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Páxina 20

_Andre,
·un precursor _
esqu encido
Eloi L. André, filósof, galeguis-

ta ,.. un descoñecido do que nestes dias finais de maio se cumpli u o aniversário da sua marte.
Xerardo das Airas dános notí~ ias_ dunha personaxe pouco cOnec1da da nosa história .
·

A situación río ·coneel lo de Baiona chegou_a un punto que .
moitos compara con O Grave. O último episódio foi a com~
prá duns terr.eos por _72 millóns, cando habia uri ano que o .
próprio axuntamento os vendera por 5. Solares que teñen
uha -longa históri"a.
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ARQUffECTURA RURAL

a Gal iza vostedes están-nos. avergon- na normativa, e em Galiia 0 e f.
zando c.Ía n9sa própria iden!i~ade,
er~ ortografico excepcións, t~~~'
converter:i~o:se nos . n:el~ores ·aliados . · lhe preguntaror:t se o galega ava
dos colomailstas espai:io_1s; No!1 ere~/ - ba ao ~star' nas escol~s~ e Xavier
no galega nen en Galiza, por 1so, fa¡
e · exphcou entre outras cousa 1
gan o fa~or e m_a rchen-se, mais a>j!f· em . COU era optativo., e' tambésrnq
ña, xa nos cansaron bas~~nte ~ --ªº l)l'e- x_o out~as cousas ,so~re este terna
llor un día callemos a xust1c1a ~~I~ fmal d1xo que nom se estába P t
man" e botamo-los a patadas. Vqpte- ciando o ,idioma, Que me Perdo0 ~
1
des son o~ priores ii:i!migos da 11psa vi;r se . nóm di.g9 aqu í o que dix~ él
· cultura e ~a ~osa na'?_ron. . . .
}
pe ~a l~~ra; a tarde na mesma emiso
Despo1s am.da tenen o c1nis~~ de
mst1tuc1onal; ·e no p~ogra,a "Crist
sair n<?s xomais ,~ob. o .no~~ de 1 ~1te- tamb~n se jal!,>u da cultura galega.ª
lectuais gale~~s · . Co1tadmos! ! El~s Corre1~,E'.spanol~ talaron de 0-cent
eran os que tman que estar en SanEo
Galeg . de Llod10-Laudio· no o·
·
· . · V' ase; ' .f a 1aron 'd a " Casa 'da Eializ
iar
Domingo.
.
_ ·
1
Para rematar, -eu prometo-ll~s no.n. ·: qu · ha1 em Sestao, Elgoibar Beasa
dirixir-me máis a vostedes, sena cair et onde houbo conferenci~s e
moi b~ixo .. Como, galega non teño
, ?o nosso País actuaron e~ 9
por-que pedir perdon nen a~ergonzar- panh1~ de grupos vascos. Por exe
m_e de nada, cousa ~ue estan a facer
plo dt~ero!11 em Elgoibar e na Pra
vostedes todos os d1as. qu.~rend~-n_?S da Galtza la <!Ctuar um grupo de e
meter o, complexo de provincia- rens~, ademais i31nse. a realizar con
nos". ·Nos COf!IO~ galegas ~emos que renc1a, e tan:1bem rn a Participar
·. reclamar. os .. d1r~1tos que n'?s ro~ba- Concelho deste povo Elgoibar, p
ron os seus an'ugos e :por nba amda meio do Concelhal de Cultura.
quer:~n a razón.
_ _
,.
.
Também na."Gaceta del Norte"
Perdoén-me un mc1so ma1s, ulttno "EGIN" informaron sobre
mamente chegaron ás miñas. '"!1ªº.s nossas letras, noutr~s ·sitios que nó
textos que se pretenden sem1-tecm- lembro agora, tambem se celebraro
cos; que semellan seren feitos para outros acto~ nos que estiverom 0
analfabetos.
questas, solistas etc., em case tod
Ao mellor unha boa propo~a pa- os Centros Galegas se festexou es
ra honrar a Rosalia seria a' tradución efemerides. Em linhas gerais póde
simultánea en todos os actos do seu dizer que em Euskadi os galegas viv
Congreso, mais non soñemos, apesar rom ~ dí~ das n~sas letras, e~cept
das suas afirmacións de europeísmo em V1tona-Gaste1z que tarnbem h
vostedes son uns terceiromundistas Centro ~alego ~que debido a refo
degradados.·
mas abnr?no h~1 poucos ~eses, aq
que eu satba nom se organizou na

Ve ño de ler no- último número de
ANT o artigo "Galiza, comunid~de
diferenciada" de Plácido · Lizancos
Morá e quereria facer uns comentários ' ao problema da degradacj:on arquitectónica na Nosa Teri-a, problema .xa subliñado por )5.aquin Loren, zo na "História de Galiza" dir.ixida
por Ot~ro. Pedrayo. Pero· eu quera
dar uns argumentos realistas e non
uns argl,Jme_ntos de etnógrafo.
A. proposta de Francisco Fernández del .Rieg? ~n 1963.de ~edicar 10 17
· · Voume centrar nas casas labregas,
de Maio ás Letras Galegas e a éJCollida da Academia e verf1cac19n desae ta'
deixando de lado as casas urbanas e·
data están a deixar un pouso positivo na vida deste país.
·
os pazos e casas gr-andes, que serian
Escrebemos cando se poñen en acto os últimos programas co gallo destema para un artigo mo'i longo. ta ·c elebración. Un resumo dos deste 1985 ·ocuparia longo espácio. ·PodeE ·xa ' dentro do naso tema penso
mos referilo asi: non é o dia 17 xa o que a~olle a celebraci~n ánua\, soQ
que haberia que ·distinguir primeirasemanas de cultura, ciclos, m'eses da "cultura galega".
.
, .· .
mente entre as novas edificacións.. e ·
Se nos primeiros .anos do sesenta eran altas institucións académicas a~
os árranxos das casas vellas. :
que daban o Norde da homenaxe a alguñ persoeiro," se nps ~etenta as_Aso· Falanpo entón do pri'm eiro ponto ·
cicións Culturais ampliaron o sentido reivindicando .dire1tos e .deoeres,
haberia que facerse unha P,ergunta:
Quén construe unha casa nova ria .aíagora son case que todas as institucións galegas as que, dunha ou doutra
dea? Normalmente os labregos que
forma, se sinten na obriga de planificar ~s suas actividades tendo en canta
abandonan a casa vella, ou ben xente
a vibración peculiar· desa data. Quedan, curiosam:ente, institucións e alque ven da cidade (emigrantes, xubigun'has de altas posibilidades, que nen se molestan en adaptarse: crense
ladcfs ...·) e -polo tanto xente de econosuperiores aos vaivéns da populación. Pero son excepción~ lamentábeis: o
m ia poüco sobradas. Entón é · lóxiéo
comun é o contrário.
que se produza a coristrución de chaA tipicidade dos actos programados vai tamén variando: antes e_ran aclés con materiais baratos· (ladrillo,
tos académicos, conferéncias, teatro. Agora p~edominan os actos folclóriblo¿o ... ) Por outra banda, quén conscos: as bandas dó país nunca tocaron tanto para enaltece_r e para alegrar ·
true casas de cantaría?. A resposta é
.c lara: xente de cartas. PartimjQ,desta
os concursos culturais unhas celebracións festivas co ar de romaria e a
.. base~ qué persoa se SÍJ""!te con capaciapresentación cultura da -vida intelectual d.e Gal iza. ·
_. · ·
dade moral para impedir estas consEn dez arios a esta parte o aumento e a consolidación desta realidade
trucións - "baratas•? Eu desde logo
cultural é evidente. Pero os aspectos negativos non quedan ausentes.
non. Non quero ·f acerlle o xógo aos
As festas das Letras Galegas, os concursos e restantes formas festivas
"millonários ". ·
poden esqueder, e de feíto asi o observamos, a realidade conflitiva da naSobre o tema dos arranxos das casa "situación cultural. Ché_gase nesas celebracións mecánicas a aceitar a
sas ve!las o problema ' é parello. Eu
P.BUXAN
compe~éncia da cultura ·española no mesmo acto de. reivindicación daga· asisto no meu pavo a degradaeións
A Coruña
lega, como se a sua convivéncia fose de iguais e a sua intercomunicación
nefastas nestas casás~ Ventás e portt;is
de
alum.ínio,
remendos
de
cemento
e
non estivese sometida á supeditación dunha a outra.
_
ladrillo, etc. Cál pode ser a miña atiEsta forma de celebración das Letras sen conflitos é tamén unha celeA CARREIRA EN VIVEIRO
RECTIFICACION
tude?
.Impedir eses feítos na miña cabración sen frutos: pasa aquilo como calquer romaria de verán s~n deixar
sa, e intentar convencer aos viciños
Sinceramente quereria crer que a inNa crónica de ant {n. 269) sobre .o
case que pisada na povoación.
·
·
·
'para que conserven as. suas coma semformación
que dades en A NOSA TE- deseruolo da II Ca.rreira Popular e
Ante este xiro do dia da's Letras eremos necesário suxerir ás Asociapre, pero daí a ·impedírllelo hai un
R RA n. 269 de l¡ue o BNG e a UPG
Defensa do Idioma GAlego, no p'
cions Culturais e a cantos toman en sério a recuperación da normalidade
abismo e eu ·non estou disposto a ernon foron invitados a participar no fo referente ao seu paso pala Mariñ
do país que · cómpre unha nova forma de despertar a conciéncia eternagurme en gardián ~a arquitectura rurollo de Reagan é froito dun malen- Luguesa, dise que "en xeral hou
mente ameazada de anestésico, cómpre que tanto a "carreiJa do idioma"
ral.
.
·
.
tendido, pero_tal como dades a infor- pouco entusiasmo".
como a preséncia do nacionalismo nas festas asuma .a tarefa de concienEntón cál pode ser o freo a esta
mación é como se os responsábeis ~o
PQis non. En ViveiI:o, de onde pílf
ci~las. Máis q1;1e novos actos paralelos, busca de penetración nese mundo
· desfeita? Penso que desde logo, non · BNG e a UPG o afirmaran. Pois ben, tiu a carreira o 26 de abril, correro
a retaila que nos di P.L.M. no seu .ar::do folklore para intercomunicamos e afondar na grand~ tarefa de cpnno que re,spe'it,a á Coruña, eu como máis de cen persoa.s, leuse o manifes
tigo, porque cando se _co:iquiran os
responsábel do MCG encarregado de
cinciación do país.
to ante vários centos de máise foro
- obxectivos que nos sinala, · poucq
convocaF aos distintos Partidos e eo.: ainda moitísimas máis as que a p
quedará das . nasas casas. Polo tanto
-lectivos de esquerda, teño que dicer sencíaron no percoirido até a vila v·
· hai que ser máis realistas ·e ir ao cerne
que o BNG e ·a UPG non séJ foron
ciña de Celeiro. Ademáis, boto
do problema: Por qué se pon unha
convocados senón que participaron unha dúcia de foguetes {como be
ve'n tá de aluminio nunha casa de can~
-representados por César. Pintos no infonna ANT), actuou un grupo d
· tari¡:¡ e non unha de castaño?-COjdo
caso do BNG e outro campa ñeiro no mozos gaiteiros e conseguiuse qu
que. é sinxelo de respostan é'111ai$ códa UPG- nas xuntanzas prévias -á
unha agrupación non federada,
·Manifestación que houbo, e que par- "SAiñas" de Xove, relevase a "Se
modo e .máis barato. Cál será -entón a
ticiparon defendendo o de facer unha menteira" no concello viciño ao d
solución ·para .evitar isto? O tundaConcentración pero non unha Mani- Viveiro. A participación foi esenci~
mentál será concienzar ao .proprietá.Fotografía
Empresa Xornalística Editora
festación.
rio de . que é dono dun_ha construmente infantil, resultado dun íntens
Promocións Culturais .Galegas, SA.
Xurxo S. L0bato, Tino Víz, Chus
ción.. senlleira. As outras ·sotucións
En A Coruña nos meios políticos traballo de axitación cultural e pro
- . Garcia, Mancho .Rama, X:. Marra, X.
Consello de Administración
neste
m.
o
mento
descoñézoas:,
todo
o
mundo
Sabia
antes
da
ManiM. Albán, E. Reimóndez, Che._ X :M:
paganda realizado nos centros de en
Presidente: Cesáreo Sánchez Iglesias
festación que o BNG e a· UPG non sino os días prévios. O axuntamento
Fontán, X.L. Dlaz, Nelson Gomez,
- conselleiro-Delegado: Ramón FerMoncho' Iglesias, Alexandra Díaz.
LUIS LOPEZ
nández
.
quixeron apoiala. Así; a información · de Viveiro promet~u primeiro a co.
Vigo
Secretário: Xosé M. Dobarro' Paz
Ilustración
·
·
, . ·
dada en A NOSA TERRA lonxe de bertura 'da policía municipal e logo
Conselleiros: Fernando Cuñarro,
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Ci:aldéixa'r mal•aos convocantes, só con- · n'Cfn executou o prometido, o que le·
Francisco Carballo, Lois Diéguez,
rbs ' Si.lva, Ferreiro, Fefo, ~ulio
.
.
.
1
tribue a separar un pouco máis a to- vou . a "Sementeira" a facer público
Antón Fernández . Sánchez,, FranGai9so.
CONGRESO
ROSALIANO
cisco Trigo, Aurichu Pereira.
dos aqueles que con . Manirestación un comunicado no que califica á
Axéncias
·
Director
·
·
Este congreso "Rosalia e o seu temNovosti, ADN, Jana, Prensa Latina
ou con Concentración debemos unir- maioria municipal govemante en V1Alfonso Eyré 'López
po" debe·ser un dos máis raros que se
Deseño e Montaxe nos sempre na dura loita contra o im- veiro {.AP) de cínica e irresponsabel.
Redacción
Xoselo Taboada, Guillermo 9ómez
teñen visto. A parte d_e repetir aspoperialismo_
Xan M. Carballa, Manuel Veiga
· En Ribadeo participaron douscen·
Publicidad e
·
néríci~srpor distintos -p0rytos (hai que
Correspondentes e coJaboradores
•
tos corredores da língua ao son das
Xosé Fernández Puga
supo,r
que
as
máis
conflitivas
irán
aos
Comité.. Local ~e a Coruña do MCG
Manuel Hartas Vilanova, Antt>rí
gaitas de "Follas Novas", grupo_ que
Redacción
e
Administración
Baamonde, Francisco Carballo, Xe. arrabaldos), ternos un bispo na C,omiDoutor Ca'daval 21, 2°, oficina 11
nestes días atópase en misión d1plosus González Gómez, Manuel Rivas,
sión de honra e
me dirán V01fédes
Apartado 1371 ·VIGO (2)
Xesus Vega, Xesus Campos, M .
"'
mática cultural na Arxentina.
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A INFOR1\1ACION DO
Chouza, R. Cid, X.M. Aldea, X. LaXa que logo, compañeiros e ~igos
Imprenta
rezar · un responso potas '"toleadas
rrosa Vila, Lo is Diéguez, César Va17 DE MAIO EN-EUSKADI
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Editorial Jparaguir-re, S.A.
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ouM. Carreira, .Carmen Prado, Antón
HERNAN NAVAL
A NOSA TERRA non · se identifica
Fernández, Xosé Lodeiro, A. Mantelevisión do ESt:ado, e digc} desinfortro ilustr.e defensor da nasa cultura:
· necesariamente cos artigos de opinión
(presidente da Agrupación
ciñefras. Manuel Miragaia, Fernando
· publicados nas suas- páxinas, respei-Don Paco Vázquez., . marqués da 'CQ- . inazón por non ~izer. outra causa,
Cultural SEMENTEIRA)
M. Vilan'ova', Xesus Torres, Luis
tando a inc:lependéncia d_os seus autoruña. E outros poucó · máis ....teñen,
pois o día dazasete de Maio .!'Día
Mu-riel, A. Loureiro,i.. Paco Arrizado,
_VIVEIRO
res.
,
:
·
máis
disimulan
.algo
me1for.
·
··
DAS
NOSSAS
LETRAS."-a
televisión
X.A. Suárez, Laxe 1..:irande, Su.so Pi Non ~ mantén correspondénc1a so.ñeiro, Phil Manzanera, X . González
Alem diso, vemos cómo dia ·a dia · ¡(jo estado ao parecer non se enterou
bre orixinais non'solicitados. ,
FEDE ERRATAS Alvarez. Domingos Prieto, Carlos
Está permitida a reprodución, sempre
-están . a p:rimar. o español en fodo o
<ji;! ·-nada, pois que ·eu saib~ nó11 c;Jeron
Durám , -Xesus Cambre Mariño Beque se cite procedéncia.
.
que
se
refire
ao
congreso,
.cousa
non
No
~úmero
¡m~rior, ~a pá~a: ~7~
noti~ias.sobre:tám
prezado
-ningunhas
'
goña Moa.
nova nos nasos organismos cufturais
día, desde 1090 no i:~lediario das tres . ápareceron vários erras. O pnmerr?
(pór o galego ao lado.. do castel'lano é
da tarde nada dixeron, e-no das nove máis irave, pola confusión que po1~o
contribuir· á desfeitá do primeiro)_,
da noite ' tampouéo, · e tenho dú_vidas caus.aI, ' era . o do titular xa que .on e
pero agora · vemos cómo nun c;or-.gre~
que saira no derradeiro. Desde lago decía "O Celta: un clube porco gal:·
clu e
. so en honra da nosa meJlor póeta naáUTRO PROOUTO GALEGO QUE ·
€ffi Euskadi, si que informaron, tanto · go", tiña d'e dicer "O Celta:
SE EXPORTA.
cional, podemos encontrar informaa radio 'institucíonal do País; como os , p9u~o galego"~ Ademáis tiñas. a.s. e~
cións -escritas só no mellar idioma imjornais. informaron de, tat efemeddes; · lUuas trastocadas € non apaescia
perial, é · cando non, nun ,vergonzosó ·,no programa .dous· ,de J:usJ<o:lrratia <fifüi'i do áutor, Pucheiro .. · ;; ·,
bílingüísmo. Os· te~tos destinados ao
em bilingüe¡ e núm programa que hai .':<~o artigo· de LINO. BRAXE; ~º}~:
-estranxeiro poderian · ir nas duas 1ío_que. se . chama -,,_~'.l<aler:; --EskaleP'::,que .:peciel d~ letras, í~frous,e tan:~~ ~
iJUas (qlfero pensar qué os ·e specialisempeza as no.ve da ~m.apbá até-as trece :-.:·h a _pequena· confus10n:.por orrus1on,fi. tas ·en Rosalta itaméri coñécen o gale- . horas, e neste p,rQgramé:l· fatou Xavier ¡;'o :P-ª1".rafo que antecede ao poema.
. . ue
ga, _qu non?), pero· ninguén minima- -Seoane,. q1Je 11-J(l pr:egun_taron de rtQdq . ~ n_aLqué _tiña que, dicer:
me'nte decente pode contrjbuir á derespecto aq n_o$5o,ldioma, e en:i lirihas '::.. ::.i<~egmo apontamento final dma q
turpación ·do· galega promociq_nando
gerais faloo do' p.pu~o ou,.nada que.es- ':"Xavier Seoane .é a ave do parais_o (~r
textos nos dous·. il:fiomas, d~nfro d.o · tám a fa~er .os p~rtidos estata.!istas 1;11z-af que se faia do estado _·d~'sua n
·
. . :-:.: ,_.·. ste
espácio cultural que nos é próprio.
· ·,P,olo nosso idigma ~ ij nas~ cultura, ,, ~z·oix.:
também di~o que-se algo-. fa:ziam.-era
P({ro coin9 dixen a ~o~s1a _deda
Señores do Con.sel19 :da Cultura
' · . e' un can t o d e. f u~ui:
·"""· o-' e naX.
para galería, tCJmbém fal9u do con- ,h ,om~
Géllega (poden pór gallega, non nos
·
O PASTOR ELECT,RICO
flito lingüístico que haí em Galiza,;·é :e'lll'Íllor que acabar cims versos de Je
asustamos') e da Univ~rsidade . de
·Santiago (ga1 lega tamén), . vostedes · dixo que era d.isti nt9 que e.m Et,1ska- · vier qué teñen este. halo de avance,
ARTADO 322 NADELA (LUG_?l
di, pois em Euskadi todos coinciden viaxe; de odisea, ... "
non están a hor:irar nen a Rosalia, nen
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.
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'

ópleno do ·Axürit9mento de Baiona decid[u comprar por 72·
i!IO'ns de pesetas uns. terrenos que un ano antes venciera
rnorcinco. O vendedbr.é o Alcalde de Gondomar Xosé De .Lis,
Pornpad re do de Bai <'.>na. Estes terrenos están calificados
corno zona verde e de uso público. Ademais disto, ·para pagalos, o
Axunta me n~oyai ven_d_er unh~ parcela adquiri~a para facer
vivendas so c~a1s .. Aqu1. irnos. ro~ ao_des~oberto o que se pode . .
oculta r detras desta operac1on 1-ca1s foron os pormenores, as1 ,
corno qué é o q,ue a oposici~n lle faga exclamar que a situació'n
deste concello e semellante a de O ~rove. ,
-,
,
~
·sen ·dúbida nengunha, B_aloná é unha
vi!a pint<;>!esca . .A sua pa1saxe, as s~as
construc1ons, o seu entorn.~ e at~ a ·
vida mesma desta poyoac1on · a~1 o
atestíguan. Onde se vi.u unha v1rxe
como a da Roca, un ca'stelo c~mo e
dos' co ndes de Gondo111ar, u nhas ruas
con casas b lasona~as c~:m g~andes escudos, unha r;>ra1as rem_ansadas de .
pa ... Ond~ se v1u que det1vesen a unha vaca e que un ano despois ainda
·continue det ida, e que nesa cautividade xa trouxese ao mundo un precioso
becerro ... Onde se viu que un Axuntamento vend a uns terrenos por cinco míllóns e ao ano os compre por
72 que un concellal berre nun pleno
"a;riba as mans, isto é un atraco!",
ou que ur-iha concellala tire do bolso
un cazo e exclame: " esta é a lei que
impera neste Axunt ament o!". Pois
isto é Ba iona ; supoño que por algo
foi parar alí a Pinta cando voltou de
.América. Non1 sabemos se a culpa do
que pasa foi ae Pinzón ou de Manu~I
Fraga.
Hoxe a mei rande· parte dos viciños
de Baiona "contrários á arde estabelecida na vil a", opinan que a culpa é
de Fraga. E, asi , todo empezaria cando a este personaxe -lle entrou a ma.nia dos Parado res de Turismo. Pensou que Ba iona era "boa vila" e deeidiu semiexprop riar o Castelo e finca anexa denominada dos Condes de
Gondomar. E ali ·implantou un parador.
Nesta compra-expropriación Fra- ,
ga ced íall e á famíl ia Bedriñaná, a
proprietária, 23 mil metros cuadrados para qu e cada un dos doncis construise un chalé. Puso, iso si, unha
condición, que as ed ificacións ~ ebe
'rian de estar separadas polo menos
10 metros da mu ralla.

......

.

.

que da Palma, "porque de saber que
eran para edificar neles uns particulares nunca ps venderíamos", manifestou. ·
. 'E~tes terrenos son- lago vendidos
por Xosé Lis e a sua dona Rosa' Fernández á sociedad~ Ma·n.teferro, criada exclusivamente par.a esta opera~ións. O importe é de cJnco -millóns
de pesetas, cando os solares xa foran
.
comprados en ·9 millóns· (?). .
Co.mo presidenta ·desta ·sociedad e
aparece Mª Isabel Beat.Q e a Secretária Maria Xósefa Abraldes, presuntamente relacionadas neutros negócios.
con Rodríguez Quintas, segundo afirma a Oposición. Tamén aparecen como integrantes da empresa Xosé Lis e
·
a sua dona.

,

s íntese . perxudicado po'r esta decisión que se acordq esta compra tamén se
·e pede_ que; conforme á ·lei, se lle exaproba, como - forma de financiala, .'·
P!Óprien os terrenos. lsto pqr máis . vender unha ·parcela situada nas imeq!Je os -solares sempre- tiveran califi - dié!cións da Virxe·da Roca.
caéión de zona verde e uso _público;
Esta parcela, de 1.150 metros cuapolo que no.h se entende ·moi bén o 'drados, correspondeulle aQ · Axunta- .
da plusvalía.
mento, estando ·previsto que se consPara tasar os.terrenos críase unha . truise 27 vivencias sociai·s das 1.06 que
comisión técnica. Un _árquitecto He- · teñen .conced idas Baiona e G.ondo- ·
rrero García, a·quen solicita Lis a ta- · mar e que non se van levar a cabo
sación afirma -que vale.rl 72 millóns.
porque o Axuntamento, non doa os
·segundo o socialista X. Manuel Mar- _terrenos necesários.
'cote, non houbo outra comisión · · -. 0 ap-arellador valora €$ta parcefa
"porque no axuntamento foi o"'apa-" · en 24 millóns 300 mil peset21s, pté.cio
rellador quen se deu por conforme
que parece excesivamente alto dado
coa. tasaci.ó n".
·q ue neses metros cuadrados o solar
Para impugnar e~te aco~do, que
de cada viv'enda subiria dun millón de
foi calificado como ·"atraco ~', perpesetas, o que parece bastante éaro.
guntándose ademais Marcote no ple- ·
Pero ·cesta sobrevaloración, segunno "cántos cartas· irian parar a Gon- · · do alguns; pode _entendeFse co acor. domar e cántos se quedarían en Baiodo plenário.: se non hai ningu~n que ·
na", estanse seguindo diferentes vias . puxe na primeira subasta rebaixara-·
.xudiciais.
i''
se nun 20 p9r cento o précio, que
_-.ainda pare~e alto , e se aqui tampouco ·
houbese quen pu ~ e; "facúltase .ao AlA pa ~cela para as vivendas sociais
calde para que realice ·a confratacióri
·
· Peró a operación non . parece que- · directa". · ' . ·
da r aí, xa que no mesmo pleno nó ·
En_ Baiona afírmase que a única ..

Comezan as·especulacións

·Ao pouco té"mpo destas compras xa
empezan as especu !acións entre . a
xente de Baiona. Fálase da construción dun Casino e que detrás do proxecto · estaria Pío Cabanillas que, segundo se di polo Val Miño·r, é o vale·dor dos alcaldes " independentes" de
Baio na, Gondomar e Nigrán, ó denominado "triángulo inscrit o na circunferéncia", por un paisano que a bon
seguro ainda hoxe non leu o libro de
Freixanes.
.
Hai agora un aho o Axuntamento
intentou concederlle licéncias de
obr-as a Monteferro para construir cha lés de duas pfaotas .. ·A empresa
pola sua banda, comprometíase a cede rlle· o resto do terreno ao Axuntamento pa ra face r un parque infantil ,
e até a pagar · a construción do parque.
Os viciños opuñéronse , celebráronse corícentracións e manifestacións. Nunha 'destas protestas, paq ifri'meira comp ra dos terrenos
dá rios do Alcalde ag rediron aos .maniVai ben todo: Po is até este ponto festantes, estando a denúncia nG xulparecía que si. Daqui end iante estes gado. Os ánimos estaoan bastante en terrenos serán·m.otivo de coriflito na frentados na vila, como nunca estivevila. Empezan est as lio rtas cando aos ran, sobretodo cando o Alcalde décicompadres Quint as e Lis, alcaldes ·de diu derrubar os· muros, trabqllos que
Baiona e Gondemar respect ivameri- ·comezaron a unha hora prudente: as
te, se lles ocorre ir a Madrid e mercar duas da mañá.
Andando o tempo tamén ,aparecen
estes terre nos.
Segundo Nicolás Bedriñana, en de- rumores de que a Xunta ten previsto
claracións feítas a un xornal galega o a adquis ición desta parcela, polo que
7 de Abr il de 1981, vencieran os te- p deputado do PSOE Miguel Barros,
nenos pensando ·que eran para o . apr,esenta unha pergupta no parlaAxu ntame nto, para ampliar o Par- mento para ver qué hai.de certo, e de
ser afirmativa a resposta saber qué
destino se lle ia dar a eses solares.
"
Contesta á interpelación Carreña
Maribona, Conselleiro de Qrdenación
"Ten que habe.r algo . máis detrás", ' . Esta xente pódese ver xunt'a en · .
do Território, que era ádemafs un dos
di.cía ún concellal; '.'algun día .isto . mú!tiples negócios, e sempre están
que· presuntamente aparecía encartaten que saltar e a cousa vai ser soaconectados, directamente . oµ por
do na operación. Afirma que a Xunta
da, quén sabe ·cé!ntos .e · quen están
meio de familiares. 1'Axúdaase ·munon vai comprar estes terrenos e f!Ue
implicados", sentenciaba un milituameote e hai v.eces que sacan- divai 'ser _difícil modificar o destino ·da
tante sócialista; ,"isto .é moi pare.ci- · ñeiro cunlia rapid·ez. .inusitada para
calificación . ·urbanJstica ' que teñen.
facer. os máis estraños negócios",
Retírese tamén a cómb .no ano 82 a . do a O Grave", afirmaba xente inteirai:Ja da "movida· dé Baiona".
· , · c_omentábase nun bar. . . .
.
XuRta anUlo.u o· acordó munic-ipal de
·Ha( semanas ~que en· O Grove fa·· O que n·on queren é dar nomes:
aprobación definitiva da delimi•tación
laba-n dun plan para ir apoderándo-- - "mira, en Baiona coñéceos todo o
do chan urbán, pol0 cal modifié:ábase
se de concellos; por'. parte dunha
mu_ndo, non fai faltá .dicilos, e 'os
a categoría ctos terrenos circLJndantes
demais tamén se poden dar canta se
ao Parador, paciéndose así edificar · ,"máfia", . para p9der ási traficar
máis libre.mente a "espécie de sicíseguiron os Ghaiichullos . polos x0rne les.
·
Ha".
·
'
nais". ·
·
·
Baiona é unha das partes pe Gali' Desfíxose a venda ..
A ·isto hai que: ~ngadi ,i:- crnha. far- · ~
za onde o contrabando ten máis pum,a de 'Obrar ~a Gar:ea ~~v.i.l'· que un . ··~;,,
xe, ádemais da Ria de Aroµsa. Son
· Estaba ,visto que C?>s fer:renos non ti.militante ao · BN.G ,éaf:i.fü:aba .. '..'de.
numerosos os alixos incaut~dos. Hai
ñé)n "fác.il saída", pelo que Montef~
moi . prói;>ria d eútro " te'mp'ó~l; ··
uñs dias arnda colleron a unha "plarro. decidiu' ven~~.rUe, outravolta, o,s
neadora' con tabaco · valorado en .' tando .cómo. s~·.~Rr~~~n~ar9o ' n~·~h-~· .. __ ,.
s0'lares. aos seus .pr0priefários,-ante.riomáis de 18 millóns de pesetas. A
é!samblea do ; Colectivo pota ·paz¿ ;;; , .
·res, Xos·é Lis e a süa d1;>na.
·
droga tamén ten aquí un bon mer"ent~aron n'o. bar . e, puxér::oorms a·· ·'. ·
. · P.ern xa debía. ele . e~tar en marclia
'
cado,
s.obretodo
no
verán,
coa
che. todos contra .a- pare<fo~"/ .· . ·· . · ~ ·. ·" \
, unha nova argúcia 1:1ue foi a que de, gada dun gran núm_e.rq ae tudstas
Outras veces ded Í'Caflse a. pedfr
sembocou na .slwadón actual: com· ·
·con .gran poder ad_qu 1s1t1vo.
carnés "de identidade'.; p.ql'i:>$::'pubs';,.
·p.ra dás . . terr.enos pol0' axun~amef!tO
Arredor disto, ou ·conectada ao
á xente"que non tefía Ci:i'ra de."niño ·
de Baiona por. 72 -mi.llóns de pese~as.
contrabando, ~ móvese unha espécie
bien". Se non e lev~n, xa 'Saben; ao ·
. O· p'onto de partida, foi a presenta.~
de "máfia-s" que ·colleu empuxe socuarteliño e. mu.fta .'dcl .t res mil pese.: .
-ción po·r p·ar.:i:e do · axuntamento dúnbretodo nos últimos seis anos, aindá
tas. "Baigna segue nod ascisrrio", diha' plusvalia de 6-mil'lóns 600 mil peque al·guns se foron descolgando ul ~
setas. ,
"..
'·
cia outro nacionalista.. ·
· timamente.
·
. O compadre
.de 'Quintas, Xosé Lis,
.,

..Te n que haber .

~a.lgQ.· mái$

detrás'',·

'

"

rela.
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Os lazos alcalde-concellais I•
Segundo a más l!nguas . de Baioi:ia,
en comentários que percorreh todo
o povo, ou ,que se poden escoitar en
voz alta nos plen'os, os lazos . que .
· unen aos concellais -co a·lcatde son
de "fidel ida de económica';. 1
Asi, fálase de que o pase do conceHal aliancista Osear Carreñd ao.
bando de Qu .intas -0 que propic:iou ·
: que púdese aprobar os presupostos,
a v.enda, e -outras cuestións, posta
que con el ten a mai0ria ou·travol. ta- débese a que pb'lo meio andan
· catro mi11óns ·de pesetas e -que · lle
·empregaran ao fil'lo, estudante en
Santiago,. na Xunta.
. ·
. - Do concellal Du.arte clise que seu
pai, tratante de madeira,. foi -quen
todos estes anos,. Áos que os montes
· en man comun -er.an administrados -polo concello,-foi ·quen cortou sem~
pre a r:nadeira neles. A xente vai
máis alá nas suas faladurias ...
· . Outr.ó concellaf, . Francisco Jar:
dún Pousa, 'coñeci<;i-0 ,por facolin,
"anda _na vox popul.i:' por, ser o
: .constru.tor da maioria das obras He·
. gais que hai na vena Erizana.' Affr.
mase na· vHa que se alguén· quer.
· construir algo € non está moi de ·
acordo coas orqena_nzas só ten: que
porse en contacto C<\>n Paco1in, -pa-

ra que este vexa o construtor e con ·
Garcés, para aparelladqr. A obra se·
rá legal pois que a permanente dá ·
sempre o visto bon ás _obras que .
apoia Jardón Pausa.
.
·
Xosé Rodríguez, Cordi-.ñ o; é car· :
niceiro 1 ten .a chave qa praza, e din
·os seus opositores que fai o qwe ·
· .q uer, mata os anim·ais cando ti.e dá
a gana.
;.-_
·
·.
·
Xosé Vi·las Mo.ntero, .-€ un dos·
donos ,da sala de festas "Jnterprais", ·¡
que ainda nen ten Ucéncia de ~br:as :
para a sua · con~trución, segundo ,
afirman os conce.ilajs da oposición, ,
q·t,1e ·dirn tamén -que ·nen consta a ·
ptus'lta_lfa.
{
·
·· ;
Para facer esta rrr:iac.t:.9discot-eca ·
p rimekr;> cons~it~ iuse unha soci~da· .i
de, Rawma B·a1ona S.A. na ·que hgu- · .
raban Rodrígguez .:Qui.ntas; irmán
do A lcalde, Xo.sé Lufs Vi1a.s Monte· , ·
. m ,e o seu -irmán Maur.(ci:o, corres_pondente de Faro de Vt,go. logo os
demais sócios irían .despreMdéndose
d~s accións, que son compr,a das por ·
Montero. Ao cambiar de · empresa,
- as acci0n.s l.egais que poden dedvar·
se pi:>ster.iormente di.sta ·ilegaiidade
·non recaigan sobre os actuais propietarios, ou is to é o que af lrma a .
oposición.
·
1

nos e as · decisions·, s~ . tomaban :
permanent.es, ao estilo o Grove na~
aquelas par:a as que non está fa ' ate
1
da; O!J falar da "Feira do De cubt~,
m· ent o " , que non se tomou
· acord
seo r¡.
que s~xa .· IJlunicpal por roáis q~ de
seu director tena ofidnéi na e 0
Consistoria:1 e cobre do Axunta~s~.
to, como outros ernp.i:-egadós máis 11
ra este .m~f)es_ter; ou talar da vaca Pa·
Pero se a situación en -O Gro~~se
~~ncadeo~ ª·º perd·er Bea a maiotia
. ·Po·. nt.o e·- s··eg. u·1·d· o... at.1. ,.,..n·d. .n ' . · ·
intas er.i · arona acaba de recupera'.
t:.....
""
·la a ,costa du n concel-lal de AP .
Poc:i'e~lamos ~egu.idalandó d~:Baiona, . · Partido que ·Por outra banda p¡¡r .
de cómo Mári.o Pu·eAtes, · o constru- ce coi::itent:o co.n Ro~ri~ez Ouintae
-ter, pode .séguir facendO v.ivendas no qe ,Quen s.e. ~omenta' que xa está af~;
toureiral e ·outro constr.ut-0r, Conh~doaoparttdode, Fraga,perocunha
treras, -des.pols · de donar dous milllÓns
d1_f.erénc1a c_o seti ·:"com.padre" Xose
. d~ pesetas e facer Q es:t:.udo de deta- .L1s, _que Ou1ntas amda lilon va i anun
He da ·zo-n a, non pudo seguír ~ons- . cia1o. .
'
··
·
·.
··
. tnündo. Már4o PueAtes ·fail')o co mes-_ As¡ non e c;:I~ estrqñar que nunha .
· mo ''estucfo-cle detaUe'~ reáltzado por c~riv-e!sa mamttda poJa . concellala
·contreras. ·7 l
allancrsta' Ramona Marcote -:-na que
Ou faJar do vertedeirn ,(Je tixo de ' He ley.aba 1.;1n .ampl_o _'dossier' de irreCabo SiMeiro, polo que o axu11tagul:andade~, m~lumo0 fotografiasmento está senda multado -con soo· con ,~arre1r!l Rwas est~ :He afir-mase
mil pesetas cada 15 dias-, adema is dos ~ue. en Ba1on~ non . pa~ nada", que
cinco mil1óns inicia-is; do conflico. co as -1cleas de Lis son · afms ás deles e
quiosco de Milin," s-i tuado frente ao que ian seguir invértindo na v~la xa ·
bar do irmán do AIC:alde; da "y" de que "-luce moit0. . '.
.Bafona e do lio que1 trouxo; dos proAgora Ramoná Darcot·e sai do .
blernas dos c;:oléxios; _ou dos presu- · .pleno e saca un cazo de bolso dectapostos aprobados hai pouc0 tempo e rancio: "ista e a lei que imper a eiqui''
dos que ti,veron notfoia os nosos leiA, EYR E
tores; de cómo non se cele!>rnban ple·
persoa que pode estar interesada· nes- . '
ta parcela .e o construtor Mário Puentes, "que .é o único que fai obras na
vila", din. Din tamén que ó citado'
· constrútor está moi ben relacionado ·.,
co. alealde.
Para ácabar" de redondear a operacÍÓ'Í1, neste plend facuhous·e tamén .
ao Aic~lc!le para .que. ''coa amplitude
. que fose preciso"; xestione un crédito· para acabar-. de pagar eses 72 mi1ións. ·
·
~
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Liberación ,n acional e autoo.r ganización
(Carta' ~b~rta a ·Xes.:.s Vega)
Querido Suso, n a tua tribuna publicada no n. 270 de A NOSA TERRA, o "Síndrome do dicionário",
animabas· a facer "unha reflexión
aberta sobre esa identificación · absoluta e irreversíbel que se estabelece entre liberáción nacional e autoorgani~ación". !so invitoume a escreber algo para contribuir a ese debate, como moi ben dis, dentro da
mesma tiincheira. ·
Empezarei por terciar no que ti
mesmo mencionas, a.ir.da que sexa
para negalo, corno xogo de palabras. M. V:eiga Ji.a coluna que respostas pergurrtábase· cómo é posíbei ·e star pola liberación nacional e
non po la aufoorganización·. Frente
a isto ti f:as, 11Hmha nova pergi.mta: cómo é p osíbe[ estar P.ola autoorganiaciiólll e nOll1 piola liberación' nacional? Co111. esta no'Va pergunta recones unha reaiidade inneg~bei: non
todas as forzas politkas que se din
galegas son forzas de liberación nacional. E qué? Suso. Ainda non se
aprenden a distingtJ.ir en'tre cóndic1ón necesária e suficiente? Ou o
que é o mesmo, nengunha forza de
liberación nacional no mundo a
realidade é moi teimos~ prescinde
da autoorganizaeión. u cal nori
quer . di9er que a au to~rga!lizaci~'m
por Sl SO saran ta a coetencia nac10nalista (s1, nacionalista, postos a .
1
superar, como ti moi ben tecolles)
o i'síndrome do dicionário :.;).
Falas _de que se esa cuestión, a
j autoorganiz1ic1ón, é tan importan1
te '~COl}l<? ~,xplicar o _f~ito de gue tal .
pnnc1p10 non tena oucpado un
lugar sobranceiro nos debates e confrontación~ político-ideolóxicas desenvolvidas no seo do movimento
nacionalista' nos dez últimos anos?
Por un.ha sinxela razón, Suso: quén
vai discutir no nacionalismo· iso?
- Quizá pode discutirse no MCG, en
canto e a barreira infranqueábel para unh~ posíbel integración (desexada?) no BNG. Pero non proxectemos: no nacionalism.o iso, é certo ,. non se discute.
A au tdorganización non é un capricho, é a resposta lóxica á opresión nacional. E certo que a auto- ..
or~anizac;ión é só o primeiro paso:
o ultimo é a liberación nacional. Estes dous pasos dif eréncian, á sua
vez ao nacionalismo burgués, que
e~tá ~ola auto-organización, do nac10nalismo . popular, que estende a
premisa da autoorganización á liberáción 'nacional e social da nosa
te:rra. A diferéncia, entre o nacionalismo pop_u lar e o DCG;, é posibel
que este;xa en qu'e o MC1...r "non pode (o sub liña do é meu) excluir a posibilid.ade dun desenrolo do proceso ·
·revolucionário na nosa nacion''. Os
nacionalista's non é que non o podamos excluir .. é que · im_os in ten talo;
1

.
l!
!
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a vida vai por &liante, vós mesmos
. tendes , que. aceitar esa situación, e o
. EMK sepárase do MC. Por certo, -a
esa cuestión que plantexaba M. Veiga non lle respostas, salvo que sexa
resposta o seguinte: "a natureza
. p1urmacional q.ó Estado español,. o
desenvolvimento 'desigual' da loita
de clases en cada un dos povos, a
. _ neces~dade de unificar tal ou cal (a
todo isto , no nome do rigor que defond~s, quén é tal .e quén e cal?)
movunento revolucionário nacional
son outros tantos factores que condicion_an o xeito. concreto que debe
(evestir en cada caso e/eu . en cada
momento a tarefa de construir a
lmidade·'comunista no estado español".
Pensas que estes deben ser os
"termos da discusión"? ·
·
Non se trata dun xeito decididamente ambíguo 1 ainda que formalmente traballaao, de non aceitar
unha contradición? Porque se andade·s "a construir unha forza comu!_!.i~ta unificada con . ou tras companeITas e compañeiros do resto do
Estado que comparten convosco
unha conceición parella do marxismo e do leninismo" e ademais pa. ra vós, a hipótese máis probábel do·
marco da revolución é o estado eu
· non entendo nada: ou a separa¿i'ón
do . EMK -.-~aprobada, tamen polos
delegados/as · do MCG no IV Congreso _Fed~ral do MCG- éo daque-Ja
ma:ge_m(, R cal- syi;ia oportunismo
poh tu;o, ou ben, se é certo o da separación , eu repito de novo a per~µvta, xa formulada par M. Veiga,
como se entende que o qué é. estatal · ,para Galiza non ·o sexa :p ara
Euskádi? · ~
.
·
· - ,.óu _será. que:, chegados a ú~ po~- .
t<;>; faISe · mapelá;bel a "identifica, ·c10n absoluta e irreversíbel ·entre
a_o _nengunha revolución a~tiÚhpe- .·. libéración nacional e · autootganizae~a é ~a diferéncia, mesmo psicolónalista no mungo. E ' haberia que
ción": e defender outra'. cousa ·é six1ca, fundamental. A diferéncia: entuar~e fora ·de toda ,;. posibilfdade
tr~ dicer: se ven ~si, xa veremoS( ou · a~onsell~lle, po~ exemplo,' aos patnotas irlandeses que se retirasen
cnahva de . actuacióñ política, darl~:ntar por el. Aspiramos a .construir
lle as costas á realidade, vaia.
aos seus c~a·rteis de inverno até que
un país normalizado, para isa resulse, produc1se un proceso revolticioSuso, xa sei que isto non é Eusta, ó~vio, necesitamos instit~cións
nano no conxunto de nac ió.ns que
kád~. ·Q;ro . se rnañá se lle "semellapr9pnas e forzas políticas proprias.
hoxe compoñen o , que chaman
se'_' supoño que o MCG faria o pió- .
E iso non se improvisa: bu está de
~ 'Reino Unido".
pno do EMK. Qué concluir 'diso?
antes ou nunca teria lugar o marco
Completamente de acordo en
Pr_qbabel~ente ·_que a, ~sunéión da ,
que o xustifica.
.
que non sudes quen de elixir 0 marlolta de liberac10n nac10nal dunha ·
co da revolución. Pero postos a
maneira, me$mo organizativa, . ou
. Esta loita é. dura e c'o ntra u~ ini"escoller o máis favorábel', ¿non ·é
outra depende de como evolucio"
migo poderoso e unificádo como
nen as cou.sa.s_: O xa dito: ambjgüiven dicides nas · ponéncias do· voso · certo que os lugares onde se está .a
congreso, a cal non quer dicer._que
crebar a Europa dos monopolios é
dade.
·
·
·
xusto nas nacións periféricas que · Ti ben: sabes que a laboura dun'
o tnunfo da loita revolucíonária en
desenvolven fortes movimentos de
partiüo revolucianário ten de ser
Galiza sexa -inviábel sen axuda exliberación nacional (-Euskádi Córcelendo adecuadám~nte a realidade'·
terna (que, por suposto no caso de
g&, Irlanda, et.e.)? MovimentoS'. coanticipar e promover ·o futuro. Se~
existí~ non seria despreciada). Se· ter
mo ~~n, ,I?~óprios , que· non esp~ran
seu- ~raballo é, pola· contra · pregase
est_e tipo de inimigos (poderosos e
a umficac10n de nada e que consticontinuamente á ..evidéncia'. vai mal
- umficado~) fose razón para anular
calquer tipo de proceso revoluciotuen a espiña máis dura que ten era:P"'ªfado.
vada o capitalismo ocidental. Pero,
Suso, v~s permitirme agora que
r:iário '~illado", nunca tyria triunfa-
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baixe ao terreno do ·anedótico non
por iso menos clarificador polltica~ent~,. Sabes que is~o da autoorgamzac10n , e falo tamen desde a miña
própria• experié.n cia, ten un reflexo
na cachola dos militantes. Ti debes
saber que no DCG a sensibilidade
cara o nacional non é todo o afina~ª q~e _seria desexábel. A coeréncia
'. lmgu1stica, en ocasións, patina - ás
veces disfarzada do ben que se presta o t?Spaño1 para ironizar. Ou pensemos, por exemplo , en cántos militantes do MCG son subscrl,tores o.u
mercan asiduamente, A NOSA TERRA, como o único periódico "verdad~irarne~t.e libre e popular" que
·se s1tua md1amente nunha defensa
_progresi~ta oe Galiza e no que tenen · cab1da, ben o sabedes, todas as
tendéncias ideolóxjcas. Non su cédia
o mesmo con "Liberación" que tiña
u~ ' apoio (por suposto mo1 enea·
~1ábel) total por parte da militáncia do MCG. Pero, non é apoiá bel A
NOSA TERRA, que comezou a sua .
andaina con bastante anterioridade
a, "Liber~ción"? Eu nuhca escoitei
unha r:ecomendación de ªP.oio ao
periódico nos anos que militei no
MCG. por parte da dirección; asi co"
mo htrnpouco que se canalizasen ~
suxeréncias neste sentido que , ao1
menos, nun caso se fixeron. E isto,
Suso, porc],Ue o que non se ten na
cachola, non se ten na ca.chola. E
parece que o MCG reacciona máis
sentidamente cara proxectos, interesan tes, estatais 9ue cara o que ten
diante : A liberacion nacional é mais
que duas palabras nun ·cartel. E a.
asunción, :mesmo indivi.d ual, de pertencer a un povo machacado. E esa
·MC~bilidade "nacionali~t:;i" .falta no
Agora, cambiando de tércio, per-

~qerpe. pe~gimtarche· a ~onto ~e

qu: e -yen a c1 ta que fas do comen ta!'10 do pepodista soviético respeito
de 'ET A. Qué ten ' que ver. iso coa
autoorganizaciórt; o marco da revolución, ou o B.N.G.? E, acaso; mili. tan te do nacionalismo popular ese
pi:¡riodista? ·
.
.
Enfin, xa sabes que o nacion~lis
mo galego, representado sustantivamente polo BNG estase a abrir camiño coJJ. grandes' dificuldades. Pero
non como obra exclüsiva dun ·esforzo vo1untwista. As condicións obxectivas están dadas e 1:;riadas para
que Galiza xere un .mbvim.ento !1ªcional rupturista t Con todo.º _ca:r.mo
( g.u e · é tamén aprécio é remnd1~a
c1ón .do meu . proprio pasado) dfgoche Suso ·· que seria mao para todos
que' o capital polítko que oMCG ·representa chegase t~r_de.¡ .m~l .e arrasto a esta convocatona mstop.ca.
MANOLO fERNANDEZ
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O·-f o.1c·1orism_
o
dO 17 de .Maio

·.

Albor cabrease
,
·ea . Aibor se 6abrea·!" Esta
., d .
' Ea ea, '
~ · er mui ben -a reacc1on
os
d
o
1a
·
s
, ·
e
P
entários
autono.rn1cos
na
s
1
~~r amd día 22 de Maio :' Pero non
s1on
o
.
t
·
, de recibo mm recin o no que se
erad
m·inimamente, algunhas forb
gar an ,
rnalidades-. Ainda que, se os erros_
non serian próprios,· menos ? era o
enfado do Presidente da X~nta que,
undo · as ~.suas mesmas l palabras,
seg
. .
,.·11 "
.
saiuse "de mis ca;:ot as . ..
Todo' ,¡sto· ao · respostar_' a unha
s0bre
pergu .,nta de Camilo
. . Noguetra
,,
a sua "xira ·americana .
. . .
0 deputado do PSG-EG cnt1cou.
a imaxe desast_rosa que se ~eu. ~o
anunciar os me10s de com4~1cac1on
encontros con cinc'? presidentes,
·cinco, e non se real1zou con nengun.
.
. d
f
Albor criticou con ureza -~- arma en que lle plantexaron a 1~ter
pe lación, informando que· a v1axe
fa ra solicitada polos galegos de
· América con t res ·anos de ant~l.a
ción e que non podia pospola m~1s.
Logo reseñou ~ s c~usas que no~ lle
permitiran ent revistarse cos ~1.nco
presidentes, t al coi:no an~nc1aran,
manifestand o q ue amda ast fora recebido por alt as xerarquias que ~
trataran a ·el e á bandeira galega con
gran dignidade .
_
.
Lago Cam ilo Nogue1ra ped1ulle a
Albor qu~ non pretendese face r lle
crer-aos demáis membros da cámara
que se enfada . . ·
Pero a ve rdade é que Albor cabreouse. Non está afe itó ás criticas,
non as t en asumidas. Fernández Albor pretendeu sempre 's ituarse _por
riba do ben e do mal, con manifestacións tan nefastas como que "eu
non son político", repetidas moitas veces, como se iso ademais fose
un mérito para un presidente, ainda
qye sexa dunha aut_o nomia.
r

'

se as castañas.do lum·e.· .
.Pero,, saben po-r qué Albor ~até ·
· alardeo!J de que se· saira "fuera de
· mis casillas"'7 Pois nén mái.s_nen menos porque por unha vez ·que ·con- -testou., al·á en · 1'il.lo .t empore'\ _á-·!:ln·
ha ;interpelación sobre quén er-a o
verdadeir? · i;>residente, se. mostrou
duro, enerx,1co, . o ', que fót alabado .
polos cr.o ni_stas. Agora Albor Cbn- .1
. fund.iu ·o tGruciño· cqa .velo.c idade, a enerxia en contestar nun hQ.me,que
· par~ce falto de toda decisión, cun
enfado de -121uen· non sabe asumir o.
·seu .pa¡:>el, -nen , a crítica, princ.ipal ·
bastión de ealquer -democrácia ;"-És'cudi::rrse na forma de.Jacer a pergu nta? Te!llos· qu~ dicer o.utravolta: está mal· afeito e, ademais, a culpa é
.d0s parlamentários. '.
_
·
. Caí'.nilo Nog\,J_efra foi' mói can·~es·: ·
· 'cendenté, diríamos, ao. analizar esta
-vi axe de Albor . .Póderia entrar: noutros terrenós e·non o fixo . Terrenos
tan escabrosos ·como que a viaxe foi
.cfrr-ixida sóz.acrs émigrantes.acaudaia; ·
dos, esquecéndose totalmente dos
, traballadores, que por non estar nen
sequer están en nengu nh_a das '.socie·dade"s. Ünha·cv.iaxe rñoi própria du.n
representante de AP; por máis que ·
estes. '.:.r~ cos" -tarnén poden inv~rt_ir
·e n Galiza, ou acentuar as relacións
comerciais. Pero a importáncia dos
<;:ontacto ~ con estas persoªs non sa. ca qu'e tamén sé tivese qüe inter~sa_r
··_pola . outra can;i - da · emigración, a
que t9dos esquecel'l. .
.Tampouco Nogueira quixo pergu.[ltarlle p ofos gastos_do desprazamen'fo, e ~pot ·invitacíóns sospeitosas, ajnda .que en anteriores xirasfo·
ra todo máis descar'é;ldo ainda.
·
Tranquilo Albor, que ·a todo ..,.~e
afai un!
-
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·cando a· reivindicacióA se mistura co folclore, aquela acaba por morrer.
os señc!>res da Xunta"de ·Gal¡za ' coñezan a .fondo tal aseveración,
pois lévana· aplicado .xa en máis dlinba ocasión, con resultados diferentes .
· Estes, coa· compaña do-utrós, intentáronno, por -pór un. exemplo, co Dia •da Pátria Galega; e a ' causa · non !les deu resultado. Todos lernbramos
· aquelés ·tempos de ,''presidente Provisional", cargo que exerci ou amosa·ba, ·n0n s_ei ben, o -señor Rosón-, e· que serviron para comezar o asaltf:? ás
reivindicacións máis sentidas da nosa Terra. Até ¡¡o camarada W.oncho Reboiras'- se ire· a-signa,ron-virtudes. ta is como a "gaHardia ", ("la gallard-ia de
· Mancho- R.el:foiras"), peró a cousa resultou tan e·s candalosa e tan pouco
· doada·de asimilar aos intereses oficiais que desapareceu por si mesma. ·E o
.Oia da ·Pátria: Galeg~ ta_mén ·fall<;>u ; ~COfl~eu p_o~que a xente _chá de -todos os ·portons cardina1s cle Galtz:a contestou mas1vament~ ao intento de
apropriación· indebida, áparecendo na Praza da Quintana para unir todas
.as voces tiunha só. Feliz e solida vitória que pasteriormente custóu.a proil;lición a .Se manifestar" ese 9ia -polo casco .vello de Santiago. .
,
· A denomiríaciór.i ·d e 17·de Maio como Diadas Letras Galegas débeselle
_ao ·gáleguismo cultural-ista.: Boa medida, evider:Jtemente, P,ara os anos do
franquismo; pero ·mal enfocada a partir dos tempos en que se comezou a
·notar unha 'pequena abertura no panorama político do Estado español. E
por"estas datas cando se ·lle dá un carácter reivindicativo máis acusado por
parte dos· organismos de base asentados · no. povo galego. Desté xe-ito' ÚatáQase ..Ltrátase_,_, de despertar a aq'ueles que xa se adaptaban aber-tamenteEsta te ima de situarse "por riás necesidad-es e perspectivas -do próprio Estado.
ba", venlle de atrás e é própria,. da
Pódese -afirmar quei ho?<e hai moi pbuca xente que non sa iba qué é o
"escolada Rosa leda ". lsto foi o .que
Dia das Letras Galegas.' ,Os meios de comunicación, os cent ros de ensino ,
intentou -sempre facer crer · Garc(a .
.. certas entidaaes variopintas, súmanse neste D1a aos actos e r'ecordo do in Sabell ; at é que se lle vi u o plume'iro
telectual qi.Je oficia!'mente defi ne a Real Académia Gallega. Até o Pres i·
abunda ntemente, Ramón Piñeiro,
dente da Xurita -qué fala en b il íngl'.ie , segundo as própr ias decla raciónsidem de idem, Síxto Seco , e outros·
nos bota unha -almibarada carta de recordatór io do Dia . Moitos mestr es e
novos adláte res como Casares e alprofesores de centros, súmanse á programación de actividades, agachando ·
guns xornalistas . .
por unha xornada· ó seu foRdo e colon izante españolismo ~ Os meios de
A totlo isto co nstr iuu iu a inexiscomlinica~ión dedica_n programas enteiros _
e n galega, ou escreqen a pri- ·
téncia no Parlamento dunha verda·meira páxir:ia só en galeg-0. Pero o resto do ano utilizarán, _praticamente,
deira oposición. Nunca 1fixeron na·
-- só o español; e até traducirán, sen se avermellar, notas e tespostas feítas
da por "baixar da burra ao Presi·
no noso idioma, cousa que n.on se atrevian a facer - ao menos a tal nivel-·
dente e pólo no seu sítio". Se ~1nos últimos tempos do franquismo. Persoeiros -tan grises e monótonos
gunha vez o intentaron, pero con
- .: eles- · das instituc.i óns, convocan concursos, promoven acfos cultura is e
moita vaselina, ou non estaba no
até fan recepcións nas que se latrica a impor.tánCia de. potenciar o noso
seu sítio, como no caso de Ouiroga
idioma e cultura .' Pero en canto dan a volta esquecen o dito, perseguen os
Suárez, ou se quedou no seu esca·defensores dos topónimos e,-s_e cad ra, poñénlle a cambadela aos que fan
no~ facendo ouvidos xo'rdos, como
do 17 de- Maio un ano_ inteiro e consecutivo de reivindicación. E até -a
se a cousa non fose con el·, deixannosa capacidad~ de asombro xa está esgotada. Deus, xa está esgotada! ...:_
A '.E. ·
do que fose Barreiro,quen lle quita~ se poden xuntar puas mil amas de casa para lle fa~er unha homenaxe a
1,r
·Rosalia de Castro ~e acabar botándol'le a "bwenaventura" ao Presidente da
Xunta, "augurándolé un buen futuro electora.I, todo ello dentro de un
ambiente festivo e iriforma·I".
Hai unha palabra que cada dia que pasa me é rnáis grat.a porque ainda
non foi desfiguradá no seu !lignificado,· como ocorreu con tantas e ~antas
outras quecamábamos como a nosa própria vida. Falo da palabra hipocre-·
~en
sia, quer dicerí do fiti_ximento de c_u alidades ou s~ntimentos contrários
aos que realmente se teñen . A hipo~resia é próprip de i:no-itos beatos. e
beátas _e defi-ne moi ben a esa clase de xente que pasa a vida entre a mentira e 'o- teatro, p,rometéndo e non GUmprirido, pontlo a car~uta ql:le ten
preparada para calquer circunstáncia do dia.
Onde máis se mantén é nas sociedades capital.istas, nas que se -chega a
introducir con tant~ -porfia que acaba por ser considerada corno algo l)a·
.
- tural, prát'ico; sen o que.-non é' posível viver agosto, tranquilo ou acougado. Ven ser com-o un certificado que· se pede pa,ra unha oposición, posto
ta, a maiores, a Audié~cia xu-lgarja a
Cle traballo ou, simplesmente, ' para unha conversa Ufl tanto longa. Sen ela
procedéncia de irnpor máis multa ou
a vida entrambil ícase - a .convivéncia acédase, a v·erdade non é tal. Vede
máis pena, considerándoa como un .
QUé xeito máis ' inteli~erite de ilé!, metendo IÍO noso . maxin para que a indesacato ~
·
- ·
-·xusti'cia, a discriminaCión, a ·peñcha, a manipulación, o lóxico .. ., se troA hora dé pechar esta edici'ón non
quen polos seus ·significados opostos.
··
· ,
.
nos foi posíbel confirmar se a septén- Por iso ·debíamos facer corr todos aqueles q-ue criaron e están a potencia vai ser recorrida, ao estar-Ventura
ciar este tipo de malabarismos tan afe_ctistas, un ·ernbrullo que pudésemos
Póderíase dicer que o xuíz do caPérez Ma-riño, deferisor·-dos an teditos,
expor nunha feira de niostras. Un museu, quizá, no que as cousas, c;l.e por
so participa do que cham·a ríamos
fóra- de Vigo e non quereren_ pronunsi, trouxesen unha nova luz.- Oeste xeito o 17 de Maio sairia do ichó que
"Síndrome do· xuíz capitalino"', ~ .ciarse aquJ~es ~en prévia consulta.
·
lle están a ·tecer con máis' carraxe cada ano., e nel entrarían os séus arti'fique, desde a tranqúilidade do seu
ces, dignos exemplares para- lle d~r vida a ta_J Jalcatruada. _
Pequenos apontes par~ a história
retiro en Pontevedra dá en pensar
que ~Vigo, ~ _cidade .do proletaria. Persoas asisten tes ao xulgamento esdo, das man'ifestacións diárias, da
tán abraiaclas pola eyenténcia xa que,
movida... é So.doma e Gomorra
segundo as suas manifestacións, o sarxuntas que hai que exemplarizar
xento da Poliéia Nacional que aCtliou
A VENDA UN NOVO NUME_:_
golpe de senténcia condenatória
como testigo da acusaci.ó n . non cheRO DE O ENSINO - REVISTA
de cantos polas suas mans ·pase.
gou a re.~oñecer a nengun dos acusaGALEGA
DE ·SOCIOPEDA- ·
Lei e orde dixit.
dos como participantes na manifestaPoucd máis nos queda para ·diGOXIA1 E SOCIOLINGUISTlción, nen.tampouco lembtaba qué in7 .
CA
cer como balanzo que hOfC.e ternos
. sultos se proferiran, e, a perguntas
que laiarnos _ do ~erceiro · asalto,
concretas _ do defensor, manifestou
exact.a mente igual ql_lé· os dóus a,inon se sentir ofendido polo texto da
teriores, ª' Vicki Ballesteros; senpancarta exib_id~ na manifestación.
téncia condenatória para os pri~.
Non seria, xa qu_e logo, na·cta es"
meiros xulgados en relación ao
traño que, caso de apresentarse ' o recaso, (o próximo dia cinco hai ou- curso, este fora atendido favorabeltro xvlgamento en Vigb co mesmo
. mente polos Tribuna is. competentes,
•a
,.,.,
telón de fondo) e (alta total de re.-. · engordando asi a longa lista de ·_ sen- ·
VW
stiltados das investigacióris (?) da ·
téncias
da
Audiéncia
Provincial
casaPólicia, con· denúncia ou -sen ela.
das (falfadas a fayor dos recursos) poE'non será porque non houbese
lo Tribunal Supremo. Tan_ longa que,
fios concretos dos que tirar: de- ·
. ._segundo estadísticas of~ciais, esta ai.+tención · dunha persoa despois do
- diéncia acumula · o· maior número de'asalta a Edicións· Xerais, rexisto
las.
·
no servício de urxéncias da ·Residéncia dun <:J.Ueimado por explo- _ ·Seria posíbel outro tipo de s~nté-ncia
si6n dun ,artefacto colocado can- · - Deixando de lado a.finriaci6n xerais
, 'do a proxeción · do "<;aso Almesobre a .ideoloxia dos .titulares d~ Auria~ nd cine Vigo, etc. ,
.
diéncia de Pontevedra,' difícilmente
M_entres, todo o "peso da xusse poderia - agardar ou tra cando o
tícia". éai sobre quen denúncia _o s
xuíz do e-aso que nos ocupa ten sérias
feitos.
.
e reais dificuldades de audición como
ANTON GARCIA
puderon comprobar .os asistentes na
"'-----------,~__,..------' - ' sá do xulgamento.
~ Quizabes

¡·

Os agresores_de Vicki Ballesteros seguen

identificar.

Tres mozos de Vigo condenados
por manifestación antifascista
.

Sete meses de prisión menor por desordes e tres meses de arresto maior,
e ademais 30.000 pesetas de multa .
por insultos -é a condena que a Audiéncia Provincial de Pontevedra ven
de pronunciar contra Vitoria Iglesias
e Rafael Gavilán.
¡ Para Osear Lomba son dous meses
de arresto maior por desordes e- duas
multas de 30.000 ·e 20.000 pesetas
por insultos á autoridade, mentres
que Agustín Lomba, irmán do anterior, sai absolto.
· .
A senténda dá por probado que ·
todos eles se manifestaban -xunto
con outras persqas, o pasado' 5 de setembro portando unha pancarta na
que confrases· c'omo "'Policia cómplice", ."Gobernador responsábel" de~u~ciábase presunta conivéncia, pas!Vldade ou ambas as duas cousas na
· sua .actuaCión no - esclarecirnento do
seglindo ataque que Viki Ballesteros ·
sofreu a man de xóvenes fascisfas que
lle grabaron esvásticas e símbolos de
igual caste en diversas· partes do corpo. .
. .
-.
•

:ilisiva-

:_

- -

1

•

~onsecuencias da senté~cia
·
·
Ainda que en nengun dos cas~s que ·
nos ocupan os xulgados terian, de
n_on. explicitalo asi a. própria ·senténc1a a que non ·p.u 'd o ainda ter ac.eso
AN_T, que cumprir tempo de cadea,
me1os xurídicos consultados manifestan q~e si se pode proceder a execu- .
tar o unporte das multas sempre q-ue
os_encausados teñan soldos, segundo ,
un baremo que, <lefa.ando intocá.bel e
o segundo, 0 ·40 Por cento entre .o segundo e 0 terceiro e sucesivamente
até chegar
9Ó
cen do salário
mensual.
" -· 1
S~ houbese negativa a pagar a rn':il-
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Concédese a ZUR Rara Galiza

.O 80 por cento do
·Estado pode acollarse
a parecidas medidas -

--7/.A

De~

Compostela

Os estatutos da· UniVersidéide motivo·de
polémica entre a Xunta de ·Goberno ·
· e .a Xunt~ Cl·e Galiza
· ·
·
En base á Lei de Atonomia Universi-tária, documento que segundo o goberno autónomo atribu_e a este a ca.pacidade de aplicar o control de legalidq.de sobre o elaborado polo claus·to, o Cohsello da Xunta pretende recortar as competéncias qüe ó grµ:po
"Renovación" otogou á xunta de
go.berno da Universtdade ..

asi como o gue as teses 'doctorais
poidan facerse en base a trabalios
publicados, entré outros aspeitos.

CRITERIOS REGLAMENTISTAS

Para o profesor Beiras, representan. .
te d:o sector n::i-cionalista do claustro~
:Pola · sua banda o rector, Carlos Pa- e ,amda manifestando ~~:m coñecer
ate o .momento as alegac10ns.da Xunjares, califiéou · d.e "extralimitación
das funcións da Xunta" o proceso - ta, "resulta un sarcasmo que o grupo
Renova~ió.n .. estivese bom bardeand'o
se está a -viver: Indicando tamén que
aos n.ac~onalistas dura~te o proceso
na conceicióR do. dictamen invádese a
conshtumte con que se se aceitaban
au:tonomia universitária, "baseándose
Coa criacióndas ZUR galegas, o goO Decreto prevé unha comisión xesO "control da le,galidade'.' efectüado
nuriha concefoión regresiva da mes- · as suas posicións ian se.r logo rexeita.
tora que integrarán representantes es-.
berno pretende paliar a curto pra:w o
das pola X}-mta . e .agora resulta que
nia, non só . frente á .c omunidade '_ auproceso ·de recon:versión industrial, .. tatais e atironómicos ·de ·distintos de- . pola Xunta afec~ou a uó total de .57
uns estatutos elal?orados segundo 08
- artículos, dos 240 que integran o's
tónoma --senon frente ao goberno cenlogrando unha máior eficácia e opor- partamentos. ·
.Es.t atutos .d a Universidade . .
tr.a:L
·'
, .seus critérios són tarnén rexeitados" .
tunidade de· ·i nversión, completar as
Para X.M. Beiras "a elaboración do~
accións promotoras de ámbito terrl-· - O conto das ZYR
· ·
·
O C011se1Uo - da Xun'ta considera · <e~tat.u tos segúiu .un eamiñó excesiva.
tria! máis extenso e conseguir a utili.. O dictame!l· ao·.conseUo do Go'Qerq,e, seglinéio a Ll{U, ás faculdades do · mente reglan:ientista e ao. parecer nen
zación m.áis ·completa das obras de inAdemáis · de " que as Zonas -de Ur-o
no .autónomo lexitima .o papef ·d'.ps
fraestrutúra. Estas son os plantexaxente .Reindustrialización non vefi.en.. tedráticos nos .de.partamentos, ·que se · 'gol:>érno <autónomo· ·limítans.e . ao ·eli-~ un reglamento souper-0n .facer".
No fo!J.~O desta poiémiq parece ha- e
.. mentos teóric;Gs das .ZUR, contesta- · aportar-nada nov9; · nén negi+n 'bene~ · .c onvirten en centros ~on pilenos po:. · tri.cto control d-a ·1egaliclatle do proxecto d.e Estatutos, sen que, polo her un 'sfatoma de conflito ·enit:te á.
·d·s pola Xunta, en boca do sev Co.nse- .fício que xa· 'non conceda. ·a:. Gran
der.es en matéria acadéqlica; impide q
Xunta de GaUza, en mans de A}> e 0
lleiro de Indústria·: "son para lavar Area de Expansión: Industrial de Ga- , . acceso dos aestudaFltes · a· ·cargos -Oe . tánto, poid.a constituir misión do
mesmo formular·posíbeis alternativas equipo '"Renovación", vence11ado ao
a cara, para contentar aos 'cidadáns za, o 80 por cento do território esta- · · responsabilidade e· ·o ascenso . dos·
P.SOE, quen ten ao seu cargo a Xunta
frente ·a o · proceso de reconversión" .
tal pode acollerse a algun instrumen- · ·PNN que nonsuperar.i as oposición$ á ,. ·a o coritido dos preceptos que sexan
contrarios á legalidade aplicabel.
de Goberno da Universidade .
.A Xunta veu ·mantendo que as ZUR - to de ·desenvol:vimento "rexional", condición --de porfesores asoci,ados,
xa existian .en Galiza desde hai moitci
que afecta ao 45 ·por cent9 da .povoa~
-tempo. Segund0 o Conselleiro Diaz
ción do Estado.
·.
.
·
del Rio, "o prnxecto· socialista é un
. Esta política en real:ídade é a co:nticontrasentido para 'Galiza. Hoxe nas
nuación do famoso "Primer Plan de
comarcas de Vigo e Fen;ol os empre- ' Desarrollo", no periodo 1964~67,
sári-os teñen dous camiños para inver- . carídq
criaron os celebres "Polos
tir: acollerse ás ZUR ou ·a Gran Area
de Desarrollo'\ as} como os Polí~
, de Expansión Industrial". · Pensa a gonos Jndustriais que; - os. re_sultdos
unta que ás Zonas de Urxente R~tnestán á vista, sobre todo en ·Galiza,
dutrialiZ:aci9n non aportan nada con
non vale.ron para .nada, 0 de Ferrol,
relación aó GAEIG.
por áemplo, está totalmente valeiro :
o Conselleiro de . Indústria tamén
Os analistas ·c hegan á conclusión de
1
.
que se carece dunha cóeréncia inter7 .Os si·ndi·catos . INT
. ·G "e " Comi·s 1·0·s. LaAs CC.LL. . declara t.amén que
bros activos pagasen a Seguranza Sodeclarou que "os mecanismos para
cial,. Agora, co aumento desta c.uota,e,
promover ·a construcción de buqes na, ·o peratividade. · administrativa e
bregas están a organizar unha campaestas medidas e outras tomadas con
coa rebaixa da~ pensións, moitas fa·
non están funcionando" ' e qúe a sixestión eficaz .
.
:. ña cóntra a reforma da .Segurarq'.a...Soanterior.idade .comp foi o aumento
Asi, hai as Ateas : dé; Expansión In-· ci·a1. e a ·e n· tra·da '- n.o · 11ne
• rcad.0·-·r-rom•·•n
das cotiiadóns , aos autónomos do _mílias veranse na miséria, sobretodo
tuación "é alarmante, non se di pero
1v1
'-..i
... ,
se ternos en conta a entrada na CEE
é real. No que vai de ano conce.dérondustrial de Galiza, Extremadüta, An- . a·si como por un.ha defensa -d 0 S"sééto- .. ·-campo, man<inan a'. case a metade da
se 800 millóns de pesetas en ere.tos
dalucia, Castilla .-León , Castilla-La re~ agr.!i:ri.G_e pesq~~iro e-pod.1ftha~:in· · povoación das p,osib-iliaades :de ace- que vai supor que moitas exp lotacións queden abocadas á desaparicando existe unha partiéia económica · Mancha; o Polo de Qvieu; polígonos dustrialización rac'ionai. . -. ·
.- .._ · . .der-a unha pensión por xubHación no
de m~is de 30 rpil tnillóns. Sé isto
e zonas de preferente localización-in~ .
Esta campaña terá o sea ponto á-1- . futuro.
.
.. - .
. dón . .Pero non só iso, senón que ¡¡ ·
dustt.a1, que so:n 34: · io en Aragón', 3 . xido 0 dfa 12=de Xuoo; clomi-11.Qq,,,P..aPara a INIG r-:" as partiéularidades transformación de moitas explota·
non · se arranxa pronto, creo que, o· en Baleares, 3 en Valencia, 4 en Mur- - ra esta .data estan ·coovoeacl;;is már1i. económicas~ sociá1s.,, labbrais da nosa ció ns, · f~ito inelud 1bel para poder .
competir . na CEE; viñéronse realizanque Tealernénte se fixo até agora foi . ·ofa, 1 .e n M"elilla . e J3 · en Castilla-La . festacións nas .pr.im;ipais .Cidades·.ga~e- ·- ·nación', esixen medidas ,próprias, non
un'ha "apontalación" do sector naval. · MAncha. ,Hai tres ·rn111.as.de Preferente · gas. Nos ~lia s anteriOres .ce~ebr~rame . -co:inciderites en gran mecHda coas do do cos eartos provenientes das pen'·
A XUnta, que se opuña á criaci;Ón
localización industnal: ·Canárias, t0~ " asambleas nas .' f~ri-cas, c.@ncehtra-..--esto do Estadoº, teelamando unha sións, pofo ·que .agora, estas necesárias
d.as ZUR, afirma ' que cedeu ago.ra,
·do o . arquipiéla.,go, Val (io Cinca en · c.tons,. reparto, de cornunicatfos.'e éqf- . . le:x:islación .própria para Gal iza en ma- · reforr:nas- van-quedar truncadas.
.Outro . feito a ter en conta é"de
· despois de que o Goberno dese mar- · · Huesca, Campo de Gib1-.~ltar, Cáceres, teis as·¡ Gbmo outrqs áccións·de ;foi'Za.
t~rfa de Seguranta Social .e de planifique ..van· subsistir moítos daqueles la·
eha atrás no ,tema de discusión, para
Baaajoz, Blas Baleares, Canárias, Se·
A l~TG considera que 'aA,ei ~qpre . caéión adecuado _no agro.
bregos que até agora sobrevivian coa
que non se retrasase máis e.s ta ·deci- . ·góyia e A,lb~cete , son zónas "de ;Prote·- as .medrda~ ·urxente·s para :a _,fl~f.qrma· : · _ _:r ·no ·campo ond~ a refqrma das
venda· do leite. Sen dúbida estas duas
sión de deC'larar ZUR aos concéllbs
ciqn Artesana: __,. , ,'. ,, · •das pensiór.is . ~:fa - S~gwranza S.:Oe@I é·
pénsións v.ai· ter' má:is fondas r~percude Vigo, PornñÓ, Redohdela, Mos,
As ZUR son Galiza, AS.túr.ies, BUo,o, . · unha condición máis 1 esixida parn:a
sió.ns, pois c:iue en part€ .as explotamedidas, entrada .na CEE, Reforma
Cangas, Moaña. Soutdmaior, GonBarcelona: e Ba-í.a de Cádiz. .
.
· ' entrada no-_Mercado Com1::1n, a.firman,dóns agrícolas ·están ~ustentadas po-, · das Pensións, van supor un gran cám·
domar e Pazos de Borbén, asi Como a
.. · Como -po<lemd.s-vei pouco qÚedá do ·que esta perda do-poder áqulsitivo . las p~nsións. .
;
·
bio para Gal iza, que as organizacións
Ferrol, Narón, Fene, Neda, Mugar.de todo o território- estatal qué non das ·pensi6ris de xubilación ·'e iiwaliPor outra : banda eran estas mes- convocantes destas protestas considedos, Ares, Pontedeµrne, .Cabanas; receba as .mesmas axudas para a.rein-. dez. ~a se puxo de maríitésto-dl qdó se
ma~_ pe.rí$ióiis as que ; en moitas famíran catastrófico, critério que veñen
Valdoviño e San Sadruniño.
dustnalizacióri. . ·
·. · _ · '·..
firmoú ,o 8~S.
,,__
<-r,:1 '
. lías la
.. bregas, ·permitia·n. qué os mem- sustentando desde hai t~mpo.
'·

O Consello de- Ministros do 22 de Maio
declarou Zonas de Urxente Reindustrialización
(ZU R) as áreas de Vigo "e Ferrol,. coque· se cerra o proceso de
aprobación destes organi·smos.
·
O Goberno tomou a decisión en vistas de que a Xunta, que·ao
comezo se mostrar reticente, agora non se opuña.
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Os depó!
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Entregad<;>s <?S prérnios
de .. Amigos-· dá -~Cultura". ·:

.
-

Na" 1transcursq dunha ' cea,~ a agrupación "Amigos da ~ultµra·~- de Pontev,~dra
fixó entrega dos seus pTémios "M.oucho de Prata" e "Ponla de Toxo na
ediéión .do 19.s r ff priÍnefro deles adxudicouselle á A\iTa de _Füosofia do
Instituto Valle-Iriclárt de Pqntevedra,. e foi recollido polo compoñente desde
cokctivo Ramón R~gueira, épm o se pode .apreciar na fotografía. O "Ponla e
T~)X·o" corresponde:ulfo a "La Voz de Galicia" ·e n cuxa delegación foi entregado por membros da directiva de "Amigos da Cultur~"·
·
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' Tamén parte ún oleoduto qué -vai
parará refinarla. Esta ·condución pasa
polo meio do Bairro das Flores e do
de Elviña co conseguinte perigo.
Segundo ºteñen manifestado a· A
NOSA TERRA, reá.lízanse inspec~
cións duas veces ao dia para detectar
pos'beis fugas. Obreiros encarregados
deste .servício rnanifestábannos ho
ano 80 que se tiñan producido vários
escapes, pero que non pasa n~da
mentres non coincida con esta fuga
unha. colilla, un misto encendido, ou
mesmarnente a chispa dun coche· ou
dunha cociña ou obradoiro, posto.
que pasa por debaixo das cásas.

O¡migo da refinaria

¡

Outro perigo . dos grandes que ten A
Coruña é o .da Refinaria, hoxe e:_ase
totalmente rodeada de vivendas e a
escasos metros doutro bairro populoso, o de Santa Margarida. Por non falar _xa de Bens, onde hai poucó, adema1s, realizouse unha ampliación da
planta á que se opuñan os viciñps, da-.
do que e_~tas ·novas instalacións, para
a obtenc1on de butano, están praticam~n te. pegadas ás casas, algunhas das
.ca1s hveron que ser expropriadas.
Agrava -a. situaCión ·o que os· camións
de _butano pasan un tras outro polo
me10 do barrio.
-

Os depósitos de CAIVIPSA
Na cidade hercÜlina hai t~meri outro ·
· perigo latente. · Referíinonos aos de~
pósitos que Campsa ten no arra balde ·
de Os Castros.
·
.,No ano.78. produciuse unha e~plo
x1on que levantou blocos de até. cinco toneladas, desatándose unha forte ·
camp a~a cof!.tra o seu traslado,- que

· lecidas as retribucións afectándolle.
princ.~pali?'iente ,aGJs '_'n~estres de ~1).trada ·-nivel m ais baixo,.qu e pasanan
a cobrar menos qtle hoxe.
ta. de que nutras folgas fortes do pasdo non tiveron carácter intersecto- ·. A() mesmo tempo a ·nova leí de xu·
·,
·
na l" , mdican.
.
.
, bil ac10ns
es.t ab e 1,ece
· que son
. :prec1sos
40 anos d e serv1010s
A
folga viña motrv;ada polas, _posi,para co cen por
c10ns de amplos sectores contranos a
cent o do soldo. En caso de ser menos
carreira docente e á' reducióri das
anqs os prestados, cada xubilado pa
pensións, solicitando asi mesmo . os
sana ,a cobrar menos que hoxe.
sindicatP,s convocantes a celebración
Un de 30 anos .de servício, por
.
exemplo, cobraría 272 .0QO ' pesetas d iy eleicións sindicaís; ·
0 par.0 afectou, · segundo S-G TE e
menos ao an o.
· ·
· d ' t UGT no t ema d os mve1s
O.· sm
U_TEG, . na, Coruña ao 90· por cento
, da· ieado
·b emo,. se. b en ·ere -.
esta
élo.· profesorado de EXB e ao 0t:!_O do
,
.
cor,.
o
co
·q.ue 0 p_ro)5:ec t o P PSOE es t a b e 1ece
Ensul.o -Mé'dib ; en Pontevedra
95
e 50 ,· en Lugo_ 0 40 -e 0_ 60 e en0 Ou- . uns niveis rhoi baixos . SGTE e UTEG
·t· a
t
· d ·
. Cn 1c n, en roques, a carreua ocenrens·e _O 25 e 80 r~speitvamente .
Segundo os obxectivos do -PSOE a
te no .seu conxunto aclarando que esa
·carreira , introducirla catro· niveis· en · é só unha maneira de dividir e xeiarEXI3 é cinco no _t:<nsino médio, en FP,
-quizar ao profesorado,
ao existir mest-res e licenciados, daPala · su-a banda . CCób , FESPÉ .
riahse nove· niveis: .A coné·reCión ·do
AMPE e ·outros ·:non ·é·staria:n dacordo.
desenrolo dos' mesmos áir.idá se está a
con .este tipo -de· carreira docente' ·penegociar, ·se Den parece éJ.Ue cada
r~h Sl COn _outro que· haberia .que ne- •
deles teria~ un_cupo límite, nn tocante
ciar. Aqm, e -no; que respeitá-. a CCOOao · número ·de encadrados en cada
entr<!ri_an _tamen en xogo . as diferén-.
grado.
cias de matiz ent~e xeraidistas e ca-

1

•·s ·
a
re
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A catástrofe petro.leira da ba ía de ~lgeciras -~o falecime.nto de
vários mariñeiros g~legos- volv~ por ~e ac.tualldade ,o _tema · :,
da seguridade gue .1rnpe ~a ~as n_9sas ~1tdades. Os depo~·1tos,·,da ,
Ca rÍipsa, a Refinar~ª- de A_-Co,runa, os _oleodutos, o: porto ·:-..- . · _r,
petroleirn, po~ non, ~alar outra vol ta de CeJu losa-Elnosa,, oµ ~os
depósitos de amon !aCOr 01,.1 dos transportes d_e productos , pengoso~, _
son os principais pontos negrqs,· ~
.
.
.
· _ .· ,
Caridq ócorr~ Ú~ha ~atá~trofe ~com,o .ª non .c hegou a realizárse,. ainda que si

de Algeciras, Alfaques, Bho~~l, Mex1-.
co; Seveso,_ por falar das m_a1s recentes, as causas tardan moito en determinarse, ou nunca se escJ~re~e.n de
todo. Afinal pouco importa que es- ·
tas causas sexan case fbrtuíLI.s ou im- .
previsíbeis, cunha escasa porcent¡ixe
de probabilidades d~ que podan producirse: son posíbe1s, son tremendamente reais.
'
E preciso, para que estas catástrofes non acorran, que se t<;>men as medidas oportunas. A meirande parte
.dos países desenvolvidos do mundo
teñen especial coidado no emprazamento desfas instalacións potencialmente perigosas.
En Galiza non ocorre isto, senón
que a meirande parte destas in.stalación están nos cascos urbanos.
Asi, podemos comprobar que en
A Coruña o peirao petroleiro e os GOrresponden tes depósitos están a escasos metros dun dos bairros máis populosos da cidade, o dos Castros, con
máis de l 00 mil persoas vivindo en
perigo. Dali saen trens e camións cári-egados que pasan polo meio do bai-

M~o ensino dos pasados 2.1 e 22 .

1ii
ad~ ~:J;;~ncc~d~~gi~ue~t;~ ~s2l~~
vadas a cábo na Galiza, "hab1.da con~

8º

crit érios_- máis próximos aos da admiBistrac:iórf.
·
'
A importante resnosta da f01ga fixo
b
t'
que o go erno re rrase o ~eu pr9xect p f'-iJu
e
por
ce..rto
grácias
.,
d al1só
d o sea coñece
1uz un novo
a . +~rac1ons·
,
.
g~~ma de · carreirá decenté: Na · opim on de SGTE e UTEG este non
cámbia nada· de relevo a. respeito do
P!Oxecto _ ~nte~ior: , As nove · categonas seguman intactas pero con nornes difere ntes . este .novo proxecto -.
e.n op inión deses , sindicatos- é in ten- ·
cionadamente máis ámb_ íguo , non especifkando os - nivéis ret ributivos,
nen a porcentaxe de profesorado que
podera aceder aos máis altos "grados".

SGTE e UTEG teñen convocada
se encheron de água:'.Pefo· cs "viciños
unha nova .folga para os días 1o e
non , quedaron txan·quilos e as -reivirisenda estes o·s unicos sindicatos non _
dicacións seguiron, amda ·que ~en 'representes n~ mesa negociadora ao
sultado. O responsábel de ~camp'asa
n,o.i:i ser rnpresen_tatívos, segundó cri~
aduce que non con ta: con persoal. p~-·
teno d'o Goberno; se be·n ainda no·n
se celebraron' eleieións'· sindicais das
ra efectuar o traslado. Temen os' ha-·
que poidesen deriv ar baremos de re-·
bitántes deste bárrio .que calquer. dia,
presentatividade . . ·
\
dianté dun confuto calq~era que, poda xerar escasez de petroleo, se · vol- 1
ten u!ilizar estes para a su~ almacena- .
su pos tos xerai's do Estado a· dis- do . nivel "superio~" , corñÓ mérito
xe.
·
ll!inución das:. partidas presupostá- · p:r;eferente esta na mente de todos.
O MEC está _tentando introduci,r ·no
nas para co~~dores, transporte, no. E uhha ~u.ténti.cá_obsesifyi ~a soensit10, pqr fodos os meios. ao seu
Perigo no bairo de Teis en Vigo . ,
vas _construc1ons etc., vese comple- cialdemocrac;ia espanola ~ ans111:, de
alc1tnc~,, a' chamaJia ncarreíra ·docen-·
Pero se en A Coruña a oposición dtada co novo sistema retributivo. control absoluto sobre a povoac10n.
te""*rc:-a..). · ·
·
·,
. daQ.ana logrou o vaciado <lestes depól)nh_á' vez instaurada a c.d.,· o''SO ¡)b'.f ' . A lei antiten::oristl!-, a-.lei de defensa
A, tªl C.d. ven supor a diferenciacento dos ensinantes terian uns sa- da .democrácia, a mfortnátlca como
sitos, en Vigo ainda seguen as protes- ciónª',-~n catre>. grupos· distinfos dé
lários infenores aos que ·percebe- · ferrarrtenta de control; a non destas dos viciños de Teis para que se profesores· no · co.rpo dos ºinestres
rian se non se ínstaurase, o que su- trución dos arquivos policiais fran~EXB) ~ e cinco no c-oryo de ensino
desmantelen uns depósitos · que - a:
pón un aforro considerábel de car- . quista,s ... .son aspeitos p.arciais dun ·
· secu:Ódári'o (Bl}Jf e' FPk se ben nó
Campsa ten nesta barriada .obreira.
tos. ~ontrasta .esta atitude co incre- control planificado concienzuda-·
caso
~spedfico · ae FP, pot ter doDesde hai uns seis meses intensifimento anual continuado · doutros mente. No ensino a carreira docente
centes que pertencen abs dous _corcáronse as protestas, non conseguinministérios, n_a sua cuota de partici~ cumpre taméri o papel de controlar
pos, . a división seri~ máis grande
do ainda solucionar o prnblema, poi.s
mediante o s~~i;iso aos q~e- .i:ion dis' (nove niveis). :
· pa"'Ción nos_presuposfos xeráis.
··
cutan as dec1s1ons . dos mve1s supe.
que - até o axunta.m enfo -se ten nega· Un antecedente desta situadon
do a tratar o tema nos .plenos; adu-hai_ que·situalo no_"ref~rendo''i pos~ Pon o ·MEC á disculpa formal de riores.
qúe . e necesario esfabelecer a c.d.
Cál ~ a alternativa á carreira do.tenol\ftlerit-e-· rec.onv:ert1do en .:'.~off'
cindo~ outras v-eásr a carencia -dou.. ~uJta'~_, -_que- o MEC propuxo-a·todos· . para posibilitar a promoción dos en- cente? A. UTEG-INTG considera
tros terrenos pod >arte do monopólio
_os .dg..c entes -no curso académico 81-- si.nantes. Esta - ~romoción viria .dada que calquer proxécto ministerial
petroleiro.
- 1' • ~· ·
-·
polo ."ascenso' no nivel retributivo, debe ir no camiñó de conseguir o
8 t coín'o" conseeuéncia dite°éta do
· Os depósitos de combustíbel de
abrigando aos docentes a actualizar- Corpo
Unico -;de
Ensinantes
Decreto de Rehibucións e o-ProceOurense non están en mellor situase sob p~ria de permanecer sempl'e (C.U.E.) Neste camiño\ a propria
SQ- ·d1P'-Héiínologáción· co ·-resto de
ción, ubicados ,no bairro da Ponte, na
no mesmo nivel: ......
.·
estruturación e conceición da c.d .
.fúncioriários. Na devandita "consulbeira norde do Miñ:P~l'."-_,_:
-. -ira1r·-- ptómovida. polo , góbemo da
. ]riste -disculpa. ~squece 9 ~ini~- supón un grave r~froteso. Non é pol!Cb, esta_belecia-n,~e ·-várias -a1 terpa- teno que o ensmo e un serv1c10 ·pu- síbel encamiñarse cara o CUE estaÉn Lugo tamén existen depqsitos.
-t1vas parn_.Jntroducu. complementos· . olico e como tal· el é o respo.hsábel belecendo divisións e xerarquiza-·
de gasolina a escasos metros das éasasde .destino diferentes. A x.e ralidadé
de buscar solucións ·de conxünto. cións que até hoxe ·non existían.
do bairro do Sagrado Corazón.
dos sindicatos · actuantes no e.Íl.sino
Nón s.on. posíbeis as s0luci-Ón'S indiSabem.os que o CUE non é unha
propuña alternativás de votaCión
viduais, -senÓrf que o MEC debe .ga~ . situación alcanzábel hox~, entre ouOutros perigos
que p~saban _por admitir os complerantii: o mesmo obrigar a todo ensi- 1 tros motivos, porque supón mesmo
Ademais dos combustíbeis lÍai oÚtros
ment6s: xa es1stentes daquela ou, na_. nante á sua permanente actuafíza- unha . reafülade social diferente . á
·: u-~a; •tqu1e --propugnaba ·o MEC ,- arn ~ cl.ón. Ten que .empezar a ·Minfstério · existént~- Pero . iso _non· pode levarel~mentos peri:gosos para a-povoación.
-plfti pq¡¡: abano dos mesmos. Nb conpor dotar aos centros de metos ma:: nos ~ _apoiar. Il}e_didas 9:ue supoñe~
galega que, de pr'Óducirse un mínimo
xunto do Estado saiu triunfadora a
teriais e forrilar aos· ensiñantes iia xusto" .o eontrarto do fm persegu1fallo ou acidente, poden desencadear
sua correcta utilizacióo; ten que ·dis~ d'o.
' ·.
po.shúa de.fendida p.Or FETE-UGT
catástrofes.
·
Ao
noso
entender
a CUE deberla
que
s'up:uña . a~eit;u á existéncia de . minuir o númerp de: al-unos por aula
De sobra son coñecidos os tanques
pjfer.éncias.. r,e tributivas osten~íbeis- evitando as -aulas-granxa _que hoxe pasar pola criación dun centro dé
de gas cloro de Celulosa-Elnosa, onde
son as escolas (Itália ven de estabe- formaci'ón único para todo o profe-·
. entr.~" os ensip.antes. A UTEG-INTG
xa ten habido mortos e outros pe:rlecer un má:ximo de 25 alunos por· sorado. Non é concebíbel o CUE
de·fehaeu en tórt (o mesmo qu,e hocanees mínimos. Un ·forte escape ou
~ula); debería o MEC promodonar
sen formación e tituladón únicas.
xe) a desaparición de todos os coma inovación e a experimentación, Forma~ión que d~beria pasar por
plementos específic0s, solicit'lfldo
explbsión producirla danos incalculácomezando- poi adaptar a éscolá ao ·un ciclo comun de 3 anos e un separa todos os cargos directivos -a re. beis na comarca pontevedresa:
.
meio no que está imersa (contidos, gundo ciclo onde pudesen ser CUIdución de horas lectivas. Compre
A isto hai que unir tamé.n os cametodoloxia, tamaño das concen- sadas asignaturas optativas segundo
lembrar que ademais .da falta absomións de gas que circ-u·lan por Ponteluta de control dá consulta por par- -. tracións), .E o Ministério -corno ).res"" as .preferéncias · de. cada docente.
vedra e as suas estradas.
·
ponsábel do ensino o que' ten · que Formación docente que deberia "'
te do profesorado,. neii sequer o reTamén en A Coruña, perto dos· de-·
propiciar a renovación, ,pero non atender tanto á formación · cient:Lfi' sultado fof respeitado polo Ministécomo meio para "ascender" senón· ca, como pedagóxica e meto-dolóxirio.
' ·
pósitos de Campsa, existen uns tanO decreto de· retribucións foi fir- como obrigaciém, tanto do Estado ca_ Formación que vaia dirixida a
ques que almacenan un produto alta- ·
corn o do -docente. En-. todo caso e impartir. a docéncia e non a espeeiamado por vários sindicatos do énsimente per:igoso: o amoníaco. Nesfes
no, pefó a .UTEG-INTG negouse ro- ~través dos ascensos mediante aper- , lizarse nunha só ·rama do saber (acdepósitos ,descariégan os barcos, e as .
feizoamento, o MEC non . fai outra tuais licenciaturas). Coipo único
tundamente a pór a sua firma nun
fugas nesta descarga non son unha
cousa que culpar ao profesorado onde teria que estar ·contemplada a
documento que introducía a divicousa nen moito menos imr.osíbel. E
do chamado "fracaso escolar". Su- movilidade entre niveis do ensino
sión entre O' profesorado. A raíz da
roáis, xa se teñen producido pequefirma por parte dos sindicatos, o go- pon o m'i nistério que o fracaso de- con concurso de traslados únicos ,.
nos escapes, que afectardn aos trababerno da UCD c.onsiderou. aos fir- sa.parec·erá cnado os profesores se máis un curso de adaptación por
lladores.
·
mant,es como -Qnicos "r~presentan - · aperfeizoen para escalar postos. Ten cám bio de nivel. A. iormación pertes .. · do profesorado. Esta chantaxe ·. 9ue ~ recoñecer ab_e rtafnente que o manen te debe ser obrigatoria e reaAté agora non se tomou ne.n gunha
permanece .vixente pois o PSOE · ' fracaso escolar" ten unha orixe es- lizada nos proprios centros, memedida que poda evitar estes riscos, a
unicamente recoñece como· "sindi- trutural e rion se lle pon remédio diante a oportúna asisténcia tecnica
non ser o peche das instalacións de
,
.
catos representativos" aos m~smos · carregando as culpas sobre o sector · e humana.
Campsa de A Corufüf. Lago vitán as
Non tén cabida "no corpo único
que xa recoñecera o anterior gober- roáis indefenso: o profesorado.
lamen tacións, ·as solidaridades, as viOtilízase -demagoxicamente o ar- ·autra organización dos centr.os que
rio .
'
.
sitas de persoeiros; todo candb xa
gumento de que o profesorado roáis non sexa a eslritamente democrátiEste feito deu orixe a unha -Situamoitos non podan nen .velo nen conción' que se mantén: . a montaxe · conformista e o que se opón á c.d. ca, contemplando a redución de hoA- roáis do que supón de xeraliza- ras lectivas· para os cargos que o pre- .
talo, e outras persoas as receban su- dunha superestructura negociadora
ción é mesmo de despédo para o cisen ..
merxida·s na dor: · Máis vale prevenir ,
entre o MEC e os seus sindicatos
profesorado, non cabe dúb1da de
Kon .é propósito destas liñas deprotexidos. Desde entón os decrequ({ lamentar. ·
tos emanados do Ministéri0 son . que é un argumento sen base real. senvolver o proxecto do CUE, que
A.E.
Dándolle a volta podeíase deducir por outra parte precisa dun amplo
consensuados por estas mesas que
que unicai:nente os "trepas apoia- debate 'P,or parte de .todo·b profesofan e desfán ao seu antoxo, sen connan a sua unplanta~ión. O profeso- rado. Pero pol9 moi pouco m _iba
_sultar nen informar a:os docentes do
rado opo~s~ a carreira docente .por-_ · apon-tado si se poden·tirar .al-gunhas
que eB cada momento están a ' "cocinar". Reiteradamente a UTEG- ' -que estratifica, divide, controla, cria· - _medidas factíbeis de pór en prática
fastes, ~era o acatam~nto acríti~o . hoxe. Anotemos algunhas: homolo~
INTG ten reclamado a sua preséncia
~a ·auton,~ade, promoc10na aos mais
gación da pontuación para partici.nas mésas negociadoras para ·dep.unmansC?s ...
.
· par nos concursos de traslados, pociar esta situación e reclamar a imeE as1 chegam_os ~ outro,pr_oblema dendo ·participar, nos concursos -de
·aiata cohvocatória de eleicié>ns sinde fondo: a fmalidade ·Ultima db' EXB, BUP e FP semp're que se teña
dicais . . A resposta do Ministério é
proxecto é o control ideolóxico do a titulación es"ixida ·e sen necesidade
. ~ de non admitir a nasa preséncia,
z~, independentemente de que teña
profesorado. Qué _ é mérito e qué de opositar novamente. ·Supresión
por suposto seguir ·a "cociñar" sen
aqui"a sede sodal ou non.
_
no~ o. é? _Quén v~ora os . mérit_
os? de calquer comple~-ento e~pécífico ,
convocar eleicións sindicais.
O decreto correspondente estabeQue cnténos se utilizan? t'.tc. Umca- rebaixando as , horas lectivas para
.
Hai
que
situar
tamén
as
causas·
lece que as etiquetas estexan redactamente· os agradecido~ van 1'escalar" dedicación a tarefas próprias do carda . c.d. a redución do gasto público
das en castella'no, en galega ou nos
e promocionarse e canto máis se es- go, eleiciqn democrática de todos
que o goberno está a levar como undous idiomas, .ainda que neste último '.
cale roáis agradecido hai que estar. os responsábeis directores e pedagóha mostra máis da sua política ecoHaberá que conservar o prestíxio · xicos do centro .
·
caso é necesário que se empregúen len6mica de direitas . O 6,5 por cento
de aumento salarial para -os funciodo nivel, estaoelecendo diferéncias
x.R. GONZALEZ BOAN
. tras ·e caracteres do mesmo formato.
é membro da Dirección Nacional
nários.i: a redución de participación . cos "inferiores" e acatándo as norAs empresas que opteñ por utilizar
mas dos "superiores"'. A imitación
da UTEG-INTG
do MtD (en diñeir9 real) nos preo galega receberárí .subvencións de

n

un .

Axudas ·ás empfesas
que_
usen
o galegO
A
.
.
. .
5 empresas que · ro'tu len os seus proddutos en galego serán subvenciona-

~védra

o" na
.ia do

des te
nla de
trega-

as.
t O goberno autónomo tamén

~Ll-

orgará prémi'os e mendóns honodficas a aquelas compañias _que se distin~r~ ~~ modo especial tanto pola ori~/ ade como pola estética do cieno.

1

.

.

lso afecta a toda-s aqúelas empresas
que comercialicen o produto en Gali-

cua'ntias que non se espec.ifican.
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Rafael" Ninyo les, va lenciano; sócio lingüista cóñecido nos momentos
· ·
:.. . ·
- .·
inciais· da tr:ansción democrática
por_dous libros importar:ltes no terreno dos conflitos
.
·
lingü ísticos: "Idioma e Poder Socia!" ·
e "Catro ld"iomas para un 'Estado"
··
·estivo en Gal iza, traído polo Círcu'lo Oureñsán Vigués··
co gallo do Dia das Letras. Ninyoles e~erce
actualmente de asesor lingülstico da
.
,
Generalitat valenciana. A seguinte conversa mantivémola·
naqueles dias.
. ·
,. ·
-

1

''un conflito lingüJsticq non é L:Jn;confliío de línguas, ·é un conflito soci
gua ou outra.
resposta a preconceitos ideolóxicos?
Vostede publica no 1972 "ldirJma ·ie á língua non m·a terni. Tense utiliza.:
Poder Social", libro rroi importante . do como defensa das 1ínguas nácio~ ·
Qué funciona mellar con que senPara !TI.in hai un feito fundame.ntal te _autoódio, un discurso paternal ou
para compren.der os conflitos lingüts- 1na is nun momento no que parecia u
sobre o que hai por trás dos usos lin- un discurso agresivo?
ticos. Ten habido cámbios na concei- axiomático que se-~:lebia producir un
ensino
desa·
língua
'en
canto
que
era
a
gQ-ísticos. Detrás hai algo elemental
tualización -deses problemas desde
Penso que o conéeito de autoódio
1íngua materna da xente. No caso das
·
que son as ideoloxias lil'lgÜ ísticas e
aquela data até hoxe?
1íngua's minoritárias -para enten:derso~,s:e
'
-concretamente na _nosa sociedad e ha i quizais sexa ma lentendido moitas veH9ubo cámbios en determinados · nos, porque mm teño nengun se'nti-·
ces. O autoódio non afecta a determi·
e- un tipei de ideoloxias que eu chamei
conceit9s, que eran sumamente con- mento de que a miña língua sexa; .
- ~il' ~;
i_deoloxias diglósicas que son aquelas nados s_ectores sociais que non están
trovertidos nesa obra, e anteriormen" minoritária a respeito de qué?- , este
J '·
·
:· ·
· "
que consisten eri sar:rCionar a superpo- implicados· no proceso de movilidade
te tamén, por exemplo en Cataluña conceito 'é perigoso porque nunha sisición lingüística. --e· ~n adxudicar ªº social, qe expectativas sociais. O que
durante . a República, como é o bilin- tuaciór:i ,de opresión lingüística '. as .,
·castellano un~as filncións e á 1íngua si se produce nestes sectores é urí
güísino. Ahora produciuse unha vol- na is apresúranse a ,lle evitar aos fillos
'- ·territorial ·o·utras., Se i_sto se quer cha- ódio esfrito, un _antagonismo, pero
ta á utilización deste termo ·por círas per~urbacións idiomáticas qu~ eles , rua, que 0 . que digé;m as disposicións ·mar diglósia de adscrición, . diglósia non un autoódio. Para un valenciano
culos ilustrados. Doutra banda con- (pa•s e nais) sofreron por só coñecer leg~is.
:1üncional ou ·o qu(sexa a min éme de clase dominante, tradicionalmente
ceitos que te ñen sido centra is, como o . galego ou o valenciano. Para lles
-· igual; -par~ ·mino que importa é que¡: castellano-parlan~e, a língua territo·
o de diglósia, entehdido como o re·
.ta· r o problema aos seus f1·11os ens1'-·
Qué factorés He dan 'O futuro ao · ~- ··:por t ras· d os usos soc1a1s,
· · · que son moi rial non lle produce autoódio, porque
flexo dun tipo de organización social evl
na nlles o ca:stellano e inmediatamen-- idioma?
..
importantes, están as ideoloxias, qu~ - non- é a sua língua. Prodúcelle quiza
global, dun tipo de estturura de do- te deixa de ser 1íngua materna. ·sim~
Nas l_ínguas como -as nosas débese
son as que respaldan esta segregación un ódio dir-ecto, unha agresividade;
m ínio lingüístico, · téntase retirar da .
· plificando moito propugno a substi· pa~r de ·-cais son pS. dispo~.cións le~
de µsos nas línguas. O problema ideo- é outra das atitudes xenófobas exter·
circulación, eritendo que é algo que
nas.
.tución .de líng~a materna por língua gais, se te.mas un pouco .d e sens~ da
lóxico é .moi distinto do do uso . .
· responde .a uns novas intereses quiO autoódio má is be~ se descobre
:z;ais poi íticos, pero en· todo caso a territorial ou tíngua nacional,'se nen.- realidade. O problema; insisto, é se.
Unha persoa pode ser estritamente neste t ipo de atitude, ben sexa pater·
·gun
país
ten
língua
materna,
'
.
posto
estasociedaded~sexa .séguir.usandoo
uns novas il"l>tereses intelectuais. Termonol(ngOe· e só usar e castellano e nalista, que adxudica funcións do ti·
mos fuhdamentais como ·o. "ci:>nflito · que· non hai nais colectivas, debe ·ser seu-. idiom;:i á marxe de. cal sexa ·· o
posuir unha ideoloxia diglóxica, e po:- · po de ent~añábel, o .poético, o verná·
a
língua
nacional.·
'
marco
legal
de.~ta
vontade
.
colectiva.
lingüístico" tam€n se están a retirar
.
. .
. .
Os id iomas nen morren .nen resú'citan . · rén iJnha persoa no,n pode ser bilín- culo, que é .a que se adscrebe ao.gale·
da discusión académica.
·
Qué opinión Jle· merece a /existad'
·
gue e usar só o castellano. CoidÓ que . go, e o castellano resérvase para as
A respeito doutros .termos, o dé ción constitucional e autonómicá en - por isposicións-legais, ~e'nón por uno conceito de ideoloxias diglósicas dá funcións da administración, da vida
ha vontade colectiva de mantelos ·e
normalización lingüística son9ada matéria lingülstica? ·.
de levalos adiante, diso depende fua entenper moito máis o futuro das económica, científica, etc.
vez máis confusos, porque xa Saqelsto si pode servir a unha atitude
1ínguás _en canto nori está virrculado
0 modelo constitucional e o auto· turo.
·
.rnos. o que significa no uso de moita nómico é mixto -e singuíar, pois non ,é
ao estado actual dun tJso dunha 1ín- real de autoódio, de desprécio do
. .4 atí_tude respeito .dos idio",,,¡¡~
xente que o fai.
idioma que parede defenderse.
un modelo te~ritorial, ou sexa que
Revisando co.nceitos, qué opina non estabelece a ofic'iaridade da línAinda senda unha disgesión, no
desa idea das "sociedades bilingües''? gua territorial, á marxe de· q.ue exis'rock' case nen se usan os idiomas mitan direitos individuais . para o seu
noriz~dos no Estado ...
Q ·que acorre é que hai·· un conceito de bilingüísmo de dicionário moi uso, para o exercício dos direites linVexo dentro do proceso xeral xe·
óbvio, que é o que se qÜer chamar güísticos dos secotes. que non utilineracional,
pero dentro do seu carác:
cen a 1(ngua territorial; e nonJ é un
ter internacional o problema diglósi·
modelo persoal, no senso de que .ese
co subxace. Neste ámbito :abandóna. modelo significa que en todo 0 ' Es-·
se
a 1íngua nacional porque se respos·
tado os cidadáns, polo feito de ser ci.
ta
a unha ideoloxfa tamén diglósica,
dadáns dun estado multili'ngue, han
peromáis que isto, porque·o castella·
-utilizar os idiomas eficiais. E un mo,no está a funcionar, sub~onsciente
delo disimétrico, non próprio dun esmente, como un inglés de pobre, cotado polilíngue·, que é un estado urii~
mo unha espécie de língua int~rna· tário lingüísticamente cunhas ·minocional
substitutiva Cto inglés cando es·
rías lingüi'sticas· ás que se lles outorte ·non se coñece. Pero o claro é (¡Ue
gan determinados direitos restrinxi:
non ~erve, para eses grupos, a língua
dos á su~ própria ár.ea territorial. ~on
nacional. .
·
estamos nun Estado multilíngue: _
Hai teses 'que auguran a inevitábel ·
bilingü ísmo social. E un ·termo de
A cooficialidade institucionaliza· a
d~saparir;lón qos idiomas mino_riza-.
.dicionário, porque implica que hai desigua/dade?
unha comun.idade de xente .na que
Pensemos que o sánscrito é of icia·!
están presentes duas j.(nguas. Como
na
India, e en Lousiana é o francés
no momento .actual hai comunidades
con cooficialidade e esta non é máis ou o castellano en Calif.órnia. O esta~ ·
que unha suposta sanción legal dese · tuto da 1íngua pode significar moito ·
bilingüísmo. _ &poño ·_que resposta e pode non significar n~da. En teoría ·
máis ao trans'fondo da institu'ción do a cooficialidade nestas cond-icións
t~anscur·re
poder que a un· cámbio do contido resposta a este modelo disimétrico,
pero
para
m
in
o
importante
da
situacientífico do fenómeno . Non existe
un b.iHngüísmo social ·se por · iso se ción actu.al non é disentir ou -criticar
quer .,e ntender algo científicamente un modelo constitucional, o impar ~ · .
tante é se nunha -sociedade hai ou
preciso e definido.
non presión da rua que poda levar
leg'ai$'~
É o conceito de 1lngua materna? · u~ vigor social da língua. O cerne.da
E perigoso, porque s.e ten oposto cuestión . esta máis ·no qt,1e ocorra ,na

E , · ·•

' •
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deter_m1cfn¡;¡.da.s comunida~es; e'xista ou ':l)i.íbel en canto q·ue non se pode pro. dos
~ecia· pesimísté!?Araolf esta':.
nón :esá ·Ii'.ngua. V9): pór un exemplo~ ·..:. ducir :ésa ~nermalización sén que s~ .
ve esa pro' i
.
•
.
.
• ,
. nese senso,·unfla COfY}P'?cion
No P·aís Valenc'iaño é óbvio que- 0 va·- -.. den cámb.~o, s soci~is que a _apoie,n. A ·
befec1a, .
h 'd , r .. -, . . .
d r.
1
, da /íngÜIStlCa e a I raU JCa, .. .. " ..:. · !e[:lciano é l:.!.flha variante lingÜ l~ti.~a ·. ~e.cuperaCIOíl:·' a, ingu.a na:IOt:Ja :_e t~n
·
· · t que ver a h1 · , d
.t· I' · " , . t I' A d. . 't - temida .con:w calquer Ol:l Lro ·cambio
. Penso que non en : , "
.- .. ·º ca a a~, _Pero e c_a a_an. . 1.re1 é!_· social estrutuf áL ·
_
eon
todo
isto.
Es.
e
·
,
.
mecanie
a·u1tradire1ta
mant1veron un 1d1oma
.~
·
.
·
,
.
.
drau 11ca
,.1
i N
.
.
·é fatalista e non se 1Po1;ie ap 11" va1enciano independenté ·do catalán
_ó seu libro ·"Idioma e Poder Socism~
para movilizar un sentiment~ vexet~I .. ~ial"
~¡.- vostede: "_Na imensa m. aioria .
·car
· a conduta- social.
,
,Nunha
. ~ . situa~·
1·
d
·, · ·d:iglósica. ·a sa ida e á. · noma
de patriotismo autóctono, de maoei- · _ as cuttu.ras humanas, a posición das
.
c1on
. , iza·ció:n, e outra e a subst!tucion 1.1.n- ra que .sen existfr, nen poder fcicelé:r, . mu11~re~ es;tá esaxeradamente difenon. exis.ese · idioma valenciano
da. dos homes," é por dicilo
gu1,st'ica '· claramente.
, dSenon
.
fl't
m
. . ,. danse autén- renciada
..
~
ti'ria unha si.tuacion eco~,:, 1 P. co 0 , · tices· pro~lemas. de ar.de ·pCibliGª-<·ppra n~ . ~p~a -:.;~errn/no/Qxia unha posición
• ue hai: lnterésame sublinar que eu qu~ n~n se ·ag.reda .pola r-ua aos se'ctq ~~ dig/.os1aa ·:eº."!º se_pode desenvolver
~o~ s'on ·~rof.et~,. non fago pro_feci~s -res qué mantenfqs 9 - critér.t~ da. uni~ . esa, compar~<;mn?
·· do·-id'1oma
·A bande··1"a·
,_¡.a; nor
· r0·r, o.•-d"u~c
·
· e·ntre
ese ,r.es"pe'1to. D!i!s.de un_pon_tqde_vista, .·da'de
..
•
. ..
..- .u
.· ·.
.t
ese · un ha d'.1s1metria
cientffico, pois qµe . di~~ ,'!je trata, · e malización língiJ ísticá é ,;Vn' feíto" re~- -. _home e' muller e Únh_a serie de com- .
· moi .perigoso facer-pred~c1m:1s sobre o
que pod'e .ser_unha .língua a lqngo ~ra<- .
· 20 . 'Hai línguas que s~ . at_opaban nun-ha. -situaci.ón demográf~c~, ~u ltural,
ecoñómica,' se111e,llante a q ~~ se a~o- ....
pa, por exemplQ, o galego, e ~on l~n
guas que teñen un~a enorme 1-1_1fluencia. Unha língua rural, labrega, ¡que
contaba e.un inimigo tan 1?bcleroso
como os USA, como as .clases dominantes do próprio Estado, co_mo PP·
Falar· dos ci.umes é comó falar do · tro dia con .. :". Mirado asi, os ciúdia ser· o francés talado no Ouebec,
- ~ N;19r,_ ~~~~ll~_-,g,,,~· e.s~~)g.4.o .~i}c~,,~-~ mes :"!!.ñe:i q_ue v~~ C()~~ p_Ílr<l!l_oia,.
... ho xeendia é . unha 1ÍAgua absolutaAte as pnnc1pais axenc1as de de- (c;le andar por casa, claro).
1
mente normal izada, vixente e apoiatectiv'es, "Mikés Hammers televisiCiumes que son sempre unha
.da popularmente. Estes cámbios no~
. vos- '!Parte, .d e dí cánse, _e n · realjda- · pro'xecéión das prpprias ''infidelise . explican pola hidráulica nen por
de, 4 buscar espósos :ou" espd'sas Stl",. dades" -0s -~ gnl_ndes infihs soen .
nengun tipo de fatalism~, senón que
postamente infieis.
ser grand~s celosos- · ou das ganas
deben ter en conta en cada momento
Os ciúmes constituen un tl os de cometelas: A fidelidade é un
-: _,• sentimentos que máis_ nos movili- equilíbrio difícil: que loita sempre
histórico cál é a conxuntura política
zan, como, rqµ_e o,é, exc.lusiv.afnen- -ás: · .veces mconscienteinente-= ..
e qué mudanzas se están a experite . 1¡.uÍnaño . . Polo tanto', hai que co:qti-a ,rr16it'a tentaci6ns: _non deimentar nesa sociedade, e cais se po., enteh;der que, eptre os animais non ·. xa de ~eí un alívlo, polo tanto,
den producir no futuro.
· -~hai c~úmes: hai d~fens~ dó tettitó- pór nos demais, ·ptoxe~taf; os prot io ; amcta ' que ; sé!•-üs ciúmes ·son prios deseX:os. 'Por inJidelidade en
A respeíto da situaciófíl .actual, e
". exclusivo~ "'aa's persoas, ri'on pode- alguén que debe gardala • ..
exemplificando !JO catalán, qpmo ve
"-illos: di'cer ·que ·a fü~fen~a · do · terti:
. · Tan d'ifí cil é este qlJ.il(prio que
a situadón? ·
_
-íf{0tfo sexa exéiusiva dos :animais , · . soci'.alinen.te_:están previstos mecaNo caso cata lán existe diferencial.·
··
·
nismos p-ara' a éxpresión · dos an111ente unha presión social moi Ím:
. yds ciúrlles· non' s¿n -exclúsivos ceios de seduciórt ·da 'mullere do
portante. -Perq por simplificar de for- ·
. da relación entre ··dous Sexo~ 'dife:2' · home ·~'comprometidos'', asi a teri.7 •.
ma terribel, hai dous factores que ··
.. rentes; é, "se· non, ·que llo pe'r,gún- tacióri ·. da infidéijdade ;dilúese xa
son préo.c~·paiites ._ Pr imeiro qu:e·Óo~
· º"· ttfü!l·a0 Xári 'que l)ensa que ó ·que- que non :se repriJne .c9mpletamense tome en "é:onside.ración serfamen·t e:
';.' refnm)S-" menos • p 'orqne~ ·:nom 'lle· d.e.i- te,. ,á ve_?,, qµ,e º· des~xo pro.movido
·ci prÓblenia dem ogrMico·. 1.so ~i row ~en .<:. x:amQS ;,meter mafi en !·'Afe.ctuo.sa-,
polp allyo; por un · me_canismo de
pura
retórica:'
sé .a im-ign;iciqo\e.,.asi···rme.n-te" .-: Ciú_m ~s 1_bai:qps ~aw~n n·os.· retn1.¡i,lim_~J1.fación.,_ ~· é ,éo~umid~ ...
.
-- ..
,
l ......
,.,, comités cen..tr.ais,, on.de ,.é ben .sabi- no prop.no .,
·. ~~
.
m1la ou non, parece que e algo que. o
-~ d,9,,. soµ~ c'~s~. t0dos'~0rrie.~ -~ ... ·
-· os· ' ci.u mes pafolóxkoi; son ·
decide .o humor 'persoal de quen_' aoa- :.·' ._ pero,~. p~áia).fJmcj11ili.dad~ µe to~ xüsfo'-p'Órqúe' este ~ogo ; iTó que o
liza a _$ituación . .Q felto é que··.a tasa
:.A§s'ta_t'Il:ps·:_~pdqenfb~_dict;.
r ~~e. .~n;: : "ffiité0"''·é 'o ·merlor-:gárante da fi- · -~
de natalidaae ·difererjcial entre"a f?O- :
-Ita c"erta · dose"de· ciumef e· iñere'nt~ .ddidade~ l'lon pode s:e:r:rpeí-mitido - i ·
voación catal~n parlante · e a po_voa. ·á ¡·p ersoriali;¿ái:fe"·' numana ~ ';€rá:rrf~~' póla•. p.er..s-oa: que 'osqra'td.Iete.,. i\' '-,l.. ,Y;¡)
ción que .non se asimila, dígase o qué
..: ~:1:1e~ conlei:m 'a " tristura' pald-'que ·
: Nos cas.os en. que os c;iLimes. son
se diga, dos arrabaldos dos cint.uróns,
· -se. ere . perdido, '·ª .culpabilid.ade .an- absolu tañ:te.nte -.geliran:t<:'.s, pódese .
é un reto importantísimo para a vi"'-t.~ ·a !,R~ú.da . n-ªL~Jsist4._.,q-ue-;-;g_1:1P1@1.1- en .oc:a~_ións._pbs(fzyac'! 1lºn ae.~ita: : ·' .
... Vernos COJI10 . inc-apac~s_,de <!Capa-:. ción . du:r;iha.. h,o.I;Il,QSt;XÜalidade re- .xéncia do catalán. o outro factor de- '
. rar ..én exé1l1siVa a atencfón ain.o.r.o.:: · pdmida. ~As!, poi · exernp~0.,~4. . mu-.. ,.., ·;
ci~i~o . ~ a · aJtocompracénci<~ id:~~
sa e, cómo FlOil, a mafa liÓsflfcara ller que 'se' séÍll'.ise md(celosa adu- ,
1?,.x~a autocornp race~~e que se.. 'esta a
--"~ 0fa':rivab~.. .,_. , • . .,. -."." ;,. :.f:::
tra muller pol~ ' q'ul' pénsá · que· se · ..
producir en Cataluña actualmente, e
· ' · ·.R:iVaL_q]!J._e., pobr~.~ u.ori _t~n· eulpa · sihte·. afia'íaó-.· o :~eii' · compáñeiro,
a negativa a ver en .toda a sua prof.lJn. e ven sen do _o moJ~~o p~ra a..c~g<:lg_.,_ · estariase·· a ·defend'ér du#-' desex o
. dida_de ,:ca is .· son ,os problemas rea is ,
· . ?-ar, con outro ~e1;orad9, os no~os .. h6m@se:xeual que.vl.ver.-conr© 'f>erigo- .,,
1
cos que se enfrema a vixénciá do ca."'~sentüyientos de' éX:clu-si:órr. ,.:,· ·. '
so;-~sí" " x-a'non seria :.e'la;<quen. dese .
talán, non a · ni~ei~ de ·'. plani~ica~ión ·
~. '._,_d~d'ó liJ~~-v;;; de~ ci6rn_
e·i ,~ef~;-o Xa ,a !~Sa muller, seria el>~ ~. ';
'·~?
lirigü ística senón a nivel. dos usos 'sü. "'rimon'o s .¡-rundamentálmente un
lodo isto serve para entender "
ciais. : . .
\, "
:'.-·senÚm'e·~to ' H:ixu·stific.adb q~~ p~r-'' qué"''os'_ é i~_mes se fupre·_ s'e'~c-orres-'.
·nunha
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.. t'én C'é-';·:aÓ', á'mbli.o '-cio' im'axlií-arid:', · pond"efi · máis con"·:;q_u:e·n -0&· sofre
· resü:ltai:io. da atrilfü~ión
demais .. qu~ .c unha reali!i~de .extern<!_. E, ::
.: ~:hi'n1i.a in't~~cién qu,e · flÓil .'teñen : p.ara: expli_calos, c qv.iJ?~-~1 fe!Jl irfiI.10s ·'
D.o ' Contrano · estar:J. anos f'alando ... ao ma.Iestar que . n9s provoca condai exist~ricia ~eo0ñecicta poutra/as ter ·ó; pr_Óprio ·de.S~XO' de ser. mfieis·.
.'i:el<u:ión:s. ·: ~on efe_it.o, s~ ª-~guén
Tap!er; Jst?,. ~e~e. q~I,~v.ª!-,.~. 1~tep·C?~ .".;· .
:;J\l O.§ .Prgpón :ma:t;ite.r ,unh8: relación · g~tl'l·os_ so·bre '!~-_argtnnentacmfl:S h- · .
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o Par.lamento .Galega ven de aprobar a lei .do Estatutó Galego -

Eseo
·,· ·.·_,. ,-.e,·

do Consumidor e' Usuario, para garantizar a saúde de tódolos cónsumidores "'
e asegurarnos un.ha
asistencia xurídica,
e ·ad_ministra.tiva .
·
no exerc1c10. dos nosos dere1tos. -~
Pero · para que a· lei se~a . máis ·que un papel in?ado "de boas. i~tencions,
compre que todos a coñezamos · e fagamos r_
e spetia( <.

C?mpl~ta

t.é~nic~
a
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Cons.umir ben ou consumirse. Escolle tí.

Son dereitos dos

con~umidores

e usuarios:

a) Ocdereito á protección da -súa ·sal)de
·dade e do medio ambiente axeitado~ .

e.' seguri.

b) O dereit0 · á proteccióm dos .. seus interf/ses
económicos ·e socia is. ·
e)

· A,.r tigo· ~9

Artigo 19

Artigo 3

o de.reito á infbrma.cíón e equcacion·en ·ma.te-

ria de USO e CQ fiSlJmO. ·'
,·
• ¡d) O dereito a "crea: las ·1súas :propiaf> --'.ori;'ani~a.~
ció ns · en ar.de a ~eprese-ritación .::e... defensft dos
seus , '/r1terese~, e ·que eÚa's":·sf!xa·ro :l:;;_of1S bUadas
nas materias que fl~s ,a lee.ten. · ~, · :_,,,"
., ~·

a

.

'

,; . . . !t-

~

e) O <;iereito á pf otecc;ion .xurfdioa i afimi-nis.tra.tiva ·
e técnica .e á ·reparación ·de danos ,-e 'perxuicios.
\

•

~·

•
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' Adoptaranse tódaléJ.S medidas precisas· e opor.,
O Goberno Galego establecerá as ca~les áxei~·
tunas gara a .defensa da ca/ida.de dos beñs e _se.r-·· tadas para que as org.anizacións ou asóciacións
yicJos oftecidos. no me_rc;;ado e ó mantemento da , , de consumidores e usuarios sexan .consultadas
·transparencia nos precios.
en cantos te/nas póidan afectar directamente ó
interés dos consumidores e usuarios.
A este respecto, os ben-s· e servicios postas á
venda axu-staranse ás súas propias ·normas dé
As asociacións de consumidores e usuarios
calidade,
en
xeral
esixirase·
dos
mesmos
que
consultaranse
nos términos do artigo 13p, apar;
.
. .- .
A.
sexan axustados-á finfl,fidade que pode motiva-la
tado 4.º, da Leí d~ Procedemento Administrativo,
adquisición, conforme á's expeqtativa,s razoana elaboración de todas a.que/as disposicións de
. bles que se .deriven da súa descr(ción" precio e
carácter x·e ral que llés fifecteri directamente ós
_·gutras circuristancias.
'" ·' ·
·
consumido·res e usuarios, s·e mpre que razóns de
r
\
...
•
..
..
•
j
urxencia ou interés ·xeral non aconse.llen o
,, Así mesmo, para man te-la ttap~p?fencia dos
- contrario.
prec1os no mercado, esixirase absoluta precisión
n_o precio da adquisiqión, xa sexa ó' co,ntado ou .
O Go-berno Galego, por razóns de interés xeral,
. aprazad.o, é, · ó mesmo tempo, garantiza.rase a
promoverá a colaborac'ión entre organizacións de
exactitude no peso -e na medida.
consumidóres e· empresarios.

e

~·

'súa

Artigo 16
A publicidade en ·xe.r'ifl.'dos prbd'Úct.oS, s~rvicios
ou actividades ofreoidas ·no . mefca-do.a.x us ia.rase
á sú-a ve.r dadeira n.atureza , c'aracte.rísticas, oondicíóns, uti/idade ou finalidade. ·Ca/quera manifestación publicitaria·enganosa que atente contra os
lexítimos intereses dos consumidores oú.: usua-'
rios se rá considerada como fra-ude e ·{S>oderá- ser'
oqxecto de sanción admini·strntiv.q. . As -asocia.cións de con sumidores e usuaiios estarán lexiti'madas para iniciar e interv/r n'as· op.ortunós procedementos administrativos. .
· ·

· .Artigo ·22

. , . . _.

. '- r:, -~, ~

Os' consumidores e usuarios teñen dereito a
.re9ibir unha información veraz; completa, obxectiva e eficaz sobre as características esenciais dos
-bens e servicios pastos á súa .disposicióp
mer-=:
cadp, coas in~icacions p.ara o seu correcto uso :
ou consumo e as advertencias sobre riscos.preví. sibles, . de tal forma que poidan "realizar un ha
étección consciente e. racional entre. os dí-versos ·
bens e servicios concorrentes utilizalos ·dunha
m,aneira segura e)atisfactoría.
.

no

.

e

Jdade
Menos d
Entre 2 ~
Entre 3~
~áis de ·
Sexo
Home
Muller·

Artigo 31
· Crearase unha.· com1s1on consultiva que terá
que ser consultada .na adopción daquelas disposicións - que · afecten directa o indirectamente á
· pro~ecc.:ión e defensa dos consumidores e usuarios, e v.eJará polá correcta aplicación da norma·tiva vixente nesta materia. Nesta comisión terán
que é$t-ar Bxeitadamente representadas as asociacións qu'e teñan c·omo obxectivo a defe'nsa dos
qonsumidores e us.uarios e as organízacíóns ou.
entidades vinculadas a intereses profesionais ou
empresaria.is, así. como os órganos da Administración Galega que . desenrolen competencias
. nesta. materia. ·
A "_ comisión creada a · tales efectos poderá
tamén r.ealiz-ar funcións de arbltraxe en materia
de consumo, tendo as suas decisións un carácter
vin·c ulante .para as partes cando así o aceptasen
por compromiso expreso.
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Enquisas recibidas - 220

·

·

tanto por centc

Idade
Menos de 25 anos
Entre 25 e 35
· Entre 35 e 45
Máis de 45
sexo

Profisión
1
Empregado_s e tr!1 balladores
.
Profisións liberais
Ensinantes
·
Estu dantes
_ . · . · ,
Administrativos e funcionarios do Estado
Parados
Vários

29
50
15,5
5,5
84 5
15.:5

21,8
20
17,27
17,27
13,63
6,36
3,67

10,90
Primários
30,90
Médios :
Superiores (in~luídos e~tudantes de carrerra supenor
57 ,20
Ingresos Anuais
menos de 750.GOO pta. (incluídos estudantes)
entre 750.000 e 1.500.ÓOO
entre l.500.000 e 2.500.000
máis de 2.500.000

35,45
39.09
20,90
4,56

O ·lugar onde. vivo ten
Den·os de ,2.000 habitantes
entre 2.000 e 10.000
entre l0.000 e 50.000
máis de 50.000

:Kas últimas eleició~ votei a:
BNG 44,59
1_6 ,26 PSOE
11,05
9,09 PSG-EG
10
. 10
61,93 PSG-EG
5,40
~o~ subscritor de ANT
~g(f IG
2,72
, Si
' 50
.ep
2,63 .
· Non
50
AP
1,81 .Ad~mais de min, len o periódico
V ários
5,45
11,8J .
, unha persoa
7-, 27 . ··Non votou
4,54 .
duas
29,1-8 · Ks/Nc ·
tres
36.09 E ~patizo con:
catro
19 ,8'1 BN G
36,36
4,75 Nacionalismo
máis de catro
14,62
Ns/Ne.
.
2,90 CG
10,90
Acostumo mercar os espectais
~ PS<;-:EG
7,27
4,54
Si
·. 79,09 PSOE ,
4,54
Nón
20,91 UPG
GC
3,63
Ademais de ANT, compro os segq.in- PCG ·
1,81
•' ,
tes diários e . revistas (cada persoa pu- · MCG
1,81
do citar vários):
1,81
AP
El País
40,90 PG
181
La Voz de Galicia
26,36 Vários
2:12
Liberación
23,63 -Ns/Ne.
' 8,18
Faro de Vigo
17~27.
Os.temas
e
·~.c~ións
dos
quemáis
gosCan sen :Dono
13,63 to._ én ANT son: (podíanse citar váPunto y Hora
·9 09
'·, '·
rios). ' '
Integral
. 8'i·8
Grial
40,90
1:21 Cultura
O 'Ensino
21,81'
6,36 Política
Encrudllada
.16;36
"4.54 Opinión
Interviu.
16,36
4,54 Infonne
Outros galegos
16",36 ·
12,72 Editorfilf.:.
Vários
16,36"
18,18 · In.teriiacional

Ü,ii .

EStampa5 do.:.
Socie:aade
· '·
Lorixe de Fon. ::
AI'guén no Fai _
.Cartas
Volver ao Rego
- Todos
Língua
Andando a Terra .

14,54
13,63·
10,908,18
8,18
7,27
.5,45
4,54
4,54

Dos que menos:
-Deportes
Internacional
Lonxe de Fonseca
Polítiéa
Cultura-

19,09
14,54
7 '27
, 7'27
s:45
Gostaria de que se tratasen outros co~
mo: .Ecolóxicos
9,09
Comarcas
8,18
Resumes .informativos
-5,45
Hum.o r
,
,
4,54
Area Lingüfstica (galego-portuguesa)
5,45
.. ·Resto do Estado
2,72
Internacional
_2,72
Poesia
2,72
Entretimento
1,90
O d~seño e maquetación paréceme

bastante
pouco
nada
Fíxome na publicidade:

10,90
32,1i
29,I 1'

1
moito
45,45
pouc'o
47,27
-- 7,28"
na.da
Qmso que no último ano o periódico
ten:
mellorado
43,16
empiorado
6,64
está máis ou menos igual
50,00.

Estou de acordo co enfoque de ANT:
Si, por alguna das seguintes raz óns: nacionalista, n'acionali'sta de squerda, obxectivo-, di
cómo é.Galiza, é mais aberto
que antes, alternativo, crít!co~
único galego, trai. notícias da
terra
~
Non, porque é parcial, parcial
cara o BNG, moi ideoloxiza-.
do, debia abrise máis·; non é
rein tegra.c ionista
28,72
Ns/Ne .
10,99
OJ>~ervacións:

debia sair-semanal .
. 50 ,00 . debia sair diário
.
6,36
Maos
· Regtilares
• • •-,r-43;6~' Má distribµeión e problemas
coas su bscripcións
Mellorar o papel paréceme:
Ahorrido, pesimismo, pouco
humor '
moi importante27,27

~· Do.ns ,·

13,63
3,63
5,45
13,63

. ·.:...-

Idade A conclusión, neste terreno,
-feréncias reais dalguns leitores; asi o
está clara. O tipo de leitor é fundasegmento de respostantes de direita,
mentalmente xoven, situándo~ ao
constatabél · noutros terrenos, aqui .
redor dos trinta anos o 50 por cento
;. , ' . .J
non se reflexa quizais, e de maneira
dos que enviaron inquérito.
\
: -.:;,.- -.. .t. -;..T
•
~
.-semellante ao que antes sucedía coa
Sexo Outro tema contundente nQ to1',
"Voz", ainda que á inversa, pola sua
cante ao resultado, pero quizais non
falta de identificación co meio,
tanto no fondo. Cabe supor que
ANT é lida por moitas máis mulleres
Simpatizante O descenso do BNG
das ques este resultado presenta.
' ·. ::. - . . ., ' ':_ "' . ' ' . .
-- . - - . .
.
débese seguramente á existéncia dun
Quizaiso hábito social que deixa aos
dun importante grupo de nacionaiishomes a iniciativa -incluiida a de en. tas xenéricos sen identificación parviar inquéritos- incidiu neste ponto.
tidária e que se deciden á hora dun~
Profisión: Neste caso sobresai a alta
has eleicións. Destaca tamen o peproporción de respostas no segundo,
queno ascenso de CG e a baixa do
terceiro e cuarto nivel. Ao non estar
PSOE, que pode deberse ao efeito do
"voto util".
·
estratificado o cuestionário, aparecen
diversas profisións de dificil encaOs temas e seccións dos quemáis gosdramento; .tal é o caso dos labregos
to O que sobresae neste apartado é a
para os que non se fixo apartado esnotábel preferéncia polos temas culpecial polo seu reducido número e
turais nun importante sector.
que van ·incluidos en traballadores e
Dos que menos A razón do rexeita-·
empregados. Cabe pensar que hai dimento de Deportes e Internacional,
versas profisións non moi representaniesmo a xulgar polas in<;licacións de ..
das . influidas por unha caract~riza
vários dos respostantes, -non é a do
ción ou ambente moi pouco favoredesinterés por estes temas senón quicedor de resposta a enq uisas.
za o desacordo co seu tratamento· ou
calidade. E significativo tamen-o fei.:
Estudos: Aqui destaca o elevado nito de ' que a "cultura", que aparece
vel cultural; se ben hai que ter en
como preferida dunha maioria, acupe
conta que con estudos superiores in.tamén os últi.Jnos lugares par.a un seccluense estudantes <lestes cursos. Hai
tor.
.
que pensar tamen que un maior nivel
(;ostarian de que se tratasen outros
cultural sexa. moi moi posibelmente
Destaca o interés pol!l ecoloxia, ainda
favorecedor dun maior número · de
que tampouco se observan moitas
respostas a un meio de prensa. ·
ideas e si en _todo caso o reforzamenlng~esos A abultada resposta ao prito e mellota dalgunhas das existentes.
m~uo apartado vese determinada poJ)eseño e maquetación Boa aceitala mclusión aqui dos estudantes e dos
parados: _
·
ción e moi poucas valoracións negativas:
·
Localidade Está clara a masiva resMellorar o papel Este é quizá lln dos
posta urbana. Normal se se considera,
apartados ond'e as respostas están
· po~ exemplo, ·que no rural poucas
máis repartidas. Dificil ·conclusión.
n_i~~ fonnas ·hai de conseguir un peFíxanse na publicidade A conciéncia
nodico que a través da su bscrición.
d9 l'eitor sobre a importáncia da püd~máis está a maior penetracÍón ur:blicidade para o ·progreso .do meio
ban dos meios de comunic-ación escritos. E tamén de. considerar as meiparece que repercutiu á hora de fi-, .
randes dificuldades para mandar o
xrse nela. A isto tamén pode contri, b'uir o contínuo incremento nos
correo,_ neste caso . ~ eñquisas, por
.quen vive no campo.
.·
últimos meses e o feit~ de que vaia
Subs~ricións A maior resposta proen galego, o que a distingue de todos
porcional ·dos sunscritorés cabe ex-os demáis meios. Haj que ter en conP_li~ala_ polo ·seu maior gr~do de iden- ·
ta tamén que· todos ternos tendéncia
tif~cacion co periódico.
,
a dicer que nos fixainos na ' publici·
Le1tores por periódico' Hai que .ter
dde menos do que ·o facemos reaF
en canta aqui _q ue a proporcion de
mente·. O niv:el cultural elevado e a
unha persoa, duas, etc .. é ademáis d'o
idade tamén poden infiuir -aqui, auqu_e compra o periódico. Se considementando o interés,
.
ramos aos que n,on sabe/non contesta
O periódico ten millorado A resposcomo un único leitor .teriamós que
ta pódese considerar como moi posicada periódico é lido por un pouco .
~iva, ,. ten do en conta ademáis que no
menos de catro personas d~ média.
prazo· dun ano non houbo cámbios
estruturais de importáncia. .
.
~NT -~º~ª coa desvantaxe a respeito Especiais A cifra .de non compradores Outras publicacións que le Ademáis cerse na sua tdeol<?xia.
os _d1anos de que a sua preséncia é de especiais pode vii dada tantq_por
Enfoque En conxunto hai un a.cor:· mínima ~n bares e bastante peq'.ue- persoas de baixo il.ivel económ~u, ' dos resultados que están á vista~ cabe ·voto b voto nacionalista parece-deci- do, ben sexa coa liña- editorial, .coa
~ivo e natural, ainda qué socialmente
na, tamen, -' noutros .locais públi- · como por outras pouco interesadas sospeit.aí que nun certo· número de
necesidade dun meio deste tipo, etc ...
proporción sexa 'moi diferente, da- E significativo tarnén o volume de
~os. Se ben con ta: · ao seu favor ao nos temas culturais tratados até ago- · respostas , non se incluen alguns
do que se trata de respostas a un discordantes. ·
·
,
Igual que calquera outra revista' ou ·r~. Os especiais ademáis son un pro- periódicos-galegas, ainda que se lean
periódico nacionalista. Ainda q1;1e Observación8 Destaca a porcentaxe
~em~á?-o, o feio ·de q'ue, pola sua . duto que acostuma a chegar tamen -por exemplo en bares ~ isto a veces
aqu-i tamén se pode sospeitar un sig- dos que nos consideran aburridos- e
urabilidade, pasa por moitas máis outro tipo de públic,o non habitual non se · ten en conta:.;- como modo
mans.
nificativo sesgo en relación ·coas pre- pesimistas.
tamén de contestar ou non recoñe·
do perióqico.
·
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A rnaiória dos.leitores son xóvenes,

de,niver cultural alto é-~l:iven nós -grand.es ·núcl·eüs urbanos
,-

1

a

De 27 de Maio a 2 de Xuño celebrouse en Galiza a semana
das "Forzas Armadas" cuxos actos principais tiveron _
lugar en A Coruña con sendos.desfile~ aero-naval e terrest(e.
Paralelamente, a "IVlesa Galega poLa Paz" protestaba contra
os gastos militares e contra a e~<ibición militarista-.
Os actos principais dos antimilitaristas foron un referendo e unha
· manifestación. Nesta semana a cidade'de A Coruña esti\(cr
literalmente tomadas polas FAS e as policias. As principais ruas da
cidade estiverori cortados ao tránsito e as perdas de comércios e

empres.?S, asi ·co.m-() d,os _pé. S~adq~es aos ~ue se -lles 'imped iu
·~atr a ~escar, el_evanse-a varias gúcias de millóns.
-·
Fr.qnc1sco Vazquez, alca~de de "IYlé¡ri. n~d?", aproveitou para
desata~ uoh~ ~ra.n campana_ propagand 1st1ca; mentres gastaba
centos de m1llons_ 9ue s~_uni_an aos gas~ados polo Estado nesta
- demostrac1on m1htansta. To_do 1sto en contraste
coa depresión .ecu~ómiea que·sobre Galiza, cos mllleiros de
parados, ·tos recortes .da ,Se:gl:.lran~a Sodal: os-mi li,tares non. están
·
en cnse.

As paradas mili t ares celebradas na Coruña cÓn motivo do
Dia das Forzas Armadas estiveron este·ano bastante
máis deslucidas que os anterfores. O desfile naval e aéreo· case non
se pudo ollar polá néboa; ad~mais os abarcas ian moi ~onxe da
costa polo que os espectadores quedaron moi disilusioí-lados
n~ sua maioria . No desfile aéreo participaron moitos menos
·eteitivos dos previstos debido ao-· rnal tempo. En canto ao desfile
militar do exérclto de terra .foi esta vez moito máis -pequenq_do - .
que nos,-tiñan acostumados. f:stes actos estiveron presididos polo
rei, o presidente do goberno e o da Xunta : Tamén estivo presente
Manuel Fraga, que xunto á ·Garda Civir foi o máts aplaudido,
o que dá unha idea do público a'sistente aos actos do fin ' de-semana
A celebración, .pesimamente organizada, produdu millóns
de perdas para os coruñeses, ainda que hoteis e bares fixeran o seu
Agosto, sendo todo moi parecido "a cando viña o difunto'~
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iñaba n to
s van de r
eguas: un
con só es1
s ba res pói
teis foron
movida". 1
padas. Os
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Ducias de mozos eran abrazados polas suas nais, pais, irmáns, noivas; a
rnaiori~ chorando. Era a despedida
' aqs mozos que se tiñan que incorpo- _
rar ao servício militar. Esta foi a primeira visión que tiven -ao chegar o
xoves, á noitiña, á estación do ferrocarril de A Coruña e tiña mói pouco
que yer cos desfiles militares, os
aplausos e as apoteoses.
A mañá seguinte, moi cedo despertoume un forte ruido: un helicóptero pasaba mesmo per riba da c·asa.
Decidin levantarme porque o escándalo non me deixaba dormir, e dar
unha volta pola cidade para compro- .
bar o que alguén me calificara de 1'estado de s(tio".
Kas ruas ha.bia soldados e máis soldados cos seus difer:entes uniformes.'
Nas avenidas por onde ia discorrer o
desfile e ruas principais - da cidade
soaban a todo volume marchas militares que lle facian doer os ouv.ídos
até aos máis amantes desta .música.
Os empregados das oficinas bancos
comércios, nas cafetar_ias pr~testába: - se por , este "atosigamente musical"
que durou máis de tres días.
As pombas dos xardins do· Cantón
voaban amedrentadas, non tiñan pa-radura e non sabían en onde meterse.
Diante do Kiosco Alfonso os empregados municipais· e,staban a facer o
que levaba tempo reclamándose:
ammxar o pavimento. Fixéronno tan
ben e con tanta presa que o sábado .
desp9is da chúvia, aquno era pur~
bulleiro. A fonte do Kiosco Qotaba
cos chorros tan altos que mallaban os faróis: á noite as lámparas estaban
fundidas . Seguin o meu percorri-do e
ollei para as tribunas de autoridades.
Estaba mirando para" a do rei", .pola ·
parte de atrás, e un policía pediume
que me identificase. Lago intereime
:"de que aquilo que "miraba tan fixame!lte" e non comprendia era nen
máis nen menos, un water. Seg'undo
soubemos despois o seu custe ascendeu a máis de dous millóns de pesetas.
pequenos, perderían r:noitos millóns
por este motivo.
Os _policias, con · panos de cores
A pergun1á quedou sen 'r:esposta e
que nunca vira_; vermellos, marróns,
morados, azuis, verdes, grises, bran.· neses momentos a Garda Civil pasaba
cos, ... patrullaban por toda a cidade. acab_a lo inspeccionando o percurso.
Os "novos cachorros de Paco Váz- As bocinas dos coches escoitábanse
quez" -asi lles chaman en A Coruña por várias partes dá cidade.
aos -novas policias municipais- que
Mentres . tanto os ,;socia is" visitacon boina negra e cordóns vermellos, ban os estabelecimentos pedían doparecian· da académia militar dun car- cumentación, document~ de identi·
po especial do exército, loitaban por _ dade, . inspeccionaban as tendas e
aminorar o caos· éirculatório que "déixenos o número de teléfono por
trouxo de patas arriba a toda unha se tem9s que molestalo ás catro ou
cidade e os seus vis1tafltes, mentres cinco da madrugada; por se fixese
un se acordaba ·do ben que fixera en falta"
"ir en tren".
Nu.n bar frente ao-s estaleJros, bn- ....
Pero tamén as vivendas particu'lade non quedou máis remédio que re- res recebia_n visitas que ~sixian o núpor forzas.., uns mariñeiros perguntá- mero de moradores .e _os nomes até
b~nse quén ia pagarlles 0 diñeiro per- das persoas que estaban de visita.
_d1?0 ,neses dias nos que ·non puderon Adema is facian aos don os responsá- ·
sa1r a mar por orde do Estado. Se- beis de todo o que pudese acorrer
gundo afirmaban tanto mariñeiros nesa vivencia. ~
como armadores, sobretodo os máis
Nalgunhas casas estiveron ence'.
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rraqas . as fam:ÍliG)S e OS seus v(sitantes
toda a mañá do domingo·, pois que
. estaba pro'ibido entrar e -sair desde a
mañá ce'do.
' i..;

so

A Franxa, - A · Estrela... estaban
cheas ·de milftares~ URha boa parte
... d~I e~ . xa ."1 igados"; un ha- rapaza recr~m maba -a -un_ "básico'r (da a·cadem1a . de subofioiais - <;.¡ue . ante non -a
.chamara._ As coüsas parecia-n ir !'moi
adi·antadas" e non sabemos cál foi a
.d esctJ 1pa-c~r:itestac ión.
·
Meotres- baixabanos o viño unha
idea andábame a dar voltas pala cachola, mais no.n sé daba ael·arado:"algo raro tiña A Coruña ... " e non,
.non era.n os militares.
A tarde d~i~~· canta; toda a cida-·
de estaba chea de bandeiras españolai¡. Nen .yn·ha galega se via_ Afinal
alá nos cantóQs; puden ver tres ban:
deiras ,galegas: unha no Banco Pastor, ou.tra no Banco de Bilbao a terceira no solar da Fundación Barr-ie
va lado de · novo, ex 'profe5o para ést·e'
dia. O costo seica foi de 6 millóns de
. p~se:t_as. lso foi polo menos o que me
d1xo un transeunte mentres eu mira- ·
ba para o cerre. O capital era o único
que usaba a nosa bandeira.
EAc?miñ_eime á casa dun amigo. Asome1 a ·frestra e puden ver arrimados a p.arede de enfrente a duas persoas que xa vira máis veces no día. ·
Cando saín tamén eles 'seica marcha- ..
ron. Disque eran "sociais". _..:.
'

Tamén visitei as _expos1c1ons. Había cen~os de rapaces, autobuses inteiros de colexios aos qu;e lle ensina- ·
ban ar-m¡:¡s e máis armas ~ dicí.arilles o
,. poder que tiñan, cómo funcic:rn~aban
etc. Acor_deime das películas ·e da~
suas clasifi~a<:i~hs, da vi9léntia ... pero unha na1 c;l_1c_1a toda tranquila "que
bons son os militares; xa levan toda a
tarde aguantándome os rapaces''.;
Ment:res tanto soaba polos altavoces
un chamam~nto: "Ricardo Ruiz, que
se presen_te JUnto al avión que lo espera su madre" ... a contin.uación po-drán ver ustedes en la explanada la
demostración del vehícuto ... " Habia
que_sair por unha porta con detector
de metais e a policia militar levab9

en facer u
porque to1
padás. Xa
fin consigc
nha amiga
"Non está.
i~éron me ;

· Orzán l
es ao car.ali
es cóntann
tación · no1
se que as
as imediata
paisano mi
a pero nor
''pub Auro
na noite an
da acadérr
n cartel da
n· tras do rr
un póster
ho. Din ql
l~aran, peró
a uns "pase
cos lexioná1

as.

onse unha
xa a altas t
fisionais na
non dan al
an a axuda
s. Todo es
os: saen de
tos da Lexi
en carnes. ,

0 antibalas.

era ho ra dos viños. O as_p,ect9 _
,a era 0 mesm o da ,r:nana, so .
nmáis soldados, e n:ia1~ n:iozas.
rdas civis da . Academia m~en
eterlle man" a unhas rapanga.s
da non quince anos, uns manxa cantan de borrachos; andaª marina e "paracas" tocan as
mentres a xente mira apanpas lexionários remangados ainiñaban totalm ente reito, uns
s van de paisano pero nótaseeguas: un basc6s nun bar saúcon só escoitarnos talar gales bares póñense as botas. Eles
teis foron que safron gañando
movida". Tiveron as prazas topad as. Os de máis estrelas pade "máis estrelas"; hostais e
s para os de baixo rango; os
s na explanada do porto, on- .
abricou toda unha cidade mien facer unha chamada ·e non
porque todas as cabinas estapadas. Xa era hora da cena. ·
fin consigo un teléfono. Chanha amiga médico para sair de
"Non está. Están todos de garixéro nme; "páganlles 60 mil
11

' Orzán uns mozos pintan
es ao carallo , postas de trabales cóntanme que os c;arteis da
tación non duran nen cinco
se que as pintadas tamén son
s imediatamente. Uns militapaisano mtran a pintada, non
a pero non din nada.
'pub Aurora" informanme de
na noite anterior entraron uns
da académ ia de Marine arrinn cartel da manifestación, petras do mostrador e colleron
un póster anti-Reagan, e rano. Din que había un anaco
ltaran, peró que os botaran.
a uns "pasotas" tan moi boas
oos lexionários. Cheira a droga
as.
onse unha volta polo "Papaxa a altas horas da noite. Non
fisiona is na porta. Traballan a
non dan abasto por." máis que
can a axuda de máis de 100 fos. Todo está en calma máis
nos: saen dous brigadas~ dous
tos da Lex ión xa entrados en
en carnes. Chega~ á parada de

táxis e intentan -montar no úHimo. ·
Négase. Non queren andar os 20 metros que o .separan do primeiro. Aceden aó fin, ainda que se enfadan e tíranlles moedas palas xanelas. Vanse.
Acábase a noite, decídese unha re·tirada pero pára ao meu lado un coche: un policia, coñece, talamos e
cóntame que "ante houbo denúncias
a militares por cirivo ciolacións".
Acabouse o dia e a noite. Mañá é outro dia; Xoán Carlos vai · receber a
"Medalía de Gáliza", tamén inaugura
a "Casa das Ciéncias". Paco Váiquez,
Alcalde da Coruña, desenrola unha
gran campaña propagandística na
prensa: bandos, anúncios de todas as .
castes, inauguracións, recepcións en
Maria Pita nunca feítas descle as V.isitas do "difunto". Seica gastaron en
arranxar o salón máis de dous·-millóns
de pesetas.
Intento pasar -polo Parque de Santa Margar ida pero está pechgRl.o . . Xa
seica leva ási dous meses. Acóraome
dos vellos gue-todos os-días van- botar
ali as partidas de cartas; dos nenas,
daqueles que fan deporte. lso ·non ·
importou nada. Habia que inaugurar
esa polémica Casa das Ciéncias, cerrar
o parque ~ ··
·
Paso por xunto da oficina de parados que atónitos contem¡,>lan cómo
dun tren descenden dous 'Rolls" negros, un para os reís e outro para as
Infantas. Na estación uns tráballadores cóntanme que hon os deixaron
entrar a traballar por iren indocument(ldos, e que o tráfico de mercancié!s leva oito dias suprimido.
As cinco da tarde e os que quixeron desprazar.se á Torre para ver o
"desfile ·naval", tiveron que andar vários qt:.1ilómetros. Logo choveulles e
moitos deles( mallados; laiábanse que
o verian me lor se quedasen xurito á
TV. Habia néboa non viron nada,
ainda que pala TV falaban de sol radiante.
·
O desfile. do domingo foi máis pequeno do esperado. A .organi,~a~io~,
un ,desastre. Deron mo1tas ma1s 1nv1tacións que prazas habia nas tribunas. Os que chegaron tarde non puderon ver -nada. A xente andaba por
debaixo das tribunas; os xornalistas
non podían situarse, os deputados do
Parlamento Gal·ego non foron cor:widados, así como, aeputados, estata1s ...
parecia -que .estabamos en epocas pasadas.
·

Mi18$ .Qe personas contra o .militarismo
~Máis de 2.500 persoas mani-festáronse o _domingo di~ ·2 de Xuñn destas persoas surprendeunas esa
e.n A Coruña-n·co·ntra os gastos militares ·e. polo progeso social.:'; _ "bu Isa de· pobreza".
Foron tamén os manifestantes, o
tal como rezaba a pancarta_de cabeza. A ,manifestación tr~nSCQ
rreu sen incidentes, celebrándose. a ~ontir:lLiación ~nhq festa nas seu servício de o.rde, os que tiveron ·
que encarregarse de dirixir o tránsijmediacións do -Estádio de Riaz~r ~
, . to,
parando aos coches, desviándoos

Habia un car~vel vermello na mq1_1
dos manifestañtes -e intentaron "nos
últimos metros faoer unha-- paródia-~
do desfile militar; de dez-- en_fondo.
Saiu mal,_ne11 tan de d·ez-_ nen se qé:ro~ alineado;- n·on teñen-..a·i~ciplina~,
_ militar. -,_- ·
.
que si houbo fói máis xente da
prevista, sobretodo se s~ ten en
canta que faltaron os estudantes
ime-rsos nos exames asi coino o.utras
moitas persoas metidas en oposicións polo que a participación de
fóra de A C8ruña foi escasa. Moitos
dos máis de 2.500 manifestantes
eran coruñ~es que, segundo se afir:
maba na m·anifestación, levaban sen ·
aparecer por' ·nengunba desde· os
anos 70.
Empezou a d~mostración .ao berro de "'m ilitares, parásitos sociais:', ·
que surpendeu aos xomalistas estranxeiros pola sua centundéncia.
Seguiron logo outras consignas tai~
como "non á ocupación, Galiza nación"; "a loita continua~', "OTAN
·non, bases fóra"; "que se vaian ... "
· Nas . pancartas de Bl\IG, · MCG,
· UPG, INTG, ADEGA, LCR, CNT, .
Natureza, Mesa Galega Pala Paz, podían lerse lemas como "queremos
- traballa( en paz, pÓla paz, coas ar- .
mas da paz"; "non á militarización
de Gal iza_"; "n·en bases.· nen gastos
· militaresr!. ; · "non á militarización
de Galiza"; "nen bases nen gastos
militares"; ''menos aviór:is e máis
pensiónsll; "non a oc'upac-ión, ·Galiza nación:'; ~ 'militares fóra, Galiza

o

Ceibe e socialista"; ,;se queras' a paz · e suxeríridolles itinerários, xa· que a
non prepares a guerra".
policía municipal non ·fi.xo acto de
A policía non apareceu en _todo
presénGia. Este servício de orde afao percon:ido ainda que \tixiaba o
nouse en demostrar que "nós non
traxecto unhas ruas máis aláde por colapsamos· a cidade como os mili"onde pasaban os manitestante. O tares", procura~ndo que o tráfico
que si habia era un."g ran número de fóse sempre flu ído.
"sociais", ·algu. n~ c0n c~máras fotográficas. O 'control dos manifestan- Fe~ta final
tes foi tan exaustivo que por exemA manifestación terminou na - Ro:
plo -en Cangas, a ·Gar:da Civil, ao pé
. do autobús controlaba a identidade tanda · de ·Riazor, onde se ce.lebrou
un · Xai:itar-festa; e unha "oferenda
··dos que ian subindo.No ambiente dalguns -manifes-- de caraveis . ao mar" como ~'parada
tarites, e ·de m6itos .c idad'áns de A da paz" e·· desagrávio polos "barcos
de güeúa". .
_- · · .- '
Coruña, frotaba a carga da Poliéia
Afinal
da
manifestación
Carlos
Militar contra unha ·manifestación
antimiliatarista celebrada- en No- · Vales, secretário dé Adega, leu un
comú'n"'i cado conxunto onde se de·
; v~rnbro de 1981.
nunciou a militarización de Galiza
Amanifestación, lon-Ke dos rnílitáre·s e . 0 despilfarro do diñeiro público
en armamento. Critic-0u ao Alcá1"
~b percorrido da manifestación · fide de A Coruña asi como a ocupaxouno o gobernador moi lonxe~do . ción militar. da cidade afirmando .
centro da cidade.
qúe nestes dias "houbo seis denún·A· saída realizouse desde a Plaza cias por violacións feítas contra midas Conchiñas, no bairro ·de Santa licos".
Margarida, o que levou si qüe moiNa festa, ,entre outros, actuaron
tos dos manifestantes vicios de fóra
Rádio Océ~rno. Ao ·dar comezo a ·
tivesen sérios problemas p.a ra en- · sua actuacion o cantante Johnny
centrar o sítio, pésie a que o Gober- . Rofring afirmou que "nós non nos
nadar cumpriu o pacto d-e deixar rajamos, - estamos aquí", ·refetíndoentrar aos autobuses.
.
. ·se a grupos que tiñan anunciado a
A casualidade, supomos, quixo sua participación e lago non apare·que estes manifestantes "polo pro- · ceron. O festival foi .seguido pbr
greso social .e contra os gastos mili- numeroso público entre os que se
tares" tivesen que pasar antes polo . encontraban vários so loados.
poi ígono de A Grela, onde existe a ·
méirande concentración de chabo- · "Refer.nedo pola paz"
1-<:is xitanas de toda Galiza. Á moitas ·
En A Coruña tamén se. celeb~ou du1

A. EYRE

Para _
el·e.s
nOn_hai
•

cr1se

rante esa semana, ós días 26, 27, 28
de Malo, un "Referendo pala Paz"
no que o 89 por cen to dos votantes
fixéronno "contra os gastos militares e a exibición militarista do proximo 2 de Xuño'~
Segundo os dados .difundiqos pala "Mesa galega pala Paz", 3.119
persoas votaron "non" mentras que
444 (11 per .cento) fixéronr10 afirmativamente.
A consulta levouse a cabo através de 13 mesas situadas na Cowña
e Vi/aboa, ce(ltrándose a part~cipa
~ ción nos xóvenes de 16 a 25 anos e
nas persoas de idade avanzada,
As .votacións realizáronse . sen
grandes-incidentes a non ser aactividade coactiva realizada, ·segundo
os convocan tes, -pala- Policiá Municipal~ e un Brigada da Lexión que
. arrincou algun cartel.
A Me5a pala Paz considera esta
consulta como un · gran éxito pala
.gran participación popular.
A.E.
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RAMON MUNCHARAZ

Entre Xaneiro de 1942 e Decernbro
do 194'5 houbo 850.000 hospitalizacións, por transtorños psíquico~,
nas forzas armadas dos Estados Umdos (1) que representaban máis do
doble dos rexistados conflitos, por
causas psíquicas, obrigou ao exército nordeamericano a incluir nos
seus plans loxísticos básicos o saber
d~ p~iquiatria, psicoloxia e ciéncias
socia.is.
A · sua instrum'entalización militar está condicionada palas necesidades estratéxicas e os intereses do
militarismo nos distintos períodos
históricos. No sucesivo ficarán artelladas no conxunto da Sanidade Militar das forzas armadas.
Durante os conflitos, a sua función era tratar os casos psiquiát!ic~s
que impedian ao soldado seguir no
combate, e o sen obxectivo era do. ble: recuperar canto antes ao soldado para a sua volta á frente e {a
máis específica do traballo psiquiátrico
servizo da ideoloxia militar) evitar que a sua coriduta fose
"contaminante" para o resto dos
efectivos militares.
os· "sí.ntomas" apresentadcis ,po, los soldados eran clasificados arre- ..
dor dos coriceitos de "neurose e
psicose de guerra';. Estes casos eran
tratados nos hospitais de campaña
ou eran repatriados no caso de resposta .negativa ao tratament,o: Os
casos clínicos ian .desde os estados
de- desaco'ugo ás reacción_s .delirantes, alucinatórias 9u confusionais.
Apesar da evidente relación entre a
aparición do transtomo psiquíátri- .
co e a situación de guerra, as publi- ·
cacións que xurdiron na ppstgúerra
minimizan ou excluen totalmente
esta relación de casualidade (2). O
transtomo é referido, pala contra,
. á personalidade prévia' do indiví- ·
duo ou á necesidade de obter un beneficio através dos síntomas, que
seria neste caso conquerir a repatriación.
Nun período de confuto, o exercito non podia admitir a mínima feóleza no seu seo. A "man dura" era
a pauta a seguir para cos soldados ·
con "neurose de guerra'' (3), discurso psiquiátrico que agachaba a consideración destas persoas coma "simuladores", "teimosos" "contistas", etc. O resto da tropa deberia
saber que estes casos se producian
en seres de cónstitución "enfermiza", con "problemas . familiares",
cnado non se lles calificaba abertamente como enfermos mentais para
desacreditar unha conduta que poderla c;ornprometer a racionalidade
militar da situación.

ªº

Detectar atitudes negativas: soldado
problema ·
A función do psiquiatra no rrieio
hospitalário militar consistía en detectar precozmente q_uer as actitudes. negativas ao ex-ército, quer comportamentos contrários ao mantimento da disciplina interior, através •
de entrevistas mdividuais e baterias
de tests psicolóxicos especialmente
adaptados ao meio militar ( 4). Xurde o concieto de' "soldado problema" para aqueles que apresentan
problemas de adaptación ou de rexeitamento á. institución militar,
cuestión que é imediatamente referida á sua "debilidade", "imaourez
psicolóxico-emocional" ou a trans.tornos psicopaficos da personalidade.
Tamé.n o personal militar "voluntário" .é explorado psico-socialmente e analizada a sua suposta sinceridade nos seus "anceios de servir
á pátria" unha vez descuberto qµe
se rentabiliz~ba tamér:i. politicamenunha alta porcentaxe destas incor- . t e ao se.r apresentada como unha
poracións estaban en relación con
empresa altruista e desinteresada.
graves situacións sócio-económicas
para as cais o exército era unha soOs psiquiatras que defeµdert o mililución transitória na que p or outra
tarismo
banda non tiñan nada que perder. O
A
todo
isto
o
.
psiquiatra
enrolado
psiquiatra nestes casos é utilizado
nas forzas armadas ou o psiquiatra
como detector de calquer risco de
civil de .paisano non son, coma po- conflitividade.
deria deducirse , meros ·elementos
. Nos últimos tempos o psiquiatra
instrumentalizados polo aparello
incorpóiase ao sistema loxístico das
forzas armadas como instrumento ·militar para a defensa da sua ideoloxia e imaxe cara o exterior. Pala
mantedor do " statu quo" internó
contra xogaron semprei e xogan
da institución milítar. Participa na
ainda hoxe, un papel activo na deselección de oficiais, peritando as
fensa do militarismo. Voltando ousuas cualidades, motivacións e atitra vez atrás na história non deixa
tudes para o mando. Representa un
de ser surprendente o feito de que
intermediário "dialogante" entre a
todas as publicacións de postguerra
xerarquia militar e a tropa e de aseen Alemaña e España coincidiran en
soramento ao mando cara unha
su bliñar o baixo nivel acadado pomeirancie disponibilidade psicolóxilos transtornos psíquicos nas tropas
ca (manexabilidade) do soldado.
názis (7). Cuestións como "moral
Pero o desenvolvimento máis esde combate" "identificación cos
pectacular da psiquiatría militar tiideais pátrios 1' e "disciplina"· eran
vo lugar nos últimos 30 anos. O
os argumentos utilizados polos psiexército dos Estados Unidos dispón
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Psicomi l.itarismo·
de unidades hospitalárias "de dia"; .
o psiguiatra esta presente, efl: todas ...
as urudades aerotransportabeis ~ d_a
mariña. Para ostranstomos ps1qmcos que cria a situaci?n de de~pra- ·
zamento continuo est:i a _ser utiliz,ado no asesorarnento tecmco dos s1~
temas de :iilformación e propaganda
militar sobretodo despo1s ,da_ gu~rra
do Vietnam cando o e)!:ercito .1anqui necesitaba recupera!~ a ~ua 1m~
xe. Tamén en orga:mzac10~s paramilitares como . a C.I.A. se 1!1trod1:1~e
como instrumento de man1pulac10n
de atifudes das masas ( 5) ~ .c~mo
colaboradora das forzas pohc1ais ~n
lugares de alta confutividad. r. sociaJ
(6). ·Toda a re.d e de. prisión~ mili~a
res rios Estados Umdos esta pro:v1sta de servizos psiquiátri.cos. P~sd~ a
incorpora_ció!1 .d os :técmcos ps1q~1~~
tras disrnmum o mvel de conflitiv1, dade nas cadeas e polo tanto ficou
demostrada a sua_,rentabilidade cara a "reábilitación" (Volta a filas ou
ao traballo) ao mesmo tempo .,que

15 (1

pró_prias.
. .
.
quiatr~s que consideraban a ·guerra
Por outra banda a psiquiatria ao
como unha custión "transcenden· servizo dos intereses :militares tense
te" ou de "Cruzada": No Estado esque adaptar á ·nova situación xerª-da
pii.ñ.01 · ternos exempJos claros: A
pola introdución nos exércitos do
neurose de guerra foi o ten:ia !?refearmamento nuclear e polo tanto
rido por moitos dt:stes ps1quratras
dun novo tipq de guerra. cuxas cade postguerra e ~tilizábase~ s1ste,m~
racterísticas estarian determinadas
ticamente pár':l afortalar a 1deolox1a
pór :
·
·
fascista e demgrar eon argumentos
a) Destrución imediata de masas
psiquiátricos ao inimigo. Deste xeienorm.es de povoación. Calcúlase
to López lbor (8) falaba do "amque unha guerra nuclear limitada
biente · espiritual da guerra españoproduciría en Europa non menos de
la" e de que "houbera certa excita150 millóns..de mortes O 2).
ción do sentimento de comunidade
· b) Destrución de toda8 as condinos .'combat~ntes e na retagarda".
cións de v:ida non só .do· inimigo seDisciplina e ,patriotismo eran cons~
nón. tamén das próprias.
derados ao me.s mo tempo que condicións do "bon soldado" unha g'lc) Despr.oporcio:n entr~ .os danos
rantia confra "todo Jipo · de . padecicausados a ouxechvos militares e a
mentos psiquiátricos (9}. Outros
ma5acr(f que· sofriria .a povoación cipsiqu~atras, pola~ su_as ideas· políti.yil; coa. conseguirt~e desapariciQ.n da
cas, tivercm_que abandonar o 9a1s.
mrraestrutura socia_l e do progreso
Foi o caso do profesor Mita Lopez, · cien-tífico-técnico da humanidade.
~ue chegou a descrebe1 .co nome de
d) Irreversíbel afectación tio
' psicorrexe"' a reacción de angústia
equilibrio· ecolóxico mundial,_o que
producida' polo conflito tanto no la- · poteneiaria as dificuldades de supervivéncia ainda máis até lindeiros extremos. A,demais implicaria-_ a · destruci©n dos reéu:rSos sanitários tanto técnicos como humanos, imposibilitando dar atención aos afectados (f3).
·

A ideoloxia militar e a opinión pública
'Estas cuestfóns fan que a ideolox;i~
militar teña dificuldades para penetrar n·a opinión pública· sen xerar un
forte rexeitamento actitudinal.
Para entender a estratéxia seguida no plano militar neste sentido e
a instrumentalización que se está a
facer da psiquiatria e ciéncias .sociis cara a modificación desta·atitude, cómprn analizar detidamente · a
disp:osición psicolóxica específica qu·e está a producir~~.:t1a .po_voación a
ameaza da guerra nuclear.
. .
Investigadores no. eidO da saúde
mental est;Jdaro i;l~-~ ,atitudes da povoación europea 'ante unh.a hipotética guerra rtucle~r" e máis as reper:
Gusióhs psicolóxj.C'ªs· desta posibilidade. Todos coilih_d en en· que o cidadári" 'm édio e téñ'dé '· a éonsiderar -·
irracional a utilización ~de armás nuclares. Máis. dun 48 por cen consideran- moi pro báoel unha guerra e o
50 por ceri da xuventude ,de ida.des
comprendidas entre 18 e 25 anos
dana por segµra (14).
A importancia destas _-investiga- ·
cións resulta evidente tendo en conta 'que vai ser . a povoa'ción civil
máis afectada, ao seren as grandes
cidades ns obxectivos militares prioritários. A guerra deixa de ser unha
cuestión tef,e rida ás competéneias
dos exércitos e pasa a formar parte
do debate social .. A ideoloxia do militarismo "debe convencer" á opi, nió'n · públíca d·a ·"necesidade" e
"vantaxes" do armamento nuclear.
· Os meios de !10municación de
m·asas son- hoxe ó sistema ideal cara
a produción de atitudes e o,pinións
. conformes cos intereses do sistema.
A estratéxia está dirixida nestes in. tres a xerar na povoación unha atitude favorábel aos plans armamentistas · e unha especial <lisposición
psicolóxica qu'e aceite progresivamen.te a ameaz.a de guerra nuclear
(e polo tanto a própria destrución)
como única posibilidade de supervivéncia nun confuto. Para SUP,erar
tan aberrante contradición dehese .
· proJ?iciar un clima ge "paranoia colectiva" dirixida contra os que -se
consideran inimigos e, supostamente., atentan contra o próprio arde- .
·'namento social. Revestindo ao inimigo de toda caste de cualidades
negativas .xustifícase a aparición de
·de medd, ódio, desprécio .e
do fascista como no popular (1 O). · · átitudes
agresividade. Calquer actividade do
Oulros tanto psiquiatras que des"inimigo" é interpretada ,iinediata- ·
pois ocuparon cátedras no fra:h.guis- · mente como potencialmente agresi- .
mo estaban na mesma liña de Lopez
va e comunicada como tal á opi,nión
lbor. Asi , Vallejo Nájera chega a
pública ao mesmo tempo que as
afirmar que a sinxela entrada das
próprias atitudes militaristas se:rnpre
. .tropas de Franco nas cidades "lib.eatop~ xustificación an~e.. as_carac- .
radas" producía d.e im·ediato a curatensttcas perversas do mrm1go exción de gran número de transtombs ' . terior. Esta dinámica de manipulapsiquiátricos ( 11). ·
ción psicolóxic'a permanece ignorada pola meirande parte da povoaNos· tempos actuais as guerras de
ción.
.
·
liberación nacional e antiimperialis-·
Pódese obxectivar que a povoatas multiplícanse, o que representa
ción nega a posibilidade da guerra
unha seria ameaza aos intereses do
nuclear defendéndose <leste xeito
capitalismo: Os gastos militares ·a
costa da redución da inversión pú~ . da angúria qo pensamento de aniblica soñ-cada vez máis impopulares
quilación ( dun xeito semellante a
como se nega ·o irremediábel da
e inxustificábeis (caso da ·financiación de ditaduras militares en Chile . morte) . .Por outra banda racionaliza
e Turquía ou· da intervenciün ·políen termos cada vez máis técnicos e
tico-económica e ' militar · como en, próximos aos argumentos do sistema (a "seguridade" · é· referida ao
Nicarágua e El. Salvado~). Non o)?snúmero de míseis, cabezas ·n ucleatante, os servizos de rnformac1on
res, capacidade de pontaria etc .). ·
nordeamericanos ac.tuan conpicioConceitos . completamente abstracnando atitudinalmente ás masas
tanto dos países 'en cbnflito como
tós como "vocaci6n atlántica", "va-

a

lores da· civilización ocidental"
"n:i?d-elo de '?da del!locrático" son
utihzados sistematicamente nos
~eios de eomun~cación para xustificar o .armamenhsmo ou a agresión
A socied-ade despraza a, sua angúria
deica temas que tesultan ser emocionalmen.te neutros pero que· se
transforman en "síntomas": púdose
constatar que as situacións de stress
:111anrid? ou de alto. fisco conlevan
determ.madas alterac10~~ no psiquis~º e mcluso repercus1ons ·no func10namento global do ornanismo
humano. Os estudos da MCANW
demostran a incidéncia · de cadros
clí,n~cos hipocondri~~icos e psicosom ahcos nas povoacions sometidas a
f 9rt~ tensión emo_ci<?nal pola presencia na sua proXlID1dade de insta-.
lacións militares e centrai's ,núcleares.
·
·.
Os mecanismos psicolóxicos
_
Frente á .actividade dos grupos pacifistas que alertan á povoación dos ·
perigos dq militarismo, a propaganda oficial do sistema actua imediata'mente descalificando tais movimentos en función da sua "inxenuidade", "inex.periéncia" ou poi estar
subvencionados e apoiados ideolo-·
xicamente polo "inirnigo".
Estes mecanismos psicolóxicos
asi. como as atitudes favorábeis de
parte da povoación verbo do armamento nuclear reflexan até qué
ponto un discurso absolutamente
macional e que atenta contra a
própria -supervivéncia pode ser reconvertido en algo vivido como ne. cesário ou cando menos cunha total
indiferéncia e pasividade. Evidéncia
a trem enda capacidade do sistema
para controlar e dirixir as atitudes
das masas.
· Os governos de todos os _país.es
implicados na O.T.A.N. dedican to- ·
- dos os seus esforzos a transformar
estas atitudes de pasividade en posturas abertamente militaristas e evitar o que os psiquiatras militares denominan como "medo desorganizante" ( 15}. Introdúcese masivamente unha imaxe de "bondade" ·
das forzas armadas áS que se fai aparecer decotio corno defensoras da
"paz~, e da "liberdade" (as "xorna-·
da.s de portas abertas" forman parte
desta estratéxia propa_¡?;andística).
Procúrase a identificacion absoluta
da povoación civil coa ideoloxia militar ao mesmo tempo que se ocultan todo tipo de informacións que
poderian desencadear situacións de
desacougo, inseguridade ou pánico
colectivo.
O psicomilitarismo da r.ovoación
(fabricado coa colaboración decisiva dos servizos de información militares ases.orados por equipos psicolóxicos) resulta ser hoxe algó tan
necesário para o sistema como. a posesión de armamento nuclear que
basea a sua eficiéncia na contínua
disposición psicolóxica a ser usado.
O sistema considera que c~qu~r
·síntoma de febleza nesta disposición suporia a · própria destrución
(16).
.,
.
Asi pois, dunha actuac1on crrcunscrita centrada ei;i intereses corporativistas . próprios da institución
militar ou da situación imposta ~o
las condicións da guerra convencional as ciencias da saúde mental son
u ttlizadas hoxe como instrumentos .
de ~ontrol d~ poyo~i~;n civil. Os
equipos mult1disc1plinais de saude
mental participan activame~t~, no
deseño dos inqúéritos de opm19!1 e
atitudes sobre pr_esup9stos ~iljta
res, camp~ñas eleitor~,, public1dade comercial e promocmn do consumo, etc. As ciéncias do comportamento humano xogan hoxen~ia un
r.apel decisivo na demonrmada
'guerra psicoloxica", "guerra subversiva" e utilizase como arma fund·aménila contra as loitas de liber~-.
ción nacional: (campanas de intox~
cación infoÍmativa a.través de em1sóras de rádio, follet~s, etc.) .. · al
Abonda con escoltar un dia c quera os meias de comunic~.ción ou
ler a prensa oficial para decatarse
deste fenómeno.
,.
Frente á todo 'isto as capas mais
conscientes da povoación tratan. d~
organizarse e ·promover . todo ~1po
de accións cara a toma de con<;:1~n
cia colectiva dos perigos d~ ;milltarismo. Frente á man1pulac1on e o
engano faise riecesásári~ ·unha resposta--intrartxixente e frrme do povo. Todos debemos contribuir na
medida dos nosos coñecimentos. e
posibilidades a desmasc~r¡lf aos au- ·
téntic@s inimigos da liberda~e1 e
>aesta tarefa ·nmguén ten xustif!caci§n para excluirse. ·
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todo · hai que dicilo, ten ~lémentos.

Asa ída á luz ~!:J IC~ d. · de extrema direita e un . dos seus Hde- .
olicia -estaba investigan_ o
.aP Al·1·anza Popular .e.ou. tro_s
r.es, Guil_lermo Kirkpafrick, asistií:i·. a· .
unha' rl;)uriión fascista· en ltália.
0
partidos troux .daolnmeiro__ .-; ·
Pero Frag_a npn pr9testaba porque -_
plano da actua,11 a e
'.__ :. · -fosen espiadas pérsoas. individuais, isó .:
, funcionaryiento ·dos se~v(cios _.
traeríalle sen coidado e, sen ·d(jbidá, · ·
0
secretos, dos ante_ce~entes,. · ,
cando non vai. con eles aprób~no . .0 .1
olíticos, da .amrnst1a do ,1977 e que non podian permitir era que o
P
outros
como ·O control d~s. ·
Goberno se fose inteirar dos · s~us ·
.dad
_
án_
s
por
parte
do
.
Estadq_.
plans "de oposición'·' , dos seus" disel

cursos, etc. lso é ·o que canta para 0'
·
eles·.
,
·
Sabiase de~de hai _temp_o qu~ s~ ~sta-,
.!,),
ba a ipvest1gar aos partid9s poi itiY.os.
Barrimmevo aceitá·veladamente:
Mesmamente cando s~ cnou a Bnga- .
. .
·, .
. , __ ;
da do Interior anunc1ous~- qu~ unha . _O Ministro do lnteno~, BarnonuevG,
das tres seccións qu-e_a_compone~ era ao qu~ Fraga lle dedicou , tantas ga-·.
a encarregada de v1x1lar ~ f~rma- banz·as, ao que non quixo "machacións partidárias, de esquerd~, d1xose · cár", e aceitou crerllé ·na palabra, ain- .
daquelas. Polo que parece _ 1sto no~ da que fose de honor.·, "p-orque foi un
alarmou a ninguén. Pareceulle~ mo1
dos mellores -Minis'trbs do Interior .
normal a_todos aquel~s que esta~ "? que tivem'o s ultir-Pamente e non. é Íes~
Parlamento e, aos me1,os .de comuni- ponsabilidade sua", dixo o Xefe 'da
cación "defensores da liberdade".
oposición, dedícouse .a rechazar :o.
Non pasou nada. ·Houbo .qué esperar máis mínimo. grau de responsabilida- · ,
a que· alguén .lle filtrase a un rr:'eio i,n- de por estas actividades. Calificou toformativo que Alianza Popular tamen do de- "montaxe", "escándalo artifi- .
está a ser investigada (aportando no- cial" ou i'nformación "manipulada e
mes e todo) para que todo o país se falsa" . . Pero non aportou dados, non ·
puxese de patas arriba. Como se hou- deu argumentc;>s. Toda a sua téória
bese partidos de primeira e partidos baseouse en por tres veces pedir que·
de segunda. Por qué non ~asa n_ada se crese a sua "palabra de _honor", .
cando se sabe que se está a investigar que Fraga aceitou. Parece ser esta
· a fa1skadik o Ezkerra, por pór un · ' unha nova forma de facer poi ítica.
exemplo, e até deteñen a persoas Orabén, se ternos que crer na palabra
para interrogalos sobre os seus líde- de Barrionuevo, pÓr qué non irnos _
re's; ou cando investigan ao MC, UPG crer logo na do xornalista, digo .eu, a
por .citar -só alguns casos, todos par- non ser que o Ministro teña unha 1!eotidos legal:zados, para máis- inri? Ar- ria moi própria dos valores.
mase -6 rebúmbio · cando se coñece
que se investi ga a AP, un partido que, Grave revelación
E no "fragor;'_do debate, o Ministro fixo unha grave revelación', xa sabida,
Ai.ndél .estanfos fichad-os ·
Marao "de .1984 no aeropor.to de Ba- quivo Histórico Nacional, ou ben ¡i
pero agora admitida: que a Brigada
do lnterior·colecciona, analiza e glosa
Por ·se·: i~to""' tasé póucÓ -n-olT lié- ché,.
ralas~ proéedente de Xenehra. O mo- · aqtrnl desttno que a legalidade vixenos documentos e informes dos partigas€l;_~ao;~ESOE~ airida .estam0s fichátivo da detención foi o deanteceden- te permitise·, a critério da superiorida- ·
dos políticos e' os libros e folletos dos -dos todos· aqueles que tivemos active- ~ -tes j}olíticos, pasto. que o seu nome de" ~
. · •
seus dirixentes. Nós podíamos eri.9a- dades poi íticas a.té o 77. A1:1uela 1.éi
Os dad0s do Servício de Informáfig1:1raba no ordenador do Ministerio
dir. e certos meios de-comunicación. de amni~tia· non valeu- para nada. Hai . do Interior.
tica e do Ar'quivo Central poden ser
,
. ·. . .
Asi as cousas, non é -de estrañar tam-: · casos- .a · -moreas, - ·Por- .pór só dous
· o~ 'Gooerno argume·ntQu que fo¡ .. consultados _desde calq4er dependénpouc.o que se inves.,tigue a -toda a ·opo- exemplos ·irnos elixir ·eh Gal iza 0 caso
un erro ·(lue a súa ficha estivese a inda , éia policial : O Ministério ·di que consición, incluida AP.
siderou prioritário eliminar deles o
de Xan Carballo, Socretário Xerai dá
ne> ordenador·policial. ·
·
. ·
Se eremos a palabra do Goberno,
INTG, ao que, por estes ·antec~erites
·.Agora resulta qUe 0 Ministério do rexisto das persoas amnistidadas, pexa que Barrionuevo · falaba en neme . non lle concederon licénCia de armas; · Interior recoñece nunha. nota <de p ro, poi.o que par.ece, noh foi asi; e- sedel, co,rno cando fala calquer Minis- ol:.f o de Margarida V~zquez, ·ex.C.onmella · haber moitos rnáis fichados, .
P.n:~m~a que algúnhas das fichas de ditro, seica, o que pode pasar é que o cellara do BNG en A Coruña á que · _. r ixen-tes políticos elabóradas .pola· po- sen , moit-vo, ao estilo alemán de '~to
Góoerno non controle á própria poli- non lle- expedí ron o }>asaporte. Pero · licra duraAte ·o franquismo non '.foron
dos controlados", que é o que está a
cía, ou a sectores dela, polo que a as protestas non serven para nada e
imperar nas leis represivas, nos cardestruídas. Segundo ' Interior, as fiineficácia do Goberno seria palpábel só saen á luz pública cando como no
chas 'encóntranse nun depós-ito rnde- pos -parapol icia is, ou nos "Grdenado- ·
e palmária. Ouén nos investiga? Para CélSO de Enrique Cu riel é tmha persoa
pendente dos arquivos de consulta do ... !'es que c9ntrolan a vida todal dos
Gabinete Central de lnformacióri e cid.adáns".
qué nos investigan? Perguntas preo· "nada· sospeitosa" e -eofíecida. Como
do--,_arquivo central_, "co fin da sua .
cupantes para calquer cidadán que se saberá, Enrique Curiel; vicesecretáB. LAXE
rio xeral do PCE. foi detido o 19 de
posterior destrución, traslado ao Arpensa que vive nun estado de direito.
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XESUS VEGA

tado crítico

Non ternos remédio. Non facemos caso das re- _JS_
.__ _ _ _....__
comendacións presidenciais "sen acritude",
gosta de repet.ir 9onzález, e seguimos criticando ao seu amigo Barrionuevo .. Non sabemos
apreciar a valla <leste ministro. Se non estivése?1os cegos palas baixas paixóns qu~ nos domman veriamos as virtudes de D. Xosé. Unha ·
delas é que - con .el - sempre se pode apren ~ .
der _algo diferente .. Por exemplo: unha nova
t~ona sobre a igualdade de oportunidades
d1ante·da desmorilazción.
.
·
Esta teoría poderia ser formulada sinteticamente neste stermos: toda persoa sometida .a
. pro~_eso xudicial experirnent~ unha desmoralizac1on directamente . proporcional ao cargo
qcu P~~~a no aparello ystatal. Que .o anterior
0 m1sano Xeral de Información ~Manuel Ballesteros- . resulte . condenado xu dicialmente
por ·non querer facilitar a · identidade de tres
colaboradores -que fuxian das áutoridadés
f~a_nce~~.s representa un grave factor de desmo- .
ralizac1on_·para todo o corpo policial. Peto se
u_nha, persoa dyscobre un 'dia que 0 mesmo
Ballesteros . . Porque, eri.tón, a causa se,ria· dife- .
?Ionano que lle practicou 1o consabido "habil
rente .. Recibiria axiña a chamada telefónica d.o
mte~rogatório" duf.anté o franquismo é pro~- , Ministro: _"Manolo,_ t.ranquijo. x;a sabes que
movido a un cargó de ·confianza no Ministé- estam,os contigo. Copta co.nnosco para o que ,
no qo \nterior deberá consolarse· pensando.· prec.isares". ·
·
.mo político: o de "comp_ara _e vencerás". Aqui
qe o "cárp.J:>io'~ ~a é unha reaÍidade-_ .
V ostepe noR t~n direito a desmoralizarse ·.estamos mal pero se nos c_omparamos .c on tal
Se· vostede escrebe unha carta .aos xorñais
comprobando ' cómo o señor' Bar.rionµ-evo evi- ou cal país da .nasa área a ~ousa resulta .máis
denu~cia~do · a ¡;>articipadón· do .c~misárii\ . ta .,a ..desmoralizaeión de Ballesteros ou de Mar- ap,r esentábeL
.
.
..
M~;,t1~ez ·1:orres - nas : torturas prati:cadas -nos -tfoez; Nón'-entender isto é tanto· como deseo-. . Análises xµtídicos aparte.; hai algo que .G.on:
pruneuqs anü's dai década dos 70-"-será acusa-· ñec"er que o -E stado e
seús servidores están . zalez agacha ·, n·o peto d.a sua chaqueta: aqui
do de ·utilizar a mentira como' atina desmorali- ' poí' riba ·de conceifos lústoricamente tan con- ·, non houbo un Nüremberg· que p·ermitise esta-''
zadora ~t?-~'tra as FbP fob o argtp~~_nto de~ gue 'tirrxenfes ,éomo "ditadura''e "democrácia" . . · belecer· as responsabilidades· políticas e penais '
~-t~;µ__Ma_r:trne.z .non fi~\ua,· nas .d~~fa1.cias poli- - ·:o ·b-~e~id~te -- db govetri8. afirma non: enten- · ,dos ·pro.fagonistas dos ".'40 ano's pe paz".' Sen '
ia1s_reali,e:adas naquela. ·epo€a. :.0utra vez, 0 , .der. 1.o,:}ebumbio· que ··se 'e stá m'ontando
e~te feíto, tbda: comparª'cipn resulta un exercí. mestre Barrionue:vci indica 0 camiño'.: hai que.. _asu-nfo ~d~ '.'espidnaxe política". Para relativi- cio ·de :política-ficción. ,Con e!, enténdese o de.. ~rer .na veractdade· das dilixéntfas . que realiz¡:t- ·. z'ar a- suvi.mportáncia -insiste na ide afixa de sacougo de .quen sabe que a sua ficha segu~
f ~ polici~ - frá.~qµista. A vers_íó~ :oficia}.. do· .. qtM~ - ~stado_ es-pa~C?l dispón ~urt co:ixun~o de nos· arquivos poli_ciais 0u que o seu teléfono
asc1smo val~_ mái~. que.a palabra _dµn ~emo~ta..:.t , · g~~antrns dem~cra~1c-as supenores as ex:1sten- fai . ruidos imprópri.os das · tarifas do " trilateta fortura:do.
.
. "· . . '- t~s· .noutros paises europus. Estase pondo de .ral" luís .Solana . •.
Vostede non ten a sorte de c_hamarse Manu~l moda na capital' oficial do Estado ·un riovó ritE)ue Fraga acuse ao governo de p-r~ticas tota1
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litárias forma parte do 'particular vÓdevil pGlítio que nos ' toca viver. Ten que acttlar no terreno onde a sua credibilidade é máis reducida
e por iso avisa · d~ .que "se o PSOE -re.ab're o ·
pasado, ...rnchará o pacto que serviµ , para ela-.
borar a Constitución -do 1978 .- Que asumaJ entón, as consecuéncias .... ·" .
:.,; •
Ao cabo, ~ntre espias anda o xogo. E "OS' d,e- ·
ruáis nen seguera podemos · elixir o rnodélO 'de
é)Spiona'xe. PorqÚe,
me.llar vqst(fde__ pt#er_ía aqueles segúiinénto~. personais da Brig'áqa
Pol~ti~o-Soci:il ás a~tuais técnicas , de cpl);.~rol .
tan clesumanizadas. Abandone- as suás 'nostál- ·
-xias e asuma a realidáde ·que xa somos &tropa.
S-ó aí podemos disfroitar dunha espionaxe civi).izada.
.
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Aumenta o contfül da PQYOáción
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_,Q CIU uOha .nov.a ·orQahización
policial in91~sa
· uma-~10va organiza9om P.olicial.acaba

Era

ir

·ser er
riun t

Era "

t

z-onas »conilitivas que se quei:xam da · fixo um . programa sobre 0 assu t
Mas .a lei nom mudou. Como º·
de ser criac;l.a .em Ingfaterra para comactivida<;le ·policial (por exemplo bai· pouco outra famosa lei inglesa quam.
bater a ."tensom comunitária". Charros negros).
.
·
" .t.
,
e se
ma-se nem mais ri.em menos que CenDeclarou o chefe de A8: "recebe- e h ama d e c1 izen. s arrest" ou · ·
que
um
cida.
d
ao
qualquet
'pode
se¡a .
tral Intelligence Unit, ou C.1.U. Se- · · mos ínforma9om rilan.i festa, o que ·
.
, se
t em razom para suspe1tar que se et'
gundo traducamos a"palavra - unit ao · pode · ver o home da rila. Se um-gru11
galego, podemos · chamar-lhe a CIU
po de negros de Notting füll ~ Gate a cometei: um delito ou urna fal~
' · 0 u 0 ,cru. Pois bem , este organismo
(bairro preto de Londres) andam a ·deter o "delinqüente" no nome ;•
~'u~ Maj.~st.ade e levá-lo a comissari:
depende duna sec9om de Stocland
tirar~ eaixas., · nós ·recebemos informes
mais. pro.X1!11ª· Nem que dizer tem
Yard, a Public OrderBr'anch (ou A8)
sobr~ ísso, oü sobre urna marcha que
_que esta· le1 presta-se (como de feito
e colabora estreitamente com a Spe,
.tenha· dimensoes. políticas ..-."
~JC.o:rre) a abuso~ e erros totalmente
cial Branch.,' de Londres. N.esa cidade
Esta · unidade ·policial lóndinense
mJ:istos para o mocente. A este restem 24 District Ingelligence Officers
forma parte do n·ovo refo~amento
pe1to deu-se o caso dum indiv.ídu
cujo trahalho consis-te em subrninis- . da polícia em todo o país desde que
o
f or9u d o que "de t•1vo " d este jeito ·a
.trar relatórios sobre a 1'tensoiñ ' 1 00~
em 1981 se produziron perigosos tuum rapaz que sei-que· lhe roubara almunitária: ', ou seja· :tnanifesta9óes, _rnultos raciais em várias cidades, engo, tix·o-lhe urna chave d.e judo ·e
reunioes, co:nflitos laborais-, etc,,
tre elas Londres.
desnucou-no. Pois utn tribunal abs¿¡:
a quilo que o agente cria que _pode ser
E hai poucas semanas o governo
veu-no de h.omicídio.
subver sivo dalgum _jeito p"ara o siste._:
fixo públicos os seus planos para
, Pe fei.to ? judo e o aikido formam
ma parlameritário. Mas a política., e,m ·
criar urna legisla9om que considerará
parte do tremamento da polícia, para
sentido esfrito, .é cousa da que já _se . a pr~sen<:a de maáifestantes na rua
quanqo tem que- actuar sem ·arm as
·,
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encarrega· a Special Branch (espiona-· · ·o u tle piquetes ná. entrada .d as fábriMas tam bém tem armas quando lh~
gem e infiltra9om de _grupos . como . cas. ~orno urna amea9a a ordem públifam falta, corno em assédios de emBND ; ecologistas, pacifista~; feminis-'
ca, corno qe facto tumultos, e cómo
"Meirande . actiiaü~ade que·punca .cobran hoxe o legado do .antifascismo._,e
baixadas e outras cincunstancias e
tas, . a esquerda,. rion paHarn,e~n'táfüa,
tajs susceptíveis de lhes ser aplicada
o ensino principa1 .9a ' $~gundá gt,lerra mundial, legado que impele a reunir
gás es, e balas de plástico, etc.' e
etc.)'. Entom a· CIU re·serva-se-the· ·o
a lei antidistúrbios, que neste país é
oportunamente a., todas as .forl.~(para prever un mférno nuclear". Arretreina-se · em "técnicas de agarra; e
papel de funcionar a níwel dn;ua; re- · sev.eríssima. Parecerá mentira, .mas
dor dest.a idea.; Úpresada p9lq profesor Günther Drefahl,, presjd~nte. do
arrebatar" em situa~oes em que pericolhendo "infqrma9om de vasso.ura'~,
nóm hai muito qué foi detida num
Consellp., da •Paz da .RDA, ·aesenvolveuse a· discusrón na conferéncia do
conversas 04vfdas ao p¡issar., rn1;11rrn,u- ·. passeio público · urna famosa entre- ga. a ordem pública, numa escala que
Consello que preside con ·motivo do 40 aniversário da triunfo sobr~ o fas1
va1 do combate sem armas até as 1'opra9oes do bairto, incidentes ¡p, puco · vistadora de felevisom (que fai mocismo hitleriano e a liberación do póvo alemán do dornínio názi. Protago- ·_.
9oes tácticas" paramilitares e mesmo
correntes. _Com estes : informe~ r .condei:adíssimos programas sobre quei. nizaron · a- conferencia comba ten te"s da resistéricia antifascista, dirixerites
feccipn.a-s~ um plano d,e . "despré_gtje ~'
xas ·4_o público) porque "estava .a obs-· militares, como no Ulster.
dos partidos políticos' e -organiz'acións- de masas reunidos no Frente; NaNestas, circunstancias a CltJ cai code u.Ilidades policiais an!i-cfistúr~io_s,;
tru,ffi; o 'pa~s.o . na vi'á pública" co~s
cional da RD{\, cieputados· ·ªº Parlamento, representan.tes das:€ ·o mux1idae in'esni.o · um mapa de "in dicadóres
su as . · ~ntreilistas! Estivo na cadefa · mo .peixe na água:
des Nudeas na RDA, da Unión de lgrexas Evanxélicas ·~ ,dol:lfras. fgreús ,_e
de terisom"~ · 9nde se; cornfrgnam'l"as
umas -hor~_s;... pag0u_ urna multa,:·e. ,.
comunidades relixiosas, traballadores da indústria e a. agricultura, mozos,
cientfficos, artistas e deportistas. Represeptantes do m_90.ment.o prq p¡g
.
»¡, :~ :
~- ;~i~~- ~
de 16 países e de Berlin Ocidental asistiron ·co.mo hóspedes ás' discusi®~·
A cbmposición _mesma da conferéncia .pon de man.ifesJo cque_0 :·inovirr{~n·:
to pro paz da RDA a branxe a toda~ a~ caNS da povoa~ión, tmid11s ma Y0n-::
tade de seren compañeiros de ioita seguros· ná brega ·inlernacioíial ¡ior ·
co?'urar o perigo dunl)a guerra nuclear e por lles asegurar unha pa·z .dur~
derra aos povos.
,
'
..
Moitos conferenciantes encomiaron a foita heroica e os sacrif!cíos fe¡ :····
tos pala Coalición Antihitleriana , cux:a forza princip~l foi, ~ Unió.Q Sovié- ·
tica , para salvará civfüzación mundial da barbárie fasCísta 5 Esle' triunfo libertou tamén ao ·pqvo alemán, que foi enganado e ~n ·b0a me·did~ . se dei- '·
; . ..
-.
xou enganar polo fascismo; da sua cautivida.de nun sistema in-humano, e
~ o si.nn ".Feiií/ partido ' , ~a-ció·n~Üista~ ':
·
lle ofereceu a oportunidade dunha nova iniciación histórica.
co nsid-erádo conío ' a~ raméf pg»I ít iC:a ·ck>
· ~ro a vitória sobre a ditadura hitleriana tivo repercusións de alcai:ic_e
• RA~~ Pr_bvi-si·onal; áéadol'.I" un itnp0rmoito maior. Conduciu a mudanzas profundas na correlacion intemacio.!!
tante ···triunfo nasc eleidóns- .fñuni.ci:.: _:.
nal de forzas, á ,transformación do socialismo nun s-ist~ma mundial, a un .
auxe unjversal do movime.nto .obreiro .e comunist-il, á impetuosa ' libe'ra--~ ~ paj s~- a .pr ime:ira ·vez qw.e sé~apiese.nta t. ción nacional ~ ,social de moitos povos e ao derrubament.o do siste,ma_cO-" l , ba... a\".: e!~s, ae.-: qgfisegpjr,.-5a ·@~e¡gnes.-, lonial.
. ,. -~ ·
·
· ·
·· · _ - - _
dUl}JOt~l _ de .56(;) . .·' --..,·:'.': .;Jl •, :)S.:t~:,·
n(lmer:o da \(Otª-(ílt~s. ~~!~ l?é!.rt t .
Estes procesos ~ranscendente s contribuiron en grande medida á que"na
. do e~ 12 · pqrpento:99:,~*~to ~51¡9,9;:~o;:,.
Europa descansen as armas des de hai. catr~ dec~nio.s e a que se !les presertal. Dado mo1to mais 1mRortañte-se
vase aos seres humanbs un ben supremo~\ 'li - vlCia:-' en"paz. · ·· ;· -•, ._.
te!T!os ·er'f canta que'.;·cclrtfo ·s·ernp Fi:C'Qs .
Pero .hoxenc;lia, 'e sta p:az está outravolta seriamen·te ameazada~ .A.s~ pre~ <·
partidos unionistas, -,t Padrcidnafrne'ñte' ·
tensións de dominación mundial de círculos extrem.adamente agre:si.'V:QS '"
caracteri:z;a~ó.s · c0m~¡- ~r1 1f:> roteSt-ant€s ;t';.
dos EEUU, a· sua política de · confrontación, o sup~rarmamentismo, as
obtiveron os.·votos· dá m.aioria -da pb-·v
"cruzadas" anticomunistas, son o intento máis abft!macl-or feito até ago_-.;:ra para tomar o desquite social TIUJlha frente máis ah1pl!1, desqüite' fr~n·ré. ·· .1- voacíó n ~--~ ornando: someñte .él'©· efoita--··
rado .c¡:¡tó.licQ., máf.s ~dtJ[l 30 .p_q r·oentQ -'
aos países socialistas, aos paises liberados do colonialismo, aos movimen-·
votou ao;Sinn-.F e.tri. :· . -- . , . , , :. . .1. ,
tos de lib er~ción·nacional e:,aínd~ .: aos. ti-raballad'ores ;dos, p~ses ©éli~italisfüi~"
t)~,;goJi-íe~i~rist.as.J)dt~rriqos .coin - ••
ao desmontar os -servícios asistenciais e limitar os seus direitos sociais. PO..
~ .:u,.,
.:
las prete~s~_ÍÍ>J?.S ,. de- dominació_n;, m:undial anuncicgl:asi Ptlb.lieamente;. polQ.:~. - cid,eri '.en; . q!.ié ,;ést~ nova presérid~. if~
19.69,
.
d
(:?
~qviar_
tro.pas
para ':~segu -, .
Este Novo For'o, -co apó io do go"
n,a,siQt!fi1~sm~o: vaft.~,f~(cámb[~~ naf>,e,~ ~
desenrqlo de armas de extermíni&masivo cada volta máis novas e atroces/',1
l 1tm~ que s~ es.t a a l·e~ar ~ c.ab0.· e;-~· Ir~ , rara orde'~, .,tivo co.nsecuéncias catas- berno de Dublin, apresentou tres pro· ·
impulsá da!i ,I>o1o.s ·sJrculos qirixefftes dos USA e·polo seu' .afá'n de· i~có:Íp0-'
landa do' Norde~ -· ' '· · .: : · ·'
trqfic.as até."é-leitoraJmente. Fo~on es- postas de solución: .un estado .irlanrar ta.inén o · esjJácio ~ ósmicb mf.seu ~uperarrnamentism0, a cuestión da ·
·guerr.a e a paz foi cobrando urifia dimensión· nova. Se non se logra facer
' · A estes . resultados hai que unirllés · · t~s".ai:i.os,;~R,~[11.ªis;o:~ ·de, maios yiol_én- dés unhár io (o . . que pede o Sinn
que no campo ,unionisté) 'quen ava:n-- c1a,~ . con )'T:1a1s pe .2.500 mortos, ontje Fein), ~on garantías para. os prot~s·
fracasar es~s p.Ian.s oportunamente, asistiremos -á. ameaza da autodest-rución da .humanida,de nun i~ferno nuclear. _.
.. .
_
·
......., .. . zow .-foi é;I· tendénG:ia, moderada. d.e~. Ja- , o 1R-A aJianiouse como. continuadór tantes .do Norde, un ha solució n fe~e·-,
ral · ou confedera!, e un ha fórmula
mes -_ Molyneaux, ~ue ;Sg1_ colo9our .ea · dá exéí2ifo' filJerador de 'Irlanda.
. N esa situación, na que se ·trata .literalmente de ser ou non ser,- o ex-éfn- ,f.,\
-!'°'~:~
"orixinal" mediante a · cal ·os Gober·
primeiro.. 1.ugar fr.erite., . ·,ao ex.tr_emista
plo da coalición antihitleríana é de viva acttla):idade. Así como daqu ¿la se
Na-:pmc~ra-dunhasaída __ ,· · .
n6s dé Londres · e · Dublin asumlrlan '
pastor ~ais!ey., a inda ,que a'fjnal_estes
logrou ·criar unha alianza-, sen par na historia·; ·de Estados d·e sistema-i-so- dous- 1(~E'.res se ' G9J fg?ran ,,p'.$ra inten-· Agora tratan, goberno británico ·e ·-if~ · un.mi ''! respo'nsabi1idadé . compartida
ciais diferentes, de movimentos de resist~ncia e forzas liberadoras da máis
tar que'
nacionalistas "n.o'n ~podan e landés, de darlle á situación .unha saí- para -administrar o . Ulstef·; .criando
,.distinta procr.d éncia social, ideolóxica e ·política, hox.e.endia .é imperioso
consegi.J'ir 'riéngu.ríhá' alcald'ia: ... ·' ·~· ,1;., da fftfegodada:, · política, -cr1ántlose 'l:ln pa11a i's:to·un ·,órgao executivo.
procurar o coniun, por riba dé todo o diverxei:ite, nun d.iálogo"consthifí- ·
: : .h' e'Spacio·;cat ól ido:,·:·o"·part·ido so-:. ·-· Ncwo F-orn . constituíd.0 °c> polos.qres
""' ~ -"! ..
_, ,. ;;,. , v . ·" . , . ·
,. vo, e conxurar o perigo dunha .hecatombe nuclear por' rheio dunha p0deciafr:tem0crata, . naciónalista · rrioder"a 1~ " pr,irn,.cipais~ partidos,· -~ª';<República .de .,
.A1nda qye p uo. per.n~J ~q~~n¡~o :,
rosa coalición da .cordura e o realismo . Este obxec.tivo co:n:ipromet~ ,:a to-.:
do, "c©s . ;.nm1os' :- resultados· vaL vers.e..r -Irlanda e poto Partido Socialdemó- non ~uer cepe.r nas suas pos1c19ns, a,
dos os Estados por igual, sexan grandes ou pequenos.
·
· .
·
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Era incríbel. A x·ente ollaba o televisor é non d~ba crédito ao)u~ via: ... " f¿-¡ outrb día: ...
vai
·ser en Bru xel?s ... , non ten nada que.v~r co partido-de h?x~·· : af1rmabai:i ~s ~.spect~ddres televisivos
. bar de Vigo mentres ·os comentaristas relataban os incidentes, e suced 1anse-as 1ma-xes-aterradoras
nEun "'irreal" ·" incríbel". O crédito que merecen os meios de comunicación, ainda ·que sexa
·
'
f nante.s
.
.
a raortando escqlo
·1maxe~,
non ~ hega can d o o que suce d e non va1. con un.
·
.
·
p~ro a·s imaxes eran. re,a1s, actua1s, palpitantes, en Bruxelas estaba .s4cedenct? un ha. masacre
contemp lada P~! m1llons d,e telespectadores. ,9 saldo de mortos ?inda non e defirnt_ivo 6 hora de ·
redactar estas Jinas: pero. falase de 38 e de ma1s de trescentos fend?s.
, ·
.Mentres isto sucedia, os inchas, alleos ao que. estab~ p~sando, segu1an entonando canticos. Ali estqban
b~ valados e unha parede para que ,C:s especta~?.res italianos, ~ alguns. fra~ceses e belgas, encontrasen
,,
a m"orte. Todo empez ~ u cando os,, suppor~er 1ngle~~s agred1ron, pnme1ro con lanzamentos
de obxectos contundent~s e logo no. ~o_rpo a corpo que, en vez de def~nderse,
_
·
foro n recua ndo, enco_ntrandose s~r: sa ida mentreS: .~ avalancha humano os apettaba máis e máis. Uns
!oraron salta r_ ao campo, ou~ros tirai:_o~se · desd~ ~a1s de dez metros de altura ._ Al í encontraron .
a marte deb.a1 xo dos pes dos compane1ros, asfixiados.
..
·
1
•

recitais todo o mundo tamén puxo a
voz no ce.u, como se a violéncia fose
causadá por esta música., Houbo paí-_ c . ; • -EN BUSCA DO SOL
ses qüe .proibiron estes conceftos, so_de Anxo L. Baranga e'J . A.._M.
bretodo ao ar lfüre. De nada serviu. A
violéncia trasladouse agora aos estáEsta · é a primezra novela de
, formam
dios de case todos os países euro~
ayenturas· ecrita en gálegó
:cia, para
peus. Os nomes dbs "forofos" teñen
(. .. ). Un -si1igular volume den- .
n armas.
· igual. Tanto teñen "os morenos" coando !he
.tro da nasa literatura:
mo os ~a " t¿ ltrasur". Até o de ~gora
is de emsempre ,se lles. calificou coma, energú ~ ancias, e
· X. González Góm ez
menos, selvaxes~ etc. Nunca -se pen~
•, etc., e
· sou en cál era a_causa que xeraba esta ·
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1garrar e
violéncia.
"..
que periCando se fixerori as análises foron
>cala que
é as i'optotalmente er.radas--. Asi estivero"n a -.
~ mesmo
picer qué . isto era iproducido· "polos
grandes inté.reses que -se mO\i"en arre- '_,
dor do fútbol". Cando á· violéncia
chegou tan1én .áo balonée$tO, -falo.use
de que tamén neste . espectáculo .se
movian .agora moitos mÜlóns e moi-"
tos intereses.
.
Qué ganan ou qué -perden en .di~ ñei ro o ú espécie parecida ' os especta. · dores? ·Móvense por intereses de satis. · facer Únhas areÍ~s? Se fose asi, qué é
-· ó que fai importantes, necesár.ias esas ~
a:oLETI N oE: SUBSCRICION A A NOSA TERRA
vitÓrias?
. Non, o espe·c tador só ga.na ou perfPara ·remitir a A NOSA TERRA unha vez ·cubert~ en MAIUSC ULAS)
·'
de satisfaccións. No e5pectáculo· deportivo volea as suas frustracións · e
Nome
·
desexos. Quén produ<:e esas ·frustra-. ········••!'···········.··········································.
- ···························· ·······--···· ··
c.ións? Naturalmente que é a própria
sociedade. Xa desde antes dos roma:
No ·vello continente non houbo ·ut- nos, qlie se deron moi ben conta do
Oespectáculo futbolístico térá agora,
... ..
."."...".'.'.".:.".'..
..
.
timamente cámbios· sociais e tampou- espectáculo como cautivador de ma:
no momento moderno, duas épocas:
antes e despois de Bruxelas. Con es- co pasou tanto tempo sen unha gue- sas, se sabe do- espectáculo 'deporti- :
.
'
''
.
..
.¡,
·es incidentes empezáronse· a pór en rra ou revolución que propiciase es- vo' come ·"diversión social".
Subscrébesé ao p~riódico .A NOSA TERRA por "un ano ao précio de ·
lsto ~emais veu sendo · apóiado
cuestión moitas cousas, ainda que tes cámbios. Estes movimenfos, a vio2.500 pta. (Estado espa,ñol)-, 3.500 pta (Europa) ; 4.500 pta. (-resto d o . .
polos p,róprios.. meios de cómunicanon queren chegar ao final do asun- léncia das masas, son algunha forma
mt.indo).
de intentar un cámbio social. ' -·
ción q1:1e no 'argot' que usan todo -_se
to.
'\
Non é casualidade que sexa lngla- ·voltai:t palabras .de uso bélico e conAsi, estase a revisar a seguridade
FO-RiiiiA
O.E.PAGO
dos estádio'S, moitos deles demasiado terra, nación onde se viñeron produ- frp ñtación. Os meios de comunicaenvellecidos,e sen condicións. Afír- cindo as principais transformacións ción necesitan para m'anter e aumenaJ Subsaicións ~ra o Estado espaflol; . b ) Pa(a o resto do moodo: ..
_mase que son necesários os asientos, capitalistas e onde Marx pensou qu~ · tár as suas vendas as rivalidades, os
l!IUe hai que revisar a venda de entra- primeiro s~ imporia o. socialismo, por enfrentamentos, a té cega~ os alporiTalón báncário adxunto
Cheque bancário adxunte ·
máis que se equivocase, 0 país onde ·zantes ... pero ainda necesita máis· isto
>do go· · Qas e que hai que impedir·que se reReembólso
(máis
80
pta.)
Xiro -internacional a nome cle
existe
máis
violéncia
nos
estádios.
'
.
a
_ide~!oxia
que
est~s
m~ios
de
comu,-'.
base
a
sua
capacidade.
:res pro .. ,
A .NOSA . TERRA, ai>do· 137 1- Boltarlle a culpa ao alcool é 'só n!cac1on sustentan e da que son sosPóñense t amén en cuestión o siste.O. irlan·
Vigo. .
'
,
· ' ·
. . -.. . . · .
o Si nn
ma de valados adópt'ado precisamen- mascarar o prob.lema. A pergunta ló-.' ' ten.
prot~s·
Son ~ses me~mos me1os mform_at1:
te para tratar de freár aos "forofos". xica seria, que · é 0 que fai que mil.leí)n feqe~:
ros de xóvenes se emborrá~hen? o vos os . que venen,_.no caso espanol,
Alguén · dixo despois do do Heysel
1 Pag.o domiciliado : Nesi:e caso cobrir
fórm Ula mue non se pope p~rmitir que para al~ool e unha vá'f,vula de escape_GOn~ p~ten~1ando aos Rockers_e Mods, por
Gober· .
os
dados do boletín adxunto .
tra
a
sociedade
na
·
que
non
se
está
a
por
so
algu.
n
s,
exempl<;>s.
Os
que
fan
salvagardar a integridade duns poucos
u mirlan
gosto:
que apareza_n · estes movimentos: anse
~oña
·en
·
p
erigo
a
vida
de
milleiros.
1partida
tes de sair . as primeiras reportaxes,
cria ndo1 O incendio dun ·estadio inglés en
Barrco/Cai xa de Aforras ..... .. ... ... .. .. . .
. :.. . .: ....... .. Canta/Libreta .... .._....: ....... ;
Bradford uns dias antes demostrara
Polo demais é totalmente lóxico e-· ·até e11 Madriél" era moi difícil encontrar algun indivíduo destes. O seu en~té que ponto · poden ser perxud iciais coe~ente que sexan os afeizoados ,do
Tit,t.:lar c~nt.a ou Jibr~ta .... . :.: ...... ..; ... :··:· ·· ·· · .,.: ... ........ .... ......... ..... .... ..... ....... .. ...._.~ --- · · ·
rl.t~n ico .~ estas defensas .do espectáculo o do
Liverpol os· máis agrésivos, xa que é , salzamel')to ~ixo que o seu número
Dorpicílio da su.cursa! ... ....... ..... ... ~.... ..... .... ... ... ...... _ : .. ,. .... : .. ,.. .. ... ........ ... .. ~ ... ..... .
c1ons, a
seus
"heróis.
"
.
Ali
haberia
centos·
de
esta
ciudade inglesa "a máis . fea e. aumentase· considerabelmente. ViñePovoa e iÓn ... .... .. , .. .. .... . ..... . .:.. .. ... ..... ... .. .. .. .. .. ..... .... .. Pr ov1nc1a
· · .. .. .........
' ..... ... .... ..... . .. ..
_.'
!Specula ·
ron logo os·enfrentamentos ....
>menos·-, ' mortos se chegasen a existir as pro- in-habitábel de todo o ·mundo", sé=_ .. · · Pero "isto non dana_ao-réxime, nen
.
.
'
teccións. .
·
. . ·
gundó moito. O paro ·é ~larmante e a
Todo ist'o ~erán par~hes. ·O pr~- miséria agalloupa cada dia máis _polos ' á sÓciedade capitalista, é só- unha váli:30LETlfJ DE DOivdClllACIOf\I
vula de escape, unha maneira d~
blema, hai que dicilo dunha vez non bairros obreiros. Os xóvenes que non
·
amortiguar
o
"cámbio.
social
qµe
a
~s~á- no deporte ' espectáculo,, nen encentran sa ída levan tempo refunosa spciedade deIT)anda"; ,son os
outros deportes que arrastan masas; xiándose . _en alternativas diversas.
0
amortiguadores das revolucións. ·
~rob le. ma está · nas masas mesmo, Áqui nasceron ·_os · Beatles e todo o
:. Ban<:o/Caixa de Aforros-.. •.........·:....... ...... ........................ ... ;.. :.. :.... :....... ..._....... .
Botarlle a culpa ao espectáculo deesta na sociedad e.- ·
' ·. - ·
seu movimento . "beat" .. Rockers ~ e
po~tivp
é
qÍ.Jérer
desviar.
a
atenCión.
O
~~
·
Domicílio da sucursal. ................... .. ................. u ~· · ······--·· ~ : ..........u.............. .
Esta é a gran verdade, ' por máis ... Mods levan tem¡:>o er;ifreritándose . .O .
~ue non se queira ver.
.~
-·
paso ás agresións, á violéncia dos es- de eruxelas era inevitábel ; se a ·-vioNúmero de co11ta ou libreta .... .... .. .. ............... ... ...................... ............. ... .....
so ~~ropa necesita ;unha ·nova oree tádios, . foi. mínimo e l'ó xico. Unha léncia . se desarraiga dos estádios, terá
Povoación
.... ... .... .:....... ........ .... .... . :...... ..... :.. .. , ....... Pr0vínica .... ... :.. _.. ...... .:'. ... . .
que amost'rarse flO.Utros lugares, pero
cia _, Uhha renovación que reclaman situación láxjca e .normal se consÍde"i'so
si;
as
clases
dominante$
trata-rán
.
' Titular coota ou libreta .... ......... .... ~ .... ..... ....... .............. .. ............................ ...
~s \XÓvenes de múltiples mane iras
ramos que no m~io das masas é onde
.
~s intentan transfo~mar a realidad~ se ~esata· -a·_ vioténcia porque os indi- de encauzala segundo os seus- ínter.e- .
Sérvanse tomar nota de atender at~ .novo aviso; ·e con cargo á. mi'ña co~ta,
f~;~en.te 1oi~and~-, ouÚos fa~o· de 'f ~· víd~os ampáranse nesta masificación. ses e o seu interés principal .e que non
poña en perigo a sua preponderáncia .
os recibos qué· ao ,rpeu norne lles sexan apresenta.dos por P-romoci·óns CUltu .as · mo1 -1 d1feren-tes: pasotas.
Ser do . Civeripo0I óu ·do Chelsea,
riocke
·
·
- '
A pena é que os 38 mortos nunca
rais Galegas SA (A NOSA TERRAL
m rs, mods ..... son só alguAhas for• Brighton eic. · póuco· -impor:!a, é o
poderán
saber isto e tampouco os
duas. Todos · estes ~ovimentos xerar:i mesmo que ser de tal ou cal bairro ou
Atentamente (firr:na)
"vandálicos inchas británicos" tamou doutro x~ito _violéncia~ P?i~ ,, pañdi!la. Os encontros- futbol ístieos.
pouco
inteirarán
da
causa
nen
dos
cia se _enfrentan a soc1edade. V1ol·en- . son_so unha excusa, como antes o _fo.
Data .... .. ............. ... _. ......... ."...... .-....-....... .... ;
·
fin. act iva _ou 1?asiva, pero vfoléncia .ao ron os recitais de 'rock'. C~ndo em- culpábeis da sua forma· de actuar.
.
·
pezar.on os primei ros mortos nestes
PUCHEIRO

..

ANT

1
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-A ROSA TÍIMA·- - - - - stampas do mundo elegantet----.

'Madrid detrás .-aunhas. g·afas.escuras..

.

··os Resenti·dos'':
volve a boi.n a

·lsto non pretende ser unha .gUia secreta, que coma unha chave de curo
abra a capital do reino a uns olios turistas; é, iso si, unt;ia impresión, produto dun fin de semana longo, de
tres dias e catro noites, pero insuficiente.
.
Góstanme a história e a xeografia:
Madrid é a capital de Estado máis elevada de Europa (650 m.), e a ·sua atmósfera é única, . mistura desa altitud e coa brisa da $erra, o que produce
un entre o lusco e o fuscq contínuo,
.de todo o dia. l'vladrid existe como
lugar povoado desde hai moi\o tenipo: ' hai vestíxios da épóca. paleol(ti
ca, _,.neol ítica -_é da ldad·e do Bronce,
no val do Manzanares; pero ~a ,sua história é mediocre até· 1561, cando
Felípe 11 · p'r oclámaa capital . do-)m:
' pério. Desde entón . Gf.e~~ '~(i'é,ó: , o
imán do poder atrae ,aos . níei·os de
produción e ·á, povoación:_ccmseguin te.
·
·.·
·· · · · .
- ·
' ·E hoxe, qüe..é: Madrid -? Xente . vi~q
de toda~ partes; un Metro· que o fúra
coma un queixo Gruyére; un Rastro ·
con millei:ros . de " P.ersoas ·buscantjp '
gangas,.. apertándose ,e·n tr,e centos de ·
tenderetes, aliñadOs p-or- váriaS.r-mas,
· formando -unha cidade" apartei' lJnha
rua Alcalá sen faldas · almidonadas,

.

....

.

.•

nen nardos, e cun cento de bancos,
Hoxe, Madrid te'n máis' Povo ..
onde o poder poi ítico-económico da
que Galiza e ali só saben da
acion
Banca queda estensibelmente amosarra polos mariscos 0 caldo 7sa te.
do • rios grandes edif ícios, luxosos, in.- serven en case toda's os restau que o
cluso artísticos (a arte é cara), ro- ' e porque din que chóve moit~a 7tes),
.deando ·e apresando entre '. eles algun
rán e_ ~on é _bo~ lugar para Pa~~/eque outro r:nin.i stér io: como o do
vacac1ons e. 1r a praia. A nosa ter~s
Educación e Ciéncia, nun edifício
rien sequer e de Fenosa (ainda
má is ~pequeno e .m.áis - pobre; :a Gran comparti~e con Unión E!éctri~le:
Vía con Mac Donald's, hamburguesas da _r~~ Al~alá, onde a.- Banca vi,ve'en
e coca-colas, -xunto a unha estación ed1f 1c1os x1gantes non exentos d
·
· . t e. E mo1· perto do Banco de E~ e ~ar.
d o :Metro que reco 11 e a uns. marxma.,pana
dos 1 d. e d i f e.rentes razas, ne nos; mu- ·' os le Ónsf<das Cortes, feítos con f '
lleres ' e homes d~ igu~l · miséri~ e, <;Je ·, dos ·cañ9.hs gañados aos inimigo:r~~
: sesptJrac_i,ón. (alguns opta_n por: tirarse
España tjo sécu lo XIX, defenden' :
· ao tren subterrán_e0 'corno saíd·a axi- poder l.exi lativo e á . economia 'de~~ .
ña}, e na superf1 éie;diante .da mesma bre eml?resa._ -- .
- ·
· . Para · rematar unh · · ·;;d ..,. : : ·
multinadiq:r]a! do self-servic~, mulle-'
., .
· ·
.,
h
,
· . , .
. a .ane ota .. a. rua
: res ~ue a 1~uen cm1came_nte c ªi:11ºY .-, ·Orense e' ünha rua m"Gderná dé· an ·;
· da _vida ale.gr e..e de rosto sen. sorr!sos; - cho trazado-· 'Con"gale ..
' . . .. ~ 1 ~J,~~f'.1~tc;ra~s e•·
· , . . d, . ' ·i:." ·
·paseandó :por" Madrid correr-ido por
1
,
.
_. ... ,. , _ ,,. '
..
. oc~1s_. ·e a~u.u;mte ~octurno_ : cerve. Madrid, suomdo e ba1xando ~s 11.1ter- xaria~ -· nubs disco-pub d' · -· •
· 'b ·
1 •
, • • ·d
~, . ,,.
,
s, 1scos,.b01 ,
m1na e1s edsc~ e~ras dmecand1cas o me- tes e clubes privados. Unha rua de
t
. ro, os ma n ~no~ ª· mo a da roupa ambiente, pero decadente no

ª

1

fo

-

1
F
Tin
do
das
un
pre
cor
C011

cot

cad

de :

N~

apt
COI
eat

men.dá~I. Na rua Hue;tas'at n rec?·
uns , púbs com 0 d· S · ~P~r~des
.
o s e_ ant1ago. De
9 . ·,
. ._
. Madrid -son recomendábeis os cines e
, _(?1c1anos unha madnlena que ali
teatros (ha·1 onde escolle· )
d
·
·
, ·d
..
r , os museus
, ?ªd~f un va1 so seu, semdpre rap1 os, - (non h.ai por qué dicer o porqué) e o
in ' .:erent~s ao que su~e e ao seu reteleférico (moi divertido) .
dor.,--0cultandose detras dunhas g3fas
FERNANDO LAGO
escuras.

negra, pe,los ounzados, melenas ·de
. co~es, e gafas escuras, negras ou espe. 11 das

Oye; mira , que .en media han~ estamos e1r V_igo. Mira,_nos vemos don- ·
. - f1.
1.- Oye Luisma, el sábado nos va- de la otra vez, debajo del puent~--
#####~#######################~######
7
mos a\ Vigo a filmar la movida, así Sí ... , sí ... , ah, sí.El Manco. Bueno,
C.•
•.
·
_..
#####
· HINO DA ·NACION GALEGA
#####
·que pre;>ara la unidad seis y arregla pues ya preguntámos. Oye, bueno;
·con Oliveros lo de las dietas... Is- pues como a las once y cuarto-once
# # #####'
# #### # #### # #-### # .#'# # # ###### ###
'?
...
mael Carandulio e Felipe Trillizo, y media. De acuerdo .. Vale, chao,
1 ~ . .·
, ·
acompañados de · Lola Chajeta e .e state a pun'to, ¿vale?. ·· ·
1.2 ·" .
ADI CÁDO Aos- LECTORES t)E ºA !'-JOSA TERRA 11
. Xa nas cercanias do Corte Ingles,
máis o filrnador Soengas (ponteve-,
1 :3
###_ ~##tt############~###########tHtit####
drés afincado na Metrópole desde a expedición videográfica comeza a
hai catorce ano;i) ; enfian a, estrada programar a noite : os aprese~tad;0~ :.
30 f .DATA, 391$·
~>
~"
~
i ; j{;
de A C0ruña segui d0s polo f<Mrgón res . segúen •o movim:enfo. u:f~á'Q.i-llfl'eJ
1
'"''·
: 40' -' DArA ':T0;f·'4 r,'.f 1,"A,13,8,1"3,8<¡ .t3;_s -, 13,8, 1B,4,.15,4, 13,4, 11,4,10 ,8
seis de TVE-2. que contén, ademáis c_n;:stas .na . proariT!l· de amhiei1.tes : t~6: ~
. 50 DATA- 13-;~ ·/1'0 ,4,.5,8,8,4;10,4 {1-1 ,8,10,8,10,16,8,8
·
dos custosos equipos de filmación, xicos; os cám iirás se. apalancan'.)1"0~
.
6
0
D~
t
~
·
~
1
~::~'4
,~A
r
,
A
,
1
3.,
s
,
1
3
,
s
,
1
3
~
s
,
1
3
,,8
,
1
2~
,
..
4
,,
1
5
,
.4
,
1
3
,
4
,
1
,
1
,
~
, 10 ,
~"
aos tres cámaras,"os oito axudantes, hoteis dos arredo,res e os· re.cólfo·do" .
71Zt DfffA_. 6 _, 8 _, 15. , E!, 15,8,13, 4, ~ -,.-'4- ,10, 4, 8, 4 ·, 6 ,.24
o recolledor de cabos e o que con- res de cabos e bebé'd9 ~~·s , d·e. ~e.;IY.~:: · .
surn e cervexas no bar da esquina a xas no bar . da esquina qedítaríse .gt··
" .:~0 J>éi~;" ~ 1\)~~ -~ :~~;·-; ,
.
.
canta de Prado c;lel Rey.
peiguntar a to~o o múndd;pcffa'S' -!Ja~~ ' . ¡ ' ' ', · 1 0,0 DATA ,.ér;··4 ~ 'f"0 ~r4 , · 1 1 , s , 1 1 , s , 1 3 , s , 1 1 , A , 1 0 , 4 , s , 1 2 , 1 0 , 4 , s , s
-En Celada paramos, ya vereis qué rias americanas e·por óndtt~nd'~n; a._~ ·.
1 l 0. DAl;A 1 0 , 4 , 1' l -, 4:_, 1 :3 , 8 , 1 3 , 8 , 1 :3 , 4 , 1 5 , 4 , 1 3 , 4 , 1 1 , 4 ·' 1 0 , 1 2 , 1 1 , 4 , 1 0 , 8
chicas...
;,· · · ,; :
fabadita ....
f20 'DATA 6 ·, 4 ·, 8, 4, L0,
10, _8 , 1.1 , 8, 13 .,-8, 15, 4, 17,A,18, 4, 17,4, 15, 8, 15, 8
Unha parada técnica .en Verin para
- Mira, yo he pensao ctve hacen)~ ,_
1
.
1 30 DATA 1 3 :-~ ~4 ' ''1 5 '4. ' 1 8-,.4' 11 '4' 10 's:, 8; 8 '.~.' 1 .~.
catar os caldos bercianos que toman unas tomas por ~l barrio '. ~.~e ~e.Jos ·'
;,
¡
por Ribeiro de A \ria e proseguen GRAPOS y lut?go. pues pqr7el · (!~rq-- .
1-40 . DATÁ. ' 8
9 !4, 1"3, 4 ,;,j, 1 , 4, 9, 4-, 8 ·, 8, 17,8, 17,8, 17;8, 18, 1 6
puerto y tamb.i~n filinar:,·algo ' en ~~· ·
.marcha cara Vigo.
l. 50' DAT~
1:3, 4, 11 , 4, 9, 4, 8, 8, 1?, 1 6, 1 7, 1. 6 ~ 1 7, 16, 1 8 ,-72
-Pu es ya os llevaré yo a una tasca campo, con. 16s hórreós y los.f ar;!:-:,: ··
160' DATA ~hJJ e
'
;' .
·;
.
que me sé para que probeis el' oru- dos", tú, que va:· a"" gu.edAr guap6;~.el ,.
1 6;i FOf.'. .. 2=32 ' 'TO·· 44 STEP i. 2
jo. Y nos vamos a poner finos de clip ... Tú d~jaÍne e.sta, vez; que · los
170 REÁ'D J •- ,.
marisco: el caramujo, el berbere- de arriba se· picaron con Jo del s~c~ .
cho, el mejillón .... Cuando v4timos a to.r naval 'T dicen · que . __con lo dél:
!
180 1F ~ J<0 THEN GOTO 281
filmar ~ Lacseiro, aquel tan simp_á ti- contraste, pues que tarn,bién mola: - ,_
'~
190 FOR· í ~=J TO ,J
. co que hacia versos y esculturas ... os vestís de buzos y en eun pnip6:.,.. :.
GOSUB 240..
"
200
oye Sebas, moraos que nos pusi- no sé, algo que impacte/ ¿nó té'~a'.:
j ...... _
210 NEXT l '.
e
rece?
_ .
mos .. ..
220 GDTO 170
Entre copas e. tupés en cre.c_imen~ .
2.- Ao chegar a Redondela, Cara11- ·
dulio estaciona o coche xunto a · to, Reixa deéli,na facer <tdip -e d~ci
' 240 READ. F:_ ~. C
¡
unha cabina en· cuxos cristais Cami- de mc:mtalo en plan ·esquiinal,._- O
241 I F F=-1 ' AND C=-1 THEN ENO
lo José Cela aconsella o uso do equipo técnico metropolitano apro250 F,,;F·+ zidioma gakgo e saca de axenda. veita . as dietas para encherse de
2.~.0 C;::C>lli-5
ORUJO e CARAMUJOS e xa de
Chama e fala;
.
270 SOUl\JD F ,C
-¿Está Reicsa?, ¿,Ah, · eres tú?. volta na estrada van comentando o
· oyes, soy Ismael Carandulio de LA movídón novocidental.
28:0 RETÜRN '
3.-0yes Luisma, es la hóstia
EDAD DEL ~ORRO, que ya esta281 RESTORE
mos· aqui oye ... Aquí muy cerquita, esto ... Fíjate tú lo conocidos .q ue
. . 290
NEXT Z
son estos de fos Resentidos ... ¿Te .
no sé.el nombre ....
bebe ser Padrón porque está lleno has fijao que hasta en el campo to"
de fotos de Cela y no sé qué en ga- qo 'quisque lleva boina como el
llego, .de un hom~naje o algo asL . .' ReicsaJ
Feito· nun ordenador Toshiba .100,'.a sinxelidade das instrucións fanno compatible con calquei~a o~tro ordenador,
XESUS CAMPOS.
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sempre que íf!ñaÚnha escala de sons até 82, inda que pode.modificarse faci~nente.
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"Os homes do fin do mundo"

Tino Martínez

.COmic, para _nenas ·
~Nem, Caros, Atto, Annia, Acco,

A colección dunha moi aceitáVerotus, Metaco ... correspóndense
bel a_p~esentación, contar:á c.qn 4
cos nenas Pablo, Ramiro, Andrés,
ou 6 ti tulos, -estamos agora ~a preSonsoles, Oli, Pabli, Fefnand_o qµe
- pararse o segundo~ Através das
hoxe estµdan EXB,. e son as ger:avel}turas relata.das,. os nenes p_o-_
soaxes da banda .de debuxos 'Os
deran percorrer toaa a Galiza preszon da "relixiosidade" do povo
r· Martinez achégase a unha das facet'as máis difreneiadas, máis de seu
homes do fin do · mundo'.'~ prirnei. rrornana , e- ó Norde de Portugál.
mo
gale o· as festas que teñen relación coa morte. Esta é tínha
gql~go hai vinte anos e calé a tua
.As prirneiras 'des_tas aventura~ fodo povo ul~áis se adoitan sobrancear do nosa país. Así e todo o seu é
vzszon hoxe desa . "relixiosidade"? . . ro título <la colección "As aventuras du.n neno-galego" . .
ron publicadas no suplemento do
¿eres_que mudou a tua visión?
das c2h!:a':nento qile pouco ten de tópico. *abe recoller a forza que o
Nem, Caros ... e ós .seus -amigos
Faro de Vi_go "A Pizarra'', estando
un ac · tema posue e viralo a imaxes que acadan o nivel de ''documento"
T.M. - Durante moito tempo penestán situa_d os na Galiza prerroma~ -.
a edic·i ón su bvencionada_pola Subprop{~da a carga que este termo conleva. Estas fotografias, alén de
sei que isto era u-n terceiromu-ndisna_ A.s su as . histórias seguen o
dirección- X.eral do Libro, depencon
· ións Blgunhas delas impecábeis, teñen toda a f.orza da
·
mo.
Aos pouc-o s fun..:me· decafan_gúión de Xesus _Franeo, cos debudente da - Corisel-laria de Educa:.
co~Ji~~de de ''humorizaci<ftl" do dramátic0 (ese home que len un
do que a meirande parte da xente ción
:.
·
·
XQS de BofilL.e a asesoría histórica
~:@Jeito de~ai.xo d? braz~>, c«;>mo qu-:n leva un molete de pan), o:u . _
non vai pe-dir por ela, xa que ás
de
Hidalgo
Cuñarro
.
de ti ificacion,, an'1ise e fixac1dn do ~mal.
.
_
,
Os - ajÚq res · dispoñen. tamén
. v.e ees se vai pédir por ou tros, da- _Xesus · Franco coínen.tounos
N sJ exposicion que se celebra en Vigo até odia 9 de :Xuno,
-·
dunha série de dia rmsitivas sobre o
~ do que a ciénGia non chega mais
que
"trata111os
de
pornos
ao
~ivel
ereséntanse tres rom~ias: a do N_a z·a r.eno, a <!os ;Milagros de ~mil e a do
tem a coas cais se _dispoñen a dar
-_ alá,' e daquela hai que acodir ao'
• d~s ; n~n~is pe-ro_ sen perder ngor
~rpiño. Vítor Va@errotdo grupo que orgattpou amostra., fi~olle ~sta
-charlas polqs _ diverso~ coléxios. Q¡_. divin0, e, ademais, non -!¡e van pelustonC.o;-·
por
-Isa,
amda
que
as
entrevista para A NOSA ERRA a Tin~ Martmez. .
.
ra Xesus F.ranco, que fala de s4pe·dir _bens . materi:iis, serión c¡ue o· - ;aventuras son i:nventaqas, os' sí tíos
-rar as dificu·Jctade.s técnicas apar e;
que se pede é saude. ·E sto'hat anos
. SOJl reais., prim eiro fot-ografadps e
-cidas- en ~f1Ú:iGión de'.<lUe era su.a
eu -n-on o via, e ·atnalo ba-me que se ·
logó · ?,é.l:mxados ~ tamén _é .exacta.primeira.· exg·e.riéncia . qm _bandas
lev·éiSen catívo.s , pequenos, co:fl
- a falJ,na, a flora et.e .. P._e nso que o
deseñada's, trá:.tase .;de abrjr. un camortallas e cádale1tos. Eu vin alí_
·:comíc, ben _docuinentado é unha
miño , . facilitando o desenvolví•·
. xen-t e que foi ·desauciada' rtos hosboa maneira de ..interesar aós-· nemento .do nen6 sen ter que saif
nos pala nasa histori'a e pela 'nosa _
pi.tais e "que o único recurso que
li feratúra ''. ~ _.
da -Jín~a pr.0 pr!a.
·
.tiña era pedir .a Deus. -Eu hoxe estou identificado coa fe-sta e ' teño,
coidot,moito mais respeto -do que
tiña. t'.Se foi o meu cátn bio. Aliás
hO\}bO Un~a mudanza no . q.ue ~e
- -refrre ao nto. No ,tempo fr<uiqu1s~ta aqueJo era tern bel: _
a· Garda Civil ao pe de ti etc. Hoxe son mais ·
respeitosos e a xente manifesta:-se
con mais tranquilidade _e liberdade. Non vexo m1:1,danza, sen .em~
c~stián,
bargo, na _p ostrac10n, A xente v.m
alí e eu non vexo sumisión, senon ·
entrega e vexo - unha frase que
me gesta · moito- "semblantes de
séculos en p.o stración reverente~'.
lso non o vm -mudar e segue fixo.
Pensemos que x_a - os gregos leva- _
·ban ·ao seu Cleus -Asklepios exv.otos _
:_efe p-ed:rá .. }Joxe levan e~voto~ 'm áis
"científicos", de cera. · . ,- ::,: - -·p:- ¿É cdl ~é a pos~c_i~n :_d.o o/ic-ian-',
fe; <Lo curg, na cer.zn1 <;>nza?
.
·
T:M.-Eu~; penso que do; curas . é
meUor uon falar.- A suaj>osición e: tremendamente autoritária; ·~n xe- ral, e case se· podia dicer filofascis-:
ta. O.cura,,-en xe_ral, attanca.o te.u·
trabaHo po~que ten-lle medo . pen~
Pergunta: · Queria perguntar-che,
ia ser quen de fotogfafar a ·a quéJa
sa el, ap1Je de -foto; e -aoque-se lle
en primeiro lugar, cando se produxente. Pensei que coa anos podia
remate a g-aliña dos ovos -de -0uro.
ce O · izchegam ento á fotografúz e
chegar ao que quería, -adicand0Ali inóven-se moitos cartos~ . Penso
como emezas a facer fotografzas .
me. Este é o resultado.
.
qu_e ~~ ~rn~llor rion aJonda:r na lmáT.M.: Por pura nec~sidade. Eu ~ra
P.-J u quereria insistir nunha cou.:.
xe do cuta. - . - _• o ma,ior de dez irmáns, teño hoxe
sa. Hai outros temas, outras mani.-P.-¿Brei-que ~fptógrafia fi.xo -che,
fes tacións colectivas -est-ou pen~ore~ta an os, ou sex.a que xa te
mudar a tt{.__a. vzswn do mundo'?
sando no Antroido- nos que se
unaxmas no tempo que .nascin.
,ven, como aqui, ritualizacións,
Dalgun xeito habia que traballar.
T:M;~S:i., ·natl,iralfuente. E fixo-me
ceremoniais. Po·r que non se proConecei en fotografia, como podia
mudar, nomead?inen-te, no _feito
.
duce
esta
arela
de
fotografar
estas
· ter empezado noutra cousa, aos
de que uie fi~o confiar· mais na
maniféstacións?
trece anos. Principei a sentir un
xente. -•"
:.) ~
' pouco a tentación cando comecei
T.M.-0 segredo, para min, está na
P.-¿Cál
t~a
-VlffÓ~ ~dafotogra
a comRrende-la, non só como conpalabra espiritual. Por -pór o caso
galega hox-e?
. ' .
.
c~pto , senón tamén polo seu conao· que falas, no Antroido-agachatido , pero is to xa fo1 posterior, ao ·
T.M.--Eu coido -::..ou, -m ellor dit ci~ se o corpo. Aqui descobre-se · a alredor dos dezanove ou vin te anos .
-polo . que a mi.n. ~e refj:re, estou ~
ma. Para min foi un . reto fotográDespois', á volta- do exército, é
convencido- que . a Fotobienal
ficoh o demostrar, o apresentar,
cando tomo a fotografia en sério
marcou un fito ...Penso·-que algunnun a fracción -de segundo, esa
dentro de min e como cousa ne~
ha xente _que·-·nop_veu -¡:>0rque cre.tvfofografia
que
te
emociqna.
Iso
: cesária. _
·
·que non ia ser sena, h-o xe mudana
queria dicer que eu conectaba coa
xente. E á xente gostaban-lle as
a sua valor~.~ión. Eu P~'9-so qu~, s~
, P.- O achegamento é, pois, cahoxe te.no :§§.ta_~xpos1c1on aqui fo1
sual? _
,
fotografias. Para min trataba-se de
polo
feito '-&e que concorrin a' Bie ~.
emocionar á xente. As_ outras cauT.M.-Totalmente. A miña primei- .
nal. Hoxe -a . fotografia comeza a
sas non me' rno~ivan demasiado. ra vocación foi a de se xesuíta.
valorar-se moito mais. o feíto de
P.- Vendo estas fotografia's eu obHoxe , desde o outeiro dos corenta
que -agora mesmo haxa en Vigo
servo qu e hai .un claro protagonisanos, qec~.tome que aquela idea
Desde Nai uns pouqu iños .meses
descobrin qu e a maipi:ia d-a xente
unha saa adicada só a fotografia
ta que é o povo. Asi e toda vexo .
era autentica. Daquela eu non puIrimia, "'Semanario de.-crent es gan o·n sabia .. o significa.dú de paiabras
supón un cárnbiq _importante. A
unha auseí-tcia: · a" do oficirAíte· do ~.
den _realizá-la porque era un lúxo.
1€_gos"; ven de levar a cabo unha
co,mo " pri\riléxio" e pensaban que
:¡cente hoxé _pode ·yedotografü1 de .
-cerer1ton:iq,l, o: clero : Co ido -que sá ~-~ - C:Hferentes tení-áti-ca5. D.e~gradada
Hab1~ que axudar á familia. E coremo-delación e ampliación da,: re"solidaridade " era ,~-m1dar ·sós· e ·
hai duas f q~os nos que aparece· es~
mece1 a traballar en foto'grafia. Pevista, que hoxe reune xa un notáqu e "conversión" era conversamente ainda · fica un 1ongo camiño
te elem.e nto.:.
·
.eu tiña a idea do 'fotógrafo de b-el interés e difusiórL Con tal moción. Queremos chegar á xente do
por percorret: fara de certqs ca. odas, d~ bautiz?s, o ca:l.rne· arnotivo falamos con Vitorino Pérez,
povo, por iso , a.pesar da nosa ideo- sos, non hai axuda de organismos
T.M.-...
e
adernais,
·
d.
e
casualidalaba ,mo1to. Fo1 daquela ·cando
director e Xosé ·Antón M,iguél ~z,
loxia progresista, estamos por
de...
·,
9.ficiais ~ non n'os axuda a prensa ,
pense1 que eu tiña que por o rnel..1
·redactor da publicación.
ain.da que , no rneu caso, non-teño
exemplo fondamente compromeP..-.·.. en~ón pergunto ¿por qué - quixa nengunha , ou outros_meios
.Phqueno grau para tencionar ra·"Irirnia nasceu o primeiro dotidos en contra de Reagan e a faes ta ausencia?
_. . e, ar os moldes que fan .yer ao fomingo de Novem bro do 8-1, saindo
vor de Nicarágua, non queremos
, -·qe comu:niéación . Agora, así e totografo dun _·xeito determina:do.
semanal desde entón, indica Vitofacer as cousas nun tono demasiaT.M. -Ne~tes sitiós, ·;;o meu 'ver, ~ '
do estamos nun bo camiño e sof~ª tenc~onar de ver, de fotogr\.:- ..
r-ino. Empezarnos con oito páxinas _
do chocante ou violento -para as
cura é un axitadQY. ' Nalgún casn
mos nós; os fotógrafos, quen te~
ar ª.~ealidade doutro xeito. Dac
e n formato cuartilla e agora deideas de-moita xente".
,
mos que face:lo e defende-lo. Ju
as mmas exp9sicións que - tyncio- · , cheguei a escoitar "Viva España"
mos µn salto a doce , tamaño fólio
S,obre a temática da revistá, Vihoxe vexo un porvir para a fotonan d1cyr-lle a xente que o f..otó- .· · -dic.ipdo_ misa. Ese é o cura que ~u
e a dous colores" .
torino indícanos que cantan con·
·non qmxera ser. A x en te vai alt e
. ·grafia galega fenomenal.
•
·
grafo non. é só o que fotografa caIrimia defínese de pensamentd
sec cións tais como ·A Peneira, onnon - se entrega ao. cura, senón a
samer:itos e cic_hlpandas. Algo xa
P.-Ti escrebes po,esia. ¿:O pro cefo
cristián, galeguis-ta e progresista. :
de se · dan notícias e se tomen tan
imaxe aquela. ¿Por.qué non ab c_use .vai ~ on~eguindo, e a fotografia
de achegamento a poesia e á foto"Un dos nosos orgullos, comen~
. nun tono máis ou menos editoiial.¡.r:a? Porque o cura e un pFOtagomsvai-se d1glllficando. .
. . - grafia son. para ti semellantes?
.
tan , e que afixem os a algunha xenA Boa Nova , que é unha páxina
ta negativo-. O pósitivo é aqu~la
/'
te a ler en galegd ".
relixiosa · ·A fala é Camiño, onde se
P.- Cando empezas a fotografar' ,
imaxe -que non ten por q_ue -ser
. T.M.-Si. Totalmente. Para min o En cónxunto- Irimia vai polo
trata de méllo:tar o uso d·a lingoa;
este tema das romarias e por que e·
.positiva 1 ¡:>ero para a _xente e- e C?
achegamento , ademais, é natural.
número 18 5, distribl.línd'ose prinCantar do Irimego , que son unhas
verdadeuo protagomsta, com-o ti
que J~ achegas a el? Que ves dé es·.Eu -cando leo -dispoño de pouco
ciJ?almen te en base . ás subscripec zfzco nel?
,
coplas comentando a actualidade
dis, é o pavo. O cur.a cumpre ali
tempo -para ler- leo poesia. E ás
cions. "Onde t ern os a principal in - .
e despois tamén tratan con bastana
sua
_misión
e
adernais
impede
a
veces
fago
poemas
sobre
a
base
De 'rirneiras un grandes _
cidéncia
e·
no
campo,
di
Miguéiez,
te regularidade cuestións de edumiña. Eu tiven problemas con cu. das miñas p:r:Óprias fotos. Un ha
espe1to pola -xen te e aqui non
e tamén un po-µco entre o mundo
cáción, saúde, agro, mar, mocida'ras. ·. ¿P9r qué non . 9o cura? Por
das cousas que me propuxen
a
~groma a mlña v?cacifrn ~e · xexu~
.
da
cultura
e
do
&aleguism_
o
.-Péro
a
de , consumo, e tc." .
. ·
esta razon.
·
de facer unha exposicion ao meu
cª' xa que hox-E'. ·1:J.on son un pr~tl
nasa preocupac10n fundamental é
· Irimia, ern presa periodística
xeito cos meus poemas.
P.-Si. Asi e todo, se eu Jixese este
a~t~ do _catolicismo. O respe1to
facer unha revista asequ1 bel, qu e
apesa( dos seus . limitados meios,
d~IZa esp_e rtou . a primeira vez que
.. tipo de fotografia 'tentaria s~lien- '
P.-Desde hai tempo esa é. tamén
non custe moito ler, por iso po-·
está promovida pala asocüi.cion do
c~sualidade me ache~uei ao Natar estes aspectos axitativos dos
iinha arela miña. Conectar nun
mos a letra grande e evitamos as
mesmo nome ,- organizadora das ~a,reno na Póvoa e vin a xente deque ti [alas, tentaría "situar"ao
texto, nunha publicación fotograpalabras demasiado difíceis. Isto
rornaxes de crentes galegas, cru- ·
ras dun c-adalei to o cal é arrepersonaxe. 'Pero. imos a ou tra cau. fia e poemas, pero non se albisca a
para nós é moi importantes ; eu
ceiros, escala de tempo libre, etc. _
~~antei-- maiormenÚ aos _dezaoito
sa. Despois de vinte anos de foto- posibilidade. Asi e todo, segµirepor exemp lo , dando unhas clases
os . .rerguntei-me daquela se eu
grafar romaxes ¡cal era· a tua vimos agardando. -Moitas-gráciaS.
nocturnas en várias parróqu ias,
iv..v__.
,
'

Fot-o grafiando os ritos .da 'm orte
I

'

-

,

a

IRIMIA

·"Uüha ·_revista·
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·P rémio
''Cidade
'

.'

de Ourense"
e Pedrón ·
de ,Ouro ·
O poeta portugués E~u~rd~ dos .
Santos' Nascimento f01 , o· ganador
do prémio de p'oesia "Cidade de
Ourense" convocado polo e-0ncello daqueia cidade .. O galardón es- ·
tá dotado con 150.000 pesetas,
. placa de prata 'e edíción da obra,
sendo a primeira v~z que se lle o,utorga · a un escntor portugues.
Eduardo dos Santos viye' en- Reboleira-Amadora e a obra premiada
titúlase 1 'Ped a~os do meu tempo" :
O xurado do "Cidade de Ourense" canee.de tamén unha mención honorífica a Xoán Carlos
Chillón Iglesias, viciño de , Coiro
·
,
(Cangas). ·
, Por outra banda, en ·&as pasados foi entregado ,en Qidron · o
«Pedrón de Ouro'·' , concedido e.ste
ano a Milladoiro, agradecendo este
grupo· o feito inovador de .que se
recoñecese o .traballo musical.. O
~drón de Honra foi c;oncedido a9
crítico literário e tradutor, residente en Barcelona Basílio ·Losa-,
da.
Até o momento, foi proposto
tamén para o i'Premio Nacional de
las &etras Españolas" o recoñec,i~
do e,s critor ga1ego, Anxel Fole.
Ou tras é!U to res igualmente propos- .
tos son Pere Calders, Julio Caro
Baroja, Gabriel Celaya, Migue] Delibes...
. . .,,·
Para o "Premio J'lacional de Literatura", foron propostas quince
obras nos distintos xéneros, tres
delas en euskera, duas ·~n catalán,
duas en galego e as restantes en español. As galegas corresponden ao
p,oeta Fernán Vello polo poemário
'Seivas de am or e tránsito" é a
Ramón Piñeiro pola sua "Filosofia
da Saudade".

Elüi L. André . ·

,Represéntase
"A raposa
e as uvas"

... A NOSA TERRA ¡ 20

. ..

CJ

..

·: .-XERARDO_DAS AIRAS .

"Unha dura firma ao .pé dun arti- '
go ou manifesto de combate"
Ao se celebrar 1í'este 2·4 de Maio o .
· cincuenten·ário · do seu pasamento · .
(1876-1935), queremos des9e. es- ·
tas páxinas rendir hornenaxe a un
dos escasos· filósofos que deu Galiza e que por pouco coñeci90,
consideramos que .o mellar xeito
de facelo seria dando a rcoñecer a
&.la vida e obra. Ademais tentamos
ca sua saída á luz públic,a, . ~ár pé "a
unha maior 'pr'ofundación mvestlgadora ' sobre a s~a ob~a.fiJosófica ...
· Coas devanditas pretens10ns ternos .
que engadir a de col<?car a un hqme no contexto social qo que viveu evitando' as e*'trapolaciórts
·das' su as ideas políticas aos nasos
días· e das· que só a conceición dun ·
- Estado Federal pode considerarse
referenCial nalglJnS partidos.nacionalista~
·
· · ·
1

O home

.

.

"ti:oxe a umca .solidaridade que
existe e a do cacique co deputad
(salvo .honrosas excepcións) co~
que hai que rematar an'tes de que
eles rematen connosco". "E u
e~o. , c!er :qu_e os p~ocesos rev.ólü~· ·
c10n .~i,os venep attmcar de raiz as'
. t~ad1c1ons, a unplantar novos re?C-Imes plasma~os. na )Jtopi~. ou .no
ideal dunhas mmonas. DIStingam ~s: as rev.olucións feítas. desde
<i!nba, por mtelec::!tiais ou anibic10sos das revoluc1ons feitas· desde
a~aixo , polo pove"._ ',' A · revoluc10n ~ un parto~ de novas formas e
valores, e ~n todo parto ·síntese '
dolor, derramase sangue". "E non
basta que a sac1;ldida revolucionária desperte a unha o . campo e a
cidade en Galiza. Precisamos todos a unha, facer un exame de
conciéncia ,persoal e colectiva , para elaborar, . para . re.staurar, para
artellar o naso espinto obxectivo
e nel os valores etemos da nosa\ ·
cultura nacional galega".
A preocupación palas comunica·
ció ns:
Sobretodo o ferrocarril do Sul de
Galiza, para o cal fixo un proxecto que · se ben. nun principio ,PIOvbcou o rexeitamento dos tecnicos, Íógo foi merecente dos máis
grandes elóxios. Pretendía nel, en- .
tre outras causas, o desenvolvi· ·
mento económico dos grandes
portos galegos dentro do que el ·
chamaba un "hinterland" dentro
do c_adro peninsufar.
mento dun dos poucos filósofos
rrupción da .de!J1_ocrácia." can_4o A lz'ngui:l e a cultura:
morreu en Madnd no 24 de ·M_aro
da nosa terra.
Apesar de que escrebeu a maior
do1935 . . :
O gaieguista
parte da sua obra en castellano, no
1915 empez.a a escreber en galego
O ·Hlósofo
, "' is ~
Coa sua volt~'·Cte AJemaña pasa a
e vencéllase co grupo madrileño
se relacion·r cos· galegos de Madrid
Apesar · de ter'- traballa~o ~· i(t~mas
de "Estudios G_a llegos" que sosti·
e a se preocupar polos problemas
de Xeografia Econónuca» Soc1ol0ña unha postura abertamente gae cuest16ns que Galiza,tJña naquel
xia · · &iteratura e .En.safo, füfün .a
1eguista. O papel do galeg9 no
Metafísica ' e a Lóxicá as materias ·
intre. Na publicación "El Economundo e a relación coas ·culturas
gue mais abondásamente tratou.
' mista Hispano Americano" deixou
lusa ~ brasileira foron as máximas
Pensionado ·pola Univer$M'ade" de
constáncia . ·A~sta preocupación, · _preocupacions
neste tema: '.'O gaSalamanca+. estudou Filosofiaven
con artigos erentrevistas sobre prolaico-portugués representa como
Bélxiéa e l' ráncia Clurante os -anos
blemas económicos políticos e so.língua cultural de carácte r ID).lTI1899-1900. Dos filósofos franceciais. Estando en Ourense sentiu
dial.. falado en Europa, Afnca,
ses escoitou ·a Mercier e conside· interé.s polo pacto da "SolidaridaAsiá e Américá, a de unha povoarou moito a Ravaisson, a·qúen viu
cle Galega" e o Movimento Agráción de 6.0 mill"ns ... Se polo concoino o precursor' de Rergsop.
rio. No 1909 solidarizase cos reu- ·
tinente ten valor de h11,&l!a mu~
Mais ·a sua postura persoal sobre a
nidos na Asamblea de Monforte e '
dial, polo contido ou cahdad~, difilosofía francesa era de desean- .
no 1912 ten un destacado papel
remos que é a lmgua de Camoen~ ,
fianza, chatántoa a cotio dunha·
, na IV Asamblea. Agrária de Riba-·
Guerra Jun@eiro", E9a de Que1"claridade· aparente". Estando en
dávia .. Apesar de ser un home que
roz Camilo Castelo BrancoÁRosa·
Ourense e ·xa pension·ado pulo Esdefendeu nos seus escritos as ideas
Jia '8urros e Pondal...". " loita
tado foise a Alemaña oh~e. estu· e. programa dos federalistas. e_ de
poia culturá no dominio lingi¡í~ti·
' diou' a Spinoza, de quer(!sostiña
ter constantes contactos cos seus
co adquire importancia en J span~,
fose· oriúndo · dun povo de Cu ale.,
líderes, André mimtivo sempre un
sobretodo en cataluña e no Qus
dro. Anos despois voltou de novo
posicionamen to
independente.
Basco, e empeza . a se revelar e!l
pafa facer estudios tamén ~1 pensio- Esta ligazón cos federalistas gal~
Galiza". '"E mconcebíbel que un
nado polo ·Estado. En Leipzig foi
gos aparece .reflexada nos · temas
. pensador e un · filólogo <?Orno Unadiscípuló de Wundt de quen to- ·
que tentou nas suas obras:
muno, defenda sen razons o mo·
mou o conceito · teleolóxico da
nopóbo lirigüíst.i co . do Castella·
O
Estado Federal:
História', o . :pragmatismo ·e s_obre:.
no ... " A sua aportac1on ~o campo
todo o cien.tifismo e o expertmen"Un estado / é nacional cando se
pedagóxico tamén foi. rrnp.ort~-.
talismo psicolóxic:o. El e máis Heforma substancial dunha nación.
te: -"Os. xóvenes umvers1tános
rrero Bahillo foron ospropagado- ·
Unha nación pode viver en laténpensan máis nun traxe ben cortaoia histórica, sen que se plasme en
res áestas teorías filosóficas que
do e 'sen arrugas ou nunha gara_baEstado Nac10nal. O Estado para
pervivirían para sempre en toda a
ta "á demiére" ca na redenc1on
ser nacional ten que ser forza,
sua extensa obra. Un soneto sobre
. do seu pats". "Avergoñámonos 4~
conciéncia ·e cultura plenas e vivas
a seputlur~ de .l':He_J:z·~he e 9 c<?rifalar . gal~go entre galegas....
da Nación". "Unha Constitución
tácto cea sua 1rm:a, foron. un m"Non podemos falar de mestres
Galega' que resP,on.da fis esixenci~s
tento de ·achegamento 'a este filóe escolas galegas, senón de esco·
sofo; . do · cal, sen do novo, fuxiu
reais da conc1éncül colectiva· de
las ·e mestres en .Galiza, que n~n
sempre. O · prpblen:i.a metafísico
Galiza -tén de abranxer unha decla~
respostan claramente ás es1xén ~~as
bu Jiu intensam·e nte ~ no · e~pirito
ración _de direitos ·humanos, en ·
vitais da cultura do póvo gale~o .
función da liberdade e da solidari~
<leste ~om~, ,.cobrand9 caracteres
· A derra'deira obr~ publicada
dade, da cultura, do traballo, da
de traxedia que se acentuaba polas
por Eloi L Andre foi "Revolu' frustracióñs amorosas e os ilogta·propriedade1 _do benestar social , ~
cion ", que xunto coa· t~se, xa
dos : soños ae obter · unha cátedra
da vida espmtual p;alega~~ 1'Aqu1,
menciOnada "A corrupción . da
·universitária. Até hoxe, · como dien realidade ninguen protes~a con- ·
Democrada'" mostran o alto myel
xemos, queda por ·.facer ese pro- ,
tra o réxime central". ·
,dialéctjco que este home mantivo
fundo e· merecente estudo da sua
coa sociedade do seu ·tempo ate' o
Á loita contra as estruturas do An- ,
ampla obra · nesta disciplina:; que
tigo Réxime:
;>eu pasamento. ·
· contribu_iria a un mellor coñeci:.
1

. "RATO PÉREZ"

· "Crónicas da
.ver~ade oculta''
· Pere Calders-;- a
literatura catalana
.de hoxe,
en traducción
qe Xavier R ..
Baixeras

·na

Os con tos universais
versión
galega de Valentín Arias; e cun
· · deseño de avah~arda .

"SATÁNAS,,

.:

Historia del Dhi~lo"
Autor: VICENTE R!SCO

Agora: "A BELA .DURMINTE DO BOSQUE" '_
"A DELA E A RESTA"
"AS..'.fRES LINGUAXES"
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·"Unha dura firma ao pé : dun ,artigo oµ ,l panifesto ·de · combate'~

Nasceú na aldea de Mourazos (Verin), mais por ci!cunstán.cias far;iiliares pasou a viver a Vllardebos.
Empezou os estudos nos Es_colápios de Celanova, pqra segun no·
Instituto de Ourense: e logo paso:u
a Salamanca 0nde flxo a carreira
~ de Piló~o fia e 'Lefras. Ali chocou
pronto co "'império". de ·unatnuno, do ·que foi gran amig<? e cop--tertúlio mais ao que acusou mais
tarde de terlle roubado ideas· e de
" bispo protestante que quer converter a España a un xeito de_ ~e. todismo". Como hom fron.temzo
' atopo¡J en Sal'amanc¡f a Galiza. e
Portugal tendo o seu salmanttsmo un álgo de tradicional e revo. lucionário:
enciclopedistas · e
afrancesaqos por unha banda~ lusismo pola. outra. A ·s ua abafante
erudición facíase sempre patente
con ·enseño · e orixinaLidade so- ·
bretodo na conversa. :A.os 23 anos ·:
xa era catedrático de institut,b, ·
exercendo ao longo da sua vida
nos de Soria, Ourense, T i:ted~;. e
Madrid. Con Losacla D.iéguez flxo
a permuta que . trouxo a es-te Ou~eyzan"
rense e o levou ·a el a Toledo. O
seu ideal, sempre · fru.stra<;Io, era a
cátedra universitária e pur éla contendeu contra Ortega y G!lsset e~
Metafísica logo a de Teona. da Li.:.
teratura e as Artes, roáis tarde a de
Socioloxia. · En Santiago opto1:1 á
de Lóxica sen éxito, para ser -~
"Institucibn Libre de E~$'eñanza" ·
quen roáis .tarde o tenta~.ª· ~u.nea ·
O ¡:nóximo 7 de xuño pola noíte,
pasou de catedrático de instituto,
na Praza Maior de Ourense; o grumais sábense dos atrancos que en
po "Teatro Keyzán" .de Vig<?,
moitas des~as O;f>Q~ició.J!S .ti".o que
sofrer. O seu prmppal 11;um1go fo- ·
a.presenta a obra d~ a~ t"or br~?i
leiro Guilherm~, Figue!fedo . A
ron os grupos c~tolic~s, ·quen preraf}osa e as Uvas .
sionaban aos tnbunais, sobretodo.
A obra . á unha traxicomédia
na oposición de · SociQlóxia, para
- poética en tres actos, o terceiro d~
, éolocar · p~rson~s afins; ?pesar de
vidiGo en dous tempos,,_;na cal a li~
que Andre · estivera xemal en toberdade, o amor e o poder · wn
das elas. A sua intr9versión e taca- .
cuestións que van xogando no e~- - ñeria raiban o anedótico e o seu
pectác;ul'o, os te111;~s c:os que s~ dientusiasmo nórdico leyábao a ser
virten actores e publico. A anedoun gran consumidor . de cervex~ ,
ta na que se expresan os devandi·combateu a Ortega t9da a su41 vitos temas, baseada na lenda de
da e no seu europe1smo queren
Esopo, é unha fantasía situada no
ver alguns un entro.nque_oos qa xe--.
século V antes da nosa era.
ración do 98 mais desde a, nosa
A peza de Figueiredo, en veróptica vemos' nel máis a un ~uro
.sión ·galega de Xosé Méndez Fepeísta galeg9 ao x~ito dalgun~ ?.a
rrín foi prémio do Estado de
Xeración Nos. Mo1tos anos mais
Gua.Ilabara, Medalla de Ouro da
tarde fixo a carreira de Direito
Assoeia9ao Brasileira de ·Críticos
(mótivad9 por pl~.itos familiares e
e Prémio do Festival de Drama da
o cariño a sua na1J, e para se dou- ·
Unión-Soviética.
torar nelll pr_e paraba a· tese "A co-
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''Teatro

-

XOSÉ 'R. MARl~O FERRO .
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de cursó- ~on Manu.el Ledo Bermúdei o' famoso Pallarego, con
·1ence-Santar, con A_lvaro, Cünqueiro e con Xosé Diaz Xacome
entre outros.
·
·
\; ,
· Iglesia. Alvariño e · Cunque~ro
. xurdiron na me.srha época a vida
A Agrup~cion ~ultu:ral ~~ras Pul- ,.
literaria pese a que; dende o come~
.peirQ de Mondone4,o orga1z0u -un _
zo for-011 dous· escritores- moi deciclo de confeTenc1as enco1 dos es,.
semellantes entre .st. Aquilin-o critores m,indooienses ou gos ~que
máis· tTaélidonal e Cimqueiro franestudar-0n· no seti S·en:i i-narie Con-. camente van-gardista. Do"s primer-.
'. ciliar, chamad0 de Santa . Cate.t iros trabaUos destes e·scritores pode
na c0mo a ni.a principal fo Porto:
· ·dar noticia Trapern P.il;rdo~ 'femos ·
Mond-oned-0 deu grandes e_s·crit0~
entendido · que se .pabricaron ··na:
res 2 tanto en cantidade co.in·o e.n · revista Vallibria que, en Mondoñe. Cunqueiro' c.on Le.nce Saiítar
cahrlade. Algunhos nan pasaro.ndo, _d.irix.fa o..pr©.pi~ Trapero. En
· polo seminario · c omo Cunqueito.
Al:variño pró gilego son exempla- .
'Lugo, polos anos tnnta ~- algo, ooú Xosé Diaz Jácome .
· :_
res. Está:Fi.pe<iind-o a -berros a sua
impresor Vi:1:lamar1ti pubncou, .en
Ha·i un es.crit-0r mindoniense do
reediciGn. A - importancia ·.,<\lesas
{~má~o :e tipografia semellan:tes,
que só coñe,c emos o nome._Temo:s
traduóós ~pra o noso -idiom~ ·son
dous libros : Corazon-ao vento, 9e
noticias de1 por · Cunq~etr~;"/'P~
comp.arabeis. -salvando as distanIglesia Alvariñ0 e 'Poe~as· do s1 -e .
·_mentel e .mesm-0 por D1az ..(\acocias: .ás: qae ·.realizou o gr.ande poenon de ' Alvaro Cu.nquerro, arnba.s
"'me. Sabemos que naceu e.n Monta e humanista Carle.s Riba <do gacon' Husl raciós do pintor Lu1-s
. dftedo , na _prumeira década deste
lego :pra 6 ..cata1an. 'Crecen te y~$ª
Seoane.
· ·
.
sé<?uto ~_que ~,iv.i:u en Ma~_rid.¿Tondy·
füx o, . asin;resm<}), un'h:a ed1c1on
A amistade fraternal entre Iglefo1 fu,ncionaRo. Na-Oa m.a1s. Nttnca
ex emprar cle T1bulo que, no s~u
sia Alva.f.iñü e Cunqueiro durou
:tivemos oport~nidade, de Jér. na·da
día foi pu·bricada . polo Cop.~eJie .
toda a vida . .SabeI1,19s que Cutiseu. Nen S~q_uer -sabe~os _ ~1 c-h.e·_s!lperior ile .Investigaciones · Ctenqueirq _fiñ.a un'ha especiai · ~s:tima '
gou a pnbncar - al~n llhro. Tam- .
·t1f1cas.
.
.
.
por Comaros verdes, Cle A~µino.
.p ouco . lem©S l'lotic1a de que clase
Aquilino Igle§ia ~Jvariño- ConLem brames unh,a ocas10n na
oe .literatura cul'tivou, n,en se .esservo.u toda a sua vida, un grande
que Cun·q ueir9_, polos anos_ cmcrebía en gakgo, . castefan .o u se
e-'- fon.do amor ¡:>or Mondoñe·do e
.cuenta . af>areceu ~ola tertulia luera bilingüe. Ternos a vaga idea de
unfia enorme devodon polos seus
guesa do eafé Méndez Núñez. Luís
qu era poeta. Chamábse Xosé· Raprofesores do seminario. -O q_ue es. 'Pimentel e Cunqueiro comenzamon Santeiro. Sería ·interesante
te escrebe tenlle sentido falar con
ron a falar de Aquilino_{glesia Alreéúpe:rar a este es_critqr esque~.:ido
agarimo e emoción de don Fran.variifo lle chamar-a mo1 to a atene ined1to ou case medito. ·Pos1bel- cisco Fanego . Lo&ada, de don
.ción ~orque era un .púeta con zomente o noso vello e querido am~
_· Francisco Rei.gosa ,Pedrosa, de do!l ._ . cas. Pimentel, que. se a-sombraba
go Dionisio G.amallo _Fi~rros J?OlXesús Blanco Agras .. .. ·Senso sem:ide todo perguntoulle: ·
.
dea ·.cfar noticia, longa~ cumpnd,a,
narista escreb-iu .é publicou o seu
.-kCbmo un poeta con·zoc,as?
de Xosé Ramón Santerro e da sua
...,.~¡ con zocas. Viña da sua alpri.rneiro -libro .de poemas Señardá,
obra.
·
.
.· -:
'dea natal· a Graña de Vilarcnte qncil'l.cuen ta sonetos dados a luz na
Entre os escritores galegos irr!POTde estaba d-e mesfre Noriega. ¡E
. imprenta Palacios de Lugo, no ano
tantes non nacidos en Mondoñecalzad·a zocas!. Apateceu pola far1930 tirado na mesmas prensas
do ,mats hg(l.dos ao seu _seminario,
macia de meu pai e pediume .q ue o
. que fmprimiron a revista R~nsel,
estan os aous ~andes poetas da
acotnpaña:ra ·pra mercar unhos zaXistraI ·e os volumes da tamen co~
Terra Chá, Xose Crecente Vega e
patos. Acompañeino. Fíxa.t:e coleic.ión poético Xistral_ En algún
Aquilino Iglesias . A.lv.ariño. Os
artigo Iglesia Alvariñ.o .evocoü os · mo sería a cousa que, ao calzalos,
dous eran grandes lat1mstas _-yo~a
¡esqueceu o calzador dentro!.
se~s días de seminari.sta mindociós que agromaron e se conflrPimental estaba pasmado. Os
,
niense.
m aron no seminario mindoniensepresentes rí'smos. E Cunq~eiro , ao
. F ora do _seminario Iglesia Alv.atanto- é así que remataron sen<lo
riflo tivo sem.pre un forte vencello ·· . contar esta invención inocente, sacatedráticos de Llngoa e Literatu~
rria" por detráis dos cristais dos
con X.ente de mondoñedo. Sabe.ra Latinas. As trnduciós que, dalseus anteollos dun xeito_s a vez pí mos que foi moi amigo do Maxisgunhos-·J clásicos lati~~s -Plau to,
caro e garimoso.
tral don Xesús Fernández Blanco
lf oracio~ realizm1 Aquilmo Iglesias
-:-coidamos que seu COf!Ipañeiro
1
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t ogo do primeiro libro poético de
Forcadela esperábamos novas, entregas para ve.r, sobretodo, que camiño ia tomar est e poeta qu~ nos
amostrara a sua grande capac1dade
. como construtor ~~ po~mas e ver. sos dunha Qerfecc1ol'l. c~seque m_atemática: Fertda acúsb~a 4e Rio
era 0 título daquela pnmetra entrega. Un ·libro que, talvez , pecaba
de perfección fomlal e lle falt.~ba
iso (qué?) que_ produce reacc10n,
emoción no leitor. Contodo compria non ·. desbotar ao autor, que
sabia m01 -ben o que era facer up
poema, que sabia _dotar aso versos ·
dun tempo perfe1to, que os seus
poemas eran como unha peque~a
variación sobre "Les Gymnopedies" de Satie, que - mesf!10-_
traspasara o' ~mbral.i , q':ler d1Ger1
que o seu desv10 ling~i~hco _er,a t~
que convertia en mmtelix1bets
· moitos dos seus versos, .dos seus
poemas.
Eu penso que aí, nesta s_uprem_a
forma de desviación, está a explicación d_e que o seu libro p~sase
pola poesía galega como o ra10 de
sol através do cristal, -sen romper
nen lixar nad a, e -ademais- sen
quentar a ninguén_ Iso aquela Fenda ... , mais hoxe cúmprenos talar doutra cousa, doutro libribro
de Forcadela que enceta unha c~
lección á que desexa~qs l~nia Vlda: Pero Meogo_ O libro.. htúlase-:
O regreso das ninfas, derradeira
frase do libro. E este regreso é outra cousa, é como se o. poeta tivese feíto regresar a poesia aos seus
versos, é como se o regreso das
ninfas trouxese consigo a sensibili- .
dade patética que comp.ria para _
· que os versos de Forcadela se fixesen poesia. E asi, para ben de .todos, aconteceu.
.
Este libriño que ternos nas
mans é outra cousa, é un gi-ande libro de poesía. E un libro cuxos
poemas lemos unha e outra vez
até saciamos para nos decatar da
sabeqoria poética do autor, poemru¡ que lem os unha e ou tra vez
para· en cada leitura apreixar unha
visión diferente nosa (que nos dá
o poeta)' de moitas cousas: Santia,g~: par~ min, a visión que de s ·antiago da o poeta nesa maravilla de
poema titulado "L'Eclair" é a mellor visión que desde Otero se teña
dado de Compostela. No remate o
espírito da cidade (e:talvez todo o
espírito das nigañas do poeta e a
sua yátria) está neses versos: ·
"aqu1 están para sempre a loucur.a
e o outo·no' . Nestas p·alabras que
lle viñeron ao ,Poeta na Quintana
dos Mortos esta todo Santiag"o, to9a Compostela, tod·a Galiza, esta .
e~ señores, a verdadeira poesia social. E neste mesmo camiño, ·inda
que.para min rrienor poema, está p
ded1~ado a Nicarágua., ~ais o CJ,Ue
nos ~teresa no poetnano non e a
poesia social ou cívica, son os poe-·
mas, as experiéncias do poeta. O
gue- nos interesa é a sua o llada a
Eu.ropa, a distintos países de .Europa: A!emaña; N omega, Itália, a
España Sefardi, Portugal-Carnees,
etc. f:!:ai ,~11' verso ·-do poema "Der
a~sch1ed (que é un poema mara- .
villoso) onde todo o país toda un- ha terra está concentradi nun verso (verso que por ou tra parte, e
sen d.e~merecer ao poeta, lém branos a un ~e Cunque1ro ¡Como viaxar a Carcassona!): " ·Come es- ,
qu ecer-te, oh A1emaña! ;', un verso
que dito coas palabras de cada dia
n~s descobre todo· u n país mediante a lingua:xe po ética dun
grande p~eta . E hai máis, hai -tan

·difíci l- mesm-0 humor sen "boutades": o poe:in.a dedicado · a
C.F-P.S_ E ha1 ese , rnarnviHoso poe-·
ma da páxina 45 "As veces na ma- .
ñá c·a ndo o veRte sopra leve .. ~"
que é un canto á· vida, e ao suicídio e'que non ten explicación posíbel · os versos últimos explícano
todo' para aquele~ que a angústia
~añou nun momento ou outro:
Mas, ás veces, no so_lP,or,_/ cando
a lua vai morta e o sllenc10 se estende/coa xanela feehada medito
na sombra/ e alá do funco do e~
pacio recollo/ o lamento dun gnto a soidade do escuro,/- esa an.gústia ap-agada,".oh a cinza que torna"_
_
A verdade é qu.e pode!íamos
seguir falando moito e moito das
belas impresións, das verdades
poéticas do presente libro ao qu~
a unha extraordinária beleza formal- úneselle unha capacidade patética extraordinária para nos facer sentir tantas cousas que nos di
o poeta: "Cai a cinza no 2apel
como a ptata ·no mi tono", "Todo
é vello na terra" (este verso, que
eu saco do seü cont exto, non di
nada novo, pero inda é- capaz -de
exaltar ao leitor, como a pala~ra
liberdade, se o leds no J?Oema, m da máis, pax. 19); "Canao o corpo
dos meandros repouse baixo as
aves" "uns homes que, tal vez, eu
fun e' non recordo ~' ou eses maravillosos versos tirados dese poema,
longo e belo como o título: "O
poeta Manuel Forcadela Morre fl_lsilado no entardecer du~ha praia
despois de se despedir da sua espo-sa" , os versos son estes: ~ 'Doc~s
foron os dias que tuven na _{)el e
nocturna a viaxe até a praia mvadida pelas águas umbrías dun grito".
Para rematar: un libro de poucos poemas moi ben traballados
que amosa, ' ademáis da capacida- .
de autocrítica do poeta, que Forcadela quer facer imha obra segura sen indecisións que lixen a sua
poesia. Un libro d~_poem<1;s rec9mendábel en toda lina, un hbro de
poemas que sumado aos . 'outros
que viron luz neste an_o, e o~ que a
veran, demost~a que a poesia gale. ga está no seu mellar momento,
=que non se perda ...

-;J ~
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· Ade~ais- das crónicas pattióticocónservadoras _que lles saen de calquei- lug~r do tenro corazón . Ade_m ais das biografias apachangadas
q,ue sempie maravillan a algun crítico predi.$posto ao .seducimento
pola peruca e . o ouropel d~ Sam
Osear. . Ademais das comédias de
diferente feitura que van de Easy
Money (quen ten unha sogra ·ten
un tesouro. Obsérves.e a fidelidade
na tradución do título _orixinal),
,de James Signo.relli, ou - ~ohnny
perigoso, de Amy Heckerling, _ou
- mda golfo de alu~er, ;de_ DorJan
Walker (enredos para pubhco adolescente en particulªr e ~lmonde- .
gueiros en ·.xerc¡]). Ademais da avalancha de . ·filmes anticomunistas
ou dun a-rrtiso:vietismo desvergoñadarnente m.anipulador (,Pénsese
que "USA e URSS son paises con
plenas r~laci óns ~ntre eles, apesar
do cal os _amencanos producen ·
XESUS GONZALEZ GOMEZ
constantemente -filmes dun antiso. ps_ - Con motivo .do chama(io Diq, . vietismo non sq tendencioso sedas Letras Galegas sairon cz.nco .lz- · nón abertam.enk insultante). Nesta categoría os último~,,- polo de
· bros de poesia a ca_l máis. intere ágora; son un .ruso en t"'lew York,
sante, inda que o leztor pozda gosde Paul Mazursky, e Gulag, _de
tarlle máis- dun ou ou tro, catrq na
Roger Young (faced·e o amor, non
colec'ción Pero Meogo na que ap.ao pallase. Non as vexades) ~ Adereceu este de Forcadela, os outros
mais, digo, a industria USA purifítres de Alvarez_Cáccamo, de Eusécanos de cando en vez e.un retorno
bio Lorenzo e de Rodrlguez Bdíao rom-antisin~ ;-.á ;:iureza de sent,ixeras. Na ··,co lección Lelia_doura
m~ritos, ao Eden, as. lave storys, as
apar.eceu o -_de PauJino Vazquez ·
agra_d ábeis su rpresas: A narílorar~e.
Vtizquez· Setxo de tlesfa.c er entre
De ter sido reahzado nos cmos dedos. Edició s do Castro comecuen ta quizá a prota~onista do filzou unha· nova colecc~ón de poeme morreria nun accidente de ausía cun libr'iño de Cesareo Sánc hez
to , ou se congrazaria co .seu ipariIglesias, e - por · noticia~- que ~u ·
do· salvando no último momento
non ·os vin, Algalica sezca tame¡y
o home sweet home (entendido en
lanzo.u unha ou duas entregas po.egalega ou en inglés)_. P_e ro os te~
ticas: Todo isto quer. dice_r que_ ou
pos torren e nos 01tenta sobrev1 a pdesia se vende ou 9 pazs esta tavese- a un adultério (mental) e pórado, xa que non pode ser que
des.e dicer sen ferir susceptibilida'Saidn tantos libros de poemas nun
des que o morto rara yez resucita
mes (e dunha cqlidade rizáis que
(afortunadamente) . O mérito de
·boa) e durante toda o ano os. no.namorarse· está en t.ratar os sen tisos :poetas vexan como os seus l~
men tos sen cair no sentime~talis
brds son,_unha 'vez e out~a, rexezmo_ Sen compracéncia,s no melotados pólas editoras. . . Esperemo_s
drama revisteiro do fogar dividido
que de agora e,n adiqnte µ poeszr;i
e os pobres pobres fillos por semgalega, qu-e esta nlf n zntre! xa o dzpre sempre traumatizados . Sen
xemos máis que znsuper.abel, non
bt1scar a lágrima senón a comprenvexa t~onzar o se.u camiño por fal- ·
sión . Grosbard prefüe tral)smitirta de publicación de orixinais.
nos a forza do que nasc.e en lugar

de ·se deleitar no devalo · do qi.le
morre. Hai g~e eng~dir ainda ~p~
ha torrectislma mterpretac10n
(moi ben de Niro< con tres filmes
en cartel · estes ' oías. Na.µ10rarse,
érase unha vez América, de Leone., .
e ·o · Brazil, de· Gilliám, inda que
- aqúi teña unha pequena participacion), un guión ben resolto _(pe:rd íaselle a Gadea de casualidade
pórque o cine é cine e ·porque ~ n_a
vida tamén pasa), un uso da _mus1ca (bastante tópica) m_oi comedk
do para. se tratar dun_filme-amencano.
_
· .
'E unha anédota final. Vós , que
·por certo sode~ os leito!~.s TI.1-ais ·
aborridos que hven na mma vida,
sabe(ies que cada filme soe te_r un
público ·característico. Por exem~
plo se p·asan calquer cousa ·con
N as'ta-ssja . Kinski pódese apostar
que ha:berá unha chea de adolescentes na sala, porque é que ~s
subxuga case tanto comc;i a mm
Valerie Kaprisky. Ben, pois namo- ·
rarse é"'f üme de· público ITminino,
a partir dós triflta, que non _teñen
ocasión, de verter a lágrima, pero
quizá s~ de soñar cun de Ni!o casual· qµe rompa a monotorua .d<?sélias . 'mentres ·ue compran o - slip
. abanderado
_seu, tarugo cotidiáno . .
_

ªº

Falling in love \~SA ,_1984) . Dir: ..Ul lu
_ Grosbard . Guion' M1chael Cristofer .
Fot: Peter Suschitzky_. Mús :· Dave Gru- ·
--sin-. lnt: Robert .de Niro, Meryl $ ~ reep .
Alegre e triste. Como a vida .

A RAIÑA DO MATE
Nen os pasados xustifican os pre-·
sentes nen con catro personaxes e
duas situacións se fai un filme minim·a mente·interesante, sacado, escúsasf! dicer, para os é omp~ñeiros
da · Xeral que outorgan subvencións (por sorteo , a xulg~T p9lo
visto).
Compoñen a raiñ~ d9 mate
duas facetas entretec1das . Unha
história de amor e unha história.
de ·tráfico de drogas.
,
Como história de amor as~per·
sonaxes resultan tan grises e vulgares e as situacións tan difu_sas que .
mesmo poderian ser reais , algo que nunca debe suceder nun filme
realista.
En canto á trama negra (?) , o
tráfico de coca, está contado au-n
xeito tan pedes~1:e qu~ carece de
acción , de emoc10n ·e mcluso dese

adorábel lirism o negi-o que Li:11c~
:_pon nas crónicas ,de F.aro de V1goi
cando por exemplo escrebe: e
'Patacón' subió con Milagros.hasta
la alcoba de la víctima. Momentos
después un grito 4~ delor se ahogaba en la · tranquil}da~ de la n~
che. El crimen h ab1a sido cometido.
La reina del m~te (España ; 1984) . Dir:.

Fermln Cabal. Guión: Paloma Pedrero
e F.C . Fot: José Luis Alcaine. Mús: José Nieto. lnt : Amparo Muño21~ ~tonio
Resines Ana Grac ia, Hé9tor Buffa Colome, JÓr9e de Ju¡3Fl , José Luis Fernández "Pirri ' _
·.
·
E como ler o pe riódico . Non te.abones pero t arnpouco ap!~ndes nada.

KOY AANISQATSI
Di un ºprov-érbio que yale -mais ch egar a tempo ~ue rondar cen ano~.
Provérbio aplicábel a este expep.mento visual chamado koyaamsqatsi (k9 yaa .nis q¡lts~¡ en ünglia
Hopi vida. fór~ de equ.in'brio). P?sibelmente hai dez anos causaria
· sensación pela sua fotografía e resultaría un filme interesante (para
un público .moi determinado , naturalmenté) .. Pero hoxe, que os
realizadores · de videoclips nos · teñen ab.orridos con tanta nube presurosa, tanta super.,urbe na que
menceies e solpores se suceden fugaces e as luces dos · edifíc~os .se
acen den e apagan, tanta camara
acelernda e rale;ntizada, koyaanisqatsi queda en propo_s ta tirancio a
palizas (incluso pondo de parte a
.banda musical, que ünida á mo!lotonia das imaxes súmerxe no limbo a mais dun espectador) . Até 9s
símiles natureza-paz cidade-caos
conque s.e · ~ oga c~nstitu.en xa un
tópico . A 1!1.e sma ~~x ~ -motale x a
final o satehte -artiflc1al estoupando caindo-a terra, é dun simbolismo infantil _
Ainda asim recomendarnos kouaanisqatsi a todos os amantes
tanto da plástica como dos_experimentos· cmematográficos porque, apesar de .que a_ m~oria dos
e feítos _sexan superconec1dos a estas alturas , hai planos esteticamente admirábeis. E gracioses tarn én.

e'

Koyaanisqatsi (USA._ 1983)_. R'eaf i_z_ador : Godfrey Regg 10 . Mus: Ph Jl4p
Gass .
·
f" I
Un filme que nada ten a ver cu n_ 1. m e ao uso. 1nocentucho, polo dema1s .

J.A.M.
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Lagarto
das silveiras

A especie que hoxe nos ocupa é
coñecida en castellano c0mo La- garto verdinegro, potas cores que.
posue na sua librea, sendb denommada polos -científicos Lacerta
schreib ed, riome este dado ~olo
eminente herpetólogo Bedria~a.
Ocupa o lagarto das siJv,e~ra~ o
segundo lu&ar na talla dos saunos
gale_gos, e so é maior que el o Arna! ~L. lepida). Diferénciase das lagarhxas, aparte do seu maior tamaño, pola sua cabeza curta e anchá¡ e pala sua cor misturada de·
verae e negro que lle serve de camuflaxé, acadándo o macho unha
fermosa cor azul na gorxa cando
chega a época dos amores.
Fa.lamas hoxe aqui deste ele. .mento da nos a herpetofauna, polo
feito d-e que vive asociado en xeral
a lugares húmidos e perta de regatós, nos que non é·infrecuente ver
como se rnergulla nos momentos
· • 4e perigo, o que fai consideralo
como moi acuático.
·A Slla denominación galega fai
alusión ao feito de· velo con moita
. frecuéncia no mat0 onde son
abondosas as silvas, tendo unha
rri:oi boa adaptación a este ecos~s
tema, e podendo gabera con certa·
· faciljdade polos arbustos e algunhas árbores.
. E chamativo o .feito de que esta
espécie é un endemismo .da península Ibérica, senda en Galiza onde.
canta cos maiores efectivos r.ovoa. cionais, estando tamén distnbuído
polo Norde de Portugal.
.
Cando en tran en periodo de
amores 0 machó en celo exibe desde pontos estratéxicos a sua ~orxa
azul; con iso delimita un terntório
atraendo ás fémias, e facendo fuxir a outros machos posíbeis competidores. Esta con sérvelle logo
de semáforo, que informa do ~eu
estado de ser namorado, pero tamén poderla ser visto polos seus
inimi_gos, como por. exemplo o la7
garte1ro, o _gue poderla conlevar a ·
sua morte. Para evitalo o sáurio es-
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Sesto, Sestelo
.e· Sesteiro,_.
ou .- as diversas
.,
·pos1c1ons.
/das ·penedas

só a cor do lombo perfett amente
mimética co entorno da follaxe,
co cal deixa de ser un semáforo
chamativo vivi,nte, para pasar a ser
críptico .co ambiente.
. ..
Pode viver o laga,rto das silveiras en toda a nosa t.e rra, desde a .
beira-mar até as mont añas de
1.500 m. de altura~ sempre asocja~
do á vex_e taciún densa e zonas arbustivas húmidas. Nós témolo vislo desde en Boira , ou paseando
polo dólmen de Axeitos, até os
mil metros ,nalgunhas zonas de A
F onsagrada. Onde comparte, o. ha\ xa ternos. visto cómo a pedra é ún
bitat co Lagarto arnal1 _este ultnno
elemento de moita ¡:>rodutividade
frecuenta as áreas mais abertas ·e
na nosa toponímia. Tan pedroso é
secas · vivindo o das silveira~ nas .
o noso .pais, qµe result(l moi norzonaS máis hÍimidas con abondosa ·
mal que upha man chea de lugacobertura vexetal con arbustos, ·
·. res montes e serras deban o seu
cQmo taludes, . beiras de camiños,
no:ne. a diveys,as caracte~iz¡¡.cións
balados pei:to dt: estradas e po!ltos
das pedras.
· , ··
,
.
d"e mato, caseque sempre asociado
O instituto novo de Cangas do
ás proximidades de rios, regatos e
Morrazo está · construido · ao pé
,
re gachos.
dun monte chamado Sestelo no· · Nas cercanías dos regatos o lame que xunto co de Sesteiro levan
garto das silveiras comparte .o seu
moitos montes ·da nosa terra. O
habitat con outros reptis como _as
significado ·de · tais nomes· acláraduas espécies de cobras dé rio (N:
nolo . o vocabulário galega Framnatrix e N. maura), 6 sapocdncho ·
pas: Pár "pedra da sesta ", de heraiado, nos escasos pontos onde
mos entender un penedo cabaleiro
este ainda sobreyive, e ás veces coa
ou pedra abaladoua facencto refe·¿obra lagarteira comun (Cow·nella
réncia ao feito de ·estar unha pedra
austriaca), que vive nas carballeiencabalgada ou asentada sobr~ ouras e tamén ap¡¡.rece nos soutos
tra.
· -~
dalguns rios.
·os indivíduos novas desta espécie· son moi reohamantes, debido
ás su as cores a base de · manchas
brancas sobre fondo verde nas costas, que ollamos· agacharse baixo
pedras ou vemos como bul~n
entre follas e ramallos.
En canto á sua mantenza esta
báséase en pequenos insectos, arañas1 lesmas ou "lamachegas, inclmndo ás veces alguns pequenos
foitos e excepcionalmente pode
comer pequenas lagartixas.
'
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Seso ch amábase ás asentadei~
ras dunha persoa, e séssig·a é ·o lousado onde asenta o eixo ·do moiñó , asi, nun documénto medi,eval
lemas esta descrición. dun moiño
ainda ben v!xente boxe·: " ....illo
. molino eum sua presa e suo rego
e sua aqua e su~,séssega é~ omnia
sua ornamenta ....
· Todo procedería;, pois, do verbo ta.tino "séssitare ', que quer di·cer "estar asentado".
· Asi quedaria tamén explicado o
apeHdo Sesto que lu.ce moita xente. no noso país, pensemos nese galetuista . histórico, semp:r:e con curi
pe aquf e outro en Caracas, que é
Xosé Sesto de Pontevedra.
Tamén haberia . que entender
deste- xeito o nome do lugar de
.Sestaio, . que o .P. Sarmien to cita

na súa viaxe p'olas t etras de Carn 0• .
ta e· O Pindo cara a vila de Muros
paisaxes estes ben abondosos en
pedras encabal.gadas.
O noso bieito relacionaba o no- me de Sestaio coas lex endárias
Aras Sestianas, que Plinio localiza
nesta zona cando escrnoe: " ... ¡0.
go os celtici, apelidados neri os
supettamarici en cuxa península
dedicáronse a Al!gusto as tres
Arae Sestianae ... " Segundo Garcia
Bellido, Sestius fo i o nome dun legado de Augusto nas terras galaicas e pudo ter erguid.o este monumento en honor do emperador ..
Sesiaio, terá a ver con estas
aras históricas como quer Sarmiento , ou simplesmente referirase ás paisaxes óe penas abaladeoiras ou penas sesteiras?

músicos de galiza

Daniel
,Quintas ·calvo
(Vjgo, 1 de maio do 1918)
Compositor e director de orq_uesh"a. Reailizou o.s est udos de pmno
coa profesora viguesa Carme Vega1
pasando os exames na Sociiedaia
Económica de Amigos del País de ·
Santiago. Autodidacta en Harmonia e Composición, tendo estuda-·
do preferent emente os tratados de
Juan: José Mantecón, Joaquín Zamacois e Rugo Riemann, asi como
o "Grand · Traité d'lnstrumentation et Orchestation" de Berlioz.
Ven senda desde 1940 infatigábel animador da vidá. musical viguesa, tanto en conferér~cias e se- .
sións didácticas como através da
crítica en "G alicia Social" e . "El
Pueblo Gallego", sinando xá co
seu nome, xa cos seudónimos de
"Scherzando" e "José Alfonso".
Directivo da Sociedad Filarmónica de Vigo, é nomeado ·n o 1976
presidente da mesma; débes.elle a
potel)ciación do interés de dita so. ciedade polo .repertório e intérpre, tes españois.
.
No 1957 fundm1 dentro da So. ciedade Filarmónica unha orques. tra da que será director e que se
' disolveu no 1962 por falta de me, dios económicos. Subdirector da
Orquestra de Cámara de Vigo; sucede'u no ·1980 ·a David Feldman
ao frente· da' agrupación. Tras . da
superación dunha delicada crise,
chegou a fii:ma de acordos económicos co Axun.tamento vigués que .
garanten a periodicidade das actuacións, unha crecente ambición
nos programas seleccionados e a
colatioración de intérpret~s galegas noveis. Pofo · seu labor foille
.concedido ¡>or unanimidade do
xu.r ado·o Premio da Crítica Galiza
. l983.
O seu traballo comp0sitivo iníciase no 194 7, cun longo siléncio
entre 1960 e 1975, e pé:rmanece
inédito até 1978 ~ ano a partir do
cal · se estrean diversas partituras ·
en Galiza· e en América. Moi' ,condicfonaao pola tradición francesa
do neo-clasicismo, pódeselle considerar · un herdeiro dos c,o mposi-
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galeria ·de artistas

Xúlia'
Jvlinguillón ·
.

.

.

-

1
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.

A pintora ·xúlia Minguillón sitúa. se dentro . dese espácio art-'stico ·
.derivado do espírito ecléctico da
nova académia, instalada á marxe
das cnrrentes de vang'arda e que
perpetua.ba o sentido roáis .,ráncio
da arte tradicional.
N áscida en Lugb no _ano 1906
tivo unha moi ternperá presdisposición para a actividade artística, o
que presdispuxo · á sua fa:rñília a
dotala dun profesoradó idóneo para estimular ·a sua vocación. Cando
to res 'dile'ttantés' . do século XIX
a artista· ten vinte anos. }é_onquire
e princípios do XX; a . obra máis
unha Beca da Deputaci&n ·luguesa
ambiciosa é - "Poemas lorquiáns''
-'para estudos suP,eriores de Belas
Op. 29, composta no 1980 ~ cuxo ·
Artes,- mercé ·a un ··retrato dun cé- ·
· estreia é urtha -esixéncia de xustilebre personaxe local, _o ven~edor
cia para co autor. .
de penódicos "Cascarilla" .. Un ,ano ·
má1s tarde ingresa.:p.a' ,. tadémia.de -.
' ... ' .
. .,.
Catálogo.-Orquesta de -cámara "Sin- '
Saá Fernando onde v.ai ter como
miliat.' e íntimiS'ta d_o nacional-cartografia, ·. e ao xeito de enf~~ntar o
fonietta en la maior" Op. 17 (1977."Es'. mestres a persoeiros cualificados tólicismo.
reparto de masas ·que na E~cola
. treno o 18-Vll.-1979 pala O.C. de Vigo .
do realismo fin de sé~ulo -c9mo lg~ Debido á su¡;i. proxección e con- '
de Dbloriñas" chega. a aproximar·
· Otar. David Efldman ) "Si nfonía de Cá- · ·
·
nácio Pinaz-o e Cecílio Plá:
mara- en do menor" Op_ 28 {1979/80). ce:í~o ar.tísticó pódese despr~nde.r
se ás mellores categorias desta es·
Orquesta e Coro: "Música de Navidad"
A partii' da sua ~raduación cofac1lmente que a ob,ra de Mmgm~
~ pe·ci~~ad~l .como po,de ser a obra
Op. 21 (1978). " Poemas lórquiáris"_ ·
meza ún longo iosaiio de -hposillón 'fora-marcadamente homoxé~ de ·D·a:mel v azquez Diaz .
.ÜP.. 29 ) 1980). Coro: "Berce" Op. 19
cións tanto colectivas como .mdinea, se~L supstan€iais alterac;ióirs.
~
A perspectfya' sempre á ~~rea. ·
( 1978). Música de cámara: Violín Y.
viduais, onde · recebe diversos· ga- ., · a0 longo dos . tririta ano's .de .pro· - O esp~ctador ·so brevoa-' a anedota
piano: "Pieza" Op. 9 (1952). "Pieza'
lardóns da estética contemporádud9n , cáseqü,e <íninterrumpida. ·
por riba, coa sua ·vista de páxaro
ÜP. · 11 (1958). "Apunte dodecafón inea e herdeiia dos grandes atribu-·• . Isto maniféstase n·on só nas elei-. :moito máis e~evada que ad.o natu. ca" Op. 1-5 e "Vals dodecafónico"
tos .clásicos e·ra. de esperar que_ ti- ·
Op_ 15 a ( 1960) . "P.ieza" Op. 16
ral dos personaxes. Como com·
cións ·temáticas 1 senón tamén no :
(1975). ''Sonatina" Qp_ 18(1978).
vese nos vencedores da guerra ciseu . cromatismo, sérnpre redun. pen'"s ación; ten tando a estri_dénc;a "Apuntes dodecafónicos" · Op; 26 · . viL un afervoad·o apoio e ineluso
d'ando en terras, siena8 e ocres vada forma está o seu gran mteres
(1979) e "Boceto Intimo" .Op. 27'
· fose ·uJiliz_a do , xuntó con outro s
dados,' onde xurde a grisalla ver- ·
palas· exÚemidades infefiores,, das
{1979). -violfN, Cello e Piano: "Annomes ·desta -época como expodosa e azuloide/. 1figuración forq4_e cha_rna a ate.1Jció.J1 o seu mte·
dante ' con ·variacióhs" -Op. 1 { l947l.
m.a o eixo fundamentál do seu tra~
rés no cadro sobretodo cando es·
"M inuetto'" en sol" Op. 8 {1952L
' ñente dun traballo artfstico ''consécuente" para e.nfrentalos contra
baHo pési~ a· qu~ .tarn·e. n trat~u paitamos ""ebservftndoo desde· arriba.
Quinteto de cordas con piano: "Ou,inteto en .fa maior" Qp. 13 Trío de cor· . ..: o barbarismo extrapeninsular. E
saxe tmo1to mats convencional e . . Vrella: argú~ia . utili.2ada·· para dar
· das : -"Trío en sol m.aior" ·op .. 14 · por is to que a décad·a dos,· cu aren~ ,·
C:arente. de carácter) · e na:tllrezá ~ - .s ensación . de_ e~tab-ilidade .dentro
{1960). Violín e viola: "6 Duettos' '. .
ta é especialmente important~ . pa..:
'morta·; pero van· ser os seus, c,adros
· dµ n · d.©seql.lil·íb:iio artffici0so que
Op. 32 ( 1982). Flauta, ffUitarra e cuar.· . · :· .ra a artista, :que conquife a Me_da;" de. grupo'. -~ s que manfesten .-un '
·xa práticaran artistas como Ma,n·
teto de cordas: "Anceio 0 .P· 24{ 197.9.
Ua
qe
.
ouro
·
n,a
"Exp,0~ició~ N~cj.o
rnéll<?~ . mt,ere~ ·· :pofa sua .gra:rJ. co~.:. ·
.t egpa· e,,e> 'Fmforetto.
_, .·
·
Estreno, ViQO 4-Vll-1979. Agrupa~
nal
de
Bellas
ttes
',
aind·a
que
.
s
ecrec¡ón tecmca e. polo gran· senü- · Xúli:a Mirrguillón finqu en Ma·
ción Guitarristica Galega}. Guitara e
xa
con
toda
xustícia
xa
que
o
seu
. do' da~ espaci$dade que sabe. ·i m-· ·
drld en.' 1965 ca.n.do ·abocetaba uns
piano: "Abrente" Op. 25 .( 1979) , Cuarcadto a "Esé.o la.' dé Doloriñas'-' e á .. primir aos seus conxuntos. ~ . , ·
cadros sobre c.urrurichos de éap1tal
teto de pulso e púa: ' "Brevísimo" Op. ,
o'Qra
mestra
de.
toda
.a
sua
pr:bdu,
:
.
·
22 {1979). Piano: "Minuetto en So l"
: O caráeter eclecticp na iJ:l.Jr.aes. dÚ,,.Estado': A sua ·vila natal d1spu·
Op. 6 e "Andaluza" Op. 7 ( l948; to ción. Móito máis evidentes nexos .. trutura que ~. retlunde,n nu.nha v.óxo dunha· sá individual no seu mu·
das). "Presto" Op. 10· (1952}. "Tr~
. cunha . estética retranquista "revi~ ·
· caci<)n persoaj marcadamen_!:e ba· seú"oride s'e pode se·g utro menor
·fiezas en fa ~ostenido menor" O¡::i :. 20
v¡il" · dun espiritualísmo .caduco
rroca . .E p9r 1so que nos seus ca.· da _J!>rodQción des ta · ?-.rti~ta, qufe .~
1978). "Suite Os días" Op. 23 {1979).
son outras.obras d.estamesma épodros é . faoil ~toparse con ·venceben non levG>u a Gal1za no· p~o ,un
Cancións: "Tres cancións galegas" Op.
ca, como "O Calvário" e "A milla
llos cúbistás, dqué se ben no,n dido do~ seu sentñnent0 ., artist1co,
12 (1960) . "Chove en SantiaQO" Op.
familia" (Mi f<mülia-) oncle Mingui, seccionan · o aspecto far.manº· ·<;ta
cohcedeu ·partés do_-seu' traballo ª
30 (1980) 3 "Canzón de Berce' -Op . 31
llon evidéncia todo o es.pírito fa· ima.xe danlle unh_a -frescúra_a esc'e· narrar a sua emotfvirlade.
{'1981).
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Verticais: 1.- Chave de paso para li'quidos. Obxectos de metais e pedras preciosas. 2.- Traidor, falso. Tempo de seitura. 3.- Vpz de pita choca .. Abreviatura de irregular. Sensación no ouvido
polo movimento v.ibratório rlos carpos.
4 - Nas embarcacións das Antillas Holandesas. Sacar a roupa. Ao revés, pronome persoal. 5.- Vogal primeira. Utili zado por algunhas espécies para ~ sua

reprodución. Medida 'de ·peso. 6.- R.oedor. Catedral. 7 .-- Relativo ao hero-ico.
Aquí neste lugar. Cen para os romanos.
8.- Pelo das ovellas. Dise do sabor
amargo. Extremo da perna. 9.- Filio da
ovella: Exclamación española de tauromáquia. F-lecente acordo económico
español. 10.- Defeito. Util para coser.
11.- Patrono ao que está adicada unha
igrexa ou ermida. Desgastar os instrumentos cortantes pa·ra mellar uso.

Con este pr~mio, correspondente ao mes de Maio,
despedímonos até o curso que ven. Que pasedes
unhas bpas vacacións. E ánimo a todos ...os que
non fóchedes premiados para .ver se para o ano
que ven hai máis sorte.
, ' ·
Noraboa a Maria Luisa Expósito Rodríguez que
levou o prémio desta vez, no tema de "Os Paxaros". ·
'
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libros

verbas.cruzad.al '
Horizontais: Ensino· médio .•
. Terreno rod~ado polo .
2 · Re~oller o ciscado . 3.rnar. reto un texto -poi?
l~~rp Festival iberoameriv~s ª·da canción . lnterxeC!1,0 4- Cincuenta e un.
cion. · , ·
' · Prata
Trai algo a memoria.
- 5 _Nova, ·consello. Vale1ro.
sen masa. N_A~.ª- 6_.- Ao r~
és prepos1c1on insep_a!a~el' que- indica antelac1on.
Pronome persQal. 7 ·' De
.. norné "Xis','- Cada unha
·das duas glandulas produ toras de orina. Lugar o_n_de
se recolle e gafd_a o yino.
8 -Artigo . Apel1do dundos ..
· ' fÚndadores ~.ia revista NOS.
lnterxeción _que denota
cansancio. 9.-. Vpgal en P!Ural. Por exemp!o a emP,Un_a- ..
dura da zanfona. Ad~er~10
de luga·r. 10.- Pronostico
superstieioso . Pai::e exterior dalgunhas fro1ta~. } 1.Persoa virtuosa. f_erriinirJO.
Suspender r~matar, parar. ·

.

\.

Esto pasoume indo por un camiño estreito e casi todo cerrado de silvas ó que lle dan o nume de
Infesta ¿por qué?, si que non o sei, pero o que·si
sei, é o bon medo que collin cando ia un pouco
máis atrás de miña nai e v·in pasar dun lado a
outro unha cousa, así .... media maura. Eu pensei
que en~ unha delonciña, funme achegando amiña nai e conteillo e ela di'xome:
-Non burriña, non. Eche un merlo! l.
Ent-on empecei a preguntar a rñtña nai:
-Cómo é o merlo?
-0 merlo é mouro e ten o pi<>o bermello
-Emigra o merlo?
-Non
·•
-Qué come?
-Miñocas, bermes, etc ..
-Onde faí os niños?
- Nas silveiras .
Tamén lle perguntei algunha cantiga. Pri meiro non se recordaba pero por fin d ixome
duas:
,
Tirululelo
dice o merlo
xunta de vran
para de inverno"
"O merlo cando fai frío
mete o rábo na silveira
así fan as mozas novas
cando non hai quen as queira"

Maria-.Luisa Expósito
,A Graña. Abdain. Lugo

11 PR-EMW "XERAIS"

DE NOVELA

Edic;:oes 70 traino, da n~arí do escri tor ango lano Pepetéla, unha novela ::intes que nada. belamente escrita. A obra
de Mayombe, a selva verde onde as liana~ e as follas de árbores xigantes non
de1~an pasar. a luz, descrébenos a loita
-ant1colonial e humana- do Comandan- te S~n Medo, guerrilleiro do MPLA
(Mov1emento P,opula'r de Liberación de
' Angola) .
Romance apto para todo. o mundo
pola SU?; calidade e amenidade, chamaa
a.at~nc1on do milital)te, pola lúcida po. lem1ca que dec;ote plantex¡;Ín Sem Medo ~ os SEIUS compañeiros: O dogr:natis_mo no amor e no combate son rebatí - .
d<?s. unha e outr.a vez polo pensamento
n1d10, humano e realista duri éomandane guerrilei~9 que ~l?osta até a· marte
pol_a . Revoluc1on, ma1s consciente de
que as grandes verdades quiza só o sexn a médias.
r;>~petela é o nome literário do escritor
Artu~· ··Carlos Mauri'cio Pestana : dos
Santos, nascido en Benguela, foi para
Po~u!:Jal no - 1~58, estandó despois .en
Francia e Arxelia onde foi fundador do
C~ntco de EStuoos Angol.anos._
: Ao fin
da decada do ?ú seria. chamado para o
Frente de Cabinda, ondé participou .na
guerrilla e como 111embro do- consello
EScolar da 11 Rexión . Posteriormente
ocupou diversos cargos do MPLA senda hoxe Vice-Ministro de Educac'ión e
mebro da Unión de Escritores Angolanosc, _
-.
.
_ Outras obr.as suas son: "·As aventuras
?,e Ngunga", "A Corda", · "Muana
A Revolta da Casa dos ldolos'',....
De no_n ."'.iaxar a _Port~gal, po~edes
coi:lsegair ·a obra na librana Couce1rn·.

NOVELA
1

1

· de MIGUEL SANDE ·
1
"Este l ibr~ non é o qu.e se e.rltende
por- un ·libro de poemas: · E ~ un poema
entrecortado en anacos suspensos no
branco das · páxinas" dixo Uxio .Novoneyra na apresentación désta obra
de Miguel Sande en Compostela.
• Poemas breves dos que Novoneyra
d.i ta.mén, refen'né!ose á sua ·.temática,
"é un ' chover, é UA mar non por sén . tido · menos intelectualizado, ou non
po(
intelectµalizado
menos . sentido .
Tamén anda polo libro o amor. Un
amor . concreto mais non concretado.
( .:.l lntelectuaf, mais sen· q-ue - perda .
nunca Q calor interior. Isa qü¡:¡.. tjá o
vivido e que é tan reco ñeci'bel, a inda
que sexa inconcretábel "_

O AUDIOVISUAL
NA EPOCA TRANSNACIONAL

.actos

Editorial Mitre oferécncis. o último ensaio de Michéle e Armand Mattelart . ,en colaboración cort Xavier Del - ·
court, "A Cultt.J ra contra a democrácia?. O au9io~isual na época tra~snacional .
..
..
Anál.ise·rda rea.lidade cultural e a incidéncia das políticas nacionais de cominicaci,ón no mundo moderno. Con
~pec1aJ én~ase l'.la situación na área- latina {induindo Latinoamérica) e··nós
conceitos do imperialismo cultural e
NOva Qrde.
···
.

· prensa libre -

'

Edic ións Xerais .dé Galicia S.A. convoca a -segunda edición do F'remio. Xerais
de Kovela· en li'.ngua Gafega, dotado
'con ~ .000.000 de pesetas que se rexerá palas seguintes ;

CICLO DE HUMOR

1

. Orgaizado - pala Asociación Cultural
de Vi{lo' vai ter lugar neste mes de Xu·ño on"Ciclo de Humor" coa particpacióñ de hes humoristas -hábitu ais colaboradores de A NOSA Tt R RA- , a saber:
Día 13.- XOSE LOIS que talará sobre
humor en xeral, humor galego e Castelao -~. o humor:·
Presentará tamén o seu libro "Carrabou xos".
Di"a 20.- XESUS CAMPOS talara sobre "Humor e compromiso".
·
D ía '2J- PEPE CARREI RO falará da
experiénciéi que supón para o humor
peribdi'stico no naso País a . revista
"CAN SEN DONO'.'_
.
Como se pode comproba r polas datas,
todas as conferéncias -algunhas -acompañadas de proxección de-diapositivas-,
terán lugar·en 7<0VES ·, e celebraranse
nos locais da mentada Asociación (rua
López de Neira ou Rua da Moda, nú- mero 22-1 B), ás 8 da tarde.
.

I

BASES

l?rimeira~- P-oderán concorrer· ao pri J
mio todos aqueis autores de calquera
nacionalidade que presenten os seus ·
orixinais ,' en lírigua galega. Os textos
apresentados han · ser 'inéditos e totalmente orixinais.
,
Segunda.- Os •orixin¡:iis serán apresentados por triplicado, en papel tamaño
fólio ou holandesa, mecanografiados
a dobre. espácio, antes do dia 10 de
setembro do 1985 nos locais sociais. ·
de Edicións Xerais . de Galieia S.A.,
rua Dr. Marañón, 10, Vigo . .
Terceíra.- Co orlxina~, qu'e deberá ser
apresent?do bai~o l!'!ma. adxuntarase,
en sobre p~chado ; o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, así como
. o ~ítulo. da novela. ~
.
Carta.- O x_uradQ estará composto por
cinco mernbros, escolleitos, para cada
edición., entre r.e coñocidos pr.ofesionais
da cultu_ra 'e un secretárici con voz e sen
voto en representación ·_ de Edi'Cións
Xerais de Galicia S.A .. o· pr_émio outorgarase por maioria de votos.
· Quinta.- A composición do xurado
darase a coñecer o día 15 de setembro.
Sexta.- O xurado emitirá o seu fallo
no curso dunha cea que se .c elebrará en
Vigo o dia 9 de novembro, antevéspera'
do San Martiño, nun local que se danr a
coñecer oportunamente.
Séptima.~ O prémio non poderá, nesta
"segunda edición' ser declarado deserto
e a decisión do xuradO-sera· inapelábel.
Octava.- Edícions · Xerais de Gal<cia
S.A., que reserva os dereitos de edición
sobre a novela ·p remiada en todas as
llnguas do - Estado
Español ~ coa
dade de ceder tales dereitos a terceiros,
po_derá publicar esta , sen limitación do
número de exemplares nen de edicións Os cinco mil- primeiros exemplares es-'
tarán libres do pago dos dereitos de au tor. o beneticiáriÓ do prémio, que se r
compromete a renunciar expresament e
a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, récebera gratuitamente
cincuenta exemplares da obra publicada. Edicións Xerais de Gal(cia S.A.. re. serva , asimesmo, e durante o prazo de
seis ~ meses ,......a co11tai _d~de o día de
otorgamento .do prémio. a opción de
publicar ca lquera das obr'as presentadas
ao mesmo, suscribin'do a tal efeitó,cós ·
autores, os corresponder:i tes con tratos
de edici ón ..
·***
A participación nest:i convocatoria re-

/

taro
;cola
mar·
a es·

somos coñecidós
na Galiza, inteira~ pola nosa .
es pecializació.n_
en libios'
galegos
e portugueses

obra
~ rea.

dota
xaro
1atu·
:om·

ncia
:erés
das
inte·
) es·
~iba.

dar
11tro
que
fan·
Ma·
uns
¡jtal
;pu~

mu,

;Jlor
e se
fun·
ico,
lo a

querirá a aceit9ción das normas conti-·
das nas presentes bases e as decisións
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A besta· do·
Hilamaya.
MANUEL RIVAS

Pepe Corbal tiña os olios achinado~. A potencia hidráulica dos seus músculos xenerosos, educados na carga e na descarga fixo ·o resto. A primeira vez que subiu ao
cuadrilátero chamábase xa A-Chinda "A
besta do Himalaya". Era un home de páz
e necesitado duns ingresos extra dada ·a
insegura paga dun mozo do mercado de
froitas e verduras. A cousa fíxose máis
perentoria cando a sua muller deu a luz
un fermoso cativo de ollos achinados. Pe:
pe Corbal collia ao crio coa:; suas mans .
planetarias e bicábao na s.ua pel de ma- ·
zán, que é onde se refuxian os ·anxos que
caen do ceo·en outono. Consultaba ao ne:
· no cos ollos, .cos seus mesmos ollos achinados, pern a crianza vivía ainda transida
na árbore do tempo que precede á infancia ..
Un empresario do mercado ofreceralle a Cc;-bal unha ocupación ben remu.nerada os fins de semana: participar en combates de loita libre. A el dojalle a alma.
Aborrecía a violencia e o bo)ceo .e ca.usas·
semellante parecianlle un xeito noxento
. de diversión . Aó principio rexeitou molesto a proposta. Pero o asunto andou no
seu max(n, mf!drou en consistencia como
unha mala herba, e, aco cabo, presentouse como un xeito doado de facerse con
cartas. Ademáis, según lle explicaran, non
eran combates asañados. T rat ábase de esp ect áculos con mojto ru ido e poucas naces. Sen daños nen prexui cios corporais.
Eso d ixeran. A noite da primeira loita,
contra o chamado Mau -Mau "O carniceiro do Congo", Corbal chegou a casa co diñeiro suficiente para mercar un tresillo
novo pe ro com pletame'nte mallado. Non
t iñ a feri das aparent es pero ·doialle todo,
desde as orellas at é as unllas dos pés. Es- .
tirouse no leito e laiouse para os adentros
me'n tras a in uller cho.raba sen dicir nada.
Entón Pepe Ca rbal, "A besta do Himala, · ya" , acordouse ·da nena. Mandouno traer
e fai no pausa nd o, paseniño,. coa sua pel
de an xo, polas partes onde _máis lle doia.

volver ao ·rego
FRAGA, don Manolo o ·d e Villalba, o
de "Galega coma ti", lembran?. Pois
ouvíronno hai uns dias "f alando castéllano
en "A NOSA RADIO".
.
Os homes de Manuel Fraga .en Galicia, os
de AP, puxeron unha emisora institucional
e, claro est á, ao pouco tempo, nas va~ a
cións de Sem ana Santa o presidente de AP
foi ent revistado para RTG e respondeu en
esañol, saben do de . sobras expresarse en galega, coma ti. Qué axiña se esquece · esta ·
xentiña do que din antes das eleicións! L
Mira, Manolo, escoita un momeJitiño.
Non te enfurruñes. Mira : FRAGA en galegó significa un sí tio onde hai toda clase de
arb'res, máis ou m enos corpulentos coma ti,
(outra vez, galega, coma ti) , porque onde
abonden os cast años dec;moslle xa souto , e
onde abonden os carballos, pois car.balle iras
e onde a]:>onden os pinos, pois chamá.moslle
· piñeirais. Abundaron as .fragas . no naso
sabes? ..Cada dia quedan menos coma ti.
_ Estas e outras causas poderias prender nos
cursos de galega qu e a "Escuel Oficial d·e.
· Idiomas" de Madrid organiza por vez pri~
· meira este ano. Pero coma ti de Galiza só
che interesan ..as queírnadas e os votos .....
• ímolo deixar.
·
·x oAN XOSE R 1VAS
(MADRID)
P.D.- Denerias mudar ó apelido Fraga polo de
FR A GATA que , iso si que sabes, é un buque de
tres paus. Ou xa pastos a que mudes charnate
DE STRUCT08, polo menos para o dioma
galega. ·

Unha granxa úilica

De polos-e
Miraba naquil tanque e só via água .nun' primeiro
ixándome ben puden comprobar
cómo 'a água tiña luxos. Eran precisamerite .estes
luxos o futuro; o porvir esperanzador para
aquela granxa que albergou a pólos e que hoxe,
é a primeira do Est~do e unha das cinco de Eu ropa onde nascen, críanse e engordan rod<iba:
llos. Era un dia feliz para os traballadores, que
despois de- dous anos <;:onseguian os _primei.ros
rodaballos que nascian na granxa. Alcanzaran
así o teito de poder te( o ciclo colnpleto~-e non·
dependender de ninguén, de facer unha granxa
mariña aut0cenfrada.
·
"
Todo empezou no ano oitenta cando un industrial que se dedicaba á erra engorde de pólos, dados os maos resultados decidiu cambiar .
de actividad e. Ali estaba Sérxio · Devesa., biólogo pertencente á Sociedad e Galeg.a _de História
N~tural, e algun outro biólogo rráis. l;mpezaron
as viaxes p0r Europa para coñecer empresas. Mi-.
raron e remiraron, pero non .querían dependen
de ninguén, querían desenrolar Unha técnica
própria e fixeron un convénio co.a Consell.a ria
de Pesca, polo que esta lles deixou dous tanque~ para durante .dous anos podesen desenvol
'
ver tecnoloxia autónoma.
Conseguida ·esta, puxéronse mans á obra e re.~
fixeron a "granxa de pólos", converténdoa eo
"granxa mariña", que nen contamina, nen privatiza o mar, pois que queda alonxada, nen ocu. <pa terrenos públ.icos, nen parte da ria: era unh·a
leira. Desde. a primeira ·válvula, ao último tanque é tecnolex·ia própria,· por iso non queren
qu se tomen fotografías.
, ·
·
No ano 83 empeza·ron xa.con 16. mil roc;lab~- .
llos que recén nascidos ainda nor:i pesan un gramo. Log irannos .e ngordando a. base clunha ce. mida tamén de desenrolo prqprio até .c hegar·aos
2 qui.los ou máis. Para isto necesitan uns dous
anos. En cada colleita a produción será dunhas
. 25 toneladas.
·
·
Agora a experiéncia está en ver qué rodaballos son os mellares en sabor e as fémias mell.or
reprodutoras, se os galegas, os de Santander ou
os europeus. Até agora están probando coas fres.
clases. Cada fémia ven dar 4 m.illóns de ovos por
Kg. de peso p róprio, ail)da que só sobrevive un
catro o.u un cinco por cento.
morn~nto. j

e

Tañ bon 'sab~r corno o pe'ixe do mar ·
A ponto de "ceifar" xa a prímeira . cqlleita, os
"granxeiros do mar"· quixerop facer a prob_a da
calidade do rodaballo de gr.anxa. Asi repartiron
por coñecidos restaurantes das Rias Baixas e de
Galiza unha tonelada de peixe. A aceitación foi
extraord inária. A meirande parte da xente non
diferenciaba o .peixe de ria e o do estabulo . As
revistas especializadas " Gourmets" e "Sob i:emesa" puñan de manifesto as grandes cualidades do chamado ·"faisán da ria", convertido en
" faisán de granxa". A pri'meira resaltaba o ·
maior contido en grasa frente ao da ria. O coñe-

peixe~

.

1

cido gastrónomo . Xabier Domingo es~rebia en
"Cambip 16" que ·~só un gran experto pode recoñeeer a diferéncia", a inda que el se ' inclinase
afinal polo ·de granxa "pola finura da xelatinosidade e'élelicadeza da grasé!".
. .
..

As multinacionais si que están interesocla1
nestes proxectos e, de non remed ialo, pódense
facer tamén donas- destas granxas como pasou
cos pólos ou os coellos e logo manexar o merca·
do ao seu antoxo como fan nestes sectores.

·autras tres granxas máis

Non é a panacea.

Así as causas non é de estrañar que "lnsuiña",
a.si se.,chama esta empresa de O Grove, teña fir: ·
rn,aé:lo o ,qp.nvénio con outras tres empresas para
por en marcha outras tantas granxas semellan tes . .Unha déstas gr.anxas vai ser propriedade de
obre:iros ;da,{\scon recentemente regulado.s.
.
- En teoría, xa . explicaremos por quéf estas
gran)5a's ' terian de ser subvencionadas nun 45
por centp. E é en teoría porque lnsuiña ainda
. non recebeu, despois de dous anos, a mínima
axuda ofiCial, a non ser a cesión dos dous no"
fne~dos tanques. Teñen concedida unha subvención do FROM, que está pendente, non se sabe
por qué,. de ser feíta efectiva pola Xunta. Están
esperando que . a GAEIG, tamén lles conceda a
subvención _que teñen para estes casos. A Depu- .
taciófl de Pontevedra negoulles calquer axuda
nestes dous anos, por rnáis que nos presupostos
figuren partida~, cinco millóns, para cultivos
mar'iños. Cartas que foron para sémentaren mexilóns. Fixéronno? .
" '
P'ademós ver que "unha cousa é predicar ... "

Non vaian pensar que iSto das granxas do roda·
_ballo, ou de ollomol, co que .tamén están ex·
perimentando, por seren peixes ponte iros en
aceitació n e précio, ou o u tras exp lotaci óns polo
estilo, van ser a panacea que vai sal var Galizada
reconversión, segundo afirmaron alguns "enten·
didos".
Non, estas granxas non crian case poste~ de
traballo. A re lac ión entre a man de obra criada
(t res ou catre persoas por cada unha) e o custe
(dúcias de millóns) é moi baixa. lsto non mer·
ma o interés destas granxas.
Os primeiros rodaballos nascero n a semana
pasada en Gal iza. Abrese unha no va era, .unha
nova expectativa onde as granxas van proliferar
como hai anos as b'ateas. Mentres tanto os roda·
ballos nais seguen arrastpn ·') a sua barriga con
millóns de ovos polos tanqut:s de cemento. .
E>entro de pouco alguns tanqu es con agua
volta·ranse encher de luxas: son o fu turo.
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