seoane", ''Ed itotela, disposto a enfiar a autoes!rada binas, aos· antigos empregados da forme a. ptesunta autoestrada vais~ ~
poi~ '- tame, -o cal eu Greo qae influiu ria-1Castro-Douro teatro".
para A Coruña.
pelete ria de Porriño,· Fontes e o 'fi- converter:ido nunha .corredoira c-0n
· Fundador de: "Escala . Dramática
·no _seu futuro comportamento. PillaAo coller a circunvalación, vis- llo dó Sr. Rios, que tan ben os aten- escaso ,tránsito de veícul.os de trac. do, ao igual que o ano 41 e~tá feito Galega", "compañía Luis Seoane",
..
lumbra o ·clásico cartel azul que dian sempre. Logo de .Pagar, despf'- . ción animal.
indica a autoestrada. O noso home dese cun sorriso:
-Pois, pois--comenta ·coa espo- . de "Hai que tirar para diante até que "Editorial Castro-Douro teatro".
-Adeus, Rios, adeus, Fontes..
sa, amo~ando un seguro s·o rriso-.
non repara no texto, en letra peque"" veñan tempos mel lores". Asi, a forza "Cadernos Cen Augas de poesia" ,
na, que non indica senón o comezo
-Adeus, rapaces 'pequenos, res- Bem ves ·º que a democracia faz,
de trabalro; intelixéncia, perseverán- "Revista monografica de cultura", da
da Ruta Rosalián, xusto na direc- panden_os _empregados con amabHi- Arnália ... Muito socialismo e olha o
ciá e unha pinga de masoquismo, Asociación Cultural o Facho.
ción poJa que chegara á cidade do dade, dirixi'ndose aos cativos, que progresso que traz ... nao é?
s~mpre necesári'O, ternos 'fioxe publiapóstolo. Mentras manobra para dar no ·asento posterior do automóvil
- A muller intel'.lta conciliar o sono
Publica en colaboración con Ma ·
cacións da categoria dós "Cadernos
a vo lta, comenta coa sua esposa:
. do noso home, saúdan entusiasma- · e .a cada cabezada é golpeada polos
nuel Lorenzo: "O Teatro Galega" e
da
Escala
Dramática
Galega"
ou
"O
.
"
baches que a fan brincar__para o tei- Co isa é.-:. ve-se que há urna no- dos .. '
Teatro Galega'', un dos mellores en- "Anta lox ia do Teatro Ga lego".
va desv iactao para apanhar a autoesRima asonante en el arcén.
to do coche . .
saios sobre teatro galega que se cot racia, nao é? .
Precaución. Pedrón lateral.
..- De súpeto, e xa atrapado nun la- ·
Traduce as· obras: ''Poemas con
ñecen, ama is dun "mogollón'' de- tra~ nenas" 'de Nicolás Guillen. "Duas farEnfia cara a -Padrón e conforme O visita·nte detén o a~to ' na_área de mazal da corredoira, ao~. parar' un
ducións, colaboracióñs, conferéncias, sas de Federico GaJicia Larca", "A
vai t ragando quilómetros, · o noso' servício de Matanza, onde un em-. rueirlño anónimo_.; o noso· amigo '
ami go vaise metendo, confiadp, na " pregado que leva · a. bandeira galega ., v~lve amosa·r a sua surpresa:
e "alboios''.que se montan e desmon- Peticion de Man'', cte A. Chejov, "0
dinámica visual do c:;ondutor que se · bordada ·no peto, aténdelle cortes·• -,.Mas e,u ~ensara qwe · c~ estava
tan e se volv.en a montar, sempre pen- 1rlandes Astrólogo", de Luis Seoane.
deixa gu iar polos' sinais de tránsito · mente:
.
·
Santa Cristina, . mas depois duma
.sando na cultura galega:
"As Criadas", de J. Genet, "A Boda '
se11 reparar nos textos. Fita uri 'le-Ou'é queredes, queridiños,
ponte; estou ce·rto ...
Galiza, o . teatro, e os afeizoados do Esganarello", de Moliére. ''0 . Estreiro:
· ga~olina tia normal?
Peatón: en carretera, rima po,r la de. Atención. Bágoas. Saudade lateMirai b_
en para os octanos
recha. Versific;a por I~ izquierda,.
.
ao teatro·, .nunca poderán agradecer- curial", de M.de Ghelderode, "Cat ro
ral.
que o motor pode danar.
Conductor: non máis bágoas. ·
11.e dabondo a Francrsco Pillado o seu Pezas", de A. Chejov. "A Esperar por
En caso de avería recite só no ar- -cheio, faz favor, con.testa o portu- Ortoño: fina l. de aufopista. Prepare .
labo( de recopilación, estudo e inves- Godot", de S. Beckett.
cén.
gués.
.
·_ ·
las_estrofas.
··
tigación.
Tamén tivo un prémio de investi.
.
Precaución: saudade no bulleiro.
- -Se quer que_ o coche responda .
De novo en Compostela, o pare prosigue a liando os indicadores:·
desde o comezo até ·o fin, ' tugués detense' no Camino Novo e
E agora, ao final, o rolo que non é . gación teatral, compartido con Manuel Lourenzo. _Dir.ixiu, realizou, ac·
Conductor. Gon .nieblai1oP-8r·e. ·
no_p odúde,oiga,ponp_fJt· .. inquire a un peatón: -:Faz favor, '
curt_cr. .
~
Ci rcu~e con estrambote. ·
íUn bo.tecíto de Wyn si '
para ACorunha, pala ·velha?
Dirixe: "Cádernos da Escola Dra- tuou e moitas cousas mais.
ANTON CORD ERO
.. m~ti~a'' ! "Cadernos do 'espectáculo
1
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Comeiará ~o. dia_ 21_én A Coruña .. .. .·· . . ~ - . \ . · "O ~.ref
J:Qd.Q li·ll~º pa~,;a_,~ar.reBa,.da.- ldmma aborrecido"
de· Xesus "Pisón .
o qia 21 de ~b'ril co_meza[á a a~
.dár mellor dtjo ~-Qfn~r, ª 'A, Carre!l.·ra pola defonsa do Idioma na sua
segunda. edición.; Este an9 a sa:ída
reilizarase desde ~ Corun~, tei:ido
revista a chegada o 19 de Mato a
u~~g11ndo· o~ organizadores . a
Federación pe Aso~iacións Cuit~
rais Galegas, escollerons~ estas c1dádes como pont~s cl~ves.2 p9la ,.
política de represión linguística
que . están á seguir os respectivos
concello-s, o de A Coruna en maus
do PSOE e o de Lugo nas d~. ;AP .. .
. · E~te ano, ademalS, a carrerra fa1
un chamamento claro a todos os
gaíegos: "participa con nós", querendo integrar ao meirande número de xente posíbel.
Para ·que isto ··sexa factíbel 2 estanse a levar numerosas reumóns
nas distintas localidades nas que
participan asociac~óns cu!t~.!ª~'
deportivas, recreat.ivas e v1cmaIB;
co firi. de artellar a marcha da carreira.
'Ún -portavoz da Federación manifestábanos que "facemos un
.chamamen.t b a todos os galegos
. que amen o s,eu idioma e que pensen que hai que defendelo, para
que se poñan en contacto coas distmtas asociacións e non só participen senón qu~ axuden á rnon_ta•.

'

.

multáñeá nas distintas localidades · .·
nas que hai meigs de comunicac_ión~ que se exporá os pr9gramas e.
se vptt~.á re.P,etir o chamam,e nto
de partlcipae10n. · >
~ .
.
P~ra o artellamento da Carrei.. -ra, a Federación de Asociación
Culturais ten criadas unha -comi- '
sión a nivel galego e outras a n:ivef ·
local . . A ·Comisión Nacional con- gretará definitivamente o percurso da carreira e os dias· e hora& en
que ¡:>asará polas distintas localida- deS: Nas cornisións 1cicais .poden
¡:>articip.ar todos. aqueles interesa- aes.
,,:. ·
·
."Este . ~o .. P.art·icipar~J taµién, .
levando o .testigo ~ coñec1Clos per.soeiros.;. dcrs distllitos cafrrpos da
cultl;ua; as artes., . 0s. depQrtes, a
música ou a moda, querentlo-rom"'
.per coa. imaxe de· ql.,lé a .defensa do
idio'ma ~ só é cousa tfos literatos e
políticos.
. · ·· · · ·
·
· O ¡>ercurso que se te.n per{i1adó
xe desta
para que -gane
·este ano conta cun eixo central
que s~rá A Co~ña-Lugo ;)ndo
brillantes ~ eficácia. Non cfuere.conflurr a este eixo outras>c:arreirnos que nmguén _q uede.. marxina'ras que sairán' desde os ~ distintos
do _n esta r((ivindicaciórr que; todo
pontos da nación.
,
aquel que se sinta galego debe de
Traoalladores da culturá astuasumir. Pensamos que nada.mellor
tianos téñense posto en 'contacto ·
que o úníco ·periódico ~alego para
cos organizadores para ver. de que .
faéer este chaniamento' .
·
~demais disto, o 17 de ~ Abril ,
est3: <;arreira-tamén ·pase pala, zona
. .r.ealizarase
unhª roda de prensa
si::'
ast~n~~ dé fala ga~ega.
'/;_
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artistas usaron a fot~grafi~·des
a inve~ción da cámara. Compre
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mara escura 1 inventou-se corno
A presente ~xposición inclúe o
axuda aos pmtores. Nós estamos
traballo de artlStas que adoptaron
acosturnados ao xeito co qué as
a fotografía despois dun entrenafotografias mudaron. as percep-.
rnento ou práctica social. como
·cións dos pintores ao cabo do sé~ · pintores ou escultores e de fotóculo XIX ' e, neste século co uso
grafos que . teñen os seus antecedó matériaf fotográfico polos ard~n:tes no xomalismo
na publi. tistas ''Pop'' dos anos sesenta. Poc1daae, ou que se licenciaron rios
rén, o uso da fotografía polos sonov~s cursos de fotografía criados
branceiros; qu..e_,,xa non é simples- . ,nás escolas de arte e ·p olitécnicas
mente unha axuda ou un material
·
ao longo da pasada época.
en brut_o . de imaxes ás que o pin- "'
Ao expor1 estes traballos . en·
tor ou o. grabador daría forma ou
conxunto non desexamos deixar a
mudaria, senón que agora ·será un ·
unha beira as importantes diferénmei.o · altem.ativ~ emprega~o polas
cias de perspectiva e achegamento
suas especies caractenstlcas en
que reflexan estes desernellantes
confronto con aquelas. próprias
antecedentes artísticos.(. ..)
dos meios das Belas Artes tradicionais. ( ... )
TERESA GLEADOWE .
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madas, antroidos, romaria5 e
tal...), embora qu~ndo nom é 'assi
(faltaria mais!) regressedes a língua de Nebrij~ é bem certo diZia, que tudo istó nom vos exime ·
senom que vo~ revela corno o que
Agora si que nom. J á nom hai lusodes n·o fundo realmente: me~ar a~ -dúvidas, nern aos juic;os de
dridcre~ e vulgares espanholilhos
in!ern;ol)l: num torpe movim·ento
do malS falso e reacc1onário dos
caiu-vo-s a máscara-definitivamengéneros. E isto cumpre -dize-lo
te. E ' esta vez noín fransigiu nj.n.brutal e .ab~rta~ente, porque coguém de cuantos norn tinharnos
mo vos md1que1 ao comec;o: sen· que transigir. Nom, nom fomo-s a
hores, j.á é hora de desmitificar · !
vossa Festª (1), e direi-vos_-porque.
Ch"egado é o tempo de que suba~
desde a· rótúnda brevidade com
d.es ou deixedes o barco de autenque pretendo manifestar, incidir
tica e e;ristalina normalizac;orn, re·nas linhas seguintes.
'
conheclli1ento6
recuperac;om:
_ · D_irei-vos. també~, que eu, mas
EMANCIP AC M, numha palavra,
- com1go muitos amigos e compandesta lacerada terra.
lieiros que a. diário estám a consTenho ~O an?s, e podo j1!rar
truir incansavelrrtente o discurso
que por . esta mmha teirna ......:alft.o
literário histórico que desejamos
irracional, admitamo-lo- de en tipara este país, ternos chegado ~
ca/autocrítica, de procurar a polé- ·~
arástica, · ernbora .inev.itável, conmica clarifi<?adora a qualquer pre. clt1ssom -de que tam só sodes um
. 90, te.rrho sido -e ·me consta que
n~gativo lastre: p.om necessitamos
· serei-no ñ o futuro- ·excluído de
dé v.ós _páfa nada,; I)ada precisamos
yárias "igrejas;' be.m de tipo instido que desde a vilec;a ~ a· calamidªde .amontona~a ao longo dos anos, - · tucional, sociaf ou político. Por:.
tanto, nom tenho, como lógico,
hoJe poda~es oferecer aos . :que
reparo em se-lo agora hovamente '
venhem detrás.
·
dentro da maior d-as iRrejas cultuNom, f)Ot · favor! Corno haviaris: a do "Amiguismo' , a cortesia
mos de estar nessa farsa a que vós
e a educac;om malentendidas.
- servilmente, e vitoreados pola
: Mas, devo exptessar que, neste
prensa fascista, acudichedes · da
caso concreto, renuncio a vossa
mao da reacc;om e a nulidadé
"igreja", muito mais esperanc;ado
· binómio perfeito formado por
_e qecidido, porque me consta que
PSOE/AP, falando em prata-?;
nom vou ser o único: estám . forcC>mó nos íamos ter sentaao entre.
jando:.se e co~solidando-se noves
a decirnonónia repressiva e junto
quadros culturais, que corno penos virreis de MadriO -na Galiza?
so eu, ópinam . de vós e de vosso
. Doutra banda, pois já ve voce,
alienador pa,Pel que é algo rejeitásenhor Barros, como tampouco
vel e, inserv1vel, e cada dia estám
puderom ficar "ao rnarxén de facmais dispostos a esquecerém-vos
ciós e partidismos", como dizia o
como o que tedes acredita.do ser:
d~a anterior no · jornal de D. Augusto Assia~ esse outro element0 · · Urnha triste anedota de entreguis-·
mo. Nom _queda mais remédio que
que o dia menos pensado se nos
a decanta"\!om: A nossa producoferecer'á como magno "galleguisc;om literária, cuitural,- está itlevita" ... Porque, vamos 2 a estas altu ~
tavelmente unida ao proyecto que
ras norn me negará mnguém creio
queramos construir no --polítíco~
eu', que hoje exercer o bilfugüíscorno acertadamente apontou o
mo (que é o único que unia aos ali
• · ., ·
amigo F errín. ·
. presentes) é tomar um determinaTam só. quer:o, enfim, rematar_
do "fartidó" -e que claro por
deseJando aroenteinente que estas
certo. - . Nom quero entrar aqui a
apontar dados persoais dalguns , palavras tenham servido para que
contedes com urn motivo rnais
- dos ali presentes -da época franpara aborrecer-me, assi como paquista, sobretudo - pois considero ·
ra que, se as sabedes descodificar
que a gente norn é parva para saajeitadamente, vislumbredes, o seu
ber valorar o labor nacionalista
contido profundo que nom é ou<lestes senhores tarn ilustres, e
_tra cousa que. umha nova invitatampouco somos parvos ·r.ara .es-;-c;om para que vos vaiades ao infet"
quecer trajectórias de ' trepas~'
no!
.
·
ben conhecidas.
·
JULIO BEJAR .
Ben certo é, que ·o_ exercício
autocompassivó de ponherdes a
1} O 21 de Marl(_o, em acto organ imodo órlico ou corno banda ornazado polo "Ayuntamiento de La Corumental para as "ocassons" os
ña", celebrou-se ·umha peculiar Festa
da Poesia m:im contexto espanholizante
vossos nomes cum "X" supllndo
e totalmente deturpado, coa ·intervenurn "G" ou um "J", assi como a
c;om das seguintes plumas vendidas ao
vossa prática camaleónica -ponL. Mosteiro, González Garcés,
tualmente aperfei~oada ao longó· ', Poder:
X. Montes, Manuel Seoane, Mª: Diaz
de tantos anos- de utilizardes o
Victal, Anxeles Penas, Alfonso Gallego,
galego ·qi:tando cumpre ser "autoTomás Barros, Alvarez Torneiro e Xanómicos" (entenda-se: para quei'
vier de Bias. ·

e

.

o artista e a cámara'.

.

··A noVéf mal.d i9om é que vos ··nas·: ,:
' <;:am.filhos fasc1stas ·que coas ideias -~
nasc1das· das-Vossas ideias co odio ' .
nascido do vosso ódio, 'vos des.
truam."
·
.' ·· (Piar Paoiló Pasolinil

"A f~togi:afia com~ nÍeqio" é .o título -da exposi~ión . · , ~
colediva mgles~, artell~a e cedida p"olo BritiSh Coúncil e queestará prese_nte en Vigo ate o 30 de Abril, baixo ·a-coordinaeión ·.
·
do Centro de Estudos Fotográficos e·a colal:>oracion
do Concello daquela cidade. A mostra itinerante está
constitúida por obras·escollidas entre as pedencente's. á
colec~ón permanenté do Coundl.

1

.

9a p9esia · ..

. :· ._~ ss.erave1s .

fias como obxectos visuais onde
as cualidades estéticas e máis expresivas chaman. a nosa atención
por entiba do seu contido infor;
matiyo, __foi estimulado neste país
por l!ltervencións de "'persoas· e institucións;.· que deron novas saidas e
suporte rinanceiro para o traballo
dos fotógrafos contemporáneos!

As expo_sicións de fofografia
~on agora normais a fotografía ganou aceptación fomo obxecto de
v~~r estético, e, o que ten un significado sobranceiro houbo várias ·
ocasió~s I}as que as fotografías exp~xeron-~
conxunta:mente con
pmturas e debuxos, non como suporte documental senon como
obxecto do mesmo peso e interés .
co~.o na e:x;posieión "The ModerrÍ .
Spmt of C:ityscape". Unha exposic1186n de graburas americanas cfesde
. 79 ~ 1979 que se fíxp no ,''Bri;_tish Museum" en 1980. incluia fo-.
to_grafias fe itas por . .B.e renice
Aboot e J,,yonel Feininger.

· sobre~ ª -fe~ta

"

.

A fotografía como
obxecto artístico
Q áecente interés polas fotogra-

(. .. )

tribuna
.~...;,r -., - ·,

"PhotógrápbY as:: mediiuii ' ": ·~
Esta exposición foi organizada e
reunida ao cabo dos anos setenta, ·
unha década durante· a· que o traballo dos fotógrafos gañou un crecente recoñecémento polas suas
cualidades criativas, ou de "obxecto artístico", pero tamén foi un
periodo no que un grande numero
de artistas adoptaron a fotografía
para expresar iaeas ou conceitos,
ou simplesmente como unha linguaxe .vlSual alternativa.
. _Ambos os dous aspeitos da actlVld ade fotográfica teñe-nos animado a unha lectura rnais atenta
e consciente das imaxes fotográficas1 en troca coa rápida consumi~ion de información que caractenza o noso uso das ftografias na
vida diária~ en anúncios, meios de
~omunicac16n, nas nosas próprias
mstantáneas d'a xente, sitios e
acontecementos. Artistas e fotógrafos decidiron hai pouco desafiar os convencionalismos da re, pr~sentación fotogrjlfica para exammaren a sinceridade e obxectividade do documento fotográfico
lembrando-nos a·mudanza que ten
lugar cando un mundo de cores
de tecidos, en tres dimensións;
tentan-se pasar a depósitos de ton
o_u cor nunhá superficie fotográf~ca, axudando á nosa córnprens1ón da fotografia como rneio.

noscw~lt~~cásos~ fu~ fóirt:os~s ~ ~¡

n:iomentos musicais, cum cenáriÓ .
smgelo onde destacavam umka co- ·
roa, ~m silhom real e utís· atuend~·s a denotar poder, vimos um
o pasado 23 de Mar(fO assistímos a
Miguel Pernas que demtistrou
entreia .da obra -de teatro infantil
além- das suas .qualidades pe . dic"O rei aborrecido" Uá publicada,
9om movirilento,, mudan9a ·-ajeitaem 1.984 na colecc;om Castroda .do registro fonico, flexibilidadouro de teatro) dá que é autor o
d e, umha extraordinária forma 'fíescritor lucense :Xesu·s Pison, auto:r
sica,~ imprescindível para respontamén de O pauto e de' O xigante
der as exigencias dum "movido"·
don .Gandulfo, señor de Tentequeguiom. Pernas lcrgrou ser esse rei·
do.
atordoado e atordoante ·estúpido
A representac;om -correu a cáe amado, eijo autentie,o da obra A
rrego da companhia LUIS SEGAcumpriu sobradamente'co
.NE, dirigida por Manuel Lour-én- . -. Merelas
seu papel de tetuda e "vaca pei:dei· zo, e mais concret~énte dos ac- - ra" conquistando a través Cla exat~r~s- Migl;l~l Pernas i-~ rei);' X.M.
gera9om o riso do público. ~6 EiElns (Lomn, o · bufan) Amália
ris, infrequent~ na cena galéga,
Gómez (inventor ryal) e luisa Megotou-nos. Estivo como tinha de
·relas (Fada Ramona). Ali,. na here~tar: mó.:vil, medrohento e ~impá
culina Alfr~c:\o Vicenti, cum pútlco, Quem menos nos gostou f.oi
blico- nutrido de infantes onde tatodo há que dizé-lo~ Am~lia Gó~ ,
mén-'havia numerosas persoas vinmez quem rachava, talvez, coa diculadas co " ambito da cena (no. meadamente actores e escritores)i :·· · na~iza~om gerál do espéct-ª<mlo.
Indi~ar finalmente que houvo um
tivemos a fortuna de contemplar a
. par de erros ( urn insignificante de
.plasmac;om cénka. dum texto diMerelas) -inerentes a umha estreia.
ga!Ilo-lo ahertament~., mui bem es-.
A final, alegria no "público, nos· ac.:i
_cnto,, pepsado para dive.i;.tir .ensi-tor~s, no drrector e no autor. Pen_ando e pensado,: comq nom; des:
. riodistas? Ne, o ghato!
de dentro do mundo da tábua. k
HENRIOUE M. RABUNHAL COR~O,
m.o ntªge satisf~xo,. totalm~nte, a ·.
·i

.-. M.. l-. .. .~ . ' ., ' _.' .. ' ' ,.

.''

"Exp9sición -ci~cularite ,arte~ada polo Bfifislf €oiinpit'-·{'~~
-,.~ ·

demanda dos r<1:pazes (que rirom o
seu, e pronµnc1arom umha cheia
de cu-cus) .e .a espectac;om _criada

Guig,ir"'
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ALBERTE M~RTlNEZ LOPEZ

Con considerábel retraso, motivado por eausas imprevistas, a res~
peito do aniversário dos feitos.., sai
ao encontro do benévolo leitor o
presente artigo. Nel tratarei simplesmente de amosar a postura
que adoptou a lgrexa galega 1 por
meio das suas amplas ramiflcacións políticas, sociais e ideolóxico-infor..mativas, ante os sucesos
revolucionários. Observaremos cómo éstes influiron na sua posterior
evolución, inc;,idindo espe.cialmente no reforzamento do movimento
social ·católico, auspiciado para
tentar cobrir o valeiro deixado polo refluxo das organizacións de .
clase e evitar ao mesmo temp o a
sua recuperación.
.
Os antecedentes.
A atitucle que adoptou a lgrexa es{>añola, extensíbel á galega, frente
a instauración da República foi
dun formal acatamento, que agachaba profundos receios e reservas, daoa a sua recente . e estreita
. conivéncia coa Monarquía.
A actuación das autoridades republicanas durante os primeiros
meses, e, en especial, a sua lexislación anticlerical, motivou un crecente afastamento de amplos sectores católicos, que , sob inspiracións eclesiástica ártellaríanse no
primeiro partido de masas da direita confesional: a CEDA. Esta
~rupación pol~ti~a identificaba a
España coa relix16n católica, e a
ésta coa defensa dun determinado
modo de or&anizar a2rodución : o
sistema capitalista. Esta asim ilación tan excluint~ traía como corolário o de considerar aos partidários de tro0at ou reformar o sistema de propriedade (socialistas,
anarco-sindicalistas, etc.) como
inimigos da Relixión, da lgrexa católica, e, xa que 10~0 1 de Españ~ .
· Os erras da coalición republicano-socialistas durante o primeiro
biénio, engadidos á hábil movilización dos sectores confesionais,
trouxeron consigo o triunfo direitista nas eleicións de Novembro de
1933. Nos meses se_guintes freáronse as medidas reformistas iniciadas pola esquerda: reforma
agrária, estatutos autonómicosi
laicización da sociedade, etc. Gi
Robles vai solicitar a entrada da
CEDA no Goberno radical de Le-rroux, alegando o seu carácter de
minoría maioritária. A ambigüidade da CEDA verbo da República, .
a sua crecente ten déncia ai.ltoritária, asi como o· contexto en que sé
producía: o ascenso dos fascismos
europeus (e ; en especial, o paralelismo ·co caso Dolfuss, en Austria)
foron as razóns esgrimidas polas
esquerdas, obreira e nacionalista,
para provocar o movimento· insurrec1onal, que afoanzoN especial
viruléncia en Asturias, e, enmenor
medida en Cataluña Corotagonizado pola Esquerra Repufüicana;
dáncfolle un enfoque nacionalista)
e diye~sas rexións españolas.
Ainda :que estes sucesos ·n on
afectaron gravemente a Galiza,
irnos ver algunha das repercusións,
desde o ponto de vista católico-direitista,-q'ue _polas razóns xa sinaladas eran praticame.nte sinónimos
na época.
.
Situación da Igrexa g~lega . nos
prolegómenos da revolución.
·
.
"
. ! .
Como xa era tradiciqnal, a Igrexa
galega era "estranxeira" na sua terra, tanto pola_orixe xeo&i"áfica da
sua xerarquia (de sete bispos durante a II Republica, só dous eran
oriundos do país), como pola sua
falta de ~ensibilidade ante os problemas galaicos. ,/\.. ":nientalidadeteolóxica predominante caracterizábase, palas seguintes notas: maniqueísmo antropolóxico e social,
espiritualismQ escatolóxico, inecanicisme sacrame'n tal e unha sobrevaloracion dos .conceitos de . autoridade e xerarquia.
.
O movimento social católico levaba unha vida esmorecente. No
primeiro biénio a ·irrupción democrática ·e obreirista puxo ao descoberto a fraxilidade do sindicalismo
·confesional. A primacía .c oncedida
á. loita políti~a. mantivo no o,stracismo ás actividades de caracter
social; Co triunfo direitista consi4erouse que a orde xa estaba ase-
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de valentía y ponién@se- a tono
con las circunstancias, han acudido desde e~ primer moment~ a ~us
puestos .. sm atender conmrnac10nes y amenazas".
\
.. ¡'
Homenaxes e represión
Unha vez pasada amaré revolucio-nária, as entidades católicas apresuráronse a amasar a sua adesion á
acfü.ación gubernamental - e · das
f oizás de qrde pública. Con este
·motivo celebráronse en várias localidades funerais polas vítimas,
entre as que se contaban xários sacerdotes galegas~ En Santiago a organización correu a cargo da UR
de D., asistindo, entre outras entidades; o "Círculo Católico de
O brero-s". O acto realizou.se o dia
30 en San Martiño Pinário. En
Pontevedra o funeral foi promovido pola activa Xuventude de Acción Católica.
Paralelamente iniciaronse suscricións para premiar ás FOP. Na
cidade do Apóstolo a sua potente; UR de D. acordou iniciar. con'
- 1.000 pesetas dita -' sus'crición.
Neutras localidades galegas seguíase o exemplo: así, en Pont-evedra a
"Unión Femenina de Derechas"
aportou 509 .e a_presid~nta da Juventud Catohca Fem·e nma, 50. Na
Coruña, a atitude das autoridades

sobre os ombreiros de militantes
das J AP. Na represión da insurrección asturiana participara tamén
un reximento _acuartelado en ·Lugo
que _recebeu importantes mostras .
de. simpatía por parte dos elementos conservadores lucenses.
As ·repres.á.llas, laborais e políticas, rn;m se .fi?CeTO!). esperar. O se:r.nanáno catolice vigués demand aba man .dura cos vencidos, asi como o pago dos destrozos materiais~ Quizá isto fora a causa que
orixinou a explosión dunha bomba no domicílio do cura ecónomo
de Lavad9res e colaborador de Galicia Social, Euguerio V. Senra
poucas semanas despois. O díário ·
confesional de Ourense "La Región" despideu aos seus obreiros
por non terse apresentado
traballo no prazo sinalado . Sintomati~a111e;ite o xerente e futuro prorietáno <leste xornal, Alexandre
uteiriño~ militañte á sazón en
Acción Popular Agraria era nomeado o dia 23, concellal ourensán, en razón das destitucións levadas a cabo entre os edis esquerdistas. Por este mesmo mecanismo
lograron aceder aos concellos outros vários destacados dirixentes
católicos en diversas localidades .
. Asi ,por exemplo, Xosé Trapero
Pardo (secretário da Federación
Católica Agrária de Lugo) que foi
designado representante cedista
no axuntamento lucense.
Mentres, desde a prensa confesi_onaJ. reclamábase a pena de marte para aqueles militantes obreiros
..cuxos delitos foran especialmente
_graves.- Insinuában.se perigosas solucións antiparlamentárias, que
confirmaban en certo modo as
2revencións esquerdistas ante a
CEDA; "Es necesariG remover e1
obstáculo que al normal desenvolvimiento de España intentan poner los políticos responsables del
· peligro recientemente vencido. La
remoción habrá de intentarse den- tro de las prácticas QOlíticas usua. les en nuestro país. Pero si no fuera posible ... sea la política y no el
interés-GO.mún quien caiga."
A primeiros de Novembro solicitarase que se xeralicen a todo o
1
Estado as medidas de suspensión
gurada. Á realidade ia demostrar
de emprego exercidas contra váque estas aseveracións eran gratuírios mestres asturianos, porque
tas.
·
· ·
"Al maestro no puede tolerársele
No eido .obreiro apenas ficaba
que sea un modelo de funcionaalgunha entidade con vida real. No
nos en el aula, y fuera de ella, socenso do Nadal de 193 2 figuraba
cialista o comunista .. .'.'
o sindicato catófü;o de. fenoviários
Epílogo
de Monforte, con 1-13 sócios. Asimesmo parece ser que subsistían - ·
A revolución de Asturias supuxo
alguns srndicatos en . Vigoó· asi ·coun revulsivo para as adurmecidas
mo unha Asociación de . breiros
forzas católicas. Vístolles os denCatólicos e Centró · Profesional
tes ao lobo, menudearon as cha7
Agrárió en .Melide. No cam~o, a
madas cara a .,i:eorganización d~s
actividade societário ·confesional
entidades sociais confesiona.ts.
tamén arrastaba unha . vida mur· Considerábase que. non se podia
oha, pero a sua im'filantación era
abandonar o campo sindical aos
bastante apr~ciábel na parte Norinimigos da Relixión, de cuxa pode d_as províncias da Coruña e Lu- .
tencialidade revoluciohária acabago.
ban de réceber cumpridas mostras.
Neste contexto defensivo criáA f olga e'i-i Galiza. Actuaci9n das
base na car,ital da Re_pública, o ~ia
forzas católicas
·
·
19 de Ou ubro, o "Frente Nac10nal del Trabajo", que englobab~
En Gali~a a folga xeral non adquiaos sindicatos católicos e ·aos liriu a intensidade nen o carácter.inbres. A:proveitando a favorábel
surreciona-1 do sucedid0 en AstuReparto de prémios ña Es·cola Noctur.n a de Opreiros. de Santiago ·
c0nxuntura foise .espallando por
rias. Non obstante nas localicfades·
provincias. Eri. Galiza unicamente
de maior implantación obreirista,
cl¡riU-s_s a folga ~er~l,,_ ent;revisto~'"munj_cipai~ f~~'. máis morn~ deb~~o
a Federación Católica Agrá!1-a da
se ce 1..:1obernador cJvil a Xunta d1ao republicail1smo da Corporác10n·
houbo graves paralizacióris da vida.
Coruña reanudou en Ma10 de
rectiva da "Unión.Regional de De~
e a sµa repugnáncia a felicitar ao
públic~.,. así como · alteracións da.
1935, a propaganda que tiña praorde. t'\I a Coruña, feudo.. ariarco- ·
!echas" da Coruña._ (partido galego
go9erpo cént~~direitista., E~te reticamente paralizada oesde. 1931-.
sindicalista, os xornais non sairon
1ntegrado na CEDA) para c_oopetraimento obngou ao proprio Go~
No .eido proletário haberá . qu~
á ruaentre ·os días 7 e 12 de Outurar coa autoridade. Era a primeua
bernador civil a' promover .a camagardar até fins de 1935 e prmc1bro. Durante a noite do mércores
paña de. súscnci6n. A prensa convéz ,que este 9freci:niento se propios de i 936 para ql!le, de novo
1O ao xoves 11 foi incendiada . a
ducía na cidade herculina. E'spe- ·
fesional coruñesa cnticou moi
'cun cariz defensivo ante a recupeigrexa de San Pedro de Mezonzo,
cialmerite activas foron as Xuvenacremente esta postura do Axl:lnración do m6vimento obreiro~ as
parróquia onde funcionara anos
tu,des ae Acción Popular (prin.citamento herculfu9, e en especial
forzas católicas se movilicen. ror
atrás un sindicato agrícola católido seu alcalde Suarez Ferrín. Prq,pal grupo da CEDA}: amén ·de
esas datas $urden vários ·sindicatos
c.o . Picaron en pé unicamente as
conduciren tranvi~ •. transp~rtaron
.- . p~ña, o xomal, a criació? dun Co- autónomos, afiliados ·ao FNT, na
paredes e o teito da igrexa, a exnos seus automóveis pa:rticulai:es
mlté de acorde -as segmntes pauCoruña, Santiago .e, sobretodo, -na
cepción do teito da sacristía, gue
tas:
aos gardas -de asalto e policía.
p:r:ovíncia de Outense. Moitos dos '
tamén se derrubou. O dia 7 fora
Igualmente -. estaban norneados 1
1) Próte'sta "viril" ·dos sucesos
afiliados a estas entidades proce~ualmente queimada a capela de
equipos dispostos a realizar os sere rotunda condena dos movimen- ·
dian dos "esquiroles" que trcúp.aSan Xoán de Filgueira, perta do
vícios · de .li.mpeza-pública no caso
tos "s~a~a.tist~ y soviético".
ran os postas pertencentes aos traFerrol. Estas manifestaeions antide que os empregados se-negasen a
2) Felieltac1ón_ao "Goberno po- ·
balladores -despedidos por. mor ?ª
clricais estaban . orixinadas pola
sair. Asi, o .domrngo dia 7 os tranlo eficaz restableciménto. da orde.
sua ·participación _ .na folga , Cle
.identificación existente,: especialvías coruñeses saían · conducidos
3)- Homenaxe ás forzas de orde
mente nos meios obreiros, entre a
1934. Dentro desta movilización
por_gardas de: asalto e por motos
públ.iQo. ·
~
contrarrevolucionária estará talgrexa, as .forzas direitistas e á pada UR de D. Esta función cohti,.,_
4) Axuda económica ás vítimas
tronal. Naturalmente estes atentamén . a criación na Coruña -P<?f p~r
nuaron desempeñándoa .nos dias_
e as su~s famílias.
dos contribuiron a aumentar, 'se
te de centro local da "Asociac10n
· O dia .2.? celebr_ábá~e na Coruña
segúintes até a reincorporación ao
cabe, a xenreira dos católicos conCátóliéa Nacional de Propjlgandis- .
traballo dos folguistas. En Vigo, o
unha ~ranae manifestaciün dé retra o movimento revolucionário_
tas'J dun "Centro de Estud10s So- ·
.coñecimento aos gardas .de asalto
semanário social católico "Galicia
A finalidade contrarrevoluciocales~' (CES), ·c uxo. principal obSocial" facia boas as frecuentes
coruñeses que· J?articiparan na
nária das forzas católicas de todo
xecto era a formac10n de propa-acusacións de "amarelismo" diricampaña de Astunas. Formaban a
signo (políticas, sindicais, xornagandistas obreiros e agrários.
xi<;las c·ontra os sindicatos confecompañía 43 homes~ dos que 5 falísticas, etc) vaise amostrar dun
leceran en combate, tenoo adesionais informando que "algunos
xeito diáfano durante estas tensas
A lberte Martínez López : é membro c;,Jo
obreros asociados a los Sindicatos
mais 17 feridos. O seu xefe miliColectivo de História Xerminal.
xornadas. !mediatamente· de detar; o teniente Galán, · foi levado
. Católicos .de Vigo, dando pruebas
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·de non cruzárselle no cammo ese ·
festival de dólares chamado Amadeus. Tamén llo podian ter dado a
Afoc Guinne-s ou a ~udy Davis. Pe:'. ro ao cabo: estolleron a Peggy Ashcroft,_ ~upoño eu que máis pola
.sua carrerra .ql,le por este film~ en
concreto, a_P.esar Cla sáa impecábel
irlterpretación. D Osear a Jarre p.o. ' la banda musical, merecido ..

ªº

a composición musícal mentre
miúdo de corpo, -parrandeiro e lúbrico Mozárt lle foi conceqido o
don dá xenialidade ..N@tese que es-.
te _Salieri- de Shaffer parte aa-. cu:..
riosa teoría de que na vida qilen
non é un xénio é un mediocre
(surprendente premisa que de-ser
aceitada podería conducir a ·unha
aguda depresión colectiva);.e, conr {'"·
- •
"
secuentemente, dun endeusamen- .¡.
_,.
Passage to India. Gran Bretáña· (1984).
to do. xénio, moi próprio de litera-Dir.; guión e mont: David Lean. Fot._;_
tos mediocres. A terceira . faceta, _
_ Ernest Day. Mús.: · Mautice Jarre. 1.-f"lt:
principal e rñáis interesante é a
' Judy Davis, Victor Barnejee (que qu.iPASAXE á INDI~
zá recorden dunha série de tv. titul,ada
psicol'oxia de Salieri através . da
Only ' When -1 Laugh -s6 c~ndo me ·
sua relación con Mozart, unha reDavid Le.an g,osta dbs f~mes lonrio-L · Peggy Ashcroft, James Fox, .
lación de envexa-admiración, cr-iagos das pa:J,Saxes, gra_d1osas, de
Alee Guinnes .. Deleite cinematográfico
ción..:_9estruizóh,
atracción-:ódio.
Ale'c Guinnes, dos mo_vrmentos ~e
para anglófagos e ~entes de bon gost,o . .
_Unha. espécie d_e complexo d~ Edimultitudes e de exérc1tos, da~ hisE ~ara ar:nantes.do cinema__, claro.
·
po, digamos .. - .
.
_
tórias . amorosas con c~nflito ...
Pois 'iso é Passage To India. Fu:Q:
Amadeus adoece por veces· dun
AMADEUS
damentalinente ~n filme de David
__esquematismo- demasiado . sim~les
Lean. Ten moitos me~ros (case
(Salieri, -entesado e impasi bél
Se se .prescinde de Passage to .Intres horas dura), ten paISaxes tan
-virtuoso-, ·en ,contraposición a
dia, que_ non~ se crj.ou_ o Osear_ par~
espectaculares como as covas de
un Mozart que, no afán de apre·promocionar dous filmes britániMalabar onde o home é apenas
cos tan s~guidos).,, e se elimina The - -sen tafo vulgar e párrandeiro; ás·veun ¡>onto de referéncia .na natureces parece imbécil),' unha exposiKilling Fields, pois está feo andarza Tamén está Alee Gúffines (e
ción sobada e unha realización es¡ lle dando publicidade a Jitas de qué ben que está!) Incluso hai mocasamente cri~tiva _(Por exemplo,
asuntos comunistás, saian ben ou
vimentos de multitudes e de spldaas tomas de drreec1on de orqu~s
malparados estes ( outorgarlle un
dos participando nunha história - - Osear a Places in _the Heart seria
ta están sempre ·resoltas· rto mes!
amorosa moi sui generis. E ademo plano). Mas, _sobre isto, · o es;unha colosal:pasada), non é de esmais é un filme moi británico, depectáculo. O desfile colorista de ·
trañar que Amadeus, nada menos
masiado por momentos, con exceperneas, palácios, palcos, traxes e
que todo un carnaval q_ue custou
lentes pinceladas a.e humor inglés.
figurantes que atraen os Grammy,
máis de trescentos millóns de pe~
Baseado nunha novela de E.M.
os Cesar e os Osear. Porén Amasetas· (e ben que se lle coñece!),
Forster pasaxe á India narra as
deus non é o méllor filme d0 ano · ·
arramplase con case todas as esquenturas menta~, ba~_? o sol dos
en falá irlglesa,, inda que p'Osibeltatuiñas. Oito, .foron, oito.
tró_picos, dunha mglesma chegada
mente si un aos máis atractivos;
Que é Amadeus? Bufff. Un
á India para se encontrar co seu
nen Forman o mellor .director.
guión de Peter Shaffer, sobre a sua
prometido, o cal dá pé para algunMesmo .o· guión · de Shaffer é dishomónima peza teatralt- no que se
ha subtil ironía sobre sexo e repre·
·
poden distinguir tres facetas. Un- - cutí.bel.'
sión e p~a _unha in~inu_ada crítica
Non obstant@ merece,·o Osear
ha biográfica, moi esfumiñada, so- ·
do eolomalismo bntámco, sen esá mellor 9irección artística, mebre a escura vida-morte de Mozart, tridéncias porque ao cabo case tollar maquillaxe, mellor vestuátio quen, como en todas as biografías
dos recoñecen os seus erros. Xa
, e mellor soni!fo, apesar de..que o
cinematográficas de artistas, é
vedes nada transcendental. ·
cinema onde eu a vin es-tragaea ci
apresentado como un ser absolutaEste non é un filme maxistral,
sonido orquestral. - Mais duvidoso
mente convencido do valór da sua
inda que si o filme dun mestre caé o Osear a F. Murray p<;>la ínter~
obra, sen a mínima dúvida nen tripaz a meio rendimento de realizar
pretación de Sali~ri, menos criati- _
ganz.a, e compondo sen esforzo,
unha obra perfeitamente correcta
va que a de.Hulce como Mozart. - · case a <litado divino. A segunda fae digna, porque, aos seus setenta e
. ceta é o enfrentamento entre o
sete anos -que faciá o dia da enmúsico Antonio Salieri -figura
¡madeJJs. USA ( 1.984). Dir: Milos
trega dos Osear- sabe un montón
central do filme-, COJ!lpositor de
forman. Guión: P.eter Shaffer. Fort:
de cine. Podíanlle ter dado o OsMiroslav· Ondrieck. Mont: · Nena Dacámara na corte de Xosé 11 de
ear á mellor dir~cción ,oon toda
nevic
e Michae( Chandler. Dir. art: KaAustria, e deus (Xesus): Enfrentarel · Cerny. -int: F. · Murray Ab_ra_ham, ·
xusticía e mesm·o o Osear aó memento debidó a que Salieri consiTom Hulce, Ehzabeth Bemcme, S1mon
llor filme de non telos levado
dera inxusto que un- home como
Callow, Roy Dqtrice, Vacile óiográfico
dous anos' ap__tes Gandhi ( tamén
el, virtuoso e casto, estexa dotado
de moita pasta para_intefectuais, amanbritánica e centrada .na India) ou
dunha mediocre capacidade para
·
. ' tes da níús~a~e :?sc_~róf~~o~ _tQ,c;!Qs, _
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que o poeta non ten ·que· eXplica:t
nada, só facer sentµ) que xa o~ fa_,.
cernos nosos, xa son nosos. Dm, ecomo a miña memória cada dia ·é
pior. non sei q,uen o dixo, digo.,. di.!1
-gue o poeta e aquel que ten sens1- _
fülidade patética e mais criativida-de Ramiro Fonte
de: lingüística e aqueles que sq teEdicións Xerais. Vigo, 1984.
ñen sensfüilidade .. patética sort os
leitores de poesia -( eu, ti, leitor
que n~n fas poe~as); e é . áqui, _
neste mtre onde entra o le1tor e ,.
f ai seu .o poema, <?·s poeina~. d? Estamos perante o segundo libro,
poeta. Se toda poesia ten cara~ter· _
estalle a pi'cer que leitura destés a ~egunda entrega poética, de Rade acontecimento, o leitor, cada
poemas non permite -mentres dumµ-o Fonte, cüxo primeiro poeleitor fai seu , o. poema dunha dira a leitura- unha escapada ao
mário merece máis sorte da que en
ferente maneira, mesmo --::.ás vemundo exterior: os · poemas son
realidade tivo, pois ademais de nos
ces- contra o poeta, e. eú -como
eles e P.ºf si próprios se defenden,
am ostrar un po~ta que só -era cQ. que non fago poesías- reivindico quer dicer os poemas son -o seu
~ecido por diversas entregas a vapróprio mundo, daí, tal vez, a' di- - · para min estes poemas co_m o ex::. ·
nadas revistas, amostrábanos uv
periéncia de algo que ainda ~ue esficuldade nas t prim-eiras -l eituras
poeta na sua madurez, era o libro
texa "por viver xa vivido ·' (O-. '·
ifos presentes (e maravillosos) poeAs cidades da nada.
.
Paz).
.
~
.
-, ~ ·
mas.
..
~
·
Agera ven a nós • este DesigSon esfes poe:vas m~avillos()s
Si, comprirá -ler trH?itas 'vec~s ~
dium, que é u libro sobre o que
por moitas tazóns., mais sobretodo
estes · poemas de Ramrro Fonte,
haberá que voltar dentro duns
por _ ra~óns puramente · poéticas 1 ,
. porque estes,. poemás son, ~omo '-an_os, ca:nao as 'paixóns qure está a ·
qtter. dicer porque encerran en si_
·'toda -grande poesía, -aconte·cnnen-.
~e1b3;r a poesía galega actual se tetos; expetiénQias que poClerríos-wi- ·
uMa
nianeira
espec~al
,
4~.
coñ~,ci
nan apagado .e a sabedoria poética
· ver -re 'revíver --u nha e outra vez,¡ e
men
to
·-o
q,ue
liga
poes_
i
a·...,
e
c'len, de~ ' éada leitotr tefür' repousa<il6' ·
penso que é o que mellor ·se pode ~
abondo · e mm intente procurar , , cia- e~ · porque. dan . unha )Hme_n- . . dicer dun poeta. ·
'.
· ~1 ,
sión
da
existéncia.
E
esfes
poem~
_
gran.des poetas · en cada nov-idade . Non. quixemos reproducir ver.
danrios
'ó
'coñec1m'
e
ñfo
'duhha'
m'ár_-;
_
: que ,sai .ao mercad<:>. Diéimos estas ~
sos, · alguns maravillosos, outros e dun outono;· e encerran en si á ..
cousas porque moito .n·os tememos
xeniais, outr.os que_conteñen vérexisténcia, a dimensión da existénque_o presente . poemário vaia pródades profundas, verdades que se
cia de alguén ~ue en Marzo quer ~
ducrr unha série de louvanzas sen
abren ao home como a vida e que
, morrer porque 'a choiva,,de marzo.
tino ou unha série de-.desacordos e
o. ];fome -ten que coller porque son ·
que ben lava o recordo , e o esdecepcións nos críticos e nos leisuas, porque sua é tamén _a vida; .
quezo de todo recotdo levanos, ·
tores do seu anterior libro. E vai-non podíamos citar un verso, un ·
claro, á dóce (?). morte. Son estes
nos p~oducir porque o presente
JJOema, terrios que apreixalos to-· ·
.poemas·,- é este poemárjp_, uri con. po~:r;nário _non. é tan . brillante co· aos porque Fonte, 'como HOlder\ m9:_,ó :il?terior~- p_órg~e o presenté - .xunto de: coñecimehtos que nos
, lin, como · Cemuda ..,,...e fada q:ue·
•Jan · ~eqtir,~ :q-p.e- fan sent~ ab leitor
; Pdº~ITI áno .::-,s~n _s1gnif1C:a-r .nelJ pas0
. : pasad€l .po.r, .Borges, en · ceFtos m,. ;·
·a chu:via efe ~i:.zo, :Q-$nte que . .as
a I~te . .ne,.J?- paso a:t.ras- é -un. afirr-tres:· "In tenor dun 'recordo" -, esam:oras' mataran, a - soe:dad.e dos
' ca!f!:ento.r na poética¿ ~e Eonte. :
tá-· a ·facer sempre, un un e único
¡ Quer dice;. isto que os prese~1tes · 1 viaxeiro~ ' e'· a ·rnorte 'como desíg~ ~
· poema, esta a censtruir sempre o ·
' poemas talvez . non ,cheguen -nen ,' . nio ~1). ;:,on;est~s - poem~s., _ ~s r,oe..:'
) mesmo gtande maravilleso poema,:
éu~ha ter~~ir\a leitu,r41 ·ao)ei.tor~ . e. , mas d'e '·álguén que nos -d1 que 'caun poema que 'talvez,. corrí-o Stend'miña
só",
mais
o
po~ta·
co~
sua:
· . ~ue ~qui ,,o ·· que :s~ chama "des-';<·verqá.'d e- a ''c'óstas'...:. nµnca .camiña . ._ hal, . só será ben lid o cen an-os desv10 .', (lrn,gilíi:¡tico) ésta .i nóito .-máis
pois.
'
__ac_e ntua.éro 1 que ·: en -As 'cidades {far_; só, aojac'er. ppbfica"a su~fv~rda~e-~
ao facela poesia; o poeta f ai co:rnu- __
' nadá. Ramiro F.onte 'nos. ¡>resentes
· poemas está·.a· cha.ma_r a. ateneiGJÍ,.· .' .ñón) pár:tieipa~ión ,_cqn, tódos _os ·
XESUS GqNZAl.,,EZ GOMEZ .
. s9bre O leito-r,, está a lle-:-diceF q4e ,_ !homes, ,e ~st~s p9_e ma_s tle ~amrro
~ compre unh'a profunda lfütúra ao·
Font~, . esles .poemas fannos sentir
- 1)- Ouer dicer, a vida como deseño (d~·
· Poema (do mundo. xa que logo).
_t,a ntas_- cousa_s (cómpre_ subliñar
signium) da marte.

"Designiwn"
a

0

ª

:la
fo

.·

.. .. -

.

~

. .

- -

.

' Entre as cousas que lle escoitamos
·contar, lembramos o argumento
_dunha peza de teatro, da que in...v-cluso tíii.a ó ttdl)J-9. ~hé!cíhá'báse..;Os- sete contrá Tebas. C'oidamos que
·
n_unca chegou a escre be la. . .
'Os- sete éontra ·T ebas iba ter un
pr§logo, tres aitos e un epílogo .
· O" prólogo era a presentacióh e·
prantexamento da obra. Tratábase
oun mercado de escravos nunha
cidade ~ega. As leises da cidade
prescribian que, cartdo se realizara
unhá subasta de escravos, os cida-:
dáns libres . tiña~ dereifo a recl1mar calquerra esc:ravo que se subastara sem_p_re que fora da súa
pr.opiedade. Núnha subas-ta que se
vai a realizat aparece una escrava
fermosísima. Preséntanse tres cidadás decindo que a. escrava é da
súa propiedade. O primeiro afirma
apaixoaoamente que . a escrava era
a súa amante que o abandonou. O
segundo é un tabemeiro e alega
que aquela eséF-ava é unh.a moza
que él tiña na taberna e que un
día fuxira. O terceiro é un vello
sacerdote e porfía que, aquela que
vai ser su bastada como escrava, é
a deusa do seu templo-.2- desaparecida misteriosamente, reitas as reclamaciós cae o pano:
No primeiro aito a escrava é a
amante do cidádán que a reclama.
Hai esceas de cortexo, de amor e
de cío_s.
No segundo ·aito a· escrava é a
moza da taberna. Unha taberna
grega rta· que /se serven viños Tesinosos, acompañados de aceifonas'
e queixo de cabra, na que se fala
de filosofía e se recitan versos. A
escrava é a xentil escanciadora da
que se namoran os ledos bebedo~es .
)·
No terceiro aito a escrava á a
deusa do templo- e recebe ofer~n
das e o culto dos fideles. Recolle -·
súpricas e agradecementos;
O epílogo desenrolase, como o
comenzo, no mercado de escravos.
Cada un dos .recramantes espón as
súas sazós e ap_orta as súas probas.
. O -amante desesperase, o tabemeiro porfía teimudo, o sacerdote
xura que aguela escrava é unha
deusa. Ningun deles proba o seu
dereito. A fermosísima moza é
vendida como escrava. O acontecido nos tres aitos foron tres soños .
Tres soiíos fermosos e imposibeis.
O tema grego ou seudogrego
apareceu moi axiña na literatura
cunqueiriana. Deixando de_banda
M. HORTAS Vlf:~NOVA
as novelas longas Un hombre que
se parecía a Orestes -gafi.adora
Premio Nadal~ ou Las mocedades
oos anos cincuenta e poucos aos
de Ulises podemos atopar, na obra
sesenta e moitos tratamos a Alvade Cunqueiro, relatos de ambentes
ro Cunqueiro; daquela con resie de perso.axes gregos; tanto en dei;i~ia fo_
rzosa en Mondoñedo.
Balada de las damas ael tiempo
p_asado como no Merlín e familia.
Foron unhos- anos tristes e difíciN~ste _senso Cunqueiro é unha es. les pró esciitor._ Pouco pouco foi . ceición na literatura galega. Entre
normalizando a súa vida. Teño a
nós os temas e os mitos gregos,
impresión -de ·que -Cunqueiro tiña ·
salvo raros _casos.,T están ausentes.
unha certa intolerancia -e moita
Pondal nomea a tt.élade e-. a algundesconfi-anza~ con persoas que é1
hos ' héroes helenos nus seus ver-coidaba de estj__uerdas. Varios casos
sos, maiormente aos esvartanos.
concretos conffrmannos nesta opiPro non asimila, .de 'nengun xeito,
nión. '.Pese · a todo servidor- sempre
o senso craro e armonioso da culfoi un atento leitor seu e, dende
tura helena.
que o éoñoceu e tratou, gardou e
En Cunqtieiro tOd,o o grego é
garda unha grande simpatía -pola
reinventado. Entendemos que· non
súa obra e mesmo pola: sua per8oa.
asimilo u o fenómeno grego na su-a
¡_
'
.
Lembramos) dun xeíto especial a
, totalidade máis fonda·. 'Servese dél
súa .esplendidez e a súa gracia. Fa- .,
como de un telón de fondo. Un
lar . con Cunqueiro era unha regadecoradb esótico· que lle serve prá
lía.· -:remos paseado con é[ por ·
enmarcar a súa maxinación. EscreMondpñedo, L.ugo, A "Coruña, '
bemos a verba · maxinación dun
Compost~la, Vilalbi;i ... Asistimos a :-xeito moi conscente. Cunqueiro,
algu~ das · súas conferencias.
contra ao que se dice,.:non foi Un
Xantamos" ou ceamos xuntos en •
escritor pan.tástico·. Foi un grande
varias .ocasións~ Cando ib'a a Lugo
e delicado max:~ativo, que nol:t-- é
o mesmo.:
·
sempre aparecía pola tertulia do
Foi unha mágoá que o gránde
bitual este que éscrebe: Cunqueiro· ·
escritor de Mondoñedo non levara
Méndez Núñei, formada arredor
a ramo Os sete -contra Tebas. ' Pra
de Luís Pimentel e da ·q_ue era hanós o máis curioso sería\ ·poder
bitual este 'que escrebe. Cunqueiro
comprobar ' como Cunqueiro dee .Pimentel tiñan grandes conversenrolaría as esceas de _e ortexo,
sas: A muller de Pimentel, Pilar
amor e cíos do primeiro aito. Na
Caión, era mitidoniense. Pimentel
literatura .cunq ueirian a o amor espergúntabJille a Cunqueiro poi: Jótá sempre tratado como de pasa-'' aolos veciños de Mondoñedo, ·den- .
da; como si o escritor quixera ·fude Leripe-Sanfar deica· os__.. cacha- '
xir ·cto tema.' Polo menos -esa é-a:"'
rrei-ros ou. pana:deiros -de o B3.irro r ' impresión
-que /a ñ'ós nos causa. r
dos ·fduíños.. ·_
.~.
.
Bembargantes na· súa poes;ía -hai ~
delicados poemas de an)ot fleves e
Cu.nqueil'o f oi un 1estraordiila~ .
ledos. 'E poemas .'de amor · ateig·arío narrador verbal de liistorias. k .
.dos dunha fonda tristura, nostálxísúa lenta e escura voz, con m'oitc> .
ca -e melan-cónica. Porque . Cunaceñt-<?
galegq, era intfaquendb'e_l. ·
¿
qu·eir0 era un m:estre en. 1'!-ostalxas
e melanconías. ::-r· · · ' ·~ ...
1
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Ventos:

· TeIJ. saído x:a ao mercado, hai algun tempo, o até agora derradeiro
traballo do ben coñecido grupo
galego "Fuxan Os Ventos". O ·título, "N outrora", é ben significativo do que a carpeta e:qcerra. Est~ traballo ~ ,verd'adeiramente o
outro tempo do. grupo. · Non un
.outro tempo do pasado:. un outro
tempo que mira ao· futuro e vive á
vez que o pasado. O grupo, se cabe, faise aquí ainda máis galego.
· Hai para . comezar· e a título
persoal, unha cousa para agradecer: menos composición própria
dos membros ou das persoas que
· soian facelas . Non é por nada pero
as letra~ (que non poesías) non

acababan de - atopar seu lugar ' na
forma de facer música de "Fuxan
Os Ventos". Ainda que o disco segl,te asl_ mesmas liñas e e.~trut].!.ras
dos anteriores,., hai avances· a·. res.:.·
Eeito deses veuos traballos. Suolinar, por exemplo, a introdución
da gaita que se botaba a falar nun
~rupo d~s caiacter.ístic'a~ <leste; A
mtrodución do piano e ·q uiza..ª
máis necesária, ainda que o utilicen menos do que seria desexábel
e non eoa suficiente forza.
"Fuxan Os Ventos" pode converterse (de f eito para algun sedor
xa .o é) nun dos mellores grupos
de música popular, pero parecen
querer fúxir, Clalgun modo, <liso ..
A;, sobriedade e intelixéncia con
que . se fan agora os arranxos dos
temas que un dia foron tradicion ais, dista moito d.o populismo
sinxelo e· fácil no que se pode ria
cair, e de certo cairon. eles mesmos
noutras etapas da sua vida. 'O disco ~n xeral está construído con
1

músicos de galiza··

~an de artesán, rio que se bota fó~ ··
ra a introdución dos novos insfrument6s eléctricos (tan de Tuoda
agora no ,..reviva!" da música galega); .e f~.portantq~N~ ª obrª1-f!.~~7:
ca e clara. que, non obs~ante1 fl!fe
dos' temas estrela do tipo ae O
meu · amor mariñeiro" ou "A saia
· · de Carolina". · t •
Estimábel é tamén o camiño e
contínuación .da recuperac1on,
tanto.-testemiñal como musica1;·da
obra· de kente como Floréncio da
Fontaneira, representante ·dunha
. es cola-galega de· in té'rpretes cegos
·· e ·de xerme popular, o traballo que ·
realiza ~'Fuxan Os Ventos" acer~
ca e cinxe a sua obra á contemporanei<lade. "Fuxiln Os Ven tos" "está experimentando e cambiando
cara esa tímida modemidade, pero
non a m_odemidade actual senón a
modernidade consecuente · e pr.ometedora. A variedade de - temas; ·
dando· paso incluso ao tjtmo· de
· baile anúncian os camiños novos
frente ao borrallo ?o pasado.
XOAN M. CARREIRA'

Xesus Bal y Gay

musicoloxia ibeto-americana e
para a cultura galega. A meirande parte da obra musicolóxica de Bal y Gay esgotou as
edicións e compre fotocopiala nas
bibliotecas, o _que fan de, cotío os
intérpretes. Xunto con Rafael
Dieste · réprese~ta .Bal y Gay na
cultura galega"'" da sua xeración- o
_pensaménto · cientJfico-lóxico · de
· clara ihflu.éncia anglosa~ona e uní.:._1
, versalista., frente . ao do.m inartte
~ pensainénto metafísico"d·e herdé.n.- cia xermana e hipernacionalista. A
sua prndrrción -C9mJ?OSitiva, moi
formaJ.ista, é de estetica ne9clasicista __ con evidentes influéncias do seu grande aqügo l_goi S~ra~insky.

CATAlOGÓ.-··~eis

éanciones
"de
Amé!do Carballo" (1931 k"Suite para .·
-orquesta"( 19.31). "Cuatro piezas. para
canto .y piano'·'( 1939). "Serenata para
gran orquesta"( Ediciones mexicanas
de másica, A.C. 1942).. "Divertimento
para cuarteto de maderas:· ,.( ~ 942).
' "Tres piezas para gran orquesta"
( 1945). ''Acto il, para. la escena de O.
Ouijote"(1950). "Epigrama a· Carlos
Chavez"(1949). ·~ Leñador .no tales el
pino"(1950) . "Sonata para clarinete y
piano" (Peer 1nternational Corpora- )
tion. 1947) . "Concerto grosso" (Ediciones mexicanas . de música, A.C.
19"51), e "Hoja ·de Album" (Ediciones
mexicanas de másica, A.C. 1965).
Edicións.- 'Treinta canciones de Lepe
de' Vega" (Madrid, 1935): "Romances
y víllancicos esp_añoles del siglo XVI"
. \México, 1939). "Cancionero de llpsala" (México, .1944) . . "T 0 ~la
música -po lifónica en Méx 1
.... exico, 1.952). "Cancionero Gallego" (A
Coruña, 1973).
Libros e artigas.- "HaCia el Ballet Ga- .
Extremadura e máis Galiza. No
llego" (Lu~o. 1924). ·"Espagne. Fo lk lo1935 é invitado por LB. Trend a
re musical ' (Paris, 1929) . "O folk-lore
musical de Melide' ' (Santiago, 1933) .
ir a Cambridge como . leitor do de''Fuenllana and the . líranscription of.
partamento de~.Litera,tura,Españo
Spanish
Lute::music" (Londres, 1939).
la. Ali estuda eón. J. 'Wolff e per""Chopin" (México,,.. 1959). "Tientos"
manece até 19381 -ano no que se
México, 1960). "uebussy" (México,
exílja a México. Ali funda a revis1962) . . "México" (México-Barcelona,
ta "Nuestra Música" xunto aos·
1970). Mais os artiaos publicados en
"Nuestra. Música", ,,,Ronsel" .' "Alf ar",
músicos . españ:ois exiliados· 'e os
etc. Tamén diversos · libros traducicios
compositores mexicanos. Entre.
para "Fondo .de Cljltura Económica".
1949 e 1965 dirixe a. sección de
Na actualidade prepara unha b,iografl'a ·
musicoloxia. do "Instituto Naciode
Manuel ere Falla.
· '
nal de Bellas Artes".
·
·
Bibliografia.-lsrael J. Katz;: "Bal y
No período · madrileño _partiGay, Jesús"' (New Grave Dictionary,
dpou nas actividades do· "Gfl!pO
1980). Sensinar : "Nota biográfica de
ae Madricl", coñecido como "Xe- ___. Jesús Bal y Gay" ( Ronsel. Nº conme~
morativo
del cincuentenario. Lugo,
ración de comp.ositores da Repú1975). Xoan M. Carr.eira: "A xeración
blica"; ali casou con. Rosa García_·
Nos e a MuSícoloxfa. Bal y Gay" (150
Ascot; a única discípula ~k !1'.alla
de · música galega. 1979). Jo.sé Lótamén a única compositora do ' · 'anos
,pez-talo : "La· música en Galicia". (Ga"Grupo de Madrid". O matrimQ·'lici~"" Eterna, Vol. ~ 1981 ). Sen sinar'
ó.io voltq"ij a Madrid tras da xubi"Bat y G.a y, Jesus'.'~(.Gran Enciclopedia
lación, permanecend9 nun retiro
C'.J·allega". Xosé .:FLlgueirn Valverde:
silencioso en extremo qµe non
"er.ólogo al Cancigr:iero Gallego" (A
deixa de- ser vergoñant~ para a
Coruña, 19.73).
.

· (Lugo, 23 - VI - 1905)
Musicólogo e compositor. Simultaneou os estudos Clo Bacharelato
e do Piano, instrumento do que se
examinou no Real Conservatório
de Madrid o mesmo que de Hai:monía. ~fo 1922 ingresa na Residéncia de Estudantes de Madrid;
entrando en contacto cos máis importantes artistas e intelectuais do .
momento. No 1924 funda en Lugo '~Ronsel", revista na que 'publica movadores artigos ·musicais e
crítica de poesía; no 1926; dl,lrante o servício militari colaoora na
fühdación do "Semmário de Estudos Galego~".
De volta en Madrid inícia ·O
seu traballo na· sección de musieo- ..•
loxia e folclore do "Centro de Estudios Históricos" q:ue dirixe Ramón Menéndez Pidal; en. colaboración con Eduardo Martínez Torner recone· músic_a tra'dicional en
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As Víboras
As únicas espécies de ofídios pezoñentos ou veleñosos da nosa
herpetofauna, son a Cobra rateira
ou de Monte~ellier (Malpolon
mons-pessulanus}" e as duas espécies de Víboras que viven en Galiza. A Cobra rateira é. menos perigosa para o home, debido ao feíto de que os dentes inoculadores
do .veneno, teñen unha disposición moi .retrasada;, o que dificulta que unha trabaa·a sexa moi perigosa ou_proble'mática. Non é este o caso a·as. víboras, que amosan
os dentes veleñosos moi adiantados, e (eñen un canle no seu infe- ·
rior · por onde vai a pezoña, funeionando a glándula veleñosa e o
dentif como se se tratase dunha xiringa e unha agulla hipodérmica,
íntrodueindo por este sistema su- ·
f~cient.e pezoña ~qmo para ser 2engosa para a vida do home. - De
certo esta . perigosidade depende
de várias circunstáncias, GO!llO pode ser a .cantidade de veleño ino. ~'!lado-,- a zona onde s.e prpducise
a Jtabada o estado de saude e a
idade do indivíduó afectado.·
Apesare da 1 perigosídade das
Víboras, non as deb.~mós considerar~ como animais perxudicfais para o home, xa que desempregan
un papel moi importante nos eco. sistemas onde viven, e unha idea
diso pódenola dar o' dado de que
éinco indivíduos destas cobras por
hectárea, consumen ao ano 225
roedores. '
,
De todos os xeitos o feíto cultural que atribue má fama as Ví-'
boras e cobras en-xeral, merecen
un tratamento parte, e de cara a
dar solucións débese faéer o estudo do meio como un: conxunto.
Este estudo de beria ser levado a
cabo nas esco'!a.s e centros escolares, para explicar a problemática
medioambiental aos rapaces, epara ·mellorar a opinión que no futuro poda ter a xente dos nosos reptis. As falsas história~ e lendas, de
gran interés por outra banda, deben desterrarse de cara a unha nova optica, non utilitarista, coa que
observar e entender o noso ento:r.no natural.
En toda a ' terra viven unhas
2.700 espécies de cobr_as e só ·2 7
se :"átopan en Európa, e· destas unicamente unha dúcia de espécies
están presentes no noso país, senda só as Víboras as únicas perigo-·
sas_Qara o home. ·
·
~n prolSlema que se' plantexa
m01t8;S vécesr é·-c.ómo distmguir as
. espéc1es pengo~s de ofídios· das
1

-

•

que non o son. Pódese dicer que
as diferéncias xerais entre as cobras e as Víboras son: a Víbora 6
de aspecto rechoncho, cola pronunciada, e no lombo leva un caracte,rístico debuxo ·e n cadeneta
ou rosário, asemellándo~e a un zig:
zag de tonos escuros que resalta
sobre a cor terrosa do corpo. A
cobra en xeral non ten este deseño, as meniñas dos olios son re-dondeadas, e na Víbora verticais
debido aos · seus hábitos no cturnos, tendo poucas placas na cabeza, mentras que a Víbora amasa
moitas e moi pequenas nunha cabeza que asemella a un triángulo.
Da Víbora di Lopez Seoane na
sua obra de xuventude titulada
"Reseña de la Historia Natural de
Galicia", que "é felizmente escasa
e de tamaño pequeno 1 o que unido á benignidade do clima, fai <leste terríbel hóspede un inimigo
pouco temíbel, ainda gue os nenas e ás persoas valetudmárias poderian, en circunstáncias especiais,
perecer baixo o influxo da sua pezoña". Este párrafo é unha mostra
da linguaxe· requintada emp!~&.~da
polos-naturalistas do século XIX.
A López Seoane, coñecido co~
mo Seoane nos círculos natura1istas, o herpetólogo Lataste de dicoulle unha subéspécie de Víbora.
a Vipera berus seoanei, hoxe elevada á ategoria de espécie,, e coñecida coma Vipera seoane1 ou Víbora de Seoane, que foi atopada
I'.or vez primeira en Cabanas, A
Coruñ!!, localidade onde nasceu o
eminente estudoso da natureza galee:a.
. -Ao falar das víboras e da herpetoloxia en xeral, hai que citar os
estudos clásicos de López Seoane
e os máis recentes· dos galegos P.
Galán, S. Bas o asturiano Braña e
o francés H. Saint-Girons e os investigadores españois J. Castroviejo e A. Salvador, alguns dos cais
ocupáronse e están a traballar sobre á. taxonomía e a distribución '
das víboras no N orde da Península
Ibérica.
En canto á protección, as duas
espécies de víbora que viven en
Galiza, a de Seoane e a do fq,ciño
(Vipera latastei) carecen .d~sta,
apesar de ser a primeira un endemismo, sendo por iso necesári9
prot~xela legahriente, e t~mé!f esta
-ó fe1to de seren estes a111ma1s elementos · neces~ios no complexo
equilíbrio dos ecosistemas.
As víboras non é raro atopalas
perto de zonas húmidas, podendo
mcluso mergullarse nas águas nalgunhas ocasións, razón tJOla cal
falamos delas nesta seccion dedi,.
·
cada ·á fauna dos ríos ~
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AA. - Ediciós do Castro _'$ada ·
19.8~. 182. pax~ 800 pta. _· ., ..
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cqnf1nna ho que deles falábamos non.
255 de A NOSA TER RA cando demos
canta -da prirr,ieira entréga. ~ontodo,
convén engad1r que os paemas que
aqu ( nos apr~senta XQlio Va_!cárcel paréce11nos má1s conseguidos que os da
anterior entrega, Valcárcel acaáa -para _nó~.:- unha co_ncisión p6~tié:q que
non tina. Sobre os demais confirmarme no dita. Agora s6 cabé esperar os
volumes individuais de todos eles. ~

EDOl LELI~ DPUR-A. antol_ogia das
vo~es comunicantes-da poesía moderna
portuguesa, org,anizada . por _Herberto
Held:er~ 'Assírio e ·Alvim ; .t f.¡Jsbóa c:. 1995~
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Dezaoito .poetas - ~co-lmad0s por
· Herberto Helder: ·desde Gomes ~ Leal até
. hoxe. 18 poetas que conforman ·unha
antQloxia par'ciallsima r'nais eficaclsima. Unha antolox(a que~ espello para
futuros an_!ólogos da poesia galega: persa.a!~ parcial e apaixonad?. Unha antol<;>x1~ onde Helder aposta por Ul'.)ha poe. ~ta libre e por t:Jns poetas anti burócratas. Unha escolma cfa· que alguns nomes
serán . un ha revelación mesmo · para.
¡:iqueles que cr:en coñecer a moderna
poesia portuguesa. -

NOUS -_ AVONS BRULE UNE
SA!NTE,_ por Je~n-Bernard· Pouy,
Sér1e No1re n. 1968. Paris 1984.

-1a2 pax. 375 ·pta.
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i -Parte baixa dunha montaña. 2.c'rego dunha parróquia. 3.-Preposi- ·
ción . Xiado de frío, rlxjdo e s~n mo, vimento. 4.-Dona e senora. D1se dos
gue non teñen man ou brazo ou o te-nen t olleito. 5.-Grupo de uvas unidas ás ramificacións dun eixo. Vogal.
Con xugación do ve_rbo ser. 6.-Parte

anterior do pescozo . Rendido fatigado. 7.-Fluido respirabel. Xefto de
vendaxe: Felino, feminino. 8.-Lugar
onde se garda e cría o viña. Os inva. sores de Granada. 9.-Pais dos meus
país. Dirixlase a. -10.-Arranxa prepara con coidado. 11.- Fria, dore.

eneta,
tn zig·esalta

~ciais,

Ja pe1ostra
(Nda

coJ

lo
ualis-

dedi'. bora_
e elecoñeu Ví>pada
as, A
ceu o
zagalerpe;ar os
~ o ane

:os P.
aña e
)S

in-

:ovie; cais
lI SO·

1ci6n '
nsula
duas
n en

>ciño
!esta,
mde1sário
( está
:; ele>lexo
palas
en do
: nal-

cal
de di-

L

-

_,

Ano e pico de Carrabou~os
A Diputación Provincial de Ourense
ven 9e ed itar 9 libro no que se recolle[l
os d1buxos publtcados polo dibuxánte
XOSE LOIS en "La Región" de' Ourense, co nome de O CARRABOUXO
A obra aparece dividida en distintos
cap(tulos, tais como o paro, a polltica
o custo __da vida, ?! seguridade ciudad a>"
na, o vinp, Ourense, Galicia e os galegi;>s, etc.; <todos , os ca is aparecen precedido~ por unho~ peque_nos textpj hu,,
morist1cos do mesmo autor..
-.
Agora só falta esperar que se -edite
unha obra que estude o fenómeno sociolóxico e o enorme éx ito _alcanzado
polo XOSE -LO IS e os seus dibu-xos-na
provinci_a da Ourense· e en toda,Galicia.
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lmaxinade: ·Je-Anne d'Arc máis Rim_baud. U,nha rapaza que ódia aos ihgle:
ses e contra todo o que estes significan
en Fráncia fai cruzada ·con tres homes:
o seu irmári (Gilles de Rais} e- máis
doús amantes. A policia non sabe de
_que -van ~s atentados: compran as
obras de R 1mbaud e investigan a vida..
de Xoana de- Arco para se enterar. A
no"'.ela brutal, sen concesións: poética. Pans e o amor dan páxinas inesqueci'beis. O autor foi galardonado recentem!'lnte, t:JDr esta novela, co grande pré-·
m10 da literatura policial, en Bélx)ca.

Fallo
do concurso
escólar.
O premi'o· correspondente a o mes
de Marzo, sobre o tema "OS
MEUS ·9<0GOS PREFERIDOS" ,
correspondeu a Susana Argud(n
Rodrlguez , _de Viveiro.
Lembramosvos que para entre-·
gar no mes de Abril , o t ema e "A

miña escola".

-

Noraboa para Susana ; en breve
reci birá o lote de libros agasallo
de Edicións Xerais de Galicia.
A continuació.n o traballo premiado:
Os meus xÓgos preferidos
A min o que mais me gusta é xogar ao ar libre. Os meus xogos preferidos son : O "Brilé", a " Lua" , e
as " Barbies ".
:
O Brilé xógase cunha pelota.
" A lua ", dentro da casa, bai- _
xando as persianas .
E as Barbies cas bonecas así
chamadas.
Os xogos, sirven para divertir e
distraer aos nenos. Tamén para
instrui-los·ou preparalos para algo.
Como o xogo ·das mamás sirve para preparar ás nenas para despertar o instin~o maternal. Os xogos
son n~cesanos para prepararnos a
ser ma1ores.
Hai moitas clases de xogos.
Xogos (de pelotas) '-con xo guetes e·sin eles.
Con xoguetes emprégase menos a imaxinación e cánsome enseguida.
'
_. Si.n xi;>guetes emprégase mais a
1maxinac1ón e salen ser moito
mais divertidos que os que son
con xoguetes. Ha1 xogos para nenos e pra nenas.
Os clásicos dos nenas· e o fút.bol e os coches de carreiras. E os
de .as nenas as mamás e os bebés
Pero a m in esto non me -parece 1
ben, p.ois penso que os xogos de- ·ben se_r para todos igual, e os ne-· nos poden. xogar as bonecas como
nós ab futbol .
SUSANA ARGUDIN .RDGUEZ . .,

NERIO

o

Neri'o é nome do boletín ir:iformativo
que ven de sacar o Cancel lo db Corcubión.
)·
Nel informase pormenorizadamente
do estado de cantas do municipio, asi'
~orno dos acordes tomados pala corporación. Contén ademais artigos sobre
Pepe Miñóns , os problemas con "Electra", o recargo ao imposto sobre a ren-·
da etc. A coordenación está a cargo de
X.M. Currás Rua.

PAZ PIRO

,,,

E esta unha revista que se define como
"papiro · da coordenadora nacional de
org~nizacións pola paz".
·
A1nda que· de poucas follas ten un
de5eño moi aceitábel. •. E>ata de Marzo
do 85 e contén artigas bastante intere- sarites sobre as instalacións ·militares na
Galiza, os gastos militares e animando á
m~rcha que se celebrou o pas'ado. do_m ingo entre a Póvoa e R iveira .
Oferécense para propo.rcionar información, organizar charl~s, proxección
de pel(culas, videos ou adiovisuais. Tarnén P?ira constituir UFl grupo Anti Otan na vila, barrio, etc., están dispostos a axudar e enviar materiais.

-11 anos - Viveiro_.
. .E xa sabedes, mandádenos · mo1tos traballos sobre "A miña
escola".
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MANUEL Rl.vAS

Vense de facer unha reedición a todo
pastel en castelán .da obra fündamen-tal de Jean Paul Sartre, El Ser y la
Nada. Non me parece unha casualidade e confirmo _esta suposición des/ pois de fa lar cos meus contactos nos
centros cu'lturais do mundo, incluso
Monfor_te ·de Lemos. Volve o existen~
cié;!lismo. Como. non a volver! _;.,
•Non tardarán tampouco en· sonar
as trompetas e os sacos do Jazz con
renovador puJo. Tamén se re.edita a
Boris Vian. Non asistimos a un reviva !, a un~a reposición nostálxicaipara
os exérc1tos exaustos do desacougo.
Anqu~ ha?<a algo di~to. _ Volve o que
endexama1s debeu irse o latexo vi- '
vencia 1_ do soterra neo, percurá im:
posibel do equilibrio da reflexión e
da e.moción. O pesimismo da i.ntelix~ncia pero tamén o optimismo da
vontatje. A música da triste e querida
civilización.
-Teña vostede moito coidado
coas preguntas que me faga hoxe:
-Por.qué?
-Non o sabe 7 Prometín que du- ·
rante un mes contestaría a verdade a
·
todo o que nie pregunten.
E u~ dialogo .que se mantén nunha
novela de Graham Greene; Irnos du rante un mes e o que fa~a falta coa
verdade existencial por d1ante. Tallese a escaiola da post-modernidade. O
porteiro· perde o · medp ao . penalti.
Confeso q~e hai que vivir. _Logo virá
o romant1c1smo.

a

-volver ao regG.
Hai uns dias no Rastro madrileño; atopei á
venda, botados no chan, uns ant'igos documentos da parróquia de Mezonzo (A Coruña). A_ d~ta dos ta is papeis era do mil sete- ·
centos e tantos.
- Aí estaba, deita,do no chán, un anaco da
nosa história, que sal;)e Deus porque camiño viu para a aquela almoneda madrileña.
Este feito, lévame a facer algunhas pregu ntas:
.·
Onde están todos os documentos medieva is galegos?
·
Qué garantias hai da sua conservación? •
Caso de estar tora de Galiza, por exernplo en Simancas ou na B.iblioteca Nacional
de Madrid, cómo facelos volver á nosa te- ·
rra?
·
Estará debidamente microfilmado todo
ese· material?
·
Eu supoñd-- que a Conselleria d~ Cultura
nada debe ter feito para percurar e resgatar
a história - doc-ument~I . do noso país que ·
pode estar exposta a que · a rillen os ratos
ou a coma o barolo.
•
Por . ónde ·andarán a~ cartas de povoación, 6u de concesión de feiras de cidades
tan antigas como Mondoñedo,·t\loia, .A:Íariz, .
Betanzos ou Ribadávia?
. Uh e'xemplo a tomar ·<Jos· viciños ,por-tugueses, on_de cada vila ten editado, estudatio e ~onºservado - todos os documentos que
-.dan ·explicación da sua existéncia e, para
mostra a vita de Camiriha. Non de balde
son ciudadans dun país normal.
· Mentras, Galiza·, Ouo vadis?
·

VARE LA CARBALL·AL
JO Morrazol

"Góstarne tári pouco tala~ de-·miri ,·,, Era a.r~s-posta ,- máis ou merios
esperada, a unha propo_sic.ión obri·gada, insarvá,bel. Nengun Rai
. g~sta de fal9r das ci.otes tr.aspasadas á s~a prole. cando son nobres -e
sinceras; poderia.toma'rse·como. ousadia e:corre·r(ase perjgo · · .
. de non ser verdadeiro por prmdmidade. Pero ·Ricardo Flores sabia
. que na Térra estamos ávidos de notícja $obre a xeración que dotou
á cultura galega dun do~ máis ardentes fachas de universalidade
· palabra. tan de moda nos provir;icianos do país; do ·grupo de· bon's e
xe~ero.sos qu~ · acoll~ronOcase todo o exílio togo da traxédia
.
provocada podo óciie e o inamor. E fúmolo convencendo, ·
paseniñó, con -grañde·s di"ficuldades, até que pudemos·saber dé si.
mesmo que o día que chegou á Arxentina coincide ·co diado
cumpreanos
do- ·noveno mes ·-do vintenove
'
. da sua dona. Vir:iteun
.
.
.·
.
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Lévase ·b,en· a conve·rsa·, porque sempre di ·cousa·s
novas, ho rileio de- lembranzas dos ·aconteceres
da colónica galega polas·: esquinas da cidadé do·
Plat;;¡ nos anos do carpo ce.ntral do século. Era ·
ferreiro en Sada cando emigrou; pero non o fixo por causas económiCas, como case todos osque fuxian da terra: ''Defendfamonos, pero · é
e/esas cousas que un fai ás. ve<;es, eu largueir:rie
á- aventura. Como habia tantos que emigraban,
.eu quixen ser un deles...." Buenos Aires, ano 29.
"Eu era ferreiro, e polo meu of(cio non podia
· gañar... a vida, gois habié] moita competéncia ·dp
cimento armado, ·algo similar era a bronzaria, e
con iso puden sair adiante. O meu patrón era
galega de Campolameiro, -pero non se chamaba ·
ao parentesco e chamábanlle o- Chileno. Gañábanse cinco Pf!Sos .por día, e na primeira quincena puden xa comprarme un sobr,etodo -espécie de chaquetón que se viste por riba dó .resto
da roupa-, e cun trabal/o de quincena e média
fixen un traxe. Como vedes, a cuestión económica non era tan má, ·pero lago viñeron as consecuenqias do ~crack, do 29 e fo ron aparecendo
-as "villas•mlseria_s'<, que era como o pavo /les
chamaba ·ás que na denominación oficial eran
,"villas de emergencia'~
.
E aqui chega a verdadeira dimensión da ter·
túlia, ' as lembranzas dos. homes que alén-mar do noso /~do, chegando a dicer que se os galebruaban a pról da cultura galega.- As ·bágoas aso- · gos nQs comportásemos así haí 20 anos outra
· man várias .veces candQ. Flores fala dos campa- . visión ofereceria ao mundo a cultura ílrxentíJ
Ped i'moslle que nos conte cousas d~lá, como
- ñeiros ·de emigracióh que se foron .indo en cir-- na'~ · E·. continua ·semblando a.. da~ Presa. "Publicunstáncias ás, ve.ces magoantes e ás ·veces flo.re ~ cou un libro, "Chúvia e outras narracións" e se dunha conversa cun irmán que chegou de tecentes, pero_sempre coa....ansiada Ga.liza r:ios ma- deh!ou outro para publicar, pero isa. Ef moidi- rra altea de gafar o pan se tratase, ainda que a
xins. O recordo é para o autor de ''Versos en ffc_tl xa; e colaborou no periódiéo ''A Fouce'', estas alturas, co pequeno que é o mundo non
Gama de Gaita". A expr-esión primeira.da facia- da Sociedade Nacionalista de Arte Pondal... ,, poda revelar moitas causas novas: "O panoram~
· na a inda xuvenil do ·flores, da noticia dlinha ca- Como el, aponta ~nha manch~a de nomes if!1- cultural galego non che esta ·moi ben porque,
rraxe impos1bel de ·disimular. ManueJ Prieto_ portantes 11° ex(lio ~onaerense cor:no. Barril, desgraciadamente, os me/lores elementos fóron-Marcos pas6u tempo na ''villa miseria" do por- - ~astro, ~an_tón, Herm1da, ~.allere_s, - R1ve1ro, Za- se indo e non h_ai xente nova que substitua aos
to bonaerense. "Ante a sua obra poética, todos , pata, ,Olweira, Bar~os.. No1a, V1dal1. González vellos. En boa-- hor.a non teñeh que ir gañar o
. dicfamos "Qué grandeza de esplrífo, vivendp . Gonzalez, Ares, Cupe1ro -un galegu1sta e~em pan fóra. Somos tan poucos que non fumos ca. nunha coviña e durmindo entre papeis de. perió~ P.lar que ~a?a clase no ~entro Gallego de H1~to paces de impedir que os restos de Caste/ao vídio~:· o .certo era que ter ese ánimo de porse so-, r.1a de Gal1c1a, .e apartár<;>nn<? da mesm~ por riva- ñesen nestas condicións. E non pudemos evita, bre Un queÍ;:<Ón de embalar mazálJS para escre;· . lid_ades p~rsoats, un ~ptsód10 que 0$ ppderOSOS /o porque as ínstitucións, como aquí, están en
mans. deles': E lembra algun dos Bons e Xen~
ber unhá espécíe de rapsódia. que subtitula "mo- tenen moi ben -aprendido.
rosos que aind.a fiean na cidade galega má1s
. -tivos par.a unha rapsódié(' e titula "Romaxe'', ··
-Avelino Dí~z?
grande do mundo; Cupeiro, Pedreira, Xan Gon- ten moito mérito'~
.
·
·
- , Moisés . da Presa era, como to_dos ·dos qu~
'-Un PDFJté! de ·Meira; foi quen me fixo o pró- zález, Francisco Miranda , Xosé B~ nito Abrair~,
rt;1áis ad.iante_se talara,. outro galega inteiro vi-_ toga de "Catro estampas de beframar'~ Un mag- Manuel 'Martlnez Lamera, Laureano Rodri ~ gúés ~ que ten fe'ito moito pola cultura · gal~ga'. . n(fico poeta, un home que foí escravo da colec- guez.:.
¿T1 d
·d
.tividade, que 41iveu pará e/a. Antes de morrer,
en ormt 0 IJO cagarrón de Buenos Aires por perdera• e coñecimen.to e debia estar na G·a11·"7a
-Insistamos na tr-aida dos re'stos. Cómo se
defender a aignidade do .nosQ pa(s''. E vai a
anédota: #En Buenos Aires estábase a re{lresen- co seu ma~in, porque ñon paraba de facer refe- v1veu - al~ o penoso acontecer?
. tar un trasplante do. sainete madrileño do sécu- rénc_ia as vacas, aos nenas das aldeas. Estab,a f1ª · -Eu nen 'acudiri aos actos. Flxose.unha misa
lo pasado ridiculizando ao galego; o principal .. Galiza, e ca.ndo .á sua dona se lle pftrguhtaba pór en Santá Rosa de carpa .presente; .e duran te un- . ·
· autor era de orixe italianfl; µn tal Baéaretta, ·e -el, exclamaba; ''Alá segue, pala.Galiza adiante_'~ · ha semana expuxéronse obras de Caste/ao, pero
titulábase "Dofía Quijótq de Orense'~ Ao ver es_o .Tacho las é ~:iutro dos nomes·gue participa _ ei:J non aéudin porque es:a_ha magoado, e Pºfs~
te .t(tulo, organizámonos e démonos cita~ e che- da conv~r.sa. ~'Un magnt'fic.o intérprete de teatro · que nen sequer no/o part1c1paror:-.. os ga/egu
gamos ao 'conventillo' onde se rep_resentaba, galego. _Unha vez veu un nordeamericano a Bue- _ u1s quedámos tofalmente marx~nados, e qu~n
unha esp~cie de. 'corra/a', ali ridiculizábase aos nos Aires a dar unha chada aos artistas arxenti- mapexaron o asunto ft;ron os que estaban nq .
galegos conpalabras como jato, jallina... e empe- nos, e díxo que de todos eles, era 0 quemáis se outro lad_o cando Cas.tel'!º chegou a B'!enos A1•.
zamos a berrar ''Al bajo, al bajo'', - "''El bajo" é podía calificar como "artisi.a flato': Eh rea/ida- . res; Aq1.f1 .traballaro_n á trmá, ela autonzou,_ e ªe'r'
a_lá un lugar de rnalviver- de momento cdnti- de chámase Femando Iglesias, e con ese detalle non qwxemo.s montar nada porque poderta s
nuou a sesión, pero ante a nasa ínsisténcia bai- gañou·mais cartel; hoxe e~~á vello, pero non dei- _cont~¡¿producente.
ma
xouse o telón. A actriz .berraba que na ;sua vida . XOl! de actuar, faeendo agora papeis·de vello'~
. . Po~ese contemplar que se trata d_a mes
pa~ara outra igµal, ·e.alguén do público dixo que
·. ·
·
-h1s~6na, do ·mesmo proceder nunha banda e o~efectivamente algun día terian. ' gue levar a lecPedre.ira está unido á revista "Patria Galega" tra do Atlántico tantas veces cr_uzado para fu xir
ción. A Policia agarrou a alg1.ms deles e levounos
"si, é unha revista que· serve de-apoio. "ás c/a- ·· de fa me e t'antas v~ees visto con raiba desde
ao cagarrón -entre os que estaba Moisés da ·Pre- ses de idioma galego, nas que se u.ti/iza a' norma- . beira do~Plata do Amazonas ou do rio Grande, .
sa- e ao ser perguntados polos. motivos-do es- tiva histórica do galega. Era mestre de éscola ·e porque era P Único camiño qu~ co'nducia á Te···
cándalo foi da Presa quen contestoa; "Señor . ·tivo que escapar cando a guerra, casándose logo rra : Eis u11ha xeración, a de Flores (tantos ~u
comisário, eu son de Vlgo, unha cídade da Gali- cunha arxentina e estabilizándose ali. Hai unha tros galeguistas que cumpren o seu papel .na dig·
za; e se vostede se atopara, como a'rxentino que antfdo~a curiosa <ja soa .dona: cando veu por vez nificación dun pai's e dunhp idios.incrásia, e non
é, nq Teatro Garcla Barbón de Vigo, onc/e se re- pnmeira tmha rta exclamou en médio dunha cansa apesar dos anos pasados e das -boca~ secas
presentase unha obra ridiculizando aos arxentí-- sutpresa tremenda; _¿'Ah, pero el mar aqultiene ·de tanto berrar liberdade.
·
·
-nos... Aplaudiría?" En ton ordenau· a líberdade. dos orí/las': ·Se n.o'n fose polos fil/os e os netos,
· L. Méndez.
Ao dutro día, a imprensa poiteña estaba toda . quedarlnase a vivk aquí'~
L
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