•

RERIO-D ICO GALEGO ..SEMANAL
N. 273 • . 5 DE XULLO DO 1985 •

ie- ·

1n1al)-

de
·se
·se

in-

1a-

rain·

ue
ta-.
ias
ita
ve,
:tisar
to·
M.

75

PTA.

lnti·lllimani
ANT entrevista en Milán ao grupo
chileno, no dia en, · que
. compre'.
o-- seu 18 aniversar~o
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lnti -lllimani, un dos grupos musicais máis importantes de Chile,
·cumplen 18 anos de actividade.
En Milán actuaron para celebra-

lo e ali estivo Xico Peña; represeratando a A NOSA TERRA, que
conSeguiu entrevistalos para os
nasos leitores. Os lnti-lllimani,

repa.§an a sua traxectoria e o seu
futuro. .
(Páx. 7)

Vigo e. Ferrol
paralizados o día 20

Poderian
estar detrás
..as construtoras

Moción
de .censura

· aoc-~. Alealde
'de
.Santiago:
.

.

"

.. l •

.

Eri Niñodáguia, a famosa aldea onde pervive contra ventas e ma rés
unha das máis importantes cerámicas de Galiza, te.~e~ pro~lemas
coa .administración. Quíxose impar, nun proceso admm1strat1vo que
agora está pendente, o mesmo crítério le~~I, ·e,n ~até ria de sanidade, ·
que se se estive_se falando qunh~ gr~n~~ . mdus_tria. Tod<: proba ,que,
, a inda na precariedade, os alfares de Nmodágu1a non tenen nengun
perigo para a saude.
.
. . (Páx. 3)

Reforma
"'

·daS .pensións e ·
Séguranza· Sociál
O·. que aforrará o Estado
coa redución das
pensións . irá ·.en ·benefício
·dos empresários,
que van cotizar menos
.
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Na moción de censura interposta contra o Alcalde .de
Santiago parece haber intereses ocultos, que nista. inform'ación irnos tratar de desveJarlles, asi como as posibilidades de que ista l'!'Oció.ri pro~pere.
,
(Páx. 5)

.,

A Reforma da Seguridade Social
está na ·boca de case todos, pero
ternos unha suficiente "información do que vai supor?. Oferecémoslles aquí un informe donde
. se estuda ista reforma no seu
conxunto, os motivos que leva- ·

ron ao . goberno a tomar ista
decisión, asi como a incidéncia
real ' que vai ter en Gal iza.
Ademáis diso ci.Jestiónase claram.ente a procedéncia do déficit.
(Centra is)
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_OPiilION __~--~~~~----~~~~-:-:~~~~Tr~~~~~
·:cartas.

AC.~AREMOS FEITOS .
queixo, e a. boin seguro .que se lhe
Senao. todos sinceros, con r
.
Eyré colheu-lhe o tranganilho . ao
resposta a· Vega esta vez irá com as
_aos fe1tos, consideramos qu e~pe1to
tema institucional e oferece-nos remaos bem cheias de a'r eia, e ao
gularmente atraintes,.entretidos, inmelhor igual leva um garfo -para · RECTIFICACION, do nº i_1~ vasa
esquece ·algo importante
de
formativo~ e formativos a"rtigos monspartirlhe o espinhaco a sinuosa e . ANT,
mos:
·
,
, vexa:'retr·anqueira" dialéctica <;lo MCG. A
trandonos quem som, como som, ·e 0
. A convocatória feita polo L
este patido parece que nom lhe gosta
. ·que procáram as classes baixas de
· de A Coruña do MCG para r. oc.al
~ste país, é dizer as classes corromo "marxismo oficial", é ' dizer o da
a campaña contra a vÍsita dtRe parar
p\das, as que se arrastam polo cham
URSS, o seu é o marxismo "made in
a Madr~d, t_ivo como resultad~agan
como .os vermes, ~sses dos que se
USA" da Montly Review. Eu também
· liberou Cuba hai ben de anos, e dos
tenho umha nota jornalfstica onde se , du~s pnf1:1e1ras xuntanzas, 0 aco~~s
.ma1ontáno das forzas presentes n~
que:plgúrn dia·também se.liberará
comen.ta o malestar causado no go.r;nesa d.e g~upos, de convocar unh
nacom,f g'a[ega.c Mas · Eyré tenho a
verno espanhol porque um dicior'lá.concentración en M.ª Pita, qued~
susp.eifa CJe que de tanto mover~se
rio soviético assegura que aquí nom
claro, P?lo .tant_o, que a proposta do
por lugares infectos ·anda algo afeetodos scim espanhois, que também
M~G fo1 mm<?ntána; o que nos' ostado do síndrome d.o .-bipa"~idismo.
hai galegos, bascos e catalaos. Até o
tana ".'ue exp~1cásedes é .a qué m~to
Est~ síndrome ;é producido ' polos . embaixador enviou umha nota de
dos d1suasónos procedíchedes, fóra
agente·s fabricados no 'laboratório de
protesta por esse motivo. O "marxisda mesa de grupos, pa,,ra que se
Garrigues Roe.a 'And Compania. Aos
mo ofiéial" da URSS evidentemente
re.chaza~e a Colilcen,ración e se leque lhe ataca mete-s~-lhes no penqu,e está menos adulterado que/ o
"made in USN' do MCG, que nem . . vase a d1ante a Manifestación
samento umha única ideia: hai que
. 'Pola via da· irnposición de· deci-~
sequer recontiece a existéncia denrachar o ·bipartidismo, hai que rachar
s16ns nas que non.participamos enbipartidismo. Ao careceL de um
tro do ·Estado esp.anhol de umha
programa político-económico-social
nacom opressora, de umha metrópo- · · tendemos que non se pode d~r
unidad~ de acción, polo_tanto aclare~
engaiolante, os centristas acordá1~, por aquilo de que também os
mos
f_e1tos . e actuemos en conse·anda lusos, e os · asturianos, e estirom descobrer na forma que toma 0
cuenc1a. ·
jogo monárquico-constitucional nos
-rando a goma, os estremenhos, e os
C. COMARCAL BNG (A CORUÑA)
momentos· presentes, a existéncia
de Vallekas ... e porqué nom há de ser
MURUZABAL EN
de dous · partidos que acapáram 0
umha nacom Vigo?, postos a conciCASTE Lt:"AN O
protagonismo institucional, a causa
liar. .. alén de que em Vigo está Ferrin, que já é el só umha ·nacom. E já
de todos os mal'es. Muitos trep;¡1s
Es~a carta que vos adxu nto é para
estám a espera de que o síndrome se
que gosta de intentar-sementar antique se vexa a atitude que teñen cara
extenda o suficiente para poder monsovietismo a conta de ETA poderiaa .nosa língua os membros dese sintar-se no carro da luita .contra 0
mos propór-lhe a Veiga que fixera
dicato, CXTG, do que falástedes no
número anterior.
bipartidismo, conservando ao mesymha enquisa entre a militáncia de
Como vedes, Muruzába l e compaessa organizacom sobre a quem premo tempo umha imagem progressisñia escrébenlle aos afiliados en coferem r,1elhor, ao MC ou a URSS.
ta e nacionalista. O perjudicado se:~
rrecto español.
ria, como nos podemos imaginar,
Sobre o MC sabe muito ETA, vaia se
X. L. (CARBALLO)
esse nacionalismo "radical" e "testi- · .noín s·abe, por isso· em Euskadi está
monial" d<? Benegá, ao qual se lhe
marginado polos nacionalistas revosupórn incapacidade para fazer trenlucionários. Nom som eu quem para
negar-lhe ao MCG situar-se na trinte eficazmente ao "monstro" do bípartidismo. Os leitores do ANTtemos
cheira do nacionalismo revolucionánueatr• 11oluntad,noa YOllC• o•U111.0oa • caular da lOC&J , aua a l>'J'tlr
que a·gradecer..:lhe a Eyré a heroicirio galego, mas penso que seria condia 211 Oal prH.nt• . . s d• . .
u t ' al t..-da "' l • calh JOSE
dade de frequentar os lu.gares que
veniente que nom ocupáram posifrequenta para poder cumplir com 0
cons de perigo porque poderia resulseu dever de informador' honesto e. tar que -Coincidir~ um asalto inimigo
profissional, mas elJ, non podo por
com o vazio em tais trinc,lleiras por
menos qüe' recriminar-lhe essa
andar os encargados de defende-las
apreensom que mostra polo biparti- · por outros lugares do Estado "unifidismo. Porque o-proOiema .do nacio.cando" as fqrcas comunistas.
nalismo revolucionario na Galiza de
PD: Que passou que nom se viu a
hoje consisté em dar-lhe a menor
INTG em -Lugo o 19 de abril? Até 'tal
raccl6n1
ponto a conseguírom despolitizar os
coartada moral e quem pretenda .
C/ JOSE Nfl<>IID NO IJ , I• PISO.
e~ercer de na.cior,:ialista rupturista, e
contras de Muruzábal qu_e nom .con~~/r, ,.
mesmo de nacionalista .a secas, _puro- · siderava ·ajeitado participar na reie dtiro; ao tempo que aposta eleitovindicacom do idioma? E as CCLL? A
ralmente já polo duque que conseexperiéncia demonstra que se o proCONGRESO
guiu salvar a tarito .assessino frariletariado e o labrego nom tomam
INTERNACIONAL SO BRE
·quista" das iras popuJares, logo. da
este assunto nas suas maos a Camorte do dictador,.já por ·outras po- . rreir~ nunca conseguir~ despegar -RO SALIA
cons seudonaciorialistas. Nem bi. defi,nitivamente.
partidismo nem cen.te.lhas, sé és naISIDORO P~DtM CORTEGOSO
Durante a celebración do Congreso
H O·M OS EX U ALI O A O-E E
Internacional sobre Rosalia de Cas. cionalista e acreditas na posibilidade
de tirar proveito do jogo eleitoral, aí
PSOE
.
.
tro e o seu tempo, os estudantes
está o Benegá. Na Galiza o bipartidisafectados pota concesion de bolsas
mó 9ú, <r:órisigue racha-lo o Benegá
Como se sabe~ 0 PSOE pretende
feíta polos organizadores deste, queou ·poüco ii:nport9 qué haja biparti(coincidindo sintomaticamente anremos chamar a atención sobre as
d~smg, tripartidismo,' ou quatripa_rtites do Día Internacional de lesbiaseguintes cuestións:
d1smo: Desde logo que o eixQ Fraga~as e Homosexuais) amosarnos
1. O devandito congreso debe
Felip_~ .'.!3 ü .:grande injmig9 é;! rbater.na
unha proposición non de leí, que se
servir, en todo momento, para moticonfróntacom eleitbral.que.se avizih- I
.re.duce ao "mero compromiso" de
var o coñecimento e profu ndización
ha ¡:iero hai que fazé-lo afortalando o
eliminar as inxustas discriminacróns
na obra de Rosa lía e para emprender
nacionalismo, se riós ·dedicamos a
que .. hoxe se . ostentan contra nós.
o estudo sério ecientíficosobreesta,
Dita l'ei corresponde a un ''. imoral
fundamentalmente partindo da Uni.alimentar a outro nfonstro· p~ra que
inter:ito" de criar unha ilusória imaxe
versidade, desterrando dunha vez
1.hes faga frente, todo o que se conseguiría seria aumentáro número de
dui:-iha sociedade democrática, moprexwícios e mitos que existen sobre
derí1a.e civilizada, tentando agachar
a que foi máximo expoente da literamonstros, ou como máximo substituir, recambiar~ ao/s desgastado/s,
a reahdade da sexualidade reducida
tura galega.
ao '" marco da família e somente
2. Ternos que pór en tela de xuí·
polo novo monstruinho qué estive.mos alimentar:ido imprudentemente.
expresáoel nel·a, da heterosexuaHcio a convocatória de bolsas que se
, A~sim que Asturies é · urna na- · · dade como pauta e norma de condu- . fixo por.tratarse dun número ridículo
- com? Somentes nos faltava isso, que
ta.
·
·
en relación coa relevancia do acto, e
o ANT se pre~te a semelhante jogo
A homosexualidade e 0 lesbianisporque, en nengun momento se deu
confUs_ionista. Aéaso pensades que
mo "non pertencen ao sistema" ·
a coñecer debidamente á luz pública
assim debilitades ó espanholismo?
existen neste Ul')has· superestr~tu~
dita convocatória .
ras que 0 ser humán~ nado nelas (e
3. O proceso estivo xa viciado
. Menudos aprendices de Maquiave!o! Os únicos que tiram proveito de
adema is ,esrriagado polas armas
desde un princípio ao non se esixiren
s eme 11 an t·es con' f us10msmo
· ·
" se-·
· ·tos d et er m·nados
e de
qe~~a, como son os· mani·pulados
uns requ1s1
1
d
mán~ico", somos imperial_ista~, ~u,e ·- . me1os de comunicación) asume peso nen as necesidades e ca da
~rec1sam_ por to~os <?S meJos nd1cu- . Go.mo as normais, cómo as únicas quen para a petici.óri de bolsa (sit~~ll_zar· a lu1ta nac1ona.l1sta . .Nem Astu -" ·- v.álidas, por iso hai ho~e en dia un
ción económica, distáncia dodomicir~as é umha na_com, nem 0 é Andalu- · gran. número de persoas q•·•e se.guen lió familiar con relación a Santiago,
"'
. t er é·s po Io t ema,. et.c. ).
z1a, .nem C
. ast1 1a..
'''ª'. etG. Faz.en do- lh e,
a ~pinar q••e a .nosa te"dénGi·a
é !3.t(.1. 0 · in
, ..
"'
•·•
tJ
é
t
semelha,nt.e con~essom d~ r~co'nh~- ~· as1 como unha enfermedade, t:mha .
4 : En relación a. isto tam nen I·
ce~-lhes umha _hngua oprimida, et:c:., - iiwersión, un ªl;QO c;jue ,A.on:é proorio'- · cámos que a concesión qas bolsas
umca':"'ente . ca~des na tr~mp~ tendi~
da natureza humana,;:; Ou.eJemo$ ·nQD se , re;><~~· posjeriprment~, y or
-~a- poi<;>~ serv1.cos . ~e . 1n_t0Xi1ca~om
por 'i sto m-anif~~tar 0n ·e rférxice
mefllgun cn't éno claro ~ valede1r.o. r·
_1deol.óg. •c.a ·do.. -l"f:IP.er,a~1. smo. e.sp_anb.·e. r'lf'o.· e_n_rorit-ra de~tod·as ·es·tas·.!:>. pr.e·.·.;..
· 5. Nunca se deu •n-formación pu·
h· °: 1.. Nom sena -raro
·
~ n-05 están i'n feri·orizah,.
~
- ·.·a;1·
· 'h'1·l'ca nen· se ·dVO,
""
"couec1me..
:ii: · · "'tO ; ~.
...1o
C;lU·f'.' e~1st1ss,em
. ciaeió:ns fit.Ue

e

r
A

a ..

E parecia
unha democrácia
f

.Cando xa todo o mundo parecía esquecer a diatriba política prinGipal
des anos 70, ruptura versus reforma, agora salta outravolta ao primeito
plano da actualidade propiciada por unha información televisiva. O
informe en cuestión "pedra do escándalo", non facia putra cousa que
recordar con total veracidade, que ninguén discutiu, os meses nos que
Manuel Fraga, hoxe Xefe da Oposición, ocupara o cargo de Ministro da
Gobernación no Goberno de Arias Navarro.
Pésie a iso, todos os meios de comunicación, cunha unanimidade
inu.sual, até os que se definen como máis progresistas e libarais
atacaron ese "reviva!".
r
·
'
Para alguns foi. unha gran surpresa e non entendían o procede.r:desa ,
prensa que di defender a liberdade de expresión, nen o de políticos .
como Juan Maria Bandrés que tamén criticaban o traballo xornalístico
no seu fondo, non na forma.
Fraga, dous dias despois, aclararíao todo ao afirmar que esta
información rompia o pacto constitucional, e até ameazando con que o
Grupo Popular se ia retirar do Parlamento, deixandover ben ásclaras o
atado que ainda estamos polos pactos da reforma.
. Pero non foi só Fraga quen nestes.dias trouxo a actual ida de o debate
ruptura-reforma. Tamén os socialistas con motivo da folga xeral do 207 ·
X, e querendo excusarse dalgunha maneira, afirmaron que "non
entenden que n~ste país non houbo ruptura senón unha reforma" . .,
. Sen quere~ puñan o dedo na chaga, por máis que oito ano·s a11tes, só
01to, eles ped1an tamén a ruptura.
,
,, F~i pr~pisament~ esa r~forma, e::>es pactos" os que lle deron
ped1gree aos políticos da d1tadura ao 1gualalos en "demócratas"·con
a~u~les loitadores antifascistas. ~ero probe de quen hoxe faga referén- _
c1a ao pasado. O pasa~o non existe, o pasado é presente, ainda que
sexa branqueado. Aqu1 todos somos demócratas de toda a vida.
Mais esta amnésia non é ainda o máis grave da "política da
reforma". Esta política é a que inspira todas as acciónsde Goberno e os
distintos pactos nos que entran tan só os partidos senón tamén os
sindicatos.
·
seu primeiro froito fo~ a Constitución; \(iñeron logo os estatutos .
dmx1dos a cortar os ance1os nacionalistas; máis tarde o·s distintos
pactos entre o Goberno, patronal e sindicatos ...
O 23 -F nor:i foi outra co:usa que a confirmac.ión dunha "refor!lla" que
alguns parec1a ·que quenan esquecer. O Rei, figura cuestionada até
entón po~ moitos sectores, saiu reforzado; púxose freo aos estatutos de ·
autonom1a; o PCE entregouse, máis ainda, en mans desta política, o·
que .º levou a un.ha desco.mposición, da cal .a 'principal vítima é
precisamente Santiago Carrillo, que nos 70 e ·nos 80 rubricou eses
pactos. Os sindicatos tam.én entraron no xogo aceitándoo de cheo e
a'tándolle asi as mans outravolta á clase. operária.
_
.
Adema is diso, moitos cadros de- partidos políticos · rupturistas,
ven~~~ frustradas as suas esperanzas a curto prazo, abandonaron
pos1c1ons, marchándose a casa, ou aceitando o servi.ndo eses postulados.
.
.
.
Parecía que estábamos nunha democrácia real,-criticando, posicionándose, facendo oposición .. . como se esta 1 'democrácia" non .fose
pactada, consensuéjda, con todo o qu,e isto significa. · · ·
·
T~veron que ser os incidentes actuais, un ha información télevisi.va e
precisamente Fraga, quen nos recorde que reforma versus rupturá n~n
era un ha contraposición política sen contido,, senón· unha dia.léética
real que para os nacionalistas ten ademais outra dual-idade: autonóm ia-a utodeterm i nación.
·
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·A arneé1za de ~xtinción · .
administrativa voa sobreos obradoirG)S de cerámica .
,, artesano se 9 ~e · ~~iant~ no ~eu 1a_bor.~ !solado ante. a á~~esi~idade_
do0mundo exte.nor . Ll:J{:lano Garc1a Alen, o experto m,a1s .
i
. ortante qt1e ten Galfz~ · n.o referente ao mundq da ~rtesarna
'~fámica' definía asi o· J?r9blema plantexado, 9esde :tla1 mes~s, coas
~lfararias de Niñodagtua: No concello ou~ensan de Xunqueir~ de
Espadañedo . na aldea tamosa tamén polo_seu mudado topdrnmo
ao castellan~ -"Niñ9 de I~ Guia"-..! 18~ p~rsoas p~rpetué!,n unha .
actividade secula.r. So a~u1 e en Buno f1can os Lfl1~1m~s ~~cleos
alfareiros de Gallza. Ha1 uns meses a ameaza da extmc1on
·admi nistrativa" voou sobre a aldea.
·
En Xaneirn deste ano, e seguin.d o diDos resultados da roda de prensa
rectrices que chegaban d~ Sant:ag.o e
· saiu a promesa do Conselleirqde Sad Dirección Xeral de Saude Publica,
nidade de que "mentres eu estexa ao
ªoeleQación de Sanidade de Ourense
frente, os alfareiros non teran proble~nviou unha inspecc.ión a N_iñodáma algun", e a conxelación do proceguia. Tratábase de aplicar, es.tnt~m~nso administrativo. Pésie a iso, a retite os critérios referidos as indust~1as · céncia .legalista obsetvase na Delegaalimentárias. o. resultado ?esta msción de Sanidade de Ourense, onde~
pección co!1cl u1a. que carec1an de r~quen redacta, se lle suxeria que o texisto sanitario, amda que anos atras
ma era un simples tréfmite e que non
efectuáranse análises das pezas sen
tiña que haber excepcións... "p.or"
que superasen nengun mínimo legal
máis que nós comprendemos que é
nos seus·contidos de ch um bo.
un ben que hai que co~servar".
A atitude en princípio foi ameazante . o inspector Francisco FernánFuturo e alternativas
dez Blanco, enviado ali, cbegou cun
A rapidez con que os afectados, ·e os
talante "vi olento e ameazador, sen
que os asesoraron ,-se moveron non sc1
sensibilidade. Nen falaba galega nen · conseguiron conxelar o ·proceso, secaptaba a tradición - cultural que
nón traer a primeiro plano a situaaqueles homes estaban reproducinción dunha manifestacian cultural de
do" dinos Garcla Alén, e marcou os
mínimos que segundo el tiñan que
cum prir: clorado da água, instalación
de alcantarillad(}, VVC con fosa séptica e etiquetado e embalaxe de m~r, cancias. Desp0is estaba o problema
· do vidrado das pezas e o seu contido
Desde o século XVII-! as mans de
de chumbo (Pb). A ameaza_de multa,
diferentes xeracións de Niñodáse no prazo dun mes non se cumprian
guia agariman e dan forma ao baestas esixéncias, era taxante e podía
rro e a arxila. Máis de douscentos
ir até os dez millóns de pesetas.
anos recollendo a · matéria prima
dun monte comun, traball~ndo sC!
Alarma e volta atrás
coas- mans as formas, ben utilitá- .
rías ben ornamentais, que foron 1
Vistas esas esixéncias, hai que coñeestendendo a sua prese·ncia e fama
cer de perto un obradoiro dos alfareida bisbarra a todo o pa1s. A indusros para entender a realidade e vfxéntrialización non chegou a estes lucia destas recl amacións legais. Os lugares nen tampouco as r~des de
gares onde traballan, e onde estáh os
comercialización normalizadas. As
tornos e o forno de madeira, apenas
pezas, iso si, sofren un recargo
son loca is de planta baixa onde no inenorme, e o que en Niñodáguia se
verno o trabal lo se fai impos1bel pola
merca a 300 pódese topar en Bardura climatoloxi;;i, o frío fundamencelona a 900 pesetas,
talmente, e nesas condicións, o trabaAgora chega un certo progreso.
llo produtivo só pode efectuarse du O progreso de aplicar uniformerante seis meses ao ano. Non existe
mente unha normativa concebida
tra ída de água nen alcantarillado, pepara outras magnitudes, unha norro o certo é que tampot:Jco se precimativa que quer facer ver, pór en
sa, dadas as condicións do traballo
evidéncia, as carencias da artesaque ali se desenvolve, "a água é a do
nia ; e a si.Ja _imperfección tetnica.
noso consumo, água que nunca ocasionou problemas e que é como .a.·de
calquer pozo ou. manantial · da aldea.
E no tocante aos res1é:Juos, de qué resíduos nos falan?. Nós aqui nori desperdiciamos nada, toda a ·mate'ria prima se aproveita. A respeito da emba~
laxe ou etiquetado a esixéncia obrigari~nos a gastar ·como m(,nimo un
m1llon de pesetas en cai·xas, e nós
non podemos", afirman os· alfareiros.
. Nese momento, e ché\mado polos
próprios afecta<;fos, Lucianó GarÍ::(a
Alén convocou ·· no Museo do Pobo
, Galega unha rodá dé . prensa que puxo luz sobre o tema e entreabreu
unha xanela sobre o futuro dbs alfares_de Ninodáguiá.
,'
Seg4n~ o Gard~- AJ~~n ~ .;' qu ~ Efn-c'iirregar$'á~ Fa6úláa8e'de ·Far.rñácia · ó-=és~4d?· dunha 'pez~ : é' ~dá ql'.leimáda:~n e la
re?lgaaa ~ o"contido de '"ch.ú mbó :é db
cero por cerú:ó, 'sei:npre que a peza es1ex~ ben cocida (confirmando a recone~1da pureza do material de Nifiodagu1a). O problema do vidrado·:· éoA
m(nio -produto suministrado ·pdr
un_ha~ e~presa cafalana .,".C0P.LÁSA.
mistura qe cuarzo "esal~s de·ctiunf:..
Po-, _só·:é rioclvo ·rú.Jri' detemiin·ado
~aso, que.{o 'cié 'GtiHiaciÓn
·á cidoi ·
~orna- P9~e- .~er o ·~inagf.~;;, ..~.:S~rnP~~
que ~ . cocci,é>h·~. d¡;i '" ReZi) ~ fos e.' rn~.: A'
proba· e-sgrimitla _esta'' i1a .a'uséndá'.tó -

pdmeira arde e que. Se;;,subsiste, con
certa entidade, en Níñodáguia e máis
en Buño.
- •
A Deputación de ,..Orense encarre-

As -mans de Galiza .
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Un cartel da Cdn·s ellaria de In- ·
' dústria reflexa a figura, rigorosamente estética, ·das mans do alfareiro ·en pleno acto criativo. O lema que ·o encabeza: "as mans de
·G'a liza". Mans abandonadas a unha sorte final, se _non se lle pon remédio.
O reto é dificil. Máis ain:da cando a entrada na CEE vai ser utilizada como ponta de lanza para falar das "esixéncia.s para porse á altura de Europa",, 'Uriha economia
subdesenvolvida, desatendida, fermosa para facer literatura .sobre o
que .desaparece, pero que na realidade coñece o frio, as más condicións e as dificuldades. Coñece a
angúria dá ameaza que chega de
fóra en forma de inspector·que só
entendé a letra da le.i e non: o esp írito das cultur~s e dos povos.

x.c.

gou un estudo ao CoréxiÓ Universitário da cidade para mellorar as condicións técnicas das alfararias, criar es. colas-obradoiro e procaráf axudas para criación de bolsas destinadas áos
aprendices.
Os artesanos, nun escrito oirixido .
ao · Conselleiro de lndústria, solicitaban un "tratamento especial", e a
consideración oficial ·de "aldeas de
consideracic:m artesana", que traerían
consigo concesións especiais con beneficios para difusión e desenrolo e
·tamén mellaras da propria situacidn
social e urbanística (teléfono, rede
viária ... )
Ninguén fai referencia ás necesidades de melloras dos fornas .. Un forno eiéctrico dun metro cúbico de capaCid~de custa dous millotls e médio
e un de_catro m~tros cúbicos supera
os 4 millóns, gastos que nengun dos
obradoiros de Niñodáguia -que simultanea o labor artesano cos traballos do campo~ se pode permitir.
O problema esta·plantexado como
reto para as institucians e a sua capa. cidade de cumprir as promesas. Agora, segundo soubemos cando e"Stivemos en Niñodáguia, o asunto está
nun compás de espera.
Texto e fotos:
XAN CARBALLA
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_GALIZA POLITICA~
_· -~--~
tribuna·
Parlamento

.Oütravolta co recorte
da autonomia
O Pleno do Parlamento Galega ·
acordou recorrir contra a Lei de
Réxime Local, por considerar
que vulnera competéncias
autonómicas. Acordaron tamén
que se renegócie o acordo
hispano-portugués en matéria
· de pesca, a~i como que se
incluan ás "amas de casa" na
Seguranza Social.
·Desde hai tempo vense escoitando
no parlamento, por todos os ·grupos,
agás do socialista, que se . está a
sofrer un recorte da's autonomias. Os
argumentos callen cada vez máis
forza, aumentando na medida en que
o parlamento español aproba as leis
sectoriais. Leis que unha e outra vez
conculcan as competéncias exclusivas das autonomias. Alguén baptixou estas leis como "lohapillas", xa
que están inspiradas nesa lei
(LOHAPA) rechazada polo Tribunal
Constitucional. En °vez de producirse
un recorte contemplado na sua totalidade, agora o que se está a facer á
parcelar este recorte, facelo por partes.
A lei de Réxime Local só .é uriha .
mostra como quedou de manifesto
na sesión do Parlamento Galega,
cando por iniciativa da mesa de portavoces decid iron recorrela, deste
recorte que se lle está a facer ás
autonomias.
Houbo quen como Pardo Montero
e Pía Martínez argumentaron cómo
tecnicamente esta lei vai contra a
Constitución e. cámbia o conceito
que es~a ten do Estado, non respei ta ndo a xerarquia normativa, pois
que unha norma de rango inferior
non pode alterar ou suprimir outra de
rango superior.
Pero tamén outros argumentos,
os políticos, xa que se intenta ponteará Comunidade Autónoma criando un organismo para coordenar aos
municipios sen mediación do gober-

no autonómico.
Tamén se dixo que esta lei consagra a discriminación de Gali~a · a
respeito de Catalunya e Euskád1, xa
que nela se. contemplan ádicional
que deixa exenta dos recortes a estas
duas nacións.
.
Precisamente estas disposicións
adicionais deixan descolgada definitivamente a Galiza a .respeito ·· de
Euskádi e Catalunya, que foron o_s
tres estatutos recoñ°ecidos na Cons'
titución como "históricos".
Os recortes prodúcense a partir
da "recondución" e os pactos logo do
golpe de estado do 23-F,_'efectivo e
limpo golpe de estado,
.
Pero existe unha gran diferéncia
entre as tres nacións, xa que mentras en Catalunya e. Euskádi existen
uns partidos nacionalistas que presionan para que os recortes non lles
afecte.n -recordemos que as autonomías foron criadas como esixéncia dos n.a cionálismos, e para fr:ear a
estes precisal)lente- e.n Gal iza despois das difer0iAtes eleicións nas que.
o nacionalismo gaJego non acadou
uri peso ilT)portan_te, e a autonomía
eo rnans de Aianza Popular, ten
todas as condicións para que esta
quede descolgada e funcione ademals de tapón doutra~ autonomías.
Non é de estrañar asi a oposición
dos socialistas, ·.os únicos que votaron en contra, 'a este recurso, o·u a
sua defensa das teses do Goberno ,
central. Máis de estrañar é a posición .d e AP que aquí en GaÍiza xoga a
autonomista, votou a favor deste
recurso, mentres cando a "coaga"
Senén Bernárdez defendeu as mesmas teses en Madrid, votaron en
contra. Sucede ademais isto cando
aquí se opoñen á desaparición das
·deputaci.ó ns eforon incapaces,·d ·ebi.,. ·
· do aos intereses existentes no seu
seo, de facer unha lei de ordenación
territorial para Galiza.
A. E.
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uos murcia.nos
non
son
marcianos"~
(Carta. aberta a -Mano'º ·F ernández) · ·

l

Amigo Manolo. tes que disc.u lparme,
c;l~ rómpese de f°Hciños, co, "p$cí- ., qµe os bascas/as, nen de que os baspero é que ·se non escrebo unhas lep~o · fll;n~ament~l .da. coerencia na- cos/as sexan mellares ou piores que
tras para comentar o teu artigo puc10nalist,a,. ,coeren~1a qu~ te,n COllJ,O . os galegas/as, nen de facer .outro tiblicado na tribuna do n-. · 2 71 de A
precond1c1on a mco~re!1~1a ma1s po . de ~r,avosas comparacións polo
NOSA tERRA "Liberación nacioambígua, se est~ "_prmc1p10" cha- e.stilo. Tratase de que Euskádi e Ga-naL e .autoorg~nización ", rev:ento,
mado . autoorgamzac1on non se tr.ata hza son duas ~ealidades diversas, diqígec}!o ~on sincerida:de~ xa qu~
cc;mectamt?nte de .ac9rdo coa ca~- versas e cambiantes, nó desenvolvida!$un xeit 9 . como militante do M.
biante realidade. Ento_n a saída mais mento da loita de clases. etc., denC,\j:; . síntome desinatápo-. d¡t'; tua
.f~cil. tr'!-dúce_
se .nunha práti~a am_b í- tro dunha realidade comun máis
c~rJa. dirixidá, a -X. Ve~a. Contesto~ua, .por exemplo;. ant.e a moy1_da
c9:rpplexa, e o q~e. hoxe pode ser
che por suposto a titulb . persoal
que tlvo lugar c:on ~ot1vo d,a VlSlta válido ·para .Eu~kad1, mesmo no tecoa~ miñas particulares opinions.
do Cé~ar Im9ertal senor Reag:in, pa- _rren<? organ1~l!-tivo dunha forza coAnte · todo teño que te'coñecer
Samas ampliamente porque e asun- mumsta, mana pode non selo é 0
~Ue cJie noto · nas foas OJ?~ións .
to_ d_o s murci~nosf.as, o_u dos ~adri- que h<=?Xe I?Ode ser O máis corree.t o
' certo ar" do teu pas<1;do militante
leno~/as qu,e ·e molto p1or, ou ante a en Galiza.,, ~ hora de -c.ons!ruir·únha
"nesta· casa" polo xeltb de refleconvoca tona dunhft· Folga Xeral .de forza pohtica revolucionaria mañá
J . xionar e de' razonar, pero si, só
~bito estatal, saí~on9s por pete- pode ser doutra maneira, p~ro en
"certo ar"·, despois xa non te coñeneras,_- cop .non sei que problemas calquer caso ternos ben claro que
zo. Moitas das perguntas que lle fas
orgaruzativos ... etc. oü que os mur- contamos cos nasos e nasas cama- .
! a X. Ve~a xa. ti.mesmo as resp:ostas
cianqs/as son doutra ~uerra, ou radas .de Euskádi para o que faga
con mo1to coñevimento .de causa.
doµtro planeta, quer decH, que son falta, igual que e'les cantan connos! Dis · ben "a "autoorganización"
marcianos/as. Enfin, que • cando co, organizados, federados ou auto~ non é. uti capricho, é a resposta ló- · exi.s ten os prexuícios, tél).d.ese a non organizados, tratamos de· élevar
xica ii' ' opresión naciqrial",. muy . que!~r ver. unha_ parte, ,incluso moi sempre para diante a nosa solidari1
' certo · "nengunha forza de liberadeclSlva, da realidade smxelamente dade combativa. Quer dicer que a
i . ción ilacional no mundo, a realida-·
porque non nos gasta, entón esque- autoorganización pode ser a cal non
de é nfoi teinwsa, prescinde de aucémola ou a deformamos, as! que- hai liberación nacional algunha, codan a salvo os nasos apriorismos, e mo pode non selo e mesmo ser ne1 toorganización é património exclusivo, ·non só das forzas d~· liberación
xa se_sabe, se a realidtj.de non está gativo, depende da situación con1, nacional, senón taméri daquelas forconmigo ~ que es!á errada, pior pa- c:r:eta de cada realidade nacional. En
! . zas J?.acionalistas que nop :r.er~eg,qen
ra a. realidad e, amda que 1so ~e~e todo c~so, a autororganización dos
' prec:1samente. nengunha . lib~rac1on,
consigo · o .atranco n_o :ri~cesa~o comumstas non exclue a unidade
·senon cambiar unha · opres1on por
avance da lolta revoluc1onana. A 1s- combativa , e chegado o caso a unioutra1 incluída a nacional e que se
to lle chamas coeréncia Manoliño'? dade organizativa de todos eles nun
autotitulan de liberación nac1onai.
De verdade, garántoclle que nen os marco supranacional ou mundial
Sobre isto, tamén che digo, Manolo,
murcianos/as nen outras xentes de nonantagonizando, nen illando
mal viver (non te nomeo os gale- conscientemente nengun proceso
que "a realidade é moi teimosa".
Teimosa e -G,Omplexa, .por9ue dou
go_s/f3:S pois dase por ~!lbido) son os .revolucionário, xa que ese papel lle
por suposto que te refrres a aut_oo.rmumgos da nosa _nac101_1, galega_ e os corresponde ao inimigo reaccionáque atrancan a li~erac101?- . nacional rio{ como ti sabes ou sabias. Pero
ganización para a liberación na~ioda nosa terra, e amda h~1 gue co~- en in ... ~enso que isto xa é moito
nal, tanto, nas nacións que canfor· man xunto con O-iJtras un fato bai- · tar con. todos eles, a d1stmtos m- "tomate ' para as mentalidades ancoradas no "grincípio fundamental
e metafísico , asi que cámbio de
tércio non sen antes engadir que o
que non e metafísico", asi que cámbio de tércio non sen antes engadir
q4e o que non chegamos a descobrir na exeeriéncia história, e o método 'infahbel pra coñecer o futuro .
. Ouvin falar algo do "tarot" ou da
astroloxia. Sabes tu akgi dusi?
Palas da vosa aspiración a construir un país normalizado. Aqui
douche toda a razón, non me sinto
con ánimos para praticar esa clase
de arquitectura, e certamente non
os atopo tampoco dentro de MCG .
Parece que o noso é máis ben construir as forzas da revolución, e non
a construción de países ou nacións,
e dígocho recoñecendo a nosa notábel insuficiéncia neste último aspecto concreto. Non embargantes , hai
algo que no che podo admitir baixo
nengun conceito. O c:¡_ue dis sobre a
nosa atitude cara A NOSA TERRA
pois ti sabes moi ben que estamos
dispostos sempre para apoiar calquer proxecto deste ti]20. Recórdaste do caso TEIMA? Non foi unha
revista que apoiamos sen contrapartidas de nengun tipo? Ou acaso
.aquel non era, nos seus tempos, un
proxecto libre, galega, popular e ta··
mén unitário aberto a todas as tendéncias e ideoloxias progresistas?
xo un só Estado opresor, como naveis, por suposto , pero oon todos Causas que ti sabes perfe1tam ent~,
quelas outras variadas situacións naeles. O que eu xa non teño tan claro non se ¡Joden afirmar na sua totalicionais cun Estado próprio e vasalo
son 1 esas "axudas externas" que ti dade referíndonos aos comezos de
·de outro, ou enfin a toda a diversidis, penso ·que haberia que matizar, A NOSA TERRA, estráñame mpito
dade de casos de existéncia da opreainda que esas "axudas" fosen que veñas como intentando vender·
sión nacibnal.
'-'coerentes" co consabido "v.rincí- nós ·"un pei te", a qui non !e com- O. M.C.G. di nifs ponérlcias do
pio" de marras reffrorrie á 'auto- prendo e realmente desconezo os
SelJ Congreso que, ·~non pode exorganización". Quer decir todo isto motivos reais polos ,que nos larga,s
cluir a posibilidade dun desenrolo . que nós, o MCG,,estamos en contra esa '¡filípica".
. _
do proceso revolucionário ·na nosa
da autoorganizacion? Non, · nen
,Concluindo, polo f.ilUé eu coñezo,
nación:'. Ti afirmas que os nacionamoitísimo menos, o problema é ou- podes ter •a completa seguridade de
listas non é .que non o podan ex- , tro. ·· ·
··
"'
' · que a militáricia do M.C.G. valora
cluir, que van intentalo esa é a dije- .
No asunto da separáción organi- i· moi positivamente. 0 desenrolo e os
réncza · entre os/as riacionalistas . e
zativa ,do J?'.MK; comprendo p~rfei- ·éxitos políticos do B.N.G .., como se .
nós, e engades gue ".Bara iso necesi- . tamen~e que non entendas n~da ~ fosen próprio,s, consideranqo a netamos institucions próprias, forzas · me fa&o cargq, porq_u_e o q}le pasa e cesidade da sua e.~dsténc~a e ~forta
políticas próprias, etc ... Ben, eu dio segi;imte. Nos, no ~CG, a hora d~ lamento.. Non hai barrerras mfranreiche, que o MCG, tampouco poex.ammar ~n .PrqbJema ~c:mcreto da queábeis ,Para a unidade se non se
de ex'cluir outras características do
lo~ta revoluclOIJ'!-na, utilizap10s ;tim
queren .por, nen cabalas grandes anproceso revolucionário, 2ero que
,m etodo de analise~ que ate o pre- den ou non anden. Esas son as ra-non somos murcianos/,as lainda que Fsente -. parec_e que · ~ o _mei:~~ .-m~o~:. ;ol<'.z óps que se valoran · can~o non ~e
poda haber algun/ha), e .ti saoes,
so~re. da .b~se. dl;lnlp c.~nlCe1c19_n ·m ~-~ ~teñ~:q'. as iide~s 'cla.1las.:E~r iso y tqme~
.non estamos a velas vir, o -que pasa
tenalista. e dial~chca de cada reali- é moi certo, que se asprramo~ ao ,d~
é que tratamos, con maior ou medade social, nac10nal, e~c_. co obxec- ..senrolo dup.,.p.r.oceSQ :revqluc1onar10 ·
nor, acerto, de analizar obxectivato de .tra~ar aqu~la po}1tica, mesmo eñ Gallz'a . e fó'ra dela, que r:emate. ·
mente a realidade en todas as suas
orgamz~tiva, máis axeitada para ~urealmente coa opresión nadonal e
facetas, pero sen prexuícios · nen
lar .o avance .do _proceso, re.voluc10- social que está a sofrer o pavo traapriorismos, co obxectivo de transnar10, e os do E,MK tamen p<?mpa~- ba1lador .,en. Galiza, temo_s q}l~ conformala para rematar con todo ti~o
_te1_1 o !llesmo I?etodo de .análise, p,e~ . tar cunha forza · revoluc1onar1a ~o
de ópres1ón e explotación, inclmda
ro hai un. pe,ro, que pode se~ mo1 mo 0 M.C.G., que traballa: e loita
a nacional que sofre o povo galega,
J~º-~do,, ,P01s. a hor~ · ~e·. sa,car ~D:ha . ppr coñquerir a,unida.de de todas as
é hoxe a nosá nación x:unto ·cos . , c~elus~on coe~e!lte cos nasos obxec- fdrzas cdnscientes con e.s!es o~xec
mur~ianos/as e outras xentes de mal
t1v<?s, ~ necesan9 ter unha. m~~te o _. tivos. ·Daste canta de com~ unos
viver, estamos a padecer xuntos a
~áis !PTIPª P,~s1_b.~~ de P,.rexl}1c1os e . a{>rend.endo a disting~ir. entre ·conopresión do mesmo. Estado centra1de~'S metafísicas , senon· corr.ese o
dición necesária e suficiente? Pero,
lista e capitalista e para-rematar ~on
pengo de non ente~der nada, <?U en- iso si, en calquer caso, con~an~o taela, como galegos/as e como mur.ten~er todo ao re-y~s. Na m~.d1da en
mén ooa . recíproca solidaridad.e
. cianos/as, ternos que xuntamos e
.qµe !i: a~ mentes das ·. p.~rsoas . ~xan.. combativa dos murcianosf.as, po1s
organizarnos xuntos, si, organizard1~1.ecticas e mat.emilista~ . podese
os murcianos non son marcianos/a~,
nos tamén xuntos, para combater o ,_1,lt,ffi~a: .este métodd de (lnális~,_nol} , amigo Manolo.
mesmo aparato estatal opresor. Pe~·en diflculdades, polp coptrano e
Recebe unha -a.perta.
ro claro, polo visto para os compa1mposíbel. Por 1so, no caso que nos
·
RAÑA
ñeiros/ as nacionalistas, esta realiaaocu•)Ja, non se trata de . ser menos
PACO G
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rnández Albor foi o prinieiro can~fdato á presidénc1a .da . Xun.ta
nfirmado polo seu partido. As ~1s
f·~tas
manobras non . consegu1ron
1
. 'r a outras persoas. Pero Albor
1mpo ten que agard ar para sa ber
ainda
n Son os que. van. acompaí'\alo.
que
T
do parece méd10
arranxa d'o en t re
AP, PDP ~ PL. ~inco postos para os
democristianos enA Coruí'la, ~un en
cada uha das outras provínc1as; ~n
escano para o PDL en cada_ provincia: este parece ser o~ pacto f!~al. Así
e todo, en AP, os vellos militantes
non están nada contentos, ou
mellor, están bastante · en~adados,
sobretodo en A Coruña pnde Frag~,
presionado por un lado por Mana
Victoria e po~ outr<;> p~r unha parte
da executiva provincial. Traballou
arreu para reduci.r a Romay Becca.ria, que se opoí'\1a a estes pactos.
Non é de estranar o malestar cando
cerca de dez aliancistas ven por .e~t_e
pacto esfum~rse as suas pos1b1hdades de ac;:;eder a escano. Até as
eleicións ainda pode haber nesta
form ación notabeis abandonos, se _
o
partido non dá buscado contrapartidas para todos na Xunta, de poder
formar Governo.

GONZALEZ LAXE;
CANDIDATO DO PSOE
No PSOE Madrid impuxo o seu
critério apoiando asi claramente aos
"nordistas" de Paco Vázqueze Cefe-

SEGUE A ·euscA EN CG
Os de Coalición Galega seguen a
percura dun candidato. Dal'.l· voltas e
revirivoltas ainda que afinal parece
que vai ser ~onzalez Marií'las o
nominado, mais que non se descarta
que poida surxir algun ex-ucedeo
galego notábel.
A negativa de Vitorino Reinoso
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Dia da Pátria Galega

Reino a presentarse como candidato
. foi outro xaf.ro de águ9 fria sobre os .
coagas e os seus posíbeis votante$.
- CG está dando unha pésima . imaxe
despois da fustrada c~ndidatura de Vitor Moro. Esa intensa buscá fóra
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"Deféndete. -Frente_ao Mercado Comun,
Soberania N~cional'', lema do BN~G
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O BNG celebrará o Dia da Pátria
Galega sob o lema de "Deféndete
Frente ao Mercado Comun, Sobera.nia Nacional" . O ponto culminante
desta celebración será, como ven
senda habitual, a manifestación que
terá lugar o dia 25, que este ano
sairá ás 12 da Alameda para term,i-"
nar na Quintana onde falará un
representante da forza convocante.
Esta manifestación está apoiada
polos sindi catos CC .LL., INTG, e polo
MCG .
Pola tarde haberá unha festa on de intervirán os distintos grupos invitados, leranse os comunicados de
adesión, adema is de diversas actuacións musicais e festivas. As festas
nas ·principaís localidades galegas
serán os prolegómenos deste Dia da
Pátría 85, xa que o BNG ten pensado
c.elebra las nas prinéipa-is vilas os
fins de semana e durante este mes.
Por outra banda, ainda está sen
decidir as celebracións doutros grupos que teñen chamado a un ha celebración unitária como fixeron o PG ·
ou a CXTG; descargada xa a participación do BNG, CC.LL. INTG e MCG.

JS

Congreso da emigra·c ión
en Agosto
_
,
O día 17 de Agosto o BNG vai celebrar un congreso da .emigración no
que participarán militantes que viven n.as distintas nacións do estado,

así como de Suíza, Arxentina e outros países.
.
.
A este c9ngreso xa s~ apre~entou
ur'lha ponéncia ·conxu.nta na que,
entre outras cousas, pédese que os
emigrantes teñan un representante
no Consello Nacional do BNG.
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Aspira a constituir un -grupo
parlamentário.
' . .-_
,
. .' . ., .
,. _
~

~- . . ~·

{J.1"Jíl

. ...-,,e

·... ' . . ~i.

·~

.Q;:~s~ ..,~~.hp~f~en~a·~~ 6~Dil0'.NOQU9ir8 ·;.
. a :~p.~13s-i~ente

'ª·ª-xu·nta -· _· : - · - -

.Camilo'Nogueira será o candidato de
das posibi:lidades que ofere~er ~ acPS<?:-EG a presidente da Xunta nas • tual autonomía nunh~ ~tapa de. cá~m
Próximas eleicións autonómicas nas
bio.s _ c1.rl~urals e econ(>riii,~.o~ imJ~Qf..:
que, .decl~ran:m~ ·aspirarui cio'nstit1.Üi , tames, que non_sempre se pere.eber:i
un grupo parlamentari·o :·o -.ca'n didafo
na própria Galiza: ···
...:•;•. · t
encabezará a lista:de'. Ponteveelra' e á
~h:~ ·
decisi6i;i, segL,1ndo ,os. r~spcmsá~e)s
-Camilo Nogueira acompaí'\ado,de
do,_ par.t1do foi tomada , por _umanimiGonzalo VázqueZ:Pózo-e Carlos.Wái-.
da~e polos 68 membi:os do Consello , que~, 'afirfilou (:¡-u~ a can'didaturtF$_~:
Nacional.
. ·
,
, . · . - da ,.sob · a_
s sig'las' de PSG-EG, é;i~nda
.Este anúncio foi féit-0 no.p.rimeíró
qi.Je abren posibi:lidade ~e · qi:J) . ~e
aniversário da fusión entre :o PSG e
incorporen ca-ndidatos ·dol!tras''fp,·r,- . __
·
.
)í.:i ,,
EG, sin.alando que á·proxlrna campa- - zas:
ña ~1.eitoral . supón un reto político
- Parece así descartada a, pos,_i1tll~H
~ec.1s1~0. para o nacionalismo galego,
dade de que concorran conxunta1
na1cando Vázquez Pozo que partian
mente co PGN, ainda que, por máis
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CG laiábase dias 'atrásde como cada
. t<:
negociación que facian "serh_pre
trasceride aos '!'&ios d,e comuf!ipaO grupo municipal de Alianza Popular e os libera is de Marcial Castro
ción botando _todo por terra" .. Até
veñen de apresentar un ha moción de censura para tratar de derribar
bai quen afirma que ·dende as
dá a·1caldia ao socialista Xerardo Estévez. Os intereses ·qúe planean
me-smas lií'las de CG se está boico. sobre a oposición municipal dificúltanlles o acordo 'e ameazaron con
teando ao partido. ·
frustra'r a operación. Outra dificuldade é a xurídica, xa que a petición
Ao lado destes, o CDS tentará
foi apresentada odia-que entrou en vigor a nova lei eleitoral. Pero cáis
~proveitarse deste desconcert0, ao
son as verdadeiras razóns desta moción de censura? Por qué non
mesmo tempo que partidos como o -·Humanista, Progresista, PST, etc.
sairon á luz?
intentarán aproveitarse a pouca
clarificación política . ,
A decisión de Alianza Popular e
O PCG, pola sua banda, ' ten
Partido Liberal de Santiago de apredecidido xa os cabezas de lista, pero
sentar unha moción de censura ao
despois do congre_so extraordinário
alcaldeXerardo Estévez para reem-·
todo parece indicar que haberá
prazalo, converteu~é · m.mha das
, un has novas listas q1,.1e se pr:esenten
principais notícias dos últimos dias.
coas - siglas do PCG, sendo unha
A moción foi rexistrada o dia en
incógnita . o que fárán os "carrillisque entrou en vigor a nova lei
tas".
·
eleitoral, ainda que levaba firmada
A busca de candidatos para
máis dun mes. ·Neste tempo alguns
mcfüos partidos ainda segue e,
concellais a'liancistas xa pensaban
alguns, parece ql!.e teí'len que
que o tema estaba arquivado e non
utilizar candil polo que as cousas, de
se ia apresentar. Só a presión dun
ser certo o refrán-popular de "nome .
sector dos grupos popular e liberal
da candil, cagome nil,", non lles van
-quen posibilitou o acceso a· alcal-'
ir moi ben.
·
dia do actual mandatário~ forzou a
via libre ao escrito.
.
.
A.E.
Pero qué foi o que levou á drástica
-decisión· a estes grupos?, ademais,
claro está, da complexa composición
da corporación compostelana, integrada por de~ socialistas, un comunista e un independente no equipo
de goberno, frente a dez populares e,
agora, tres liberais na oposición.

.se
)Il

Moción d
de Censura
a·.o A 1C-~-..1 e
d.e'- san~,-·t ·--•· ª·ºº·.

rino Diaz. (A alianza Vázquez-Ceferino vií'la propiciada para" meter ·de
candidato a un antigo compaí'\ei·r o do
PSG?), npmeando a González Laxe
como candidato. _
A pugna entre Manoel · soto e
Gonzalez laxe, ou entre "sudistas"
e "nordistas", trouxo de cabeza ao
partido nos últimos tempos. Afinal
consegueron os "noi:distas", co
apoio ·de Madrid, unha maioria de
duas persoas na executiva._Agora a
guerra vai vir polos postos-das listas
e o control partidário.
Pero no PSOE existia oútro problema xa _qu_
e só o Alcalde de Vigo
pretendia ista nominación. García
Sabell, Abel Caballero, e outros
"posibeis", afastábanse-da nominación xa que as posibilidades de sair
elexido presidente parecen ser moi
remotas .
Este tamén era o caso de Gonzalez Laxe que preferia moito mellor
irse a Bruselas de Comisário .que
oficiar de xefe da oposición no Parlamento autonómico.

.q.t:.1~ este partido tamén manifesta
qúe ir:á- só ás eleicións, o certo_é que
as.. c.enversas entre as duas organi;zacións segu~n, ·segun manifestou .
'tm ·portavoz desta última formación. · .
Tamén existen conversas con
membros da CXTG, por parte de
PSG-EG, para que asistan aos comíéiqs nas suas listas.

Motivos económicos
Todo parece indiCar que esta deci, sión é propiciada por claros motivos
· económicos, principalmente os
urbanísticos. A urxéncia de facerse
cargo da alcaldía persoas relacionadas cos constructores de vivencias
(non se pode esquecer que isto é o
gran f')egócio de Compostela, xunto
co aluguer, incrementado agora coa
chegada de funcionários da Xunta) ,
viria dada polo interés de·paralizar o
Plan Xeral de Ordenación e, sóbretodo, facer unt:ias normas que
posibilitasen novas construccións
no ensanche. Esta repentina presa é
produto de que é nestes momentos
cando a demanda de vivencias esta a
alcanzar a máxima cota, co que,
tanto as vendas como os alugt.Jeres
acadan précios astronómicos. No.
prazo de dous anos en Compostela
está prevista a construción dun gran
número de vivendas, sobretodo nci
PolJgono de As Fontiñas. lsto fará
baixar a demanda e cons'eguinJemente os précios. O negócio está en
construir canto antes. Até tal ponto é
isto asi que se están a tirar edifícios,
a inda con pouco tempo de vida, para
facer nos solares novos edifícios de
meflor calidade con· duas plantas ___
máis tan só.
·
-

négase rotundamente- a votar a
Marcial Castro, o mesmo que puxo a
alcaldía nas mans de Xerardo Estévez. Tampouco se poñen de acordo
para votar a algún deles.
Outrd candidato podia set Ernesto Viéitez, pero Marcial Castro e
alguns membros de AP non parecen
estar moi de acordo. Un terceiro
seria Xerardo Conde, candidatura
auspiciada polo Comité de AP e
Marcial Castro, pero esta proposta
tampouco goza de· apoio de todos os
·
membros do se1,.1 grupo.
Asi as co~sas, á oposición parece
que lle vai ser difícil encontrar un
candidato alternativo, e pode darse o
caso de que, cando chegtJe a hora da
votación, non consigan que prospere
a sua moción. De producirse isto a
derrota seria soada.
'
Polo démais os socialistas
man que a moción foi apresentada a
destempo, con erras de forma e
cando xa entrara en vigor a nova lei
eleitoral, que esixe candidato alternativo e retrasa as mocións até o
próximo mandato.
A ,oposición, non obstante,-pensa
que chegaron a tempo. Agora serán
.Impedimentos para que
os tribuna is os que terán que xulgar
prosperase esta moción
e os socialistas intentarán retrasar
Pero esta moción está a encontrar
todo o posíbel o fallo, para· logo
múltiples impedimEmtos para prosrecorrer e·asi poder esgotar og..,catro'
perar. ·o primeiro son as' diferéncias
anos. Ainda que moi ben poderian
acelerar os trámites e convocar un
existentes no seo dos dous gn.¡pos
propoí'lentes. Diferéncias _que lles
pleno por surpres.a de estar seguros
impediron até agora acadar un can- ___ -~e que ~.s votac1óns faltará algun
didato alternativo.
popular .
As negociacións entre pop u lares
Mentres tanto diversos colectivos
e libera is veí'len xa de hai tempo,
empezaron~ expre.sar o seu apoio ao
pero todo intento de buscar un
alcalde, en. t.anto·-que o humorista
recámbio par5t a ·alcald.ia acabou pi<;>r
Far~uco cahf1co~ - n_
!:-!n P,rograma de
que .comezara, quer d1cer, con má1s
rád10 a esta moción de "golpe
divisións nos respectivos grupos.
---árabe".
. ·1 .;J_ n~ r;J .'
A.E. ,
Un grupo ,~~ concellais de AP

afir-

, _' ·Por outra banda dicer que Camilo
Nogueira rechazou o ofrecimento feito polo candidato do
PSOE, para facer un Goberrio de
coalición logo das eleicións · e así
desbancar a AP.
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$egundo a AFNLG

A . ··oeclaración
de Alcaldes''
sobre o · uso do galego
segúe sen -c umplirse

O xefe·local daOJE

ce

encabezou·o b·o icó
ao ConseHo da J<uventude

at

L

ce

. p<

O Xefe Local-da "Grganización Juvenil _Española" de Vigo, · ·
colectivo_· no que militan vários_é?<· membros de Fue~~ª l':Jueva,
. enabezou o intento de boicotaxe da Asamblea Const1tuinte do
Consello da Xuventude en Vigo.

No.. último número da revista "Língua e Administración", editada .pota .
Se o Dia das Letras de 1984 perto
Asociación de Funcionarios para a
de cen alcaldes de Galiza afirmaNormalización Lingüística de Galiban que o 94 por cento da
A persoa citada, qw~e non rewesenta cia" (AFNLG), afírmase que seguen
povoación entende,· le ou fala
ba naquel momento a nergunha orga-,
sen ser cumpridos os dez pontos
galega e, comó con~ecué.n~ia
nización, tratou, facendo .uso de adebásicos da "Declaración de Alcaldes
disto, sinalaban a sua d1spos1c1ón
máns violentos, de invalidar a AsamGalegas" no tocante ao uso da nosa
favorábel á normalización do nob lea , asi como a eleición, recén prolíngua.
so idioma, non facian nada de
ducid·a, do secretariado, accións na~
Esta declaración fora firmada hai
máis; sirnplesmente se trata ria de
que
foi apoiado por un grupo minorialgo máis dun ano-concretamente
normalizar no concello o que de
. tário de organizacións vencelladas a
o Diadas Letras do 84- por perto de
sempre foi normal na rua.
.
partidos poli'ticos de direita, dando
do presicen alcaldes, a iniciativa _
Pero resulta qwe non, que un
lugar a un retractamento do presiden1
dente da corporación compóstelá .
ano despois todo segue máis ou
te da mesa, quen xa proclamara a
Os alcaldes que firmaran o docu- .
menos igual. Disto parece conconstitución do Consello e o secretamento estaban de acorde en que o
cluirse, non só o feito de que os
riado, e a unha certa confusión nos
94 por cento da povoación entende,
nosos rexidores municipais non
momentos Tina is da reunión.
le, escrebe ou fala galego e polo
gueren recoñecer o que é unha
tanto comprometíanse a adoptar
realidade cotidiana, senón tamén
A maioria apoiou ao Secretariado
unha serie de medidas tendentes a
que están _dispostos a seguir en- ·
normalizar o uso da língua nas suas
As xornadas de co.nstitución do Con frentáandose a ese 94 por cento
respectivas administracións.
sello, canalizadas polo · concello de
do que eles · mesmos falan e a
Entre as medidas a tomar estaseguir españolizando, sen pausa,
Vigo, celebrárcinse os pasado.s dias 20
rian as de valorar preferentemente o
este país.
·
e 21 de Xuño, coa asisténcia de máis
coñecimento do galego nos prograM.V.
de 30 organizacións relacionadas coa
mas de aceso á función pública local,
mocidade.
.
·
·
,,
programar ,cursos de galego para os
Durante esta pr.irneira Asamblea,
funcionários, redactar en galego as
aprobáronse os estatutos, logo da
idioma as ruas, liñas de autobuses,
actas e documentos, asi como os
aceitación de~ várias- enmendas, senc:lo
etc.
rótulos das dependéncias municielixido un secretariado que recolleu
s ·e gundo a citada Asociación de
pais, criación dun Servício MuniciFuncionários, e agás de coñecidas · algo máis dos dous tércios dos votos
pal de Normalización Lingüística,
presentes, tal e como estabelecia a re excepcións, un ano despois ~esta
primar o emprego do galega no
gulamentación. O Secretariado está .
Declaración, todo . segue má1s ou
terreno publicitário mediante a
composto por un membro de cada ·
·
redución da tasa, rotular no noso· _menos igual.
unha das seguintes organizacións: Erva {organización naturista), vocalias
xuvenis de Teis, do bairro do Fragoso
e da asociación de viciños Casco Ve1
llo, asociación O Coto, Xuventudes
Musicais e Montañeiros Sta Clara. Sete organizacións en total que foron
apoiadas polos votos doutras 15 entidades, entre as ·que figuraban várias
de carácter pol(tico de esquerda e nacionalistas.
·
O clima de tensión empezou a fa·
~
cerse .vis1bel a medida que as organiA festividade do Corpus tivo na
grandes folgas obreiras de Ferrol
zacións, que logo quedarían en mino·diocese de Mondoñedo-Ferrol unse inxiron do -sangue ' de dous
ria, vian corno perdían votación .
ha especial celebración: o seu
operários mprtos en plena mariitras votación. A OJE, Nuevas Genebispo D. Miguel Anxo Ara.uxo desfestación. Preocupou a eses mes- ,
raciones, Xuventudes do POP, XXSS,
pedía se da sua igrexa. Son 15
mos sectores en 1975 ao formuvocalia da xuventude de UGT e·XCG
anos na dirección dunha diócese,
lar unha doutrina· de incultura· non conseguiron formar panaidatu1970-1985, suficientes para deición país coa sua carta sobre ,a
ra para o secretariado, chegando a
xar unha pisada lexíbel, pero inLí~gua Galega.
sua crispación cando a .alternativa
-suficiente para a esperanza do
de bairros, asociacións ·de tempo
povo cr fstián con qeu convivla. A
A sua beira froleceron moitas
libre, co apoio doutras de esquerda,
enfermedade pola que apreseniniciativas relixiosas e culturais:
conseguía a maior~á.
lrímia \len ser unha pequena síntou a dimisión seccionou asi unha
tese delas. ·
liña pastoral- moi necesária en
1
Galiza.
Agora D. Miguel podera na sua
Preocupou D.. Miguel Anxo a
Sabadelle nata·1 dedicar tempo a
certos sectores arcaicos xa na sua
certas tarefas das que gosta, como a investigación da lgrexa gaconsagración, cando se monstrou
solidário de todos os gaíegos eslega. Que lle sexa tan proveitoso o
retiro como foi a sua xeira pastopecialmente dos máis marxinaral no Ferrol. ·
dos. Preocupo u er:i 1972 cando as
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O día 22 déronse cita á convodos grupos Pondal, máis tarde de
catoria da Comunidade Cristia Noclases e dunha constante atensa Señora da Guia e Santiago
cion ás necesidades dos mais neApóstolo os sectores máis reprecesitados. A sua obra coaliou de
sentativos de Vigo e dos arredores
forma moi nídia na Comunidade
para homenaxear ao .P. Xaime
Cris~á Na. Sra. da Guia, que posiSeixas. O escritor Silvestre G. - bilitou un constante proceso de
Xurxo sintetizara as aventuras do
avance na .litúrxia en gal~go. Des~
P. Seixas nun vol me que se a pre- . de o mesmo corazón de Vigo esta
sentou nese momento.
·comunidade exerce o apostolado
Atopámonos ante ·un aventulitúrxico con constáncia e sen dereiro, ante un misionário sinxelo e - salento. Da se o feito único de que
constante. Nacido en Santiago hai
o impulso á litúrxia galega sexa
setenta anos, e ingresado na-comasi obra dunha comunidade sepañia de Xesus, Xaime Seixas
glar. Detrás estivo sempre ese
entrou en contacto coa dura reabon P. Seixas a quen .homenalidade do proletariado na emigraxeou o povo na tarde do 22 de
ción, -primeiro en Burdeos, logo en
Xuño de 1985. A esa homenaxe
Santo Domingo. En Galiza e con- . engadiríase outra monstra oficial
- cretamento en Vigo desde 1972,
de respeito, a medalla _
C astelao a
irradiou unha constante actividareceber o día 28.
de de abertura e de galeguización.
Nos- anos da Ditadura foi através
FRANCISCO CARBALLO

1

nid1
Os perdedores· propuxeron a ceres,_negando que na votacíón realidunha nov·a as.amblea
zada se conseguisen os dous tércios
constituinte en base_a·que,-ao parede maioria, entrando asi en contradi"ción eo proclamado nun principio e
cer non se ci:lmprian cerios criterios
que foi recollido e figura en várias
emanados da Federación Español~
de Municípiós, tratando de negar
grabacións rriagnetofónicas realizadas no loca·1.
valor aos estatutos aprobados. Ante
as discrepáncias surxidas realizouse
unha segunda votación na que se .__ "Golpe de estado"
Membros das entidades maioritárias
repetiu a mesma maioria, alcan;zanque constituen o Consello, e que se
do os dous té'rCios esixidos.
O presidente deu leitura entón
negaron a aceitar a presunta disoluaos resultados da votación (33 votos
ción do mesmo, declararon que as
actuacións percebidas constit uian
emitidos, dos cais 22 eran favorá"un verdadeiro golpe de estado
beis ao Secretar.iado proposto, 1
dentro-do Consello" e que "lonxe de
negativo e 1O abstencións), proclamando a constitución do Secretariaprocura dunhas mellores condicións
de desenvolvimento para a mocidado. Foi neste momento cando irrumpiu oXefe Local da OJE, mencionado
de" o qu..e alí se buscaba era "un
ao princípio desta información, in~
organismo manexábel con fins eleitentando amedrentar á mesa e
torais", culpando tamén ao axunta,forzando a disolución da Asamblea.
mento de non recoñecer o Consello,
Ante as presións existentes, · O
facéndose, así, cómplice das atitupresidente tomou a palabra para
des boicoteadoras.
M.V.
retractarse das afirmacións anterio1ebración
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A mocedade. en barc~ - pola paz

IN]
Organizado poi a U,nión da Mocedade Galega (UMG), tivo lugar o pasado 30 de ·
xuño a anunciada travesia marítima pola paz, que recorreu as rías de Pontevedra, Arousa e Vigo, de onde saiu e onde tornou.
A asisténcia ao "Cruceiro da Mocidade pola Paz", foi grande e limitada só
a 250 persoas pota imposición da Comandáncia de Marina.
Bon ambente, e interés polas charlas e os videos que se pasaron sobre o
tema da paz, e tamén polas actividades musicais desenroladas. En suma,
unha xornada festiva e política polas ria~ galegas.
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Milán. 2-0 de Maio e os lnti.-lllimani en "concerto no Teatro .
Nazionale. As portas do teatro a solidaridade internacional
maniféstase como nos se~s mellar.es tempos. Grupos militares, .
COSAL e outros oferecen nf~~ para os campos de tr~ballC? ,en Cuba
ou Nicarágua, peg~tas. e revistas dando c~nta da s1tuac1on en .
Latin.0 América; . mm~a xente en e~pera paciente e animada a que
abran as portas. Por fin, a xe!1te var entrando e enchend9 a tope a.
gran sá, mentres eu, carne d~ ANT, magnetófono e camara
consigo ~chegarme ate'os ·camennos nun m~:m1_ento n<?n moi ,fácil,
pois estabamos xa na hora. do comezo, ~ publico forv1a nasa e os
músico~ andaba~ co_as tarefas derrade1 r~s de post~ a ponto do
espectaculo·, afmac1óns ... Pero pagaba a pena arriscar e, coas
Descul pas pertinentes e ca_rregando culJ?aS, naturalmente, noservício ·de arde -o que era certo, po1s levaba un ha hora
intentando entrar-, solicitei esta entrevistj:l para o único xornal
galego; escrito en galego;_que foi concedida e realizada moi
amistosamente.
.
·

lnti-lllimani
ANT entrevista en Milán ao grupo.
chile.no, no dia en .que
cumpre o seu 18 aniversário
XICO PEÑA

ANT.-Oué transformación ou evolución mu s ic~I tendes feíto, -tamén na
utilización de textos e instrumentación- desde a época de Allende ate'a
da resisténcia chilena no ex 11io? Mantedes o tradicional, pero tamén sodes
renovadores, inovadores, cómo definides todo isto?
aliios
1di-
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INTl·l.-Si, esta é unha idea que tivemos decote; nunca quixemos facer
esa espécie de saqueo que se fai do
tradicional, esa espécie de intento de
amostrar as causas como son. Xa desde o momento en que hai unha interpretación da música popular deixa de
pertencer ao estritamente folclórico.
ANT.-Facedes a distinción entre popular e o folclórico?
INT l-1.-Bon, é unha discusión longa
e en moitos casos inútil ;o folclore seria a música que non ten o obxectivo
en si mesma, só acompañar o ti-aballo, as festas populares; despois hai
outro tipo de música que esta' para
en treter ou comunicar, pero que esta'
feita xa cun critério de músicos, por
elemental que este sexa; e a partir daqui pode r,ia ser, xa a música popular.
Nós seri'amos, neste caso, músicos
populares. Pero cando tomamos efementos do tradicional tacemos a· adverteticia. de que está feíto desde o
noso ponto de vista e coa nosa elabora~i?n. Nunca pretendimos pasar por
mus1cos autenticamente autóctonos
e, por iso mismo, támén tocamos e
ternos tocado decote material do noso t rabal)o, de criacidn contemporá nea qu e e a de músicos latinoamericanos de hoxe que coñecen o pasado e
0 presente da arte musical.

Teatro Nazionale •

PIAZZA PIEMONTE, 12 · TELEFONO 43.96.700

J]1,
1ntl -11111111111
IN CONCERTO .

LUNEDl 20 MAGGIO

·ORE 21

.

.

gal un par de veces. Do EStado español, en Madrid e Barcelona e
niste verctn actuara'h no Festival
Internacional da Guitarra en· Cór· doba.
O Grupo, agora xa no escená. / río, cunha .apresentacicm moi coidada, van interpretando temas da
Non quera estenderme nen deseotradición fatinoamericana e outros
brir nada novo, pois son moitos os
compostos por ele~ mesmos. cun
galegas que ,coñecen e aprécian a
gra_~ labor y~c.al e mstr~~ental e
este ·grupo de música popular chi~01ta sens1b1hda~~ ar~1st1ca . Os
leno, grandes profisionais que sainstrumentos trad1c1ona1s das queben expresar unha arte _enraizada
nas, b_ombos, chara.ngos alternanse
ou m1st~r.ánse axe1tadame~te 9os
su cultura e manter ao mesmo
na
da trad1c16n dos parses 1rmans,
tem_po o compromiso socia 1 00
harpas e cuatro venezolanos, gui.tarrón mex.icano congas .e caixa
sua terra e coas ~uas xentes.. .
Eles defend1an
C~ile de cubanas, un senfin de pequenas
Allend~, e como ~mbaixadores
percusidns tan comüns a toda a
cultura1s do seu pais estaban de
América Latina e cos actuais saxos, flautas travesas e viol1tis.
Entre canci6n e cancicm van facendo as apres"entadóns delas e taméri nos din máis causas, como .
que América Latina é un continente en qL,te o 50 por cento da
poboación ten menos de 20 anos;
que hoxe é un dia moi importan, te e especial para eles porque xusto hoxe cumpre o grupo 18 anos
de vida. Fálannos da sua recente
xira por Arxentina, Brasil, Centro
. América; do último disco, en que
se reflexa a Superposicicm de duas
páxinas diversas da sua vida, a pátria chilena e a sua nova pátria que
é ltália e ~ ese anceio e desexo de
lib~r:dade o s1mbolo ·que une ao
Povo · italiano cos seus irmáns chi- l,erno~.
.
' Fan·rceferericra a~ p'ers·9nax,es ,im- '
portantes, comom-cubano:-Nicolás
Guille'h e os. fuasileiros Gandido
Portimari e Chico Buarque. e outras moitas, nas que destaca como-·
máis imoortante a sua identidade
cori Nicarágua: síntense, . todos;
xira por Euro.pa ·canpo ün mal dia
eles, sándinistá's ,
para todos, ·-cl]ilenos, latin,oameAs explicacións son breves, cerricanos e para ós" que ert Europa
tas, suaves. Non hai concesións
facíamos do proceso chileno causa
nen ao panfleto facil nen ao sentiprópria-· os militares de Pii:iochet
mentalismo barato; hai a loita e o
deron o seu golpe e énferrollaron
quefacer diário. O público resposao povo. Os lnti · xa non puderon
tou con entusiasmo e ficou satisvoltar a Chile e ficaron exiliados.
feito.
Hoxe moran en Roma e desemmlE xa deixamos talar directaven a. sua arte e o seu compromiso" - mente a estes sete componentes
social polo mundo adiante. En Gados lnti, cuxos nomes son -sé o
l iza estiveron so unha vez, na Cobarullo do magnetafono non me
ruña no ano 75, onde tiveron difidespistou -Horéi'cio Salinas,'Horáculdades coa censura e as autoricio Durán, Max Bem!, Marcelo
dades "competentes". Tarnén estiGuión, Renato Freiguén, Xosé Sevéron pola mesma E!poca en Portubas e ~urxo Bru. Vela( a conversa.

·1n t•1-·1·11•1man1., ·

ª

.

.

.

°

Co ;lo"COOO ?e'
CO'V'eo

"""°

AM CfO !:: iJ!V'C

INTl·k~tremoi . q~e .ir arte en xeral '
ten un poder 'social e de comunicación, n~n hai dúbida ; ~on~ oremos na '
utilizac ión·. d·a· arte como pr:óP,aganda. !

:
·~~·! ··
·. ":~
~;- .~.
>~
~
: , Nc:>n eremos tampouco na arte ¡·
•

?SPet1ca e separado das ideas poi (t:i -. 1
to~os manifesta~ ai~Ji po- ¡
1
ít1ca a ;raves dos seus fert~S:f ~uen !
fan servicio da -música con t:ins"'é"stri- '._
tamente propagandísticos fañ .l/n mal ta' da su~· ci1.ltur-~,~d~~ ~·~as raíces e ta- .
favor á música e _tamén á propagan- mén de -¡¡; aprendeñdo e de ir recéda.
·
bendo
novas contactos. e estímufos.,- ·
.

ca~, pois

~

~NT.- Resultaé mol difícil manter a
1dentidade cultural 'no ex ílio? Cómo
resolvedes o pr.oblema?

"

Quén~- son·-

DI RITORNo DALIA AMERICA LAJINA

ANT;-En qué medida e de qué xeito
credes no poder social da arte?

!,-

nos ·Últimos ar:ios o~ de qué xeito ten
ac;:ontece. así; hai unha actividade cul.evoluído?
·
tural enorme porque ,moitas das enerxias que normalmente se canalizan ·
'
'
tamén na loita pol1tica legal, normal,
·IN.Tl-1.-Nós v1v1mos a realidade itaactualmente canal lzanse no labor culliana que, evidentemente, tivo un xitural.
'
ro á di re ita non só poi ltico se non taméo na atitud.!'! da xente, unha direitiz·ación das suas preocupacións,·coas
ANT.-0 apoio e a soljdaridade en
tendéncias cara o privado e individual
Europa aos povos latinoamericanos
e cun al,onxam.ento dos c01:npromisos
en oposición ás ditaduras ten decaído

ANT.-01.ié relación tendes co movimento de resistl!ncia en-Chile:cal é a
sua importáncia cul!ural e polliirca?

INTl-1.-A id~ntidade cultural .é un
.INTl-1.-Si, ~en:ios .nioitas relaci6ns e
problema que caaa quen se vai conspodemos dicer que hoxe en Chile haf
truindo día a dia. Para nós; con máis un desentolo cultural e. polúico imde 10 ¡mos de exflio, é moi difícil ' portante, como tamén sucedía en Es~anter a identidade cultural que· tipaña nos derradeiros anos da ditadunamos antes. Non obstante o exilia~ . ra franquista, que existía un gran la~o vai de.senvolvendo unha identida- bor cultural e político da esquerda
e cultural de 'ex"iliado, que est~ fei~ opositora. En Chile neste momento

ª

sociais • que nos italianos eran moi
fortes.'
-.
E eremos que isto é xeral en toda
Europa.
Orabén, hai un nivel de solidaridade e t~mén aquí o caso de España serve como exetnplo, porque tamén despois dalguns anos a causa de España
deixou de ser o centro de atencion da
solidaridade internacional, pero isto
non si gn ifica que non se lle tivese unha atenci6n permanente e que cadavez que xurdian necesidades urxentes
a solidaridade amostrábase con moita
forza, como sucedeu cando o -proceso
de Burgos. O problema está en que
apesar de non ser o de todos os dias,
seguia senda o problema da .conciéncia"' da xente. En Chile sucede o mesmo e o importante ·é que agora o
frente da loita contra Pínochet trasladouse nos dous últimos anos do exte. rior ao interior de Chile. Durante todos estes anos a frente exerc1~se internacionalmente, pero en Chile o
poder de Pinochet era moi fondo e
moi firme; en ca"mbionestes dous últimos anos, apesar de que afora a solidaridade baixou como exprésión
máis espectacular,· no interior de Chile creeeu enormemente.
AÑT.-Poderíades falar dese sentimento xeral existente, non xa np que
se refire ao da evidente solidaridade
entre os pavos, senón dese outro sentimento de acercamento e de unidade
cultural entre os diferentes povos da
América Latina?
INTl-1.-Durante moitos anos os gobernos trataron de opor un país contra outro, pero esas mesmas ditaduras
feroces fixeron comprender aos povos que o seu problema non era de
fronteiras senón de quén son os opresores e quén os oprimidos; de.s te xeito foise criando un sentimento ae irmandade que é .,, rnoi importante e
eremos que, nisto, a música popular
cont~ibuiu moitísimo. O movimento 1
da nova canción latirioame·ricano
contribuiu moiti'simo ao Cf?-&íecimen- ,
to -.dos. povos e~-áJ solidaridad€' entre
eles.
ANT.-E xa· p~ra rematar, qué imaxe ~
tendes de Galizá? (Sorrisos por .ambas partes).
·
_ '
..- I

--

-"¡'.)

~

-

~--·

. INTl-1.;-Non · q~fi~eliíos~·sep demagogos; non sabemoS; demasiado, pero te- ~
mos a idea de q.ue das naeional1dades
españolas é unha das que. está máis ·
marxinada, apartada. Nós coñecemos
moitos galegos -emgirados en Chile,
Arxentina sobretodo, ·algo de ·música
galega que nos pasan amigos e, bon,
tamén ese sonido que nós notámoslle
tan pero ao poritlJgués. Pero realmente non sabemos rnoito máis, sent1lnolo.
) ··Bon, pois m"'o itas g·ráéias pola vosa
deferénci·a con A NOSA TER RA e os
leitores galegas e agardamas vervos
por Galiza en mellares condicións
,que as do ano 75 na Coruña.
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O dicionário

e

Aparecia hai uns dias no diário
"El Pai's" un artigo baixo o titular

Aa

"Protesta del embajador español
en la URSS por un articulo del diccionario sovietico '~

mil
· act1
cali
fu r1

En dito artigo didase que segundo o Dicionário Enciclopédico
Soviético na sua edición do 1985,
vertíase a seguinte información:
"En España viven 37,4 millóns
de habitantes, pero só 27 millóns
deles son españois, aproximada mente as 3/4 partes da povoación", seguindo a decir, "o resto
son Cataláns, Bascas e Galegas".

Castel·a o
un ano despois

Maura a fixeron!, cando afir·
maron tamaña "ca lú mnia". Pois
· nen curto nen preguizeiro, o embaixador espñol na URSS, José
Luis Xifra de Ocerin, protestou
meiante unha carta diante dos
responsábeis editoriais. "E non é
- para menos". Alegando que dita
Dicionário remltese aos dacjos do .
censo de 1979, e confundido o
conceito de cidadania ea de per-

Só .trinta persoas acudiron á misa comemorativa do. primeiro aniversário da
traída dos restos de Castelao. A única representación da Xunta ostentábaa 0
o Conselleiro de Cultura. Para que pudese falar Ramón Martínez López
tiveron que sacar táboas e ferreganchos e asi acercarse ao sarcófago. Esta é a
hora que lle están a dar; para isto é para o que d querian traer? Doutra banda·
os videos da traída dos .restos, sobretodo no referente á Arxentina, ondé
parece que a inda existen versións contraditórias, están agachados e non .
puderon ser visionados a inda polo povo. Na fotografía a carga policial de ha i
un ano contra os nacionalistas, durante a traída dos restos.

téncia a unha comunidade lingülstica e cultural. Recoñécendo, ademais, aos responsábeis do Dicionario o artigo segundo da Constitución español, que define o conceito de "español" e correxiu outros detalles.
O Embaixador cavilaria por
baixo ... "Pretenden eses señores o
dia de mañá pedir representantes
diplomáticos a nivel de embaixél·
da? ... criándose a embaixada de
Catalunya, ... Euskádi, ... Galiz·a?
Qué horror!" .
Pero non queda ai" a causa,
"tais obscenidades semánticas" seguen, porque "o noso embaixador" volve á carga aclarando que o
pico máis alto de España non é,
como se di no Dicionárlo, o Mul hacén, senón o famislsimo á. vez
que tur(stico Teide, en Tenerife
(Canárias), con 3 .718 metros de
altitude .
Vvolve outra vez, ao naso
"Ilustre Embaixador" selle saltan
os olios, e non é para menos, ma ti·
nando ... Acaso descoñece.n que dita Arquipiélago Canário pertence
1

a Espafía?, "lnsinuan talvez que
Canárias é Africa?" ... "Insólito".
. Máis adiante o Señor Embaixador enfráscase na liorta de que os
Cartaxineses non chegaron a ocupar a maioria do actual território
español, como afirma o Dicionário, sen·ó n só un tercio da Pen(nsu- .
la, · na sua parte Sul e Oriental.
· "Incultos eles".
Primeira conclusión do que lebamos talado, "España é diferente", pero tanto non, eh!!!
Outro alporizado seica foi o Señor Machais, do Partido Comunis- .
ta Francés, como sinala tambén o
artigo de marra~, dicinco~
"O erro cometidotpola pub!ica~
ción Soviética é semellante ao que
provocou unha irada · protesta do
Secretário Xeral do P.C. Francés,
George Marchais, en Febreiro de
1'984. Naque( entón-. un libro Soviético aparecía · en· franc~s sob o

..

título "A povoación do mundo"
sinalaba que- en Fráncia vivia un
82,5 por ciento de franceses e o
. resto eran Alsacianos, Bascas, Bre- ·
tóns, etc ... Parece ser o Dicionário
enciclopédio Soviético, ná sua última edición non repite o "lapsus"
que Marcha is calificou de "rid (culo e odioso".·

XAQUIN MARIN

As i1
quee
pre 1

soas

( O caso do "Embaixador español" é preocupante, mais o do señor Marchais non ten solución. E
é que con.tantas "Guerras dos Galáxias", agora os "lmpérios corítratacan".
Aqui pasa corno no Circo ou as
Feiras ,con aquel eslogan tan coñecido .de ... "Pasen Señoresn, pasen
... pasen e vexa.n os fer.iómer:ios da
Natureza ... o home ,que come tu rne, a muller barbuda, o home.forzudo, ... (e neste caso),, o Dicioná-
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Unha fi~ ~ vostede

Indultos
PHILP MANZANERA

nos generosos com um simples tenente-coronel bigotudo?. Nom
senhor. So mente os mortos e os
Polo visto. Melh.or dito, pol;lido
~~
l~
nos· nossos jornais "de toda la vi- .' demócratas s'eriam quem de nega r·
lho.
· da", na opiniom das mais re1uE . é que resulta preciso com---....;;:;-=====-;;;,...;;;.-·.....;;.;;;..;;;;;..__;;;;....;;;;.=·
.
cintes ·combinacons de sabres e es·
prender áqueles que nom pod·em
trelas do país, 'é preciso e conve~
evitar a ancestral reac<;:om de pre·
nien.te concede.r o indulto a aquetender convencer aos seus contrá1es rapazes tam simpáticos que
rios polo limpo e rápido proces~
num dia e num lugar do que si me
------------. _ _ _ _ _ _...;;.....;__...;;...=~
quera acordar qqixero11 adiantar
.dá elimina9om simples. -_o que _e
maisi E preciso indultar já a moi·
-lúdicos eles!- as festas do Anta outra gente.; a vándalos, álanos,
troido. .
,,
ostrogodos, a Atila, a Videla e
Pqr suposto, tais disposi<;:ons
companhia, a D. Augusto Pino·
';1 · -fr . J~s.
•
•
...Lignoro se hai que fazé-las ou
chet e; andando o tempo, a esses
~.v
"
·.· de·.;:_~ <""'·,.:, .no..m. ·poi~ co~du~t.o regrament.a·
rapa21es de Liverpool mata-latinos.
..
~---------------'
,,.
do- esJar;1am 1ust1f1cadas em aras
da -concórdia e para evitqr '~ esce- l iTódos, .todos eles, loitarom, finalnas eventu.a1mente chocantes" .e · mente, por umha bandeirá, po r
maus func1onamentos nos -carros . L1mha raza: por um povo, por um
mundo viril, sam -echeo de glórias
--~;.._
_.;...o_s_e,_~osta
~r~d~~mbate e fragatas último be- imperiais.
Somos os demais os que
nµnca estare'm os á suficiente altu·
E a m.in parece-me moi ben que
r~ para comprend~r tan.to empen·
' ·
•
·se fagam ·e stas peti<;:ons públicas.
ho, tanta grandeza.
'
Ao fim e ao caoo, se vam adiante
Claro que, pastos a pedir indu~
nom taríamos máis que estarª ú1tos para aqueles chulíssimos tn ·
tim íssima moda e demostrando
c.órnios de Fevreiro, eu, desde esta .
que as viages presidenciais tenhem
rua clo ol·homoh o que tamem P.e·
os seu valor. Porque, irnos ver.
diria de cora9om e que nos indul ~
Nom acaba de indultar Mr. Reatem a todos nós, de umha vez e--~------_.;.------------~~
gan, despois ' de 40 anos, a Herr.
para sempre, de todos ele?· Ou
Adolf Hitler?. Pois senhores, se inmelhor ainda; pido que nos indul·
dultam agora a aquel alemam baitem de todos aquel es que som. ca·
xinho, para quem é llem pouco
pazes de - pedir o indulto para os
doado que poda haver ainda os'su·
chut íssimos de Fevreiro. Tamem
ficientes reagans e indultos no que
resta de mundo, irnos ser nós me- ternos direito, nom?. De nada.

Esta' fim1ra, deseñada nolo
Seminário de Sargadelos
. -,. ) b d
Laboratono
•
e '. e a ora a no
· ·as de o· Castro,
de- Form

_Rode ser mercada agora. P-Or ..
. -"o'stede Son 1 000 untcas
, . . .:
nezas numeradas gue' o
'" ste..
-d d . .
..
_ROde reservar es e agora
·
-• . , d.
d1_n_x_1_n_
1 ou
___
telefonicamente a no's·
A Rarta do de orreos 1.371
___
T e1e, fono· . (986) .2 ·2 2 4 os
1

e

,

·

VIGO

- __
·M erca arte galeg_a_
, _ __
~~~--P-ara axudar a
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odesorae-marisqueiro .,
•"'.

de 140

Presunta. ·eStéÍfa
en ·Carril ·.

acusación de que o aliancista ~?blo Vi~que ~esfalcara 140,

~illóns de pesetas nunha conces1on mansqul¡!1ra, volta traer a.

actualidade este tema, que se encentra nun estado que se pod1a
calificar de anarquia. Venda de concesións, b_ateas ilegais,
furtivismo ... mentres a Xunta non ordena ax1etadamente o sector.

io da

'ªª·
ópezº
aéa
nda;
>nde
non ,
~ hai

· cesión · e indivisibel, estas pa.rcélas
non se poden pór a nombe dos compradores, polo que estes s(nte.nse estafados.
P.or qué vende lM.S.A.? Pela falta
de rentabilidade. lsto oi o que afirmaron persoas coas que talamos en
Carril. Esta concesión pertencia ao
antigo Patrón Maior de Carril, ainda
que segundo se afirma "tiña -moita
xente gorda detrás". Houbo quen nos
manifestou ·que· a causa desta baixa .
rentabilidade estriba "en que agora
xa norí se pode k de noite ao marisco. Mentres se podia ir todo ia ben,
pero agora neces(tanse dous anos para que medre o marisco e xa non era
rendábel".
Outra persoa comentaríanos que
"seria bon que te inteirases de se Viveros de Carril conta eon algun viveiro ou de onde traen o marisco" .
. Así parecen estar as causas en Ca-·
rril, mentres un informe de lnvestigacióñs Marisqueiras · afirma que as ·
areeiras non son as causantes da mortalidade.

Venda de bateas .en Liméns '.

\R IN

-

millóns

As irregu laridades no secto do marisqu eo son tan constantes e saen sempre directamente favorecidas as persoas patentadas que pouco importa
que Pablo Vioque defraude ou non
os 150 millóns de que foi acusado..
En todo caso será unha cuestión que
ha i que dilucidar xudicialmente, _Q
que si parece haber en "Viveros de
Carril S.A." son algunhas anomalías,
ai nda que estas podan ser cobertas legal mente .
Todo o mundo sabe que as parcelas non se poden alienar do total da
concesión , pero o que non está claro
é que os 24 sócios que comparen o
cámbio de domínio destas parcelas
no n sexan os seus proprietarios, por
má is que este cámbio de dom(nio
non se pudese efectuar~ daf viria · a
presunta estafa. E dicimos que non

está claro que non sexan os seus proprietários porque nesta sociedade lles
deron unha participación en proporción á da parcela adquirida. Este seria
todo o embrollo.
Pero as causas veñen xa de ·atrás,
cando a Industrial Marisquera ~A. lle
andaban mal as cousás e vendeulle a
concesión a Luis Falcón Peres·· ("Falconetti") ao que todp o mundo relaciona co contrabando, nomeándoo
como un dos grandes "capos" de Galiza.
. Esta concesión non se legaliza ao
seu nome, senón que se fai mediante
un documento privado. E por isto
polo que Viveros de Carril S.A.non
lla compra a "Falconetti", senón que
o-fai a 1ndustrial Marisquera, ao tempo que -divide a concesión de 60 mil
metros cuadrados. Pero como a con-

Mentres tanto, no -polfgonq que a
Xunta autorizou en Limém (Cangas)
estanse a vender as concesións debateas a seis millóns de pesetas, segundo pudemos averiguar en fontes sol_
ventes.
Este poli'gollo trouxo desde o primeiro momento unha.forte polémica,
xa que os cangueses ·negábanse á sua
instalación, pero ademais porque non
foron trasladadas para este polígono
as bateas de Redondela, senón que
estas foron levadas ~6 polígonó dás
Cies, e as que estaban nas Cies ao de
Liméns, no que parece unha clara
maneira de favorecer a certos proprietários, alguns dos cais · teñen o
· mesmo ap.e lido que algun conselleiro. ·
Adema is disto está o tema das ba. teas ilegais ... Un ·asunto complicado
para o que a Xunta só está a dedicar
a unha persoa. Mentres tanto na Xurita sucédense as presións tamén as recomendacións: _en Carril un dos que
máis está traballand_o é Alexandre
López Lamela.
A.E.

1,'

REAL

ACADEMIA

GALEGA

!OfC\dAOA º'ICIAI f>()t lfA\ Olcar'ro
Ot 7J 01 AGOS-fO DO

1~

A COIUÑA

DOR MARINO DóNIDA ROZAS,.MIEMBRO NUMERARIO DE LA REAL

ACAllEMIA

G~LLEGA

Y SECRETARIO DE. LA·.MISMA

. CERTIFICA: Que con arreglo a la normativa
of:ktal vi; ente,la correcta
ga de

v ~rei6n

galle-

ee la de· - - -

y para que conste y ~ petición de . . . . . . .

_

,,ex¡;i-

"o l': presebte en La .C oruña a áie't-e de ju _

nio de mil noveci <Jn ~ .o~ 0,che::ta 'y cinci;.-,

¡i~~ l~/~7

-

{..~

--

\.....

-

Un leitor ren:iítehos este documento, debidamente an~n i mizado, sobre a
actitude das "autoridades lingüísticas ·galegas". Expedido despois dun
· cursiño de galego da Xunta queresera mostra definitiva dofondodofondoda
cuestión nqrmativa. Si, a normativa oficial do documento é da Real
Academia Española.
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Vigo e··F errol
totalmente paralizados·
Ca-r a
de nena,
corpo
de muller

Vigo e Ferrol estiveron totalmente paralizadas durante a folga que
tivo lu_gar odia 20 en todo o Estado, como protesta pota reforma
da S. Social. O paro no resto de Galiza foi moito meno, - ·
destacando a preséncia policial en Ourerise e o "secado 'aos
·
piquetes en Politevedra. En Lugo este papel cumpriuno a policia ,
municipal.
·
.
.
.
As manifestacións celebradas tiveron menos participación que ·.
noutras ocasións e os incidente~Hexistados foron mínimos; en
Vigo foron detidos 10 traballadores e outro traballádor mais en.
·
,
Arousa.
.

po.la tarde . concorreron u nhas duas
Os sectores máis influ(dos pola folga
xeral do dia 20 foron os transportes e mil persoas.
as grandes empresas·, xunto coas cida. des de Vigo e Ferrol que ficaron ab- "Secado" di;i policia en Pontevedra
M. FERNANDEZ / M.V.
solutamente paralizadas.
·
Précisamente na cidade viguesa foi
·
·
onde se rexistaron os meirandes inci- En. Pontevedra a incidéncia da folga
"Esa cara de chiquilla/ ese cuerpo
dentes desta xornada de folga, ao de- foi escasa, senda o sector máis afecde mujer / esa boca que me evoca,
ter a nove •persoas frente ás portas da tado o do transporte, tanto o regular
el calor de mi niñez'".
factoria de Citroen. Outro obreiro que sai da es.tación de autobuses coAs letras das cancictns, non como
máis seria arrestado nas proximidades mo o escolaf. A'este grérríio hai que
interpretación literal pero si como
de El Corte lngl~, arn;-iacéns que con-· . unirJle ·o dos obradoiros de rep.araindicativo, serven para recoñecer
taron cunha gran protecci an policial, .. · cións .. ·que pecharon perante a prealgunhas das tendéncias dós meios
conxuntamente con Alcampo, 0 que séncia de piquetes informativos; Lode comunicación cara a nós, os
lles permitiu abrir as portas. Este fei- ' go as FOP dedicáronse a facer unha
moldeábeis e IJerversos humanos.
to foi ·condenado por vários peque- auténtica "marcaxe" dos piquetes,
Falamos aqui do interes que tenos comerciantes por cohsiderarense non separándose deles nen ao sol nen
Os sindicatos coñvocantes da folga En Ourense escasa incidéncia
" ñen estes meios por imbuimos e
discriminados con esta medida. A vi- á sombra. Este "secado" produciuse
xeral vanse-querellar contra a policia A incidéncia da folga en Ourense no·
requentarnos, aos homes, con moxiláncia policial foi menor que nou- polas críticas qli~ o goberno recebera
municipal de Lugo por impedir infor- touse pola maior presencia policial na
delos femininos completamente
.tras ocasións e a inércia de anterigres nas anteriores folgas por parte dos
mar aos piquetes. O mesmo corpo xa cidade, así como pola Garda Civil
formados -macizos- de corpo e
movilizacións fixo que os piquetes ~mpresários.
infantilizados de testa, ou, dito
o dia anterior ·multara a unha carava- que controlaba os acesos ao Polígono
case nen tivesen que intervir.
na dé coches que anunciaba a movili- de San Cibrán.
doutra maneira, con face de nena.
A manifestación desta cidade foi a
Lembremos, senón, o desfile de
. zación. O paro en Lugo foi ·escaso, a
Unha retención en Arousa
A manifestación foi moi reducida.
meirande
das
celebradas
ese
dia
en
pernas e de montes de vénus
non ser en Frigsa e serv(cio de limpeResaltar tamén nesta xornada os
Galiza,
congregando,
segundo
a
poli-pornografia para consumo masiza dalguns centros e a recollida de li- ataques da UGT a folga, por máis que
Na comarca de Arousá a incidéncia
cia
Municipal,
a.
unhas
10.000
pervo- que facia o programa 1, 2, 3; · soas. Moita ·xente preferiu pasar o dia da folga estivo nas grandes empresas
>co.
se viñese manifestando · contra a re-as que correspondian unhas caras
Ná provfncia rexistouse paro nás forma das pensións, asi como os ata·
como Larsa, Peña, Otero, lvecar. .. ,
nas
praias,
que
estiveron
abarrotadas.
que parecian, ás veces, de alegres
grandes empresas, como Exminesa~ ques en Vigo á INTG por "sectária"
mentres que o paro notouse menos
adolescentes.
· Oural, M~gnesitas e Benquerencia.
ao non acudir ás manifestacións.
na actividade comercial e cidadana.
Paro total en Ferrol
.. Nesta bisbarra tamén foi detido
Esquema semellante foi, desde
un traballador €lo Plan Marisqueiro
hai tempo, odas vedettesde musiO paro tamén foi total no Ferrol, on- que quedou én liberdade !ógq de
cal, de revistas como Play-Boy,
de os estabelecimentos xa non abri- identificalo en comisaria.
·
etc. Corpos de "eres toda una mu ron pola mañá. Comércio, transporA manifestación asistiron sobre un
jer" e caras que, pola curta idade
tes, indústria e ensino secundaron to- cento de persoas.
·
que aparentan, fan pensar nunha
talmente a convocatória de folga.
mente infantil, suxeridora, polo
A incidéncia foi menor nos munitanto, de irresponsabilidade e pou,c(pios
' non industrializac:los da comar- En Santiago o transporte foi o· máis
ca capacidade de decisidn . Go-gos
·
·.
ca,
ainda
que a adesión dos transpor- afectado
que, ademais, dan "grititos", mótes
ao
paro
resultou
un
factor
detervense con acenos inocentes e insiNa meirande parte dos sectores
ba, senón a cuarta, e, o que alguns
minante.
En Santiago o máis afectado foi
nuan todo, menos intelix~ncia.
produtivos galegos a Seguranza
consideran como · feito negativo,
Os . FOP custodi·a ron alguns · cen- tamén o sector de transportes. ParaliSocial en si, pero sobretodo as · en Vigo e Ferrol converteuse nun
A vista esta'. Qué mellar obxectros de traballo como a Cerámica zouse -o aeroporto, estación de autopen~ións, foron vistas moitas ve- ,
acicate para que o paro fose total,
to dunha seducción morbosa qae
Santa Rita de Narón, empresa que xa buses e de ferrocarril.
ces como unha cousa caciqueada.
xa que os comerciantes tiñan a exunha infante cachonda e candoronas anteriores folgas se mostrara re- ·
T amén se sumaron ao paro empreO Cacique ou abogado, xa sexa no
periéncia das anteriores.
sa?
misa ao peche.
sas como -Rodolfo Lama e Fundicampo ou na cidade, tivo nas su as
A actuación o dia 20 de piqueA
manifestación
que
se
celebrou
cións
Franco,
asi
como
o
centro
da
Pero, ás veces, tamén cómpre
mans resolver o problema eón este
tes foi mínima. Tamén, esta vez, a
TVE. Houbo tamén paros parciais
falar dos comportamentos da neorganismo, 'ao que un estaba abripresencia policial foi moito me·
nos centros sanitários.
na, a respeito do espectador.
gado a cotizar pero no que, para
nor, ainda que se evidenciou un
A
manifestación
asistiron
unhas
Amar á nena pode xulgarse como
receber as prestacid'ns, había que
dado importante: a primacia que
300 ·persoas.
·
"perverso". Mais que a nena ame
valerse ás veces das amizades, dos
o Goberno lle dá á defensa dos
Nesta · comarca hai que reseñar
ao carroza desde a. sua inxenuidapeqúenos ou grancles regalos das
sectores pl:ldentes • por pór dous
ademais o paro de Picusa en Padrón.
de é reproducir na muller, en escomisiari's aos abogados, etc. '
exemplos, en VigÓ, El Corte Inpello, algo do non resalto no hoEsta diferenciacian, unida a
glés e Alcampo estiveron verdadei·
me feifo e direito.
que ·en Galiza só o 63 por cento
En Pocom~cq_, o maior índice de par·a mente copados pola policía.
ro.de A Coruna
·
da povoación activa non conta co
A · baixa participación nas maO amor, morboso, do pai cara
amparo da Seguranza Social, tiña
nifestaciór:is tampouco debe de ser
a tilla é maior cando a satisfaccidn .
· .que marcar dalgunha maneira a
esgrimida\Para restarlle incidéncia
O poi (gono de Pocomaco, as 'panifisexual do adulto, xa sexa por mofolga do 20-X. · ·
á folga, tendo en cpnta, ademais,
cadoras, Tabacalera e en menor metivos externos ou debido ~ propria
. A sensibilización contra este
o bon día e a chamada da praia.
dida 'a Grela e Bens, foron os sectores
neura, é insuficiente.
proxecto existe, como existe -ta, Por último dic~r que a folga en
máis afectádos pola folga en A CoruDiso aliméntase o consumo
mén contra a propria conceición
si ti·vo un, claro ooritido· estatal,
ña. Renfe, Telefónica e autobuses
erótico dos "mas media", cunha
actual da Seguranza Social. O que
funcionaron con servícios mínimos ..
que CC.00. foi quen levou os mé· _vida sexual reducida ao débito
non existiu, nen existe ainda, é
Tamén nalguns grandes armacéns se
ritos e deméritos no seu pulso parconxagal s~manal.
unha boa información' sobre a Rerexistaron paros parciais.
.tictilar co.:,goberfla. e.. no pulso in·
.
forma.
A manifestación asistiron unhas
terno entre ·os djstintos sectores
Nesa situación, o berro de gue·
Outra
das
variábeis
que
!1ai
que
mil
persoas.
·
doPC .... , .
'
rra non pode ser outro que o que
ter:, en conta_'flesta folga E!·a de éfue
di' "quen te pilJar~. filliña!".
A.E •.
noh era a primeira que se ' celéb~aOs ~i1_1dicatos queretianse cont;a a
1

Unha folga estatal con
-condicionantes galegos
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-l~~OBME

Refórmá
e
Estase discutindó .no Congreso o proxecto de "Reforma das
Pensións", polo trámite de urxéncia, co cal, él menos que o PSOE o
reitre, para meados de Xullo quedaría aprobado. Este proxecto é
posibelmente o mais contestado dbs que leva apresentado o actual
goberno, e significa un· important~ endurecimento nas condicións
de aceso ás pensións, tanto de invalidez como vellez, así
·
corrio unha rebaixa no valor das mesmas.
.r

impor o PSOE. As contrapartidas,
son todas para o gran capital: disminución das cotizacións por Seguranza SoCial, e abertura dun novo negócio nos Fondos Privados de Pen. sións.

vai poder pagar 13.000 pesetas ora; adE
mes po~ Seguranza Social?, xa qu or matri
pretensión do goberno é iguala
apaga
cotización de labregos e traballa
stas e P
res autónomos, detrás dunha fa
ultimas
política fiscal igualitaria e soci nos que
mente insolidária. Esta medi ativo ent
A- incidéncia sobre Galiza
igualar ·as bases de cotización
ista co
MANUEL MERA
distintos réximes, é unha das me o do go
Neste contexto xeral, de medidas
entregúisfa; agora moitos deies, andas "agachadas" das que falába m trabal!;
da contrarreforma, ternos que ubicar
te as consecuéncias, ciscan bágoas
no segundo párrafo deste escri
a Galiza. A tal ponto que, inclusive,
de crocodilo.
·
como parte da reforma, ou
impedindo que as "Medidas UrxenA contrarreforma na Seguranza
contrarreforma en termos de re
So~ial forma parte dun conxunto de
tes de Reforma das Pensións" sexan
Qué e a contrarreforma da sedade, e sen dúbida a quemáis dan opodem
.medidas máis amplas: perda de valor
aprobadas polo parlamento español,
guranza social.
ni'!el numérico está causando is afecta•
a nosa nación poderia estar en pouadquisitivo dos salários; flexibilizaGal iza.
ciQn da xornada, despido libre, subcos anos ·con máis da metade da
· A co.r itrarreforma da Seguranza
s último
Calquer medida en matéria estiverar
povoación sen cobertura da Seguvención aó$ empresários por contraSocial está cQn$tituída, na práctica,
tación, eventualidade laboral como
ranza . Social. Xa hoxe de 1 .150.000
Seguranza Social, Laboral, etc., t unha ra
por várias medidas anunciadas:
persoas activas, apen'as 727·.ooo esmod~lo ... que foron aprobadas polos
que ter en conta as particularidad trabal!;
-Reforma Urxente das Pensróns
últimos gobernos españois nunha
tan afiliadas á Seguranza Social: o .~ históricas, económicas e mesmo e do todo 1
-Foñ ~dos Privados de ·Pensións
63%1 . clara agresión as conquistas obreiturais dunha nación, a aplicaci Banosp
-Leí µe Sanidade e oulras que
ras conseguidas através de moitos
mimética de leis en distintos país respeito
Gran parte da povoación de GaliagachS1dva_rnente estanse aplianos de loita e sacrifícios, e que
za son pequenós agricultores cunha - pode provocar, e neste caso provo valoriza
canqq·:
_
-~
teñen como finalidade aumentar os
situacións que máis que negativ abanda.
economía de subsisténcia, traball_a-Dismi.nucióri da cotización embenefícios do gran capital.
xa poden ser destrutivas de teci ns de a1
dores que malviven da pesca ·cunha
presarial á .Seguranza Social
Estas agresións aos traballadores
dorna, ou que axudan a familiares . social e da mesma supervivéncia berno, e
-Aumento das cotizacións do
.asalariados, .e inclusive. aos pequenun pequeno negócio ou indústria · amplos sectores da povoación .
Réxime Especial -agrário por
que es1
nos produtores agrícolas, mariñeiarte.sana!. A esta situación, produto
coAta _própria (censo) ·
gran r
ros, indi.Jstriais e comerciantes, estada nosa dependéncia colonia 1, ternos . A alternativa ~ara Galiza
1tivo, co
-Deterioro da Sanidade Pública,
i:;e levando a cabo, segundo o mesmo
que engadi~ a economía sumerxida
ogoberr
aumento - das contrafacións a
A resposta ás medidas Urxentes O7,5% E
goberno español, 'coa finalidade de
(o que conleva traballadores sen afiCentros de Sanidade· privados
Reforma das Pensións non é, n pensioni
"equiparar a nosa normativa laboral
liar) fundamentalmente en sectores
(concertos).
pode ser, unha resposta simple valor ad
e de Seguranza Social" á situación
como a construción, hósltelaria~ conPor tanto, as Medidas Urxentes
este único aspecto da contrarref
da Comunidade Económica Europea.
fección é madeira. En números de
de Reforma das Pensións .son un ha
ma da Seguranza Social; facelo
Estas éonqu.i stas foron arrebata1.050.000 persoas ocupadas no
pequena parte dun conxunto máis.
como dicíamos no apartado anteri
das aos traballadores polo gran capi'- . aniplo de medidas que teñen c9mo
senso estrito da palabra, nada meseria sanar o brazo mentres se g
tal mediante .o "consenso e o Pacto" , finalidade privatizar · g-ran parte da
nos que 210.900 son "axudas famigrenan as pernas. A nosa respo
das forzas sindicais españolas, paliares", o resto, até 727.000afiliados
Seguranza So.cial, reducindo a partitronal e goberno, que.vendaron meá Seguranza Social, "non se sabe", . ten que partir da necesidadede qu
cipación pública áo carácter asistenconxunto da povoación estexa pro
diante os "Pactos Socigis" parte désO aumento da cuota ~mpresariar
cial primário na sanidade e a coberxida en matéria de Seguranza Soc
tas mellaras; e facilita·ron o camiño . tura de casos extremos en matéria
agrária -hoxe xa. un labrego paga
(invalidez, xubilación, sanidade,
para que o gran capital nos despoxaunha media de 6.000 pesetas-mes
económica (cÓbettura . mínima nas
nusvalia, etc.), e que nisto non
se doutras. Os Pactos da Moncloa
para un ha · média de ingresos de
pensións, asisténcia económica aos
poden primar os critérios econó
firmados, entre outr.as forzas, polo
200.000 pesetas ano no sector-vai
vellos sen recursos. minusválidos,
cos sobre os sociais. Por iso é q
PCE e o PSOE (apoiados por CCOO e
traer consigo a desafiliación dos traetc). Este modelo, insolidário, privanon sóio hai que oporse ao proxe
· UG!) foron o limiar desta política
balladores do campo. Qué labrego
tizador é o Que nos está intentando
de pensións,. senón que ta ~é ~ ategoria 1
disminución das bases de cot1zac1
empresariais no Réxime ':<er~I. e ____
aumento· da base de .cot1zac1on
1
11
réxime agrário por conta própria (
Ida de
Tope máx. salarial
Revalorización Compat. con salario
Período de co.t izac.
11
. lo menos en Galiza).
Coidamos que este é o momen1----15 anos
Anual
Con .reforma
oportuno para dar a batalla por e~.t
65
E. ESPAÑOL
SI
automática IPC
No
'
tres
aspectos, xa que dalgun xe1t
·1O anos
Sen reforma
Decisión g1:1bernat.
oposición de "todos" á reforma d
pensións provocou unha·gran sen.---Homes, 65
Obreiros, no
Autómática IPC No, con excepciones
BELXICA
Nengun
bil'ización cara o tema no conxu n
. ::
Em¡:irégados; si
Mulleres, 60
da povoación e pode unir soli~ar!
mente aos traballadores .dos d1st1____ .
DINAMARCA Nengún
. Automática duas
Sí, con excepcións
tos réximes.
ia
.· veces año ·
Pero non nos podemos content a
coa oposición a estas ~edidas en .: : : : : : : ~
180 meses
·sí
· podería ser doutro xe1to dado q
inch,.1si.wa sen .~l~s ,granpa,rte da p
GRECIA ·
4.050 xornadas
Si, con timitacions
voación galega · está desJi)r0tex1
pretendemos un ha re~orma que te ".'·:o'; . ~. 1
.
en coñta as particulandades de Ga v1a ; ,_. ,, ._,
Sí .
FRANCIA
Nengún
Se,mestr. por decreto
80
Sí
ia e iso só é posíbel se ternos capa
da de para . poder lexi.s.lar sobre.
IRLANDA
156 coti.zac. seman.
65
Normalmente anual
Non
maté ria, así como plamf 1car ~ xesti
nar a Seguranza Social, dalt ~ co
ITALIA .
Homes,
.60
15 anos
' Automática catro• . Sí, 35 m~ínimas
signa de: una Seguranza Soc1al g
: ·.=-n veces ano
·
Mµlleres, 55
lega e para to~o·s.
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LUXEMBURGO··

1 .350 días de segJh;i
para obreiros; 50

65
65

Nengún

65

50 cotizacións
semana is.

Homes, 65 ·
Mulleres, 69
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meses para empregados

~ ~

~Sí, as inferiores a
salárici mínimo

'' .,. ' Ad<itptación a
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'· - No cadroi númer-0c1 reproducim ·
. ' situación ··actu~l . P,a~a a. ced~r ~~
. pensión_.¡:>or xub1.~~c1ón, ·ou- inv~ 50
J~ o pr,a>.cecto dp~ gob~rno do ur ' ' ' 1' ' • •
' · Podemos ver que o sistema end
se enormemente, tanto no per 101
.
de caréncia mínimo, que Pasda d~a
15 anos, corno no~cálci.t1o ·-ª ----·

ª

Sí, r.educindo:.
a ·pe_nsión

----J a

______________
·r....,
' " " ' - - - - - - - - . . - - - . . . - -........

N. 273 / 5 DE

-· En qué consiste a·'refor,ma d
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sumar ao anterior. A respeit'o disto,
ora; ademai~ desa.parece a
.Social n~n cobre en Gal iza: mái·s qu~'
"El País" publicaba o 19 -de Maio
or matrimónro e frllo (paga
o 63% da povoación activa. Estamos ~
apaga mensua l por espos~ . . pasado un artigo no que facia refefrent~ a un sis.tema que marxina xa
réncia a que o goberno pretendia
stas e periódicos rer:>roducrhoxe a gran p~rte da · povoacióñ,
aforrar 150.000 pensións nos próxiúltimos meses multrtude de
sit.uación que pretende o goberno do
mos tres anos.
1nos que se facia un cá.lculo
PSOE manter e aumentar: Non
O goberno pretende, mediante o . podemos pois aceitar os argumentos )
ativo entre o que cobrarra un·
endurecimento do sistema: aumento
ista co sistema actual e co
peseteiros e insol·idarios que empre-·
os ·do período de caréncia, eliminación
ga o goberna" para "vendernos" a
0 do goberno, en ~odos _
da invalidez parcial, das pagas por
traballador cobran~ __morto
contrarreforma. acidentes non invalidantes, auPero ademais, é qüe. tanto este
mento dos ·requisitos para acedera
goberno como os antérióre.s, foron
unha paga por acidente ou enfermequeri lle fixeron buratos ao barco
opodemos ver, os traba llado- .dade non profisional, etc.,· privar a para que non·aboiase. Cómo ia á non
estes traballadores dunha pensión, a
is afectados van ser aqueles
ter déficit a Segurariza Social,
s últimos anos da sua vida isto, o PSOE chámalle "aforrar". cando os seus principais ingresos
1téria estiveran en paro ou de baixa
Concretamente· pretend.e "aforrar"
son as cuotas e llaixouse a base de
etc., t unha razón, pero inclusive
sobre 1 billón cincocentos mil
cotización empresarial én cáseque
ar idad traballadores que tivesen
millóns de pesetas nos próximos ·8
5,2 pontos nQs últimos ·5 anos?
!SffiOC do todo o período durante os
anos; páralelo · a isto, e sen ' esté
Cando a <defraudación á S~guranza
plicaci 8anos perderian entre o 11 e mesmo critério aforrativo, máis ben
Social polos·e·mpresáries xa ronda 1 1
>S país respeito da situación actual.
todo o contrário, rebaixar as bases de
billón 40 mil millóns de pesetas?
provo valorización das pensións,
cotiz~ción aos empresários, e au- Por otra banda, o PSO~ di que con
egativ abanda, sera de acordo coas
mentar ·a _s ubvención vía presuposesta medida· ségue : os ·mesmos _
le teci ns de au mento do IPC feitas
-;
tos.
critérios que -o resto dós estados dá
·éncia berno, o que na prática vai
·comunidade· Económica Europea; ,.
ión.
que estas en poucos anos
Algunhas consideracións sobre posibelmente nalguns es~ados eurogran parte do ·seu valor
peus haxa un retroceso en .matériéa
os argumentos do PSOE
a
itivo, con cretamente o ano
de Seguranza Social, perntemosque
Calquer estado debe asegurar aos
ogoberno previa un aumento
ter, en conta que estes países;gastan
seus cidadáns como mínimo, nesta
o7,5% e resultou un 9%; ese
en Seguranza·sociaf moito máis que
época histórica, tres aspectos da sua
pensionistas xa perderian un
o Estado español. O ca~ro 3 reproduvida:
seguranza
social
(sanidade,
valor adquisitivo da pensión . .
ce tanto a tendéncia como o gasto do
vellez, . invalidez, minusvalia, etc.), . PIB en SS. acíamos referéncia no prieducación e traballo. Hoxe no Estado
partado deste artigo a que a
Estamos, polo que se pode ver,·español, e concretamente en Gal iza,
nas pensións era un dos
moi lonxe da Europa Comunitária. :
o
paro
chega
a
cotas
alarmantes,
s máis negativo do anteproconseguir facer un estudo superior e
ero non o único, e talábamos
Unha breve comparación con
inclusive médio é causa de ricos, e
·o endurecimento do sistema
outros Estados ~úrop~us
por último o sistema de Seguranza
ro dos aspectos que se debia
Como podemos ollar no cadro 5, a
situación na Europa ocidental é mais
f. 3
favorábelo que no Estado español;
'conó
· Unión Soviética A xubilación Penosidade no traballo
concretamente, en estados como
)0 é q
ltália, cu'nha renda per capita non
proxe
Edad de retiro
Antigúedade
moi superior, as xubilacións sonaos
tamén ategoria de traballo
60 anos os hc;>mes ·e aos 55 as
Jtizaci
Homes
Mulleres
Homes
Mulleres
mulleres, cómpren 15 anos de .cotisocialistas. Secadra chame a ateniral e'• r--~~~~~~..:._~~~~~~~~~~~~~~~~
zación
mínima. En casos como Frán:1ción
ción que o_tempo mínimo traballaéfo
1
45
50
15
. 15
cia a idade de xubilación · é aos 60
1pria (R
11
necesário $exa superior ao do Estado
20
55
50
20
· . anos, hai unha asignación mensual
111
55 .
español e ao resto dos estados da
60
25
20
por
fillos
que
varia
entre
as
3.000
iomen1a-~~~~~~~~~~~~~~~_:._!__:__~~~.::,.._~~
Europa capitalista; ternos que ter en
pesetas e a.s 32.797 ao mes, segun- · conta que nos Estados socialistas
>Or es.t
do sexa por 1 ou·4 fillos, unha prima .
n xeit
todos, absolutamente todos, os trapor --•lactán~ia, durante 5 meses, de
fma 'd
·f.
balladores teñenasegurado un posta
1ns en,im-~~~.....::..,~~~~~~~~~~~~~~~~~_..!..,~~
807-pesetas rries; bon?s deleite, etc.
de traballo, polo que contar eón 20
onxun
ldade de retiro
Antiguedade ·
ou 25 anos. traballados é algo nora campa.ración -a facemos cos
olidan
mal. Situación moi diferente á que
Estados
no
Leste
europeu,
as
difeMuileres
Homes
s disti
ternos
en Galiza, '!nde gran par}e~?S .
rénoias
son
máis
grandes,
e
non
.--~~~_.:._.:.~_.:._~...:_~~---"'-,,-~~::__..........:,~~__::
podia ser doutro xeito xa que é por ,. traballadores .realizan durante a ·sua
Jntent ª.... ·· · ·.. . . . . . . . . . . . . .
60
·55
.25
todos coñecido que a filosofía de __ vida laboral múltiples.. actividades
a .. . .. , .• ,.· .... ....... ...
60
55
20
sen ningun tipo de- cotizacióñ (activi-.fó'mdpj dos paíse.$ socialistas cimé.nas e n ..... "... : .. ·..... ·.. -. . : 1
6560
· 25
dades •agrárias, '~chapuzas" activi_tase aon só nunha distribución máis
~d~a
65-.. :
r: 60 ~ ~--~-..:...J.5
dades sumerxidas, etc.) QU ben están
. jgualitária .da riqueza, senón en asegurar traballo, educación e cobertura· . no paro; conseguir nestas circuns¡
táncias acumular 1O anos de cotizasoci.a.1 a tosa a povoac.ión. . ·
ción é dificil, · 15 anos praticamente
.
Se
callemos
por
exemplo
a
Unión
;capa '"': ,._ "··.
·';
imposíbel para µn enorme colectivo.
.Soviética, ternos que destacar que a
sobre
. f.6
..
.
En todos os estados socialistas ·
idade de xubi'lación depende f:io tipo
. Gastos ·da Seg1:1ranza Social en % do :PIB
exesti
de traballo, segundo sexa: moi peno·- ..:falta man de obr.a, por iso se
(précios d.flt roer.cado) .
li a co
iñ~entiva aos pensioñistas para que ·
.
so, penoso, QU ~nor·mal. Asi, ternos
,cialg
· .,, .
.,
Crecimientb anu~I
-sigan
traballando; se se ·trata de ·
·
que
para
aqueles
que
traballan
baixo
,1981 _ _ _ ___,___
enxeñeiros perden a metade- da
terra- e -con alto risco, os anos de
pen_s ión, no caso ·de ser obreifos .
r . . .· -servicio necesár<ios disminuen en 5·e
n~ da
cobr an to.talmente esta, ademais,
en 1O a idade de' xubilación. Para os
por suposto, do salário correspQn~
--cegos-e alg.uns disminuídos·físicos a
dente (na U~SS).
eirnos
· '-a.nti-güedade disr:ninúese er;i. 1O anos
· a un '
Sobre este tema, e en matéria de
r-; · así-·Como a idade de xubi'lación. A
1valid
comparacións, poderfamos-encher
- -· idade-de xubilación normal dos ho> pSO
mo.itas .páxi nas; esa non é a nosa
mes na Unióri Soviética é aos 60
endur
intención, queremos, simplesmente,
anos .con 25 de trabaUo, e 5 menos
pe río
provocar no leitor uri interés polo ·
en ambes casos para as mulleres. A
;a de 1
tema e un coñecimento amplo do
táboa número 6 amostra cais son
Qabª.-------~,~---~-,~~~~-~~~~.'~'~:~·~"·L~ ~-'.~?~~ 1~_a_d~é~~:d~e-re~t-fr_o__;~.,;;;.............._A"=-nt~ig~u-e_d_a_d_e~-;:;-• estas esixéncias no resto dos países mesmo.
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-t Aos 155 a nos_..,.

+ Esta r a.filiado a
+ E1.im nase o requlSeg . Socia~ no insito.

Requisitos:

tre de a ubilarse.

,

+ Periodo previo de
cotizac i ón de 2

+ Periodo prev i o de
cothación de 2

a nos nos · ult i mas 7

1

1

anos nos Ültimos 8
de vida. labo r a.1.
+ ler cotizado 1.m in!+ ler coEuado un •!
n imo de 10 ·•nos.
nimo de 15 anos .
Cuant!a e cilculo: - + 2 anos e scoll idos + Collensc os B ult!
,
po lo arec:t11.do de e~ mos a.nos. Os 6 pr.!._
t,.e os 10 últºimo s.
rneiroa actual.han B. R . = 2 4 128
se polo I PC. os 2
restantes deixansc
no s eu valor ~Ófni 1'111.l. B,R, • 06/ 1 12
+
Po,.
Decreto
Lei
+
Au toma.tica, ascgun
Re valc ri:r.ac ion :
o ca lculo do IPC
para o pr óx imo a.no
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+ S uprimese o r c~ u iSe g . Sacia l.
sit o.
+ ier cotizadcs 5 a- + En edade meno r de
no s durante r,s 10
26 anos : te r cotiÚltlmos.
u.do a mita.de de nde os 16 at~ a invalidez.
+ 111&.ior de 20 a.nos:
Te r cotl:r.ado 3 / 6
entre os 20 anos
e a invalidez . Corno min i mo 5 ano s e
3 nos ülti1110s 10,
tl!ndo se en canta o

mi.dino de 1!) anos.
+ Para ter .dereito

1 IndeinniZac i ons a:

tan +Segundo o barell'Q.

t o a lzado:

1 Cuantía,

e ca lculo:

-

+ Oive r•as formas.

*-

Absolu ta. e gra.nde
InvlÍl ide:r, ¡ ne•ce
sario te r coti:rad0
115 ano s ... Non i ne cesar io estar de alta •
+ EilMinaciÓ n nos ca
sos de. lesión• per
manen tes non . in.,a!

+ º~ ""esmo siat•- d•
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· ·IJ1gun11as das·reaiizacl6nsdacOnselle1íada ·Presidencia no a_~o.1984 ·

de prensa,. cafelé,r·í~;~-~~.)ious . _ ; ~/A·-· posta _e n marcha da; R.adio _
SAN CAETANO, ;UN ·.·
, , .sálóns ·de actos de 300 -metros «' ·s-upux·o ' o acondicionarrferúó do ·. ··Pa~a~ete de San Ca etano~ -~ onde::-:? . COMPLEXO PARA UBICA·.~~a__d_ra_d_.:..9_s_·ca_d_a_u_n_.-_-. _,_- :-~--__: _-_-=<_
·~ __
·. •está instala-do o centro erriisof de LAXUNTA · , ·
· 1200MÍtLONS.PARAA
· F:M·. e cinco centros r·eemisores · .·
· q'ue cobr~n a maior parté dá.nqso_.... · .
.
POST
A
EN
MARCHA'DA
Tódol os ·depprtame~-tos guber· 'territorio: ~istral; Bailadora-; .Oóy, . .REDEAUTONCíMICA BE'
namehtais galegas estarán reuni-. maio / Xesteiras e 1'1~c;la. '_.: _
RADIO ET-V ~AL'EGA
dos nu11 só compl.exó,· p~ra o ·que
xa .e scomenzaron as obras de re-20 MILLONS ADB'c~ADOS 'A
A "posta en ~archa- da emi.som
habilitación e acondicionamento
~
, DIFUSION DA i.INGUA
dos edificios de San Caetano; con · de Radio se rviu ·para ·que -Galicia
GALEGA NOS MEDl.OS DE
conte cun medio' de comunicavistas -á insta~ación defini.tiva de
ción
que
emite
íntegramente
a
COMUNICACION
tódalas Consellerías. As ob ras hai
súa
,
producción_
en
galega.
xa case medio ano que se iniéiaCúmprese ·asr unba das permisas
· A · Consellería da· Presidencia
ron e inclúe'n a construcción dun
culturats
recollidas
no
Estatuto
de
/ adicóu, nos Presupostos ·de i 984,
novo ed ificio na parte posterior
20 _m illóns de .pesetas á. «Difusión
de Sa.n Caetano, có que se com - . Autonomía, no ·seri~o de recuperar, fomentar e educar na lingua
pletarán cinco edificios e un total
da línguá galega nos medios de
materna. Asimesmo, .a Xunt_a da o
de 39.459 metros cadrados de
comunicación -social". As axudas
primelro paso, im.portante, · que
,superfici~ construida . .
para ó fomento do galego foron
s.ervirá de exemplo ás empresas
de dous tipos: Un ha campaña puperiodísticas privadas · para que·,
blicitaria na prensa di~ria e na
cada vez. máis, aum~nte o usq do
radió, e a concesión de subvennoso idioma. ·
cións a fondo. -, perdido, funda. o mesmo se poderá dicir, . no me~~a.l_men~e ~~ra radio ~ publi·- seu momento, do centro de procac1ons periódicas non dianas.
. ducción· ·da. lelevisión Galega,
ademáis de servir de alternativa ás
.·SUBVENCIONS DE CASI 500
· can les ·actuais ·do Ente Público _MILLONS PARA VIVENDA
RTVE_, ·~6mplement?~d9 un aba-.
. ~URAL GA\ EGA
no de posibilidades e opcións. ·
., _ __.;._ _ _ _ _ _ _ _. - - - - - -·.
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A nova concepción administrativa destes edificios . en 1920 e
,.
. adicados nouti"o tempo a cuarteis
~ e posteriormente a Escola de Xordom udos, fixo' preciso a realización de labouras de demolición~
~~11;r~~~;~;..¡: -alncfa -que non af~ctJrán á estruc-

O

;.. ftrr~ ext~r~or da~ >~~~ st~.U f d6ns,

que exper_1menta~áJf un1c~mente
obras de limpeza. - ·
:
~:
O edificio central diante_iro,
8 •destinado prev.isiblemente a Pre-8,: _ ., °' ; ~ idenci~, terá un gran vestíbulo
~:,·''· "' que al_
b ergará. serv!cios-- c~omúns ·
i,
de correos, libre ria_, t~l~fónos,
,
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-· o~spois da Reguladón dos Pa- .
trohato_s provinciais para..á f'Dellora da v·ivenda rural e o traversó
d~stes órganos~ ·a Conseller.ía da
'_ P.r esidericia concedeu axudas por
· un total de_475.281..790 pesetas,
adicadas a contribuirá mellora do
, , _medio · rural · gal ego: '9br.a~ -, 'de
- - ~.;,:cons-tr:ücción ·de . eq.uiparn~n,tos~ .,
comunitarios, primarips, conser- : .
va;~_ión de ~dales_, prazas e zonas
.
: verdes-._: , - : .. '-~~~ .::· ,,,,_ij:: .- . : ~ . . -·~-~ . · ' • ..
Neste apartado · adTc-á rnfi sé- .-~i-'· ·
.
· provincia. d~ ~oruña,. 2a1t~rriitl6[ls; 1), ~r:r ~ ·:J ~º ~ t>_~..
Lugo, 76;-0 'urense, 30~ _e · a Pont~-- · ·
vepra, · 1.6~.1 -mill9ns de pesetas.
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1.

o secuestro do avión

·Quitar a -nata dos paiS~~ emerxentes

da TWA en Beirut
\

A débeda extefdB . ·. - -

.

'

Vid-a-s - de pri~eira
e segunda categoría
.

'

Hai pouco Vemon Walters, ~~e
neral nordeamericano que dmxe
actualmente . a CIA. ':<ogaba ~o
habitual sistema métrico de discusión, apondo, ás perguntas
sobre as liberdades no Salvador
" ou en Guatemala, res~ostas
sobre a situación de Polóma e os
países do Leste. Agora, co suceso
do secuestro da TWI\ a mesma
cantinéla asalta mas1vament~ as
planas dos periódic::o~, e as e.m1soras de rádio e telev1s1on. A vida de
39 nordeamericanos, reféns dunha situación que lles é a llea certamente, é sacrosanta e está por
riba do ben e do mal, facendo
esquecer que o det?nante do
secuestro, é o mant1mento en
campos de concentración de 700
inocentes, tan reféns como os do
avión da TWA, que o Estado
israelí ten pre~os ainda ~u~
médien pronunc1am.entos pubh-

cos sobre a sua·inocéncia e falta
de inculpamentos, mesmo en
accións de guerra.
Accións de guerra que só son
as que fan os Estados Unidos, ou
Israel ou as grandes poténcias
ñon árabes do conflito do denominado, eurocentricamente, Médio
Oriente. O demais é "terrorismo
internacional''. fanatismo sanguinário ... etc.• etc... segundo a
nomenclatura signada polo grande cinismo de quen r~presenta
nominalmente a política belicista
dos Estados Unidos. Ronald Reaga n.
Nos próximos dias, quizá cando salla este número de ANT. o
humillado Goliath, teña descarregado o sei.J terrorismo, baixo o .
signo repugnante das "represálias", que autoalimentan o seu
." orgullo nacional".

Entre .as dificultades económicas
que nos tres ,últimos anos atravésan os Estados libérados, sempre
leva a palma o endebedamento con
Qcidente. Actualmente, aque! con.stitue unha colosal suma: 1 billón de
dóláres. Por éerto, case a metade
da débeda débenlla acredores .nor,..
deamericanos; se a isto se lle enga:den institucións financeiras .controladas polos Estados·Unidos, como o _FMI ou o BIRD, resultará qüe
Washington apreséntase sempre
como o principal apoderado dunha
parte leonina do endebedamento
que teñen os xóvenes Estados~
En qué consiste esta "soga~· de
x.c.
endebedamento que, non en igual
medita, ata aos países emerxentes?
A cuestión é que hoxe para Ocidente o cobro da débeda ten importán:::.. cia primordial no sistema xe(al de
expoliación dos Estados liberados.
Se estes "pagasen pontualmente"
o servicio da débeda -a principal e
intereses- , iso constituiria anualmente 100-130 mil millóns de.dólares_ Pero ainda o pago de 60-70
mil millóns de dólares que abonan
cada a·n o os xóvenes Estados, representa hoxe un importante canle
para a 'transferéncia de recursos
financeiros ·desde a periféria do
·mundo capitalista cara os seus centros.
casa parroquial, despois de acusar ao
Segundo as estimacións máis
exército nunha homilia de ser o culmoderadas.· no-períqdo até 1.9 88 só
pábel dos asasiñatos e desapar-icións
os pagos de ·intere5es pola débeda
producidos.
que abonen os países emerxentes
Desee Marzo pasado, Santiago atisituaranse a un nivel de 50-60 mil
tlán vive unha nova· oleada de actos
millóns de~ dólares anuais. lsto no
caso de que a tasa de interés do
intimidatório-s tendentes a aterrorizar
dólar se redúza até o 9 por cento. Se
á povoación e preparar unha nova
se mantén.ao seu nivel actual (máis
campaña de asasinatos e secuestros.
do 12 por cento), estes pagos poden .
O noso párroco, John Vesey, ta,acadar até 70-80 mil milló.ns de
m~n estadounidense, xa foi obxecto
'dólares. ·
de ameazas de morte e intento de seNo se.u tempo -nas décadas ·
cuestro. lsto alcanza' .matices dramá"
dos 50-60-, na literatura econóticos debido á existéncia dun precemica progresista subliñábase reit~·
dente (morte do Pai Rother). A emradamente a idea de que a ~eno'".
baixada USA deixou incompleta a •nminada "axuda" financieira . que,
vestigación da sua marte.
por via estatal, concede Ocidente
Vesey, en carta do 4 de Novembro
aos países liberados ten como obescrebia: "10 dias despois da visita
xectivo manter a estes na órbita
do cónsul da embaixada USA á base
capitalista, criar as condicións para
local do exército, os dous militares
"quitar a natá" de . cada ponto no
de maior rango encarregados da miña
crecimento do 'Produto Nacional ·•
cidade participan nun plan Rara seBruto dos xóvenes Estados.
cuestrarme".
E hoxe o mundo _é testigo de
O consul USA, en conversación co
cómo os banqueiros das an!igas
bispo Eduardo Fuentes, prevíñao
metrópoles recollen os froitos da
que a acusación de Vesey tiña "unha
sua
estratéxia neocoloniálista. Deinclinación ideolóxica".
vagar
a banca privada mudou . no
Sobre isto di Vesey en earta do
principal tenedor das obrigacións
13-4: "Nalguns paises deste henisfédos países emerxentes: a comezos
rio estas afirmacións, fundamentadas . de 1984 ditas obrigas const.itu.ian
ou non, son excusa suficiente para
412 mil millóns de dólares. Aquel~
que operen os escadróns da morte".

Segundo a Comisión
de Dereitos Humanos de Guatemala

"Limpeza'-' ·

de Santiago Atitlán
COSAL (Com ité de Solidaridade con
América Latina) faise eco dun chamamento da Comisión de Direitos
Humanos de Guatemala recebido recentemente.
O cham amento denúncia as accións do exército guatemalteco e das
forzas de seguridade, orientadas a
"!impar" Santiago Atitlán .
Estas accións incluen o asasinato,
tortura e mutilación da povoación civil , incluíd os nenos, e terian como
obxectilio a criación dunha "aldea
modelo" en Nahualá, espécie de .povoado-campo de concentración para·
os sobrevivintes e desprazados producidos polo plan de "limpeza":

O documento da · CDHG non fai
alusión a Santiago Atitlán como foco
guerrilleiro.
'
Santiago Atitlán é unha das maiore;; conce ntracións de povoación in·
?•xena de Guatemala, historicamente
l~ P?rtan~e como centro poi ítico admm1strat1vo e lugar de culto.
.
Entre as víticas identificadas polo
documento encóntranse o director da
rádio "Voz de Atitlán" (.en 1980 encontrouse o seu corpo horribelmente
torturado), e o sacerdote nordeamericano Stanley Rother, baleado en
1981 por homes vestidos de civil na

Numerosas nacións latinoamericanas e do terceiro mundo ·están .
~ a estudar actualmente a_propo~ta· do ~ef~ do~ estado.cu.t?an~.
F1del Castro, en base á cal estas.paises de1xarian en suspensaopago
da débeda a Ocidente. A importáncia desta proposta que está
a levantar ·nubes de ira entre as grandes finaceiras é o telón .defondo
do seguinte a.rtigo.

de

tira pír:tgües ganándas en primeiro.
lugar, daqueles paises emerxentes
que s~ desenvolven poi a via capitalista: a fins do 1983 Br.asi·I debia
93, 1 mil millóns de dólares; M~xico, 89,8;
, ....
'
Arxentina, 45,3; _Venezuela, ·35,5
mil millóns de dólares. Non émellor
a situación de vários países asiáticos e africanos: Nixeria ten un
endebedamento de 23 mil millóns
· de dólares; Filipinas, 26 mil rnillóns'...
. .
. Os feitos demost~an que durarite a crise económica última, Ocidente substraia a mans ·cheas os
escasos recursos financeiros dos
países en desenrólo. No pasado,
estes países procuraban obter novos · créditos para compensar os
pagos. Pero nos anos últimos, bancos de Ocid~nte, temendo a quebra
dos seus debedores, recortaron as
exíguas aportacións financeiras
que lles facian. Resultado: as transferéncias netas que facian os países emerxentos aos bancos constituiron 7 mil millóns de dólares no
1982 e 21 mil millóns de dólares no

1983.
A substración de cartos dos países de Asia, Africa e. América Latina ten caldeado até o límite a situación social e económica no mundo
en desenvolvii'nento. Con singular
seriedade debátese a cuestión: cómo pagar, a costa da.qué pagar e
quén debe pagar, e se se debe
pagar en xeral?
,.
· Con efeito, resulta un cadro moi
ilustrativo: os países en desenrolo
esfórzanse por producir o máximo
de mercancias de exportación. Pero
todos os seus esforzos redúcense a
nada, pois unha parte considerábel
das entradas que dan as exportacións van pararás bolsas sen fondo
dos cred<;>r-es ocidentais. Os pagos
dó servício· da débeda constituen o
78 por cento do valor das exportacións-anuais de Brasil; l 13, da Arxemina; 73, de Chile; 65, de México; 32, de Venezuela ... No seu conxunto,. os pagos dos interese da
débeda que fanos países en desenrolo constituen o 20-40 por cento
do valor das exportactóns de AmériCa Latina, o cal supera considerabelmente os respectivos "famosos" índices da tenebrosa crise do

1929-1933.
Por qué os grandes créditos e
empréstimos recebidos no · seu
temp·o, e destinados ao progreso
económico, deviñelíOn nesa carga
para os Estados liberados? da resposta que se dé a este interrogante
depende tamén o carácter das me-

~crónicas

· didas para sair do endebedamento.
Os · credores ocidentais e as suas
:institucións financeiras internacionais, como se di, -nen curtos nen
preguizosos, culpan de todo ás
-transformacións progresistas que
se · efectuan en vários países, ao
sector estatal,._aos -segundo eleselevados salár:ios, ao exc~sivo nivel
de consumo, etc...
· A realidade é ben distinta. Xustamente as poténcias ocidentais,
principalmente coa sua política monetari.a, comercial e económica,
. bloquearon todas as posibilidades
de saldar sen grandes dificultades
-os créditos. Só o aumento das tasas
de interés nos ~EUU xerou un cÓlosal incremento na débeda, no que
nada tiveron a ver os países emerxentes. No seu tempo Raul Alfonsín, presidente da Arxentina, dixo
. .q'ue a suba' das tasas de interés
"absorbería toda.s as exportacións
de carne arxentina no 1984''.. Er-nane Galveas, ministró ·de Finan.zas do Brasil, subliñaba que "os
EEUU, xogan con lume".
No comércio exterior, os Estados Uni'dos golpean duramente aos
países exportadores de matérias
primas. Contrariamente ao acordo
-firmado no 1983 con lndoriésia;
Malásia e Tailándia, aqueles, nunha época difícil para estes países,
puxeron
venda parte das suas
reservas de estaño, condenando ao
paro a millóns de traballadores dos
Estados liberados. As barreiras pro-·
tecionistas que estabelecen os
EEUU contra· as exportacións de
aceiro latinoamericanas, de art'ículos textis p(ocedentes de Asiá, así
como doutros produtos industriais
elaborados nos países en desenrolo, impeden a estes obter os debidos ingresos polos seus produtos e
saldar os créditos, mentres o endebedamento vai en ascenso.
Os estrategas ocidentais. pensan que a chantaxe financeira consolidará as posicións dos círculos
reaccionários nos países emerxentes, obrigará a.o s seus povos a
"aceita'r" as esixéncias de "portas
abertas" para os monopólios, de
criar para eles un "clima favorábel", lindandq coa case plena territorialidade, co papel dun "Estado
dentro doutro Estado".
Mais as forzas progresistas dos
xóvenes Estados plantexan a própria alternativa para solucionar os
problemas da débeda. Entre as proposicións figuran: unir os esforzos
dos países debedores contra o cobro de intereses expoliadores,. loitar por revocar as medidas draconianas tomadas contra as mercancias de exportación dos Estados
xóvenes, por plasmar transforma€ións democráticas, tanto no sis- ·
·tema monetário-financeiro inter' nacional como na vida económica
interior.
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·estado

Desafio de Tásio Er'quizia nun actq
do "Comité de los Pueblos" celebrado

A m,e mória non
é de dereitas
De "terrorismo intelectual"' califi-·
cou Jorge Verstrynge a información oferecida por t elevisión, e na
cal se lle lembraban a Fraga os
múltiples actos violentos ocorridos mentres el foi Ministro da Gobernación.
O · tráxido recordatório veu
tra(do a conto das repetidas afirmacións que, nos úl~imos tempos,
fixo o "I íder da oposición" de que
el en seis meses remataba co terrorismo.
Pero, velaí, que non só se alpor izou Verstrynge: O eco das protestas alcanzou a case todo o abano parlamentário e period lstico,
incluido o diário "El Pal's", quen
. titulou unha editorial cos duros
termos de "terrorismo televisivo" .
Segundo o " prestixi oso" matutino, sacarl le a "movio!a" a Fraga
está mo i mal, signif ica unha gran
manipulación gubernamental e
unha espécie de atentado ao periodismo. A mpara ese razonamente
lembrando que te levisi ón non ten
igual comportamento co PSOE,
pois non saca dos arquivos as declaracións de Felipe González en
cont ra da Otan ou as promesas
dos socialistas dárante a campaña
eleitoral.
Mais, de todo isto "El País"
deixa ver a conclu sión de que non
está porqu e se saquen os trapos
suxos do PSOE ("denúncias de
maos tratos, espionaxe a partidos"), senón, ao contrário, por
non sacar os de ninguén. Ao parecer, para non manipular, o que hai
que facer é si lenciar todo. Como
se dédicarse ·a comparar o que os

Con independéncia doutras consideracións
que se poden facer, o certo é que a folga xeral
convocada para o pasado 20.de Xuño permi.ti u comprobar a capacidade argumental dos
dirixentes socialistas e de certos meios de
comunicación que se reclaman posuidores da
sempré invocada "independéncia informativa".
· O goberno fixo uso dunha lóxica que
cantiña duas premisas e unha conclusión.
Primeira premisa: este goberno, por definición, é de esquerdas. Segunda: toda folga
xeral para que sexa tal debe implicar a paralización da vida social. Conclusión: a xornada
do _dia 20 representou un frac~so para os
convocantes e o pouco que houbo foi provocado poi a acción coactiva -e mesmo violenta- dos piquetes.
Decátanse do que latexa no fondo de
semellantes premisas? Valoran o rigor científico que se agacha na afirmación de quesó se
pode convocar unha folga xeral cando se sabe
que o próprio presidente do goberno contra o
que se realiza a convocató~ia non vai acudir
ese dia ao seu despacho? As nasas inquedanzas deben ser comun icadas imediatamente
aos ideólogos ·oficia is. Queremos saber, urxentemente, se algunha vez existiu unha
folga xeral no Estado español ou é que
tivemos un mal sono froito da eufória anti·

1

.. Que se atrevan a facer un referendo
sobre a a·u todete.r minació,n"·

poi íticos prometen co que ~ l ogo
non cumpren non fose información.
Eu creo, . en cámbio, que iso,
non só é válido, senón que é tamén unha boa maneira de informar. O único que non debía caber
no periodismo é a mentira, e Fraga non poderá negar que en Vitoria a policia matou a cinco traballadores, 5endo el ministro; nen
Felipe poderá ne.gar que prometera 800 mil postos de traballo e, indo máis lonxe; ~'El País" nori poderá negar as suas 'recentes posi- ·
cións anti-Otan, frente a postura
atlantísima que mantén agora .
O que sucede é que nestas democrácias, .onde nada se proibe,
hai outras tácticas. Unha delas é a.
de 'illar os acontecim ientos, renovar as noticias cada día, cada telediário, pero non relacionar, non
comparar, suprimir a · niemória,
porque a memória 'descobre os enganos, as repetidas promésas, repetidamente incumpridas. Descobrir
iso seria, case tanto, como deixar
á direita sen unha das suas princi- ·
país armas. Por iso se enfada "El
País" e toda a coral conservadora . .
Televisión é gubernamental, pero non porque faga mal en refrescarl le o pote pas papas a Don Mc¡nue l, senón porque non llo refresca ,ao goberno e· a quen faga falta.
Ese é un dos verdadeiros labores
do informador.
•
Lástima que a memória non sexa de direitas e os meips de comunicación si .

XESUS VEGA
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eri Madrid

O Pasado 29 de Xuño tivo lugar en
Madrid a apresentación de algo máis
de 500 firmas de sindicalistas- en
defensa da "n·egociación poUtica eh
Euskádi".
-· . O acto, no que tamén se reclamaba a solidaridade co povo basco, foi
organizado polo Comité de Solidaridad con los Pueblos desta capital e
contou coa participación da escritóra
cata.lana, Cristina Maristany; Rafael
Lorente; Alvaro Reizábal, abogado .
de presos políticos e membro da
Mesa Nacional de HB; Manuel
Espiñosa dá áirección de CCOO enLeganés
membro do PC .e Tasio
Erkizia, parlamentário de HB.
As 500 firmas recollidas, todas a
título individual, correspondían funda menta !'mente a membros de
CCOO, INTG e CNT.
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Declaracións de Espinosa e
Erkizia
Ante a nosa pergunta sobre o estra·ño que pudese parecerlle a alguns a . que "este acto estaba sendo observado con lupa desde.diversos pontos
preséncia ali dun membro de CCOO
-:-=-referíndose ao Ministério do lntee do PC, Manuel Espinosa resposta. rior. Ainda non é un ramo de rosas a
ria que "a ninguén lle .estrañaria que
defensa de certas causas no Estado
estivese aquí nun acto en solidaridaespañol .de hoxe".
de con Nicarág.ua ou co Salvador, en .
cámbio ás veces ignóranse probleTasio Erkizia manifestou, pola
mas nacionais-que están moito máis
sua banda que o movimerito de
perto de Madrid como é o caso efe
liberación en Euskádi avanza e está
Euskádi". "No franquismo-engade
nun momento optimista, nosentirdo
Espinosa- toda a-esquerda dicia depavo. "Cremos -afirmou- que é
fender a autodeterminación, pero
posíbel que o goberno centra l e os
despois da transición cambiaron depoderes fáctjcos cedan ante a
posicións. O feíto de que se faga este
esixéncia 1dé autodeterminación,
acto é consecuéncia dunha tradición
dentro
duns mínil)1os totalmente
revolucionária que houbosempre en
demo,cráticos".- "Que se atrevan a
Madrid. Ademais o avance da loita
facer un referendo", indicou por
en Euskádi favoreceríamos .a todos'.'. último.
Espinosa afirmouhós por último

estado crítico
.

;

Argumentos ·
'.

· p~ra

·unha folga .
franquista. Precisarnos coñecer cálé o mellor
tratamento médico para ~sas persoas que
foron á folga o ?O de.Xuño sabendo que o
facian contra "o primeiro goberno ·~e esqúerdas dende a guerra civil". Trátase dunha esquizofrénia moíl')entánea ou todo foi consecuéncia da manipulación praticada polos piquetes de axitadores-ou polos axitadores en
forma de piquetes- sobre aquelas persO-as
que, libre e conscientemente, votaron a Felipe González e1119827
Se· acudimos a · "El País" para buscar
respostas a semellantes perguntas, atoparémonos con auténticas novidades en ma~éria
de ~nálise dos comportamentos políticps. O

Neste 1
ideas P
depo rt
a voste
vaca cié
aos rap
novas E

Ameazas

O Comité de Solidaridad con los
Pueblos, no que se integra n diversos
militantes e personalidad es da
esquerda revolucionária madrile ña,
fíxonos. chegar a sua protesta polas
ameazas que veñen rece ben do
{chamadas telefónicas e unha carta
na que se lle chama terro ristas,
pédindo que renúncien a realizar o
. acto programado, e coa cita fina l de
"Arriba España"). O Comité ratificase no eu desexo de "seguir sendo
unha ferramenta viábel para o
rompimento dunha informació n
capciosa, por parte do Estado español e outros meios informativos "democráticos", sobre os Movimentos
de -Liberación Na~ional".

asamblea na que foi tomada a decisión- e,
non obstante, ven admitindo como alg o perfeitamente democrático a realidade de que
Ronald Reágan .foi votado por unha minoría
do corpo eleitoral nordeamericano.
"El País" tamén "descobri u" que a do 20
era unha folga política, dirixida contra o
goberno socialista. A tese non pode ser máis
suxerente. Hai folgas non-políticas, que son
admisíbeis, e outras que non se poden aceitar
porque respostan a unha determiñada estratéxia política. Através de'sta tnensaxe subliminal, "El País" propón unha receita moito
máis vella que a existéncia do próprio xornal:
· a polftica para os polfticos que están no Parla-. mento. Aos obre iros chegalles co convé nio, a
televisión e a liga de fútbol.
xornal "independente"~ descobre, por exemCando estas liñas aparezan publicadas,
plo, que a abastención non vale o mesmo na
haberá novas caras nó equipo gubernamendemocrácia directa que na democrácia representativa. Se un traballador non acude a
tal. A estas .a lturas, o problema do PSOE non
é saber se a orde dos ministros altera o
unha asamblea na q·ue se vai votar a realizaproduto. A cuestión -corno apontaba Vazción ·dunha folga haberá que contabilizar a
quez Montalbán receritemente- é que· ~ste
sua inasisténcia come voto contrário aoque
goberno carece inclusive dunha linguaxe pródecida maioritariamente a devandíta asamblea. Pero se esa mesma persoa decide non . pria pa·ra dar conta das lncidéncias dunha
xornada como a do 20 de Xuño. Chegaron aos
votar nas el.eicións, tal feíto non pod~Fá ser
ministérios, abriron os caixóns e colleron a
computado no haber das forzas políticas que
carpeta "modelo de comunicado para folgas
non acadarbn. a maioria eleitoral. "El- País"
xerais". Ao cabo, dan-lle a razón aos que
desca.lif:icou1 a folga ·dos seus próprios traba.dicían que a tarefa de administrar este Estado
lladores mediante o procedí mentó de mostrar
que só era . apoiada por unha minoría da ·' . "xera · un comportamento polít'ico fotocop iado
dos anteriores. Que a fqnción cria o'órgao.
plantilla -que erá a maioria dos1asistentes á,
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alego se lle parece

faga
Neste traballo ~ª'!1ºs a·lgunhas
ideas para a prac~1~a.
deportiva. Vajl d1rix1das
avostede que se aborre nas
vacacións, a quen ten que aturar
aos rapaces,_ ~que les que queren
novas emoc1ons, pero
tamén ás persoa~ q~e q_uere_n
vive r en consonancia co seu
ento rno e beber nas ·
raigañas da cultura e o saber
popu lar. E unha r;:>rnposta
para viver deportivamente, ._ .
en galego. .

pratica tamén nas eiras, sobretodo ao cido será ainda m_eirande se se toman
sair da misa nalgunhas comarcas QU á . a.lgunhas precauCións e- se dotan. aos
tardiña nos dias de verán.
'
' xogadores de ·casco e de cartó ñs for. Unha pista de bolos tamén é doa- tes no peito e nos xoell.os e guantes <
da de fac~r serí moitos gastos, ocu- de traballo. Os nenos gastan moito
pando mot ;pouco t~rreno. T~mén po- desta indumentária qUe, ademais, evide s~r ~Qgado .Po( todas'. .as id ad es, ta qs perigos dun. _golpe da billarda,
homes e mulleres. "'
, ·
ben cando se intenta "batear" ·desde
a . bá_se, GU . cando se quere co l.ler a
A loitq, emocións forte,s
billarda polo ar. ·
A .dinámica do xogo, en liñas ·ráPero_pede -que vo·stedes que-ir~n emocións_fortes, acción e sentirse plena- pidas, consiste en pegarlle ·á billarda
mente en forma .. Hec0mendámoslles d~sde a base, un cuadrado du.n metro de lado, e intentar mandal'Cl o
a loi.t a.
. A l_oita,g~lega está bastante esque- máis lonxe posibel. O equipo con.trác1da ·nos ult1mos tempos e moi rele- rio, (os equipos han ser de un,,.dous,
Cando eu ia a escala xogáhamos.a tigada polas chamadas "artes fnar- tres, éatro ou máis xogadores} inten- ·
tará collela canto antes mellar; se a
rar unha pedra polo chan e ver quén
ciais".
._, . ·-. .
era o que conseguia rematar o perco· Esta modalidade é moi semellante collen, desde ese lugar, ou ben desde.
rrido con menos tiradas, par~ que os
á '10ita leonesa" e· á "lo ita-canaria" - onde caiu, tentarán -metela na ~ ba 
dous quilómetros de corredo1ras e os
só ·difirendestas nos aga rres, xa ·qu~ se". O xogador en "base" intentará
poucos metros de estrada non se fixe-.
na primeira se realizan poló cinto e "bateala" co palén. Se o consegue ou
sen ta n longos. A pedra, un canto rona segunda polo pantaló-h,' mentres non entra na base a billarda; tirará
dado do grandor dunha pelota debaque na galega o a,ga_rre é o ti'p_ico tres veces, contabilizándose logo os ·
lonm án non sei onde aparecera, pero
"brazo por riba e brazo póf baixo". paléns que hai de distánc ia, se o conera perfeita: red onda, o que facia que
Seméllanlle bastante a ldita -oli'mpica. trário non aceita os paléns propostos.
roda se moi doadamente, e dura até o
_Seguro que a moitos lles vaHrá'eY Se se se mete a billarda na base o baextre mo de que chocaba contra as
recordo da nénez, cando praticátiah . teador quedará eliminado pasando o
ped ras dos camiños, contra as peneeste .. deporte cos seus Gompañeiros, do equipo contrário a ocupar o seu
das e contra os balados e non lle pachamado tamén nalgunhas comarcas · lugar. Gañará aquel equipo que co!lsi .,_
ga chegar antes ao número de paléns
saba nada.
~ 'a tumbadiña".
•
A "competición", que ~mpezaba .
· Recomend .amos a sua prática na acordado.
na primavera, que era cando o bulleipraia ou nos prados. E unha for'ma de
A parca
ro o permitia, durou alguns anos.
· probar o estado flsico de cada un e
Ainda hai pouco que me encontrei
. sobretodo, o equ-i11brio. Ah, dua~ Pero se non contan con moito terre"o pelouro", que asi lle chamábamos
gousas, non se preocupen porque te- no para xogar á billarda propómosa ped ra , no palleiro; detrás dunha
nan un pouco de barriga, até lles po- lles outro deporte do qúe a bon seguucha. Era tan "boa-" que só tiña ainde axudar · nun determinado momen- ro van gastar: a porca.
da unha pequena mella nunlado. Tito; nen teñan medo ainda a que al- "' Este deport~ poden xogalo en calven Ul}ha gran led(cia con este enconguns dos seus contrincántes pratica- quer claro dun souto ou carballeira
tro, por outra parte nada casual, por. Este deporte é indicado para pra- - sn algunha arte marcial, se están un pero tamén . na praia, sobret0do na:
que a busq uei adrede. Non foi ade- marcas de Gal iza, preferentemente en
pouco praticos poden · vencelos~- Pó- qµelas .n.as qúe baixa moito a maré,
t1c~lo
en chalés á sombra dunhas 'árV!gó,
··
~ntiago
As
Mariñas
e
Ferroltema is unha busqueda ocasional. Non,
ñarlse a proba cos seus flllos ·e ami- nas eiras ou ·nos cruces de camiños e
se
bores.
Tamén
recomendamos
que
rra.
porq ue habia algun tempo que me
·
gos.
pistas sen pedra.
recorra
ás
distintas
eiras
xa
qu'e
é
Non se sabe a ciéncia certa eñ qué
enterara de que en Irlanda existe un
Para xogar á "parca" necesfanse
unha boa forma de' facer amigos mendeporte con parecidas caracteri'sticas época comenzou a praticarse. Só coA billarda
só uns paus cunha norga nun extre_
tres
se
pratica
deporte
e,
porqué
non,
ñecemos
polá
história
que
nos
temaoq ue na·s praticábamos. Trátase do
se toma unha taza. Se un xa é avezaA bitlarda é un deporte eminente- mo, ou senón, con algo parecido a
"todapedra" e ven sendo o segundo pos de Celtas e Iberos, nas datas das
mente rur"al que se xogaba non só nas unha caiada. O outro elemento é un
deporte que máis xente move nese festas os homes xuntábanse nalgun do pode participar nos múltiples
eiras;
senóh tamén nos prados e até anaco . de madeira poliédrico, ainda .
se
organizan
ao
campeonatos
que
recanto
da
aldea
para
baroutear
en
pals case irmán; As probas máis imde
todo
o
ano,
sobretodo
dulongo
no
monte,
mentres se 1gardaban as va- que a falta disto pódese xogar cunha
xogo
un
troféu
que
á
meirande
parportantes deste deporte congregan a
· piña un pouco xeitosa.
cas.
·
rante
_
as
festas.
máis xente que as grandes finais de te.das veces eran un par de campóns.
O xogo consiste en meter na "por·
Nos- últimos ·anqs, despois de estar
fútbol ou de "rugby". i
ca" o "tarugo". Esta parca é un buraPara xogar a el importa moi pouco
O xogo consistia en colocar uñ obestá
collendo
aubastante
esquecido,
As compet icións celébranse nos xecto de pedra e lanzar outras pedras
a idade do participante. Ademais os · xe outravolta. Agora xa son numero- to feíto na terra, do grandor da boca
seus estreitos camiños asfaltados. A máis pequenas, premiándose ao que
nenos acostuman a collerlle gran afisos os campeonatos que se· organizan. dunha canada. Formando cfrculo
salda e meta están case sempre en maior · numero de dianas acertase. De
ción. As instalacións e os custes son
Até en Celariova tivo lugar un "Cam- - arredor faranse outros buratos un
duas vilas, que son as que rivalizan a maneira semellante á relatada gqui
pouco máis pequenos (cpmo cu do ·
chave,_os p~llos e un ta- ·. peonato do Mundo".
mínimos:
meirande parte das veces, representa- pratlcase ainda en certas-íllas da-Poliboeiro para que estes non se vaian
Deporte esp_ecial'mente - ind icad:o recipiente antes nomeado} onde se sidas por un equipo de duas persoas. ·
mor lonxe, sobretodo se os que xonésia.
para
prati_car nos "dias de campo" ou tuarán os _xogadores, un cpor cada bu, As apostas son importantlsimas e .
ga_n, son principiantes.
na aldea. ~el pode par- · rato e tantos como se ·queira, a inda
nas
vacacións
A fins do século XVIII comezou a
pod ense facer pata todo o percorrido
ticipar _toda a fami'lia e. as mulleres que o número máis axeitado é ó de
o_u pa ra tal ou cal traxecto. Os parti- utilizarse o ferro na confección dos ·- Os boJos celtas
·soen
ser boas xogadoras até o ponto catro. O "porqueiro~ ', aquel que deelementos
(chave
e
peso
ou
·pello},
cipantes sonseguidos por gran núme·
Outro
d~porte
de
parecidas
caracte·
de
teren
gañacio alguns campeonatos fede a porca, tratará de .evitar que o
ro de público, que tamén anda a i os instalándose as eiras de xogo nos pátarugo entre no burato, e, ·"a o mesmo
rísticas
á
c.
h
ave
son
os
bolos.
En
Ga-.
_
en porfía con homes. -<
10, 20 ou 30 quilómetros dos que tios posteriores <;las tabernas ou perto
tempo,
me-telo nas "porquiñas(' dos
liza_ xóga~e unba modalidade chamaOs úteis son do máis s'fnxelo. Uns
poden constar estas probas, ou ben delas.
demais xogadores. ~ un xogador
dos
bolos
-e:::eha·s,
con
tres
zonas
·pre.
paus
de
oitenta
centi'metros
de
lonos numerosos afeizoade1s coióCa nse
Pero deixemos a históri~ e vaia,- · fer:_entes e algünhas diferenciacións
go, os paléns, e outro duns vinte, a ·consegue meter o "ta] ugo da p.orca"
nas cunetas. Uns e outfos, cando chepasa porqueiro, ocup~rido 6 outro
~os
~o
pre~ente.
Hoxe
existen
_
tres;
eritre
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a
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do
Norde
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pódese comparar co béisQ_ol. O pare- . elii:ninado.
aquel que c:onseguiu . realizalo con
·
· _,, · - · _
~en~s lanzam entos. O xogador debe·
Nalgunhas zonas de Galiza xógase
ra lanzar desd e onde a pedra saiu da
- unha variante máis parecida ao hóestrada. '·
,_;. . ., ..- .
...
quei sobre herba, xa que existen duas
O ante relatado "é unha mostra de
portarias de dous pés :~f¡¡., an~l19, . que é
qu e o " invento" .dun deporte por-uns
onde ha i que meter o.:".tafu'
g o" _
i ~-~i_;: ••. • i. ·=
rapaces, non era tal, xa que habia siglos que neutros lugares ·con pareciOs curros as carreira's'de burros ,-_
da~ caracterlsticas, climatolóxicas e
Pero se vostede está ·t~f.Í~tfenciad_o -po
a~e se podia dicer que culturais e étlos americanos -e quérí non- ou vai
~1cas, se viña praticando. Ouer dicer
de " 'turista", propómeslle.:: os cmros.
.is:o. que unhas determinadas caracte·
Pero non vaia .de "espe.ctadcl>r.h Ne:stes
risticas xeran µn determinado depo rcurros vostede_, p.od.e ~\l.wer:..o ./ 'autén 
te
r ' e..ao s ·1~cre'd u 1.os· non-. ~ai· máis que
tieo A'odea'{¡; póis que este vense. faemi~llos a revo lución industrial, e p
cendo dúcias de .siglos antes de; que
~recisamente a Inglaterra, que foi on- ·
os colonos chegasen a América. Se
ae comezc;i~ esta, que trouxo consig9 '
conse,gue un cabalo tamén pode parad ecuac1on e invento de noves deticipar nas carreiras que se celebran
P? rtes, froito 'da realldaoe social cam:
eses dias. Pero se, ainda que gasten
b1ante.
· _
disto, vostedes son un pouco tranqui- ·
los, pero cachondos, participen nas
Os deportes popÜl~res g~legos
_
carreiras de burros .. Durante o verán,
~ose en Galiza existen ainda diversos
principalmente, hainas por case todo
eportes autóctonos -·chamados xoo pa Is. As máis famosas son a de Be· ~ Os- que convigen, relegados e abantanzos e q "Derby de Bauzas", en
o~n~dos'. con ~q~eles 'que impuxer-on,
Vigo.
·
·
no~amb1os soc1a1s·e a entrada nunhas
Poden alugar un burro, cousa que
. Es estruturas pr.oduüvas.
xa ternos feito máis de un o mesmari stes deportes conteñen a sabedumente compra lo, xa que' se queda
v~ ' da forma ~e ser e de vi ver dun poben situado até pode pode vendelo
tar u_rante seculos. Praticalos é volao mesmo momento de acabar a ca ' a1nd? que só se:xa por uns mo.rreira. Unha adverténcia: se é unha
rnentos. ' as or·1x es, e v1ver
. . en srncronia
.
.
co
"_carreira" ·sé ria .está pro ib ido compemeio. ambiente
.¡,
tir cunha burra que estexa en éelo.
Ch:~opómoslles . ,Primeiramente a
."Xa o saben, se non viven deportique e. ~n dos deportes autóctonos
vamente, en galego, é porque non
gran es~a senda praticado ainda por _
queren .
·
numero de persoas en certas co- ~
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Seoane
"Cascarillerro" de nacemento
(como lle gosta difinirse}. é licenciado en Filoloxia Románica e
profesor de Língua Galega en A
Coruña. Pode-se d·icer del que é
un dos poetas galegos que máis
experimentos poéticos de vangarda fixo. Gran animador cultural é colaborador habitual en todo
tipo de manifestacións que teñan
relación coa arte·ou a cultura.

- Acadou varios prém ios pola
sua poesía, entre eles o "Cidade
.Eta Coruña" . .
As publicacións poéticas que
ten son as seguint es:
"Os bosques encendi dos", " A
caluga do paxaro", "A ar ca
cotidián ,C lrispaxaros" , "Ansia e
outras sombras" conxuntamente
con -Manuel Rivas, e "Presencias".
ANTON CORDERO

ecos de suciedade
O Doctoi' don Gerardo Fernández
A lbor outorgo u unha beca vitalícia
e un afcacén para gaitas ao nano.de
Cast rofor t e de ·Baral la, Pepiño
Seisdedos, por realizar a mellor
redacción, en 4 fólios e· a dobre
espazo, s'obre "A ARVORE DA
COCA-COLA NA REPOVOACION
MARCHOSA DOS ANKARES". O
prime iro mandatário galego tivo
palabra$ afervoadas para- esta nova
mocedade que se incorpora con
forza ecoloxista e espírito postmoderno a galeguidade actual, nas
portas da Europa Comunitária.

**

O Alcalde da Coruña, Francisco
Vázque'.Z, segu (ldo as más !ínguas,

P.RUA
gosta' de que · lle fagan as fotos de
abaixo-arriba pa.ra non saír tan .
retaco. ¿Esixéncias do carg'o, estética imperial o'u simple añoranza
dun par de palmos- mais? ¿Env.t;ixa
dos éxitos de Fernando Martín no
baloncestismo internacional, añoranzas dun rexo 'coronelato? Interrogado sobre o particular, o seu
delfin ·asesor, o ruborizável Carlos
Luís ' Rodríguez, pluma oficiá·I subterránea, rexeitoü amavelmente
fazer calquer declaración, coa
máxim¡;¡ de "El mejor Alcalde, El'"
· mentres se esvaiú entre as están.cías do Palácio Municipal.

'· '* *

Moralejo Alvarez, ilustre lingüista do hiperenxebr·ismo militan-..
•

••

-

&

te, vai pubi'icar oseu últimotraballo
de .investigación, no que leva a
traballar desde hai varios anos. O
seu ·títulor "Aportacións dun diglósico sen Marx as soirées hiperen,.
xe'bres de ámbito universitário",
anúncia xa de hoxe un posível'bestseller na nosa depauperada indústria editorial.

calidade de asesora da sua·política
sócio-cultural para o próximo ano. ·

importáncia da pallasada na litera·
tura actual".

**

**

O líder de "Os resentidos",
- O escritor galego afincado en
conxunto de cámara enxebre e
Pensilvánia, don Goncalves Topopular, A.R. Reixa, deixa a música
rrentes Ballesteros, ven de realizar
para adicar-se de cheo a filosofiada
unhas probas biolóxicas para resaudade, a raíz dunhas declara·
converter a sua pel en ébano fracións ao diário "El País" . Don
gante. Parece ser que nos últLmos
Ramón Piñeiro, o tradiciona l filóso·
tempos ten aspiracións de realizar
fo da saudade, pola contra, convo·
Na feira verde_ de Silleda foi
experimentos de chófer esotérico,
cou unha Asamblea Xeral do Con·
subastada, ~n dias pasados, unha
para percorrer a Algália de Abaixo , • cello da Cultura Ga lega para
vaca políglóta procedente das. ·
dun xeito elegante e orixinal. O se.u
anunciar que dimitía do cargo ante
terras de Vill~lba. Na puxa partici· .compañeiro de éxitos, o galan;tona- ·
a inoperáncia da Institución, e que
paron a Real Académia Galega (con
do e homenaxeado Don Kamilo
se dedicará no sucesivo a grabar un
d~sexo de fazé-la 9cupar o próximo
Xosé Celdán, para non ser menos,
plásticos con vellos temas do "D úo
sillón va~ante) e un coñecido perio'anunciou o seu retorno língua nai
Dinámico", algun tema de salsa e
dista e granxeiro coruñés. Ao final
cun exaustivoensaio sobre o tempo
quizais algunha que outra balada
parece
ser
que foi para a )<unta. en
- de indixéncia contem~oráneo: "A
saudosa e atlántica.
. .
" •·

* *'
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«Caritel»

"A Tia Asunción non sabe que fixo unhá película"

teatral novedosa

Chal1o Piñeiro

Unha prop osta

poi a
dad e
que

, "A
arca
.ia e
ente
sen>ER O

-

. ,, , n grupo de teatro ourensán
"Cante1 e u 0 19 82 e que conta no seu
nasc1do no :Co montaxes teatrais, tódas
haber c~n c. , ns de autores extranxeiros
ela.s tra_uci~ Manuel Martínez Medie(V1ctor Hai Karinthy e Karl Valentin).
ro" Fry~y¡~iciativa de Manuel Gu~de
Ba!xo o seu director - que leva moitos
Ohv\ bailando no teatro g~lego en
a~os ra grupos desde "Auriense" a
diferentes
' .
· ·,
. l"- 1·ntentou ·impulsar
a cna_c10n
"Cante
,
dunha
sá
estabel
de
teatro,
nse
en Oure·va
. d. t e, pero
t1 que non foi a ian
alterna
mitiu 0 paso por Ourense d uran t e un
per de anos de diversos grupos galegos e
par - · "Caritel" empezou o seu labor
espano1s.
f' .
· ( · d
actores non pro 1s1onais cnan o
co~ espécie de Escola Teatral no seu
. ~;ote na sua evolución vese unha .certa
coeréncia no tipo de ,montaxes e~~ teatro
ue quer facer, ate chegar a Olio ó
qiollo, King-}\ong", ob~a. de coproduP. • co Centro Dramat1co
c1on
.
b Galego e
mostra representativa do 1a or teatra1
ue "Caritel" quer facer.
q Esta obra é realmente unha proposta
novedosa no panoram~ do tea~ro g~lego .
Non acude a nengun smal de ~de~ti.dade .
lego nen a nengun autor literatio de
~~estixio (Rosalia, Cas~e_lao), nen sequer
a sua temática é espec1flcamente galega
-e, por suposto ~ no~_galegms~a., Por
todo isto, non esta na lma da ma~ona ~o
teatro que hoxe se fai en Gahza (v1a
C.D.G. ou por libre} e cabe supor que
será rexeitada en ?erto~ ~ectores I?ºr
prexuícios d~ tipo. 1deolox1co. Ese e o
précio da onxmahdade (e. fal? sempre
das frontei ras galegas, po1s fora delas
non tería este carácter novedoso) e p~~so
que "Caritel" asume gostoso este prec10.
Xa antes ( 1983) tiveron que enfrentarse a
censuras, acusacións e retira~a de subvencións por unha obra calificada de
"obscena" en certos sectores sociais ("A
anunciación da Virxe Traamunda, todo
por detrás").
A proposta teatral de "Ollo ó pioUo ... " quer, antes que nada, xogar co
factor-surpresa no espectador, coa provocación e co humor, coa ironía e co
gozo festivo. Ten tamén certas dos~s. d.e
nostál~ia e aínda de ·desencanto, dmxidas especialmente á progresia local (véxase o 'sketch' "Cea en familia'} O
espectáculo bebe en moi diversas fontes:
desde o comic ao cine, desde o video-clip
e o musical até a Televisión e Dario Fo.
Vai dirixido precisamente ao público

novo: á mocidade que consume TV,
Cine, ' Música, Video, etc. A mocidade
que vive en presente, na máis rabiosa
actualidade. E faino sen grandes pr~ten
sións, sen transcendentalismo, cun estilo
desenfadado e divertido . Os textos son
da autoria de Gerard Lauzier, Sánchez
Abuli, Karl Valentin e Lewis Carroll,
ademais das cancións con letra do director, Guede Oliva.
Este "tebeo musical", como lle chaman os seus criadores, componse de·duas
partes, cun total de sete 'sketch' e sete
cancións e números de baile intercalados.
Non é fácil levar a linguaxe narrativa das
tiras de comic ao meio teatral, o comic
ten unhas posibilidades criativas e imaxinativas que se reducen sobre o escenário. Cinco actores -'entn! eles, dous
claramente destacados- teñe·n que encarnar a trinta personaxes. A escenografia é relativamente sóbria.e austera para
un espectáculo deste tipo. O ritmo é
irregular e a obra decaí por momentos,
hai partes roáis humorísticas e provoca:
doras (Diálogo na cume, o orgasmo, T1
serás poli) e outras máis reflexivas e equilibradas (De home a home). Hai tamén
certas fallas proprias da imadurez e da
non profisionalidade do grupo, por
exemplo, os arranxos musicais e.as voces
que se enmarañan ás veces, dif!cultando
averiguar onde rematan uns e onde em:
pezan as outras. Pero· en conxunto e
unha obra entretida e moderadamente ·
divertida, que gostou ao públic_o no seu
extremo en Ourense, e que ten a virtude
posíbel de levar a ver teatro en galego a
novos públicos alonxados e a té indife~entés ao feíto cultural galega.
MARCOS . VALCARCEL

P. RUA

Segue adiante sen apoios
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No fin de semana do 22 e 23 de Xuño,
e en Salvaterra de Miño, celebrou a sua
5ª edición o xa clásico festival de poesia
que organiza ininterrumpidamente· a
"Sociedade Cultural e Deportiva do Condado", con roáis entusiasmo que meios.
Entre os grupos musicais que actuaron: "Quenlla", "Vai da Roda" (Portugal), "Na Lua", "A Roda", "Armeixin", a
Banda Municipal de Xinzo, a Banda
M~nicipal de Gaitas de Vilagarcia, grupos de Fad os de Coimbra, Suso Vaamonde e o gaiteiro maior de Galiza,
Ricardo Portela.
Na parte poética houbo auséncias
q~e , no caso portugués, cobriu un dos
asistentes recitando poemas dalgun dos
ausentes. Vega Leitao e Pires Laranjeira,
foron os que acud1ron pola parte portuguesa, e a lista dos galegas completábana
Cesáreo Sánchez, Baixeras, Alvarez Cáccamo, Xaquin Agulla, Ant<;m Reirxa,
Xela Arias, Paco Rodesca e Xavier Arce

e os cataláns Piera e Sala Valldaura.
Simultaneamente tiveron lugar exposicións de fotografía (Xurxo Lobato, Suárez Canal, Xosé ABad, Manuel Sendón e
Delmi Alvarez), pintura (da proposta
post-Atlántica), unha ampla mostra do
humorism0 galego, e esculturas de alunas da Escola Canteiros de Poio.
O dia, ameazando chúvia, non facilitou a asisténcia, minguada na tarde do
domingo que foi cando se deu o recital
··poético.
Os organizadores denunciaron repetidas veces a falta de axudas oficiais a un
festival xa tradicional, que implica un
.custo de perta dos 3 millóns de pesetas, e
que só recebeu como axuda 250 mil ·
pesetas do concello de Salvaterra e máis
100.000 da Dirección Xeral de Cultura,
situación que pon nun brete defiñitivo
-ainda que non h¡ii nada decidido- ao
futuro do Festival 'tle Poesía do Condado.

·?eche qo telón?
;.

A Festa qa P'oesia do Condado pasa polo
n;omento roáis crítico· da sua curta e
v1zosa vida. A artieaza de·morrer afogada
pola ,débedas pode ser 'decisiva se as
autondades institucionais que son as
0 \lrigadas, non cumpre'n ~o seu· rol de
financiar as actividades de base, máxime
cando canta con sobrada solvéncia e
lexitimidade dentro do panorama cultu~
ral galega.
.
A resp~ito dÓ próprio festival matizar
Unha OpiCIÓn sobre a conceición do mesmo e a sua necesária reconversión nalguns aspectos. Así faise notar· unha '
excesiva preséncia d~ números musícais ·
e. quizais sexa reiterada a preséncia con~
· hnua dun elevado número de poetas,

"'

'sendo quizais recomendábel a. asisténcia
rntatórj.a en grupós roáis pequenos. Aos
poetas galegos tamén se pode diri:)\.ir
algurihas crítias, por canto de ·21 que
confirmaran a asisténcia só 8 apareceron
en Salvaterra. E no capítulo contrário
reseñar a magnífica atitude da xente da
exposición: pintores, escultores, ·' .:. - ·-·
. : e fotógrafos, que foi _gabada pola
organización e da que n~s facemos eco .
'O Festival de Poesía do Condado t'en
que seguir, cos cátnbios que sexan precisos pero co apoio que demand,a pola sua
importáncia movilizadora do mundo cultural.
·
X. C.

-Como surxiu o guión?
-A história é unha história real co
final modificado. Cando eu ·era rapaz,
teria sete ou oito anos, vivía en Forcarei.
Alí había o reparto do correo que era ás
oito da tarde, todos os dias e ia toda a
xente que esperaba rece ber unha carta,
os rapaces íamos tamén. Neses tempos'eu
coñecin a unha velliña que ia todos os
días ao Correo , máis tarde inteireime de
que lev§j ba cuarenta ~ nos i~do. 1:-ogo
funme a estudar, e cando volvm, tena 18
anos, cheguei e dixéronme que esta vella
recebera un ha ·carta, 50 anos despois. de
que o filio se marchara, unha semana
máis tarde chegoulle o filio , peto u na sua
porta e a brindo os brazosdixo : "Mamai";
e a nai, toda abraiada, botou a correr
cara o cuartel da Garda Civil, a chamar
ao cabo: "señor Demétrio, señor Demetrio, hai un home na miña casa que me
quer roubar". Era o seu filio que ~e
marchara con 17 anos e vo lvía con 67,"
vello, e nón precisamente con rrioitos
cartas. Saseándome nesa his.tória fixen o
guión.
-Coa señora esta -continua a explicar Chano- todos recebimos unha
lección de esperania, todos nós ríamos
-Coa señora esta - continua a explicar Chano- todos recebimos unha
lección de esperanza, todos . nos ríamos
dela, pois levaba 50 anos indo aó correo e
xa non se lle facía caso. Se a história
quedase como fo i realmente, seria unha
lección de amo r, unha história tráxica.
Pero eu quixen demostrar, dalgunha
maneira, que , aparte da lección de amor,
deunos . outra: a de que o seu amor era
superior a calquer materialismo e que
por moitos cartas que lle m·a ndasen o que
queria non era n os cartas, senón o filio ,
que lle viñese o filio.
-O mesmo guión _pode dar_" lugar a .
diferentes resultados, segundo quen o
4"
·
interprete?
-O director de Mamasunción respostá sen albiscar dlibidas . - Feito por
outra persoa seguramente non chegaria
onde chegou. Esta vella non di unha
palabra en toda a película, pero fala, e
dunha maneira que ~hega ·á alma de calquera.

Os actores son viciños.
Nengun dos protagonistas do filme~
actor. Unicamente Antón Casal que fa1
de borracho é actor afeizoado. Os demais
son xente de Baíste, de Rubillón. O
carteiro é o carteiro da história real queé
de. Forcarei.
-Eu creo que é moi difícil atapar a
un actor profisional que faga o que fixo a•
Tia Asunción, por non dicer imposíbel:
Marta Meszaros, directora húngara,
foi a presidenta do Xurad o Internacional
de Ob,erhausen (Alemania), onde Mamasunción recebeu var ios prémios. Actualmente está traballando nunha ve rsión
para adultos de Carapuchiña Ve rmella,
ela propúxolle a Chano o levar a Tia
Asunción de actriz.
·

~Non sabe qu~ fixo unha pelicula. · ,
-A Tia Asunción ten 88 anos. Que
reacción tivo ao ver a película?
·
-Non a viu, nen sequer sabe quefixo
unha película. Non ten memória,_non me
coñece a min, por exemplo.
_:cando rodamos, _ela pasou totalmente dás cámaras ....:...segue a contar
Chano-. Dunha das veces que estábamos pasando as im~xes di~nte , dela,
houbo un momento no que saia un
primeiro plano .e entón díxolle a Tia
Elvira: "Mira Tia Asunción, esa es ti'~. ~
a Tia_Asunción mirou para aquela ca1x1ña cadrada e dixo, fnedio en coña: "Parece.que teño·cen anos". Deuse media volta
e foise para fóra. Pero dixo iso eq broma,
ela ten bastante ironia cando fala, porquie
sabia que era imposíbel estar ali e estar ao
tempp naquela caixa.
.. ,
.
A rodaxe de Mamasunc1on fo1 abondo especial. - Ela non sabia que estábamos rodando estaba alí simplesmente
· porque é unh~ muller que quer moit_o á
sua·aldea e que todo o que sexa para axudar a Baíste ... (aquí Chano interrúmpe~e
para explicarnos que._se trata ~u;i~il
parr@quia moi, pequenma, no mumc1p19
de avión e perta de Soutelo de Montes). ·
Ao mellor dicíamoslle que lle ·íamos
quitar unha fotq a determinado, lúgar e
ela viña ensinárnolo e xa rodabamos,
enganábamola, "mire pará aquí, mire

"A Tia Asunción impresion~~me pola sua cara, polós seus olios
miúdos, coma se fose un rapaz pequeno, triste ... Si -di Chano .
Piñeiro- iso é-cine, imaxes ...." Imaxes que xa foron merecentes de
múltiples prémios. Entre outros, a curtametraxe, Mamasunción, foi
Troféu de Prata no Certame Internacional de Cine documental e
curtametraxes de Bilbao. Prémio da Crítica Galiza 85. Tamén recebeu
dous prémlbs no Festival de Oberhausen (Alemaña), o máis importante
do mundo no tocante a curtos, etc. A última mención levouna, hai uns
dias, _no Festival de Cracóvia. En resumo, é o filme~ do Estado, máis·
premiado nos últimos anos. Non obstante, Chano, o director, non cansa
de repetir·que a película segue s~ndo a mesma que antes de receber os
· prémios e que "é unha lástima que teñamos que esperar·a ver o que din
fóra .Pa_i'a v1;1lorar o noso".
·
para ali", con trucos, pensando na montaxe, e ela facíanos caso. E unha muller ·
infinitamente ·boa, ás veces eu tírome
unha hora falando con ela e afinal pergúntame canto me debe.
"Son un boticário que fai cine".
· -Son UJl cineasta como pode ser
calquera, son un boticári'O que fai cine.
Tiven a sorte de que me, aprobasen eses
cartos da X unta, 700.000 pesetas polo
curto, o cal, xunto ci.ms aforros que tiña
por aí (o presuposto total da Mamasunción supera os tres millóns) permitír~n
me facer unha película.
En Mamasuncióri contou, entre outra·s persoas~ con Miguel Angel Trujillo,
que el considera un dos mellores cámaras ·
do Estado, e que traballou en filmes tais
como 'Las Bicicletas son para el verano','Luces de Bohemia', etc..
Antes de Mamasunción, Chano xa
tiña unha certa experiéncia anterior co
super 8. - A calidade do son, que é
mellor quizá.que. a de calquer eslúdio do
Estado e incluso que alguns .do extranxeiro, é grácias á experiéncia de super 8.
A primeira película que fixen foi a de "Os
páxaros morren no aire .. ." e custárame
25.QQO pesetas. A segu~da, "Eu o tolo"?
xa se fixo con máis técmca, pero todo as1
en plan amigos . Despois pasei cinco anos
aquí, na botica, absoibido polo tra?allo
que non me deixou nen tempo de rr ao
cine.
Cine rural, cine urbano.
·
·
-Téñenme falado moitas veces -di
Chano- de que xa está t:>en de facer cine
rural, ·de que hai que irás cidades. A min
paréceme moi ben, o que pasa é que ~ada
un ten que facer as cousas como as smte,
se un é de aldea ten que facer as cousas da
aldea. Se un estivese, ao mellor, vivindo
en Chicago, teria que facer unha película
de persecucións de coches e de contrabando de droga. Penso que non h~i que
falar de cine ' rural ou de cine urbano,
senón de· cine bon ou cine mao.
-Ademais -precisa- o que má ~s
me surprendeu nas miñas últimas viaxes
(estivo en Fráncia, Alemana e roáis re. centemente. en Austrália) é que a Tia
Asunción conecta·con calquer ambiente.
Entra en calquer país con calquer idioma
e con calquer tipo de xente, porque é
unha cara que é.unha paisaxe, un símbo1~
.
Logo relátanos multitude de anédotas, persoas emocionadas, coment~rios
-eloxiosos que se nega .-a reproducir.
~Ainda non comp~endo níoi ben todo

isto, pero comprobei que falando do que
somos nós, de verdade, das nosas raíces,
chegamos a todo o mundo .
·
· -Pero a xeqte aquí tratoute de moi
distinta maneira antes que despois de
receber os premios?
,- Todos nos mcwemos polos pre. mios , parece ·que cantos roáis pi;.émios td
mellores cousas fas. Eu sempre digo que
a película segue sendo a mesma que antes
de ter nengun prémio, e c.ada vez tópolle
máis fallos. Sempre nos movemos en
función do que se diga de fóra. Eu, agora
que estou vendo por aí, doume de conta
ae que aqui se están a facer causas boas,
más ou semellantes a outras de países .de
fóra, quer .dicer, que ~omo.s xente normal, pero cun complexo de inferioridade
moi forte. Ternos que empezar a ser,
ainda que sexa, algo mentirosos e hipócritas e axudarnos a axudar ao que é
daqui, proque iso é o que fan en todos os
lados, sexa Inglaterra, Alemana ou Estados Unidos. No meu caso as críticas
foron case todas boas. Pero non sei até
que ponto calquer película galega, sen
prémios de · fóra, poderia ser xulgada
aqui da mesma maneira.
-O círcuito comercial para min non
é interesante - afirma Chano-. Por
cada pase pódenche pagar 300 pesetas,
entón calcula para chegar aos tres millóns. Pero hai outros .circuítos que son
aos que llo .estamos oferecendo nós: os
departamentos de cultura des axuntamentos, coléxios, Asociacións Culturais,
Federación Galega de Cineclubes ... Levar a nosa película pode custar 15.000
pesetas, recoñezo que é unha barbaridade de cartos, a nivel comercial, pero non
dese o ponto de vista cultural, segundo se
paga un libro ou a orquestra dunha festa
que custa cen ou frescentas mff pesetas ...
E isto non é para gañar cartos, senón
para recuperalos,. para ·cobrir os custes.

-Qué máis se necesita para que istp
funcione?
'- Máis xeúte que se meta no rollo,
que faga as cousas, mellor ou pior pero
que empece a traballar, para que se vaia
·sentindo o cine galega como unha necesidade e como unha cousa máis natural e
non como ·unha folclorada que descansa
-nun 'boom' e logo desaparece.
M.V.
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Un gran .dicionário
castellano-galega
En recunchos mui ámagos atopamos a fermosa frol da fala. E unha
. frol ventureira, homildosa e mui
viva. Seu recendo lémbranos algo
sinxelo e tantas veces esquecido: a
fala é dos falantes . Tra~o isto a
conto porque, nestes dias, cheirando a tinta fresca, estou esfollando o que coido mellar diccionario castelán-galego, da . autoría
dos profesores Xosé María Freixe- .
do Tabarés e Fe Alarez Carracedo,
que acaba de sair nas Edicións
AkaL
Os aut ores dan a boa impresión
de que axiña sacudiron a póeira da
sua formación lingüística na frialdade do babinete e botáronse aos
camiños de Ourense , €arballiño ,
Ribeiro do Avia , A Veiga do Bolo,
as Rías Baixas. .. émpre na procura da frol ventureira que está no
galega máis nidio dos labregos e
manñeiros, ouvindo a fa.la dos vellos oficios e artesanías. No falar
da xente máis vella, no refraneiro ,
na toponimia e tantos outros lugares onde se acochan as verbas fu. xindo das normativas. Por iso coidamos que, na reviravolta dos camiños, co peito ao sol, os autores
atopál"onse cos mellares académicos, filólogos e doutores do galega.
D" .
.
zcczonano
Deste estupendo
de usos castellano-gallego, que
agora tflmos nas mans, irnos apenas citar algúns dos seus precursores. O primeiro do que se ten noticias e o Diccionario Castellano-gallego , de Jacinto del Prado , puólicaao en 1907 . Segue o Vocabulario castelan-galego , que Leandro
Carré Alvarellos escomenzara a
:gublicar en folletón de " A Nasa
Terra" , que daquela era órgano
das Irmandades da Fala, a q_ue tamén publicaría o seu canecido
Vo cabulario castellano-gallego , (A
Coruña, 1933). Ambicio sa laboura
foi a do P. Xosé Santiago Cresp o
Pozo , cos se us tres volum es de

Contribución a un vocabulario
castellano-gallego. (O I vol. ·e dit a-

do en Madrid , en 196 3 e os restantes palas E diciós do Castro, 1979
e 1982). A ínort e truncou este
proieto do O. Crespo , p ero t encionado seguir este importante labor,
fi xéronse cargo dos seus ficheiros
os PP. Mercedarios de Poio. Na
m.esma editorial, a edición póstu ma do Diccionario castelán-ga]ego ,
de Fermín Fernánd ez Arm esto
(no 198 1) e aínd a cumple citar o
Vocabulan·o de F . del Riego e outros.
Mane xando máis de 80.000 fichas, iste diccionario ·que estamos

,.

. reseñando supón un esforzo non
acadado ·por ninún dos.anteriores.
As voces máis comúns engáden~~
lle as locucións precisa~ J?ra ~a~ilI
tar o cóñecimento 1d1omahco,
acrecentarll:Jo os siñificados, zu-~
gando nas esenzas e desnov~lartdo ·
o sentido das verbas. Crarexanse
mtiitos sinónimos, antón~os,
acepcións e frases que f)e denvan
das verbas. Tudo ilo con precisión
e claridade, polo que iste Diccionario de usos castellano-gallego
constituie unha fonte valiosísima
pro coñecemento do galego a traveso do castelán. E aínda pros
mesmos galegas que, ademáis das
suas verbas familiares, descubren
outras muitas espall~das polo rico
mapa lingüístico de Galicia . Agora, cando nos fagan esas P.regu~. 
tas, que con, tanta frecuenc~a recibimos: "¿Como se chama 1sto en
galego?", '"Cómo se di tal causa ·
en galega?'~. Po.demos remesalos
ao servizo inestimabel que presta
iste libro. Eu lémbrome que, cando íbamos a· eséola, ao diccionario
chamábamoslle, ademáis de "tirateimas" o "pai dos burros". Bueno, Pablo Neruda tamén lle chama
nun poema "~ranero del idioma:'.
. Xosé Mana Freixedo Tabarés e
Fe Alvarez .carracedo prosigue·n a
sua lon~a camiñada polos vieiras
da semantica e os carreiriños da
polisemia, nun esforzo que xulgamos coroado :polo xitq . Cum tuda, como mm ben recoñecen os
autores 1 a multiplicidade das verbas e xITos están lonxe de se ·esgotar. Cada estudoso -cada un de
nós- pode ir recollendo 1Jnha ·
chea de verbas que se acoch:an na
boca· do pobo. Por sorte , o linguaxe segue senda vida e accióh. Algo ·realmente· ben lonxe da plaga · e
peste das normativas e aoorrecementos escolares de tantoz zurcevirgos do idioma, aínda reco.ñecendo a vitalidade cultural que
tudo iso supón e abrigando espranzas de que algo bó ROida sair
dese cóctel que non se finda de remexer.
Namentras, todos. debemos seguir na procura <lesas verbas con
azas que revoan no poéma das
suas propias voces . I~te di~cion~
rio , que leva un hm1!'1r de Xl}liO
Francisco Ogando Vazquez, e o
traballo· máis completo de todq·s
cantos . se levan feito, e · posibelmente pase a · chamarse popular.mente o Diccionario de Akal, a
quén tamén e xusto recoñecer este
·
...
esforzo editorial.
E.A.

''Rádio Amistad" silenciada
O peche da emisora "Radio Amistad'', promovida pola·editorial Sotelo Blanco de Barcelona, por parte
da generalitat de Cataluña~ xunto
coa emisora do Centro Galego,
deixa sen voz nas ondas á emigra·
·
ción galega.
A primeiros do mes pasado un grupo de
"Mossos d'Esquadra", policia autónoma catalana, procederon ao peche da
emisora "Radio Amistad", iniciando
asi .ún contencioso 'que está agora en
mans'1 tia~xúdica-tura. - · ..,..
,.
A emisora, que corríezara a emitír no
mes' He Xaneiro, contaba cunha autorización escrita do antigo Conseller de
Cultura, Max Cahner, sendo nese senso
caso único entre as máis de duasce·ntas
emisoras libres que funcionan en Cataluña sen cumprir, nengun ·. requisito le- ·
.
gal:· · ' . ~ · í · ;·
·A 'emisióri:de 1:'Radio Amistad" duraba de T·da maña'-a 2 da madrugada, e
· tiña \inha :progr~mación en galego de
tres horaf s@llatiiiis na que interviñan
coñ~ecipas . p~r§~a.s dia cultura galega en
Bar<eel~n:a , (Ba~~~ L0s~da - galard onado 11ola,<J~e)lt(r~ijtat coa Creu de Sant
Jordi~, ·. 'MaÍfgarita•Ledo; Xurxo Fernández, ...), programas nos que interviron entre o.utros, Fernández Albdr, ~~mgp,.,é~t;"if.Q e Mel}dez Ferrín,.
cobrmdo o 'tempo\'!~ e.misión.sen praticame~te publicidaae. Tamén se incluiari na programación espácios para
outras comunidades de emigrantes (extremeños, aragoneses, ... ), e o resto da
programación era feito en catalán, toN. 273 / 5 DE XULLO / 1985 ·

Iniciación e.regreso do poeta
XaVier Seoane

cando todo tipo de temas.
Se nun princípio a rádio oficial
autonómica alegara interferéncias coas
suas emisións, o problema solvent.cruse
decontado non causando distúrbio en
nengun outro emisor. Pola . contra, neses días, e por orde xudicial, pech_áran
unha emisora ·que interfería coas ttansmisións de control do aeroporto barcelonés, e outra que entraba no dial
ocupado por unha rádio ligada ao
"Opus Dei".
A resposta ao peche decretado pola .
"Generalitaf' está chegando en forma
de so!ídarida~:e;;:..n<:? :se? gesde QaJiza,
sen·ó n. na própria 'Barcelona de galegas
e galegas emigrados. Desde Galiza
Méndez · F.errín puxo a alerta nunha
tribuna /dun xornal vigués, que tivo
resposta da Qeneralitat nunha breve
nota que ecofiecia a existéncia, ilegal,
de 200 emisoras libres e na recollida de
firmas no Festival de Poesia qo Condado entre outras ..En Barcelona distinto~
coiectivos de ' emigrantes están recollendo testemunias de apoio para. a
reabertura de "Radio Amistad" e. con·tra a atitude .da Generalitat.
·
O Presidente da XÚÍlta manifestou
que se interesaría · polo asunto, cousa
,
que .até a data non fixo..
A atitucte· da Generalitat contrasta
coa posicion que mantivera con TV3,
que emitiu vários meses contra a legalidade do Estado que non ousou pechala.

x.c.

-~

Xavier Seoane, voz de inimitável
claridade que se deixa escoitar con
rara 'altura no feliz coro de tantas
-auténticas unhas, outr<;t~ insustanciais· - palavras poéticas que
cantan hoxe en Galiza, regresa do
seu peripfo por acesos bosques e
roas de París cun poema no que se
disp6n: e nos ~ispón a novas via;ices.
· expresivas e vitais.
,
.
· Iniciación e regreso é o h tul o
dun poema de amor fragmentado
en cantos que teirnan no esforzo
de expresar as claves do próprio
mundo poético do autor, os mecanismos do seu sentimento erótico,
as fórmulas do ser 1htimo da muller coa que conversa ao longo de
todo o livro.
.
A cal~ga ..do paxaro intitulayase a ptup.erra ~mgladura e~tnt!J.
mente verbal (logo da expenencia
qlástico-poética d? livro. Poe.sí~
experimental) da fisterra'viaxe upciatica de Seoane. Desde ·enton
non cesou o seu autor de repetir
esa obsesión de movirnento, ese
anceio inquieto de aventuras ipteriores . .A Os ·bosques encend14os
seguiu Irispaxaros e logo Presencias; A "Preséncia de París", último poema do livro Preséncias,
aparecido en xaneiro do 1985, fe. cha con voz discursiva un ciclo, o
dunha rota en certa medida poundiana que se iniciara xa en A caluga do paxaro. Pero en aquela _Primeira entrega o poeta anunc1ava
outro rexistro, unha fala sensibilizada pala estética silenciosa dos
zada pola estética silenciosa dos
haiku, de intensa significación
simbólica, desenvolta en forma de
máximas en Irispaxaros e agora resalta ·en todo o seu poder hnco.
Por iso entendo a iniciación do título por unha parte como o constante recomezar da viaxe iniciltti• ·
ca, practicada hoxe nas rexións_terrestres e secretas do amor; e por
outra como o limiar dunha hngua
poética que se investiga neste livro
en plenitude. ff regreso d~ye ·entender-se tamén en relac10n co
movirnento total que conforma a
aventura pOética de Xavier Seoane
desde 1979: a procura da quietude contemplativa -en estreita co,.
nexión co traballo de evocacidn
de Am bitas .inmóveis que tan atinadamente realiza nos seus livros-'que contradín as abrigadas fuxidas iriiciáticas cara a infáncia e cara a máxicos lugares e tempos fisterrans.
. O .. poeta regresa aos espazos onde o corpo da sua amiga desee áncoras vexetais sobre . a terra, sobre
unha . "rexión terrestre" insistentemente nomeada) que ela alegra
coa sua inocencia, que ela prepara
para a liberdade, potencia nos seus ·
dons, perturba •... A . terra, alcova
ou pátio ·para .a pausa das intermináveis singladuras do poeta, é o espazo que cria para el. a sua ami~a,
ser de atriout6s telúricos, presencia familiar e íntima do .seu livro
anterior.· Mas. a terra significa tamén a estación terminal para o retorno dos cor:pos que chegan, coa
morte, ao htmte da Iniciación, ao
Regreso. Se na chegada a ese final,
quen nos acompañou nas perigosas quietudes do mar e nos irnperceptíveis desequiltbrios da terra
firme, s~gue connosco, poderen:10s
pedir-lle a Xavier Seoane estas palavras:
·
"cando a miña alma se erga e
voe sobre o mar
,.
hei de voltar para contar-che a,
fortuna do retorno dos paxaros
e· a .choi:var:de <pril;na'l:ef?. ;..s~oqr~,
os campos..
. ,,
· o si';:que· nada' é ·t~n f e.r moso ne,sta ... ,
vida
nen tampouco tan cruel quizais
. como volver ao· país amado e ·
reencontrar:..te
.
~ a enfiar o novelo dunha nasa
mocedade que non morreu xan:i:~s
·cando sobre esas illas má~Í~~se .sin ta o ar traspasado
., . ;
. dun esp 'rito que foi meu e ·qu~
se.esvai
·. . .
babera' un estremecimento" nas·
vellas causas .q ue nos ataron
un siléncio que matina no
_
entorno dunha voz que en min .·
.
,, ..
· ·c antaba
_,¡.

1

sé xenerosa
e cando a miña alma se erga e·
voe alén do mar
·
ergue-te e canta
sobre a terrá que amamos"
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Dous voces f~lan no livro, a do
poeta e a da sua compañeira, apenas marcadas nos seus riscos estilísticos diferenciais. O eu lírico
desdobra-se en dous seuxeitos que
pronúncian a palavra incompleta
de cada unha das duas metades
-princípio masculino e princípio
feminino- .afastadas da primitiva
unida de andróxina. Na descripción do acto ercrtico (faceta liter<tria que Seoane .m anex_a con aitentica mestria) ás veces o poeta regresa a ese estado orixinário:

dos múltiples. Así, senda como é
uri livro de poesia amorosa, non
fica na simples enumeración de
atributos corporais, na louvanza ·
de cualidades, matt!rias e nostálxias, na acumulación ab,afante d~
fermosas imaxes de led1c1a e pa1x6n,. no afago cómodo dos ritmos
sinfónicos ou, no pior dos casos,
.• melódicos.
.
.
.
. Seoane escreve poesia enunciativa, construe un instrumento para
a interpretación do mundo, non ·
para a sua exaltación anodina. O
poema non fala dunha experién ci~
"ser-te
prévia e terminada antes do nac1afacendo-se ao molde
men to do texto, senón que el pródun andrnxino destino
pífo investiga e inventa no decodunha total fascinación"
rrer dos cuarenta bagmentos que
o compoñen a experiencia da que
"doce é sumir-se en ti para.ser
talvez tamén fala. Cada páxma
outr9" .
matiza- as definicións ( o autor define por imaxes o significado d~
- ou propón á_sua compañeira:
seu sentimento) da anterior, com- ·
'xe, amplifica ou condensa pálayras
''regresa a esa reXlón
e éonceitos deixados atrffii. As1 taonde reconciliado
mén o proceso de leitura convirtesorr •
se para nós nunha Iniciación. Imoás
o carpo poderoso"
,
.a:{Jrendendo de vagar~ páxina a P .
?O :..-;-tí ·1 ,
¡ xma, ~mecánica do hvro como es- ,
; Eís provavelmenté -un dos, de: t~tura·;"'"O·"'lento , lah9tar , 4~.L xog~
! erotico, a despaci9¡;a viaxe sentI- i
, graus básicos da iniciación •.Pªlª
· quen pretenda ser sirbfo nCcíencia
j menta¡l .,,q:µ~ . ~omeza can~o o yoe- '
do corpo e do .amor:· a perda da ' .ta nos apres~htá "'·_na".:ieccid!1~ 1~au- !
· conciéncia do prdprio éu: na unidn
. gural da ~ua: teona "os ..pnm~ir~s ;
sexual:
síntomas do ,amor", e non fmali. za, pois o últiinó 'texto proxect~a
"pe'rder..:se· en ti .
..
sua palavra sobre unha paisaxe e
· cíclica eternidade: ·
·
dar-lle
teu doce vaso un alto
1signo
: ' ;.e .......
· : . , "cande>t-a -m iña alma se erga e ·
; · de água vj,va" .
; voe sofüe,o.mar ..•~..
- . d '
'
Porqüe ''alingtiaxe_j.niciática a
i. Xavier: ·seeane en ten.de o amor
. Xavfor Seoane non se focha en co·
¡e e sexo "como. un, proceso d·e co·~ digo secreto; a pesa'r' ~a · sua ~orn- ;
. ñecimento:-· como 'unha iniciación
' plexidadeJ pudeN 'eu sal! da leituda
, á sabiduria e como un regre.s o á
· deste livro , investido "coa luz . e ;
¡ inocéncia ·4o -ser' global-home-mu' iriíció e· de regreso/que necesito ·
ller. A partir .desta interpretacion
para :viverS.: Esa' lu.z QEe ~algúns nr ·
· accedemos a unha nóva posibili: cesitamos para viver nace nas P • '
. dade de leitura;; -. aun 'livro que se
" xinas da mellor poesia,"a que se e.s· ·
~ nos apresenta na dupla aparéncia
. c;r~ye ho~e en yaljza,._~ . ·
ae facilidadé ' (ni fluidez expresiva
~."M ... A.LV AR E_Z-CACCAMO
e -f <;>ndura simbólica de significa-
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oautomóvil
señor Anxel de Cosinede -bau-

qmad o e rexitrado como Angel

' d ez- , !!_lorre:u ·h.
!Uán Ferna:i:
a1
os Foi nativo e vecmo da parroª~ia ·de Rob:r:a,. no conc.ello de Oufeiro de Rei. Na sua moceda~e
migrou a Cuba -como os seus rr~aus Xosé ANtonio e Xesú~- e
Jogo andivo pol~s Estados Umdos.
Seu irmau Xesus morreu en La
Habana. Según · informes _un fillo
de Xesús de Cosmede, cmo nome ·
iñoro pro- que se apelid8: Illán Fernández, cqmo . o seu pa1 e;us se_u~
tíos foi drr~ ctor xeral -e non sei
si afnda o é- cun goberno de Fidel·Castro.
O caso é q\¡e 'o señor Anxel de
cosmede, despóis de and8:r . cinco
. ou .seis anos polo milpdo,_ voltou
definitivamente Era sua tnbu, casou coa Pilar, filia do señor Gabriel de Sinoga e chegou a ser dono de tres ou catro vacas, dunhas
cantas ovellas e dunha burra. De
cando en vez iba a Lugo -e tódoJos a~o~ comer ~ pulpo polo Sañ
Froilan-, as ferras de Roade e,
cando tiña sede, a Outeiro de Reí,
beber a Casa de Roibás ou a Taberna do Arrieiro. Este era todo o
mundo que andaba.

tJS

Na .sua breve emigración aos
Estados Unidos, mal que ben, deprendeu inglés. Pra que non. se lle
enferruxara era a fala que usaba
cando se dirixía as vacas, as ovella:
cando se dirixía as vacas, as ovellas ou a burra. Cando botaba unhos netos demáis tamén falabá. inglés. O señor Manuel de Baixo ,
Colita, Danzaretas ou Querubín
- que polos catro chamadeiros
atendía- ao escoitalo falar daguel
estrano xeito , sempre lle dec1a o
mesmo:
-Déixate de falar latín e papemos outro neto.
Do que non nos enterábamos
era da resposta do señor Anxel de
Cosmede pois nunca deprendemos
o dialecto dos ianques. De todos
xeitos debían un neto QU dous ou
os que o corpo aguantara, que aínda era ben resistente e, ai:lemáis,
estaba curtido nesesJabores.
Fora desto nada había que decir do señor Anxel de Cosmede.
Unicam enté que, cando seu irmau
Xosé Antonio, moLdado a custiós
e a levar os veciños ao.-xuzgado, se
desmand aba cun veciño, o veciño
que fora dáballe noticia do feito
ao señor Anxel. O señor Anxel
apañaba unha chavella dun carro e
íballe poñer crianza e educación a
seus irmau, un home de barba e
casado . E eiquí paz e no ceio, groria. Tanto é así que o señor Xosé
Antonio rematou por non levar
ao~ seus veciños nen tan sequer a

n:on precisamente porque o autor
unha humilde conciliación e viuse
non teña $arras de alterar ao leitor,
abrigado a pleitear con xente de
senón roáis ben porque as técnicas
fqra da súa parroquia.
.
de alteración do autor son dunha
babiolada que dá riso. O narrador, .
· O señor Anxef de Gosmede e a
nunha palabra, non sabe discernir
súa muller, a señora Pilar -que era
a frase poética da frase cursi e asi
Jl?.iuda, graciosa e moi faced.o ra de
o leitor non saberá cando o autor
vida- tiveron un filio único ~ cha
usa unha ou outra·; ou talvez o
mado Xesús, que vive e bebe: Canprol;>lema estexa en_ que. nunca .
d,o o Xesús ~ivo a edade compequixo o narrador usar unha frase
tente, seu pa1 ad~rendeulle o inUn l}OVO escritor publiéa ~n gale..:
cursi, só lle saiu sen queréio e nunglés que él sabía. Era causa de pasgo, e a primeira. vez que o fai xa
ca o soubo:
.
.
mo escoitar falar a pai e filio. O
qu~ até o de agora ~ser~ bera
e~-
As veces o autor dá cunha boa
Cll;SO é que eles entende~ entenpanol, e se algun t~xto del vírahistória (que neste Delirio... non
dianse. Paderna desconfiaba de
mos no noso id~oma~ fora tradi1ch
ten a mímma irnportáncia) mais ,a
que o que f.alaban pai e fillo fara
do .- Esta vez se1ca traduciunos i&:l
falta.de humor, de ironía, ·o querer
inglés. Decía que falaban en· bar~
ou ben escrebeunos directamenfe
ser transcendente·, orixinal, as leien gale~o. Trátase de Ant6Íli0
llet~ · -.que ~ o idioma dos paraturas non ben asimiladas, a procu-.
Costa Gomez, que publicara xá un
guerros- po1s. aquelo non era a fara dun alén e a ideoloxia antinalibro de p9emas en español · na ·
- la dos canteiros, lingoaxe que PaEditorial Celta. · ·
"
rrativa (filosófica) que deita o noderna poseía m;íis que regularmen•
O presente voluhie, dQ que
so autor derrama a história e saille
te.
I
' irnos falar un_pouco, leva o título
o que lle sai: O. sangu.e verde da
O Xesús era ·un rapaz pequenode O deliriQ do Lume. E un manLua (que título tan feo!) ou O
te, r~gordete, teixo, sano e forte
gado de relatos, sete. dunha extenPapa bendice a discoteca, onde as
como n-n buxo. E mol. educado. ·
sión cáseque idéntica e dun feitio
ahédotas, que cterian poqido dar
Axiña foi unha axuda e un alivio
· cuspidiño un do outr6. Son as
un ·bon tema ." narrativo ,. ~quedan
prós seus pais, entrados en anos,
presentes, n'a rracións· ondé delídesintegradas por unha verbo.rrea
especialmente o señor Anxel. O
rio, o· alén; as foá:as ocultas ·élo espseudo-filosófica sobre o catolicisrapaz foi moi precoi pra ir ás mopírito quererian estar pf.esentés-, o
mo · e outras · cousas igualmente
zas. Esta foi case unha fachenda - narrador quererla qu~ ó leitor ou
aborridas·. Todo este pisto .,, dá coprós pais pois un home sempre é
ben se transportase con el por eses
mo resultado un trabo~ ben soso,
un home.
mundos oq polo menos ·sentirse aborrido e .cheo .de teimas que teese mundo no relato, na escrita. E
rnos lido mil e unha vez eri moitos
Nun lugar da mesma párr~ia
para iso o narrador bota man de
.a utores que .adoitan, sempre, fuxir.
había unha rapaza. chamada Flocerta paixón poética polos sentica:r:.a adtante. Non é, certamente, ó ·
rinda. Era garimosa e fermosa'. Sementos: amor, ódio e atrácción da '
presente un libro de narracións, é
gún contaban as língoas do munmorte. Mais non o consegue, o au ~·-· ' u~a- pequena mostra de doutrinas
do resultaba garirnosa demáis. O
t~r, xa que todo aquilo que podeJJlISturadas e .non moi ben aliñaXesús comenzou a cortexala. Cada
na transacordar ao leitor, quer di~as. Non é un delírio -inda que o
vez estaba máis entusiasmado con
cer, a palabra poéti<:;:a, falta aquí.
mten.ta o autor, sobretodo chaela. Aquelas relaciós, polas trazas
E falta 'por un exceso de frases límando ás portas de Papini-, Thére-·
que levaban, iban chegar a ramo.
ricas, por un querer fuxir do vulse de Lis1eux (2) e, menos, 'L. .
~ar cando xa Baudelaire avisaba'.
Bloy- místico·; .p ois os ·místicos
O señor Anxel de Cosmede falou
'S.é sempre poeta, mesmo
pro- ,
cumpriron unha función :' baixar a
coa ·súa muller do asunto . Estaban
sa. Grande estilo (rn¡.da JJláis belo
este mundo ·- polo menos,-intentapreocupados coa sona da Florinque o lugar comun)'',.¡>or un excelo - o paraíso irnaxinário tla relida. Pnmeiro foi a señora Pilar
so de boutades sen gracia (1), talxi6n; non son tampoucos relatos ·
- quen falou co Xesús. Como si navez por aquilo de falta de domínio
tir~dos · ~e experié!J.cias onír~cas ,
da. F oi o mesmo que bater en fedo idioma. Son estas narracións· á·
que ma1s querenamos todos!,
rro frío. O Xesús escoitaba, calaba
testemuña dunha alma atormen'son
narracións (sic) abondo aboe seguía visitando a Florinda.
tada por uns temas c0nstantes
r.ridas que rematan sempre igual
( daí o remate, sempre igual, dos
p~rque pode ser que o aut9r non
Foi entón cando se decidiu a
relatos: a morte a tiros; daí a apasaiba como rematalas, ou non saiintervir o pai. O señor Anxel arrición de seres·; daí eses diálogos
ba rematalas doutra maneira.
mouse de pacencia e unha-noite
transcendentais que roáis semellan
Podíamos falar do idioma emagardou que o fillo viñera de estar
fórmulas de catecismo que ·ouíra
pregado, mais como nunha entre-coa rapaza. Daquela, con toda a
cousa), pero o leitor vaise ~ quedar
vista concedida a un xornal da
parsimonia de que era capaz, escon outra cousa, non vai sentirse Coruña di (cito de me.mória):
petoulle ao Xesús:
transportado a lugar nengun, e
"non teño nada contra o galega, o
-Olla, filio. Consinto en que a
túa rapaza 8exa J?Obre ou {ea ou
•
coxa ou o que ti queiras. O que
non che consinto é que andes coa
Florinda, xa que esa non é .unha
muller.
cir ou paro.diar cenas de Hitch-¿Cómo que non ·é unha mucock e outros realizadores, chisca·
.ller ... ? ~E logo qué é ... ?
- delas
que, indudidablemente,
- Po1s voucho decir.
crian un lazo de complicidade en· tre director e cinesta/ cnticos; un-Diga logo.
Aceitan d o o enredo de· Brian de
· ha especie de sinal segredo de re-Esa é un automóvil.
Palma
e
xogando
áo
dobre
ou
na- ·
t
p
d
, -¿U? automóvil ... ?, dixo o Xeconecrmen o. .ero o especta or
da, este filme adm1·te unha dobre·
que desexe permanecer alleo a essus abnnd0 unhos olios de dous
apr~ci~ción. ~ primeiraba q_ue saltes enr_e dos pensarit "'con razón,
metros.
ta a vista, a imediata. esae esta
que as fitas de Hitéhcock facíaas
- Sí. Un automóvil no que deperspectiva encontrámonos con
moito mellar Hitchcock; qu~ de
prenderon a conducir tódolos mod Palma nos seus últimos traballos
que a primeir<\ hora. de película
zos da bisbarra.
trata exclusivamente don actor de
estase a converter nun exhibicio.,.
segunda que busca unha casa na
nista .superficial que cada vez se.
que viver. Na segunda hora desenasemella menos a Hitchcock e
mais a algún mal realizador italiavólvese unha trama de su~pense
.............___,--..--..--..--.--
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1) Abondando no que citamos de
Baudelairé, · pod (amos engadir, tirado
du.n contexto moito máis amplo, a segu mte hase do grande po eta francés e
autor desa maravi 1~a .t i tu lada Le Pieton de Par~s, León-Paul Farque: " A prosa
rncarregada de ¡pa~abras pouco uswais,
c.~ a d_xec~ivos r~bu~ca~.os , de expres1ons mus11tadas e propria de escritores
pobres. o que q1:Jer dicer: d1ois. pobres
escritores" . No preselíl1te •1/or.~lume os adxectivos, as paWabras e as expresións. citadas. por Farg,1H~ a11Jonda1rn de m~1 ~,s. 1wli1
exemplo, unh.ai muUe:r que' 1neni "'ooxas
de !eite pasteurizado" fo,nnedernm:111!li
2) The1rere' de· U sie11lJ11.id íl,r!l en m.áis1
nen menos que tmha '•'Í1lima da ¡¡:irrei@axe·
e da fero.ci~a1i11 e bur@1u1es<:11 1fo. 111111i11i,". 11J1rnlb1airc
cu losa , parr ra un nooo ca1dr.;¡ 12 meoo1$
sa ben do q'ue nein pasa1rrillan dloo. 20 arnios:l
que co nverterroni a pia1bm ~elril3$Íifilil1eü1 1n1~w111111~a esquizofrénica gañad'a 1
llogil!li p@llJ Va,!,1cano para exemp lo de r.apaZ1i111s lilmli,nas. amantes do eterno '~ouadlor de
enerx(as e · por suposto!- anti:-abortil.ltas.

eme
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que pasa é que estou mellor no
castellano", pois pouco podemos
dicer qu_e ?ºn diga x~_ o al,!~or, ~si
que non rmos aborrrr a mnguen
censando a cantidade de erros que
atravesan o texto: morfolóxicos e
sintácticos pois xa na primeira frase do libro vemos como o verbo fixar esta mal empregado. Nunha
palabra, nótase moito a tradución,
seil corrección, do español, mais
polo menos o autor ten o valor de ·
confesalo, nen como outros que
el}vían os seus textos --:-escritos
nun ~alego inf3lJle- ao Instituto
da Lmgua Galega ou asociación
ou institución similar para que lle-.
los corrixan, cámbian (por sorte)
case todo e teñen o valor de firmalo eles. seri avisar que o texto nun
50 por cento. foi escrito por uns
funcionários das devanditas institucións.
Para rematar, un libro gue non
engade nada novo á narrativa galega, pois antes de ser orixinal e e~a
tante compre esáeber ben que e o
que falta , precisamente, no volu. me que rematamos de reseñar. A
este paso, e a este ritmo .de publicación, hai que dicilo ben alto,
cunha frase de Basilio Losada, a
narrativa galega actual ten menos
fl}turo qu~ un submariño. descapotabel. Contado, un ainda non per._ deu a esperanza.
· .
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no. dos setenta,,, cuns"'argumen·fos ..:.:
sel} · susp·e nse·, . por' )dice lb d-~lgún
nos cuais .o sadISmo e as trangállaxeito 2 ·porque1 como sucedia no .
das superan a intri~a; que se recoanterior traba.tia de ~e Palma, o
rre a un dobre final non é como
mais lerdo · dos espectadores pode
.elemento criador senón para acaatinar a clave P.rincipal do sUsQ§nbar unha o bta mediocre que a rase: a identidade do asasino. -.E o
tos non controla; que; si, ten os
gue é pior, adivina.la aborríndose.
seus acertos innegab1emente, ·e
Pero· a raíz do dobre ou triple final
xunto a eles horteradas tais como,
proposto polo director o filme taesa. toma circ1ilar en torno a"pare,,.
mén~ se- pode considerar unha intella protagonista, despois de o inli~en.te parodia de si mesmo, en
. dio terlle roubado o bolso a ela,
canto· narra,,, por momentos con - toma mesmo técnicamente defitoda1a med1ocridade propria dun
ciente; e que o voyeurismo de :de
produto
medianexo, a histÓria
· Palma e o seu recurso ao sexo coen torno á realización dunha pelímo gratificaci<m f ¡tcil é en cada
cula b de baixo presuposto; ou, <liobra maior .e mais pach~gueiro.
to doutra maneira, o filme que se .
Suliñar, para concluir, o triste ,.,
pro.pón como ficción dentro do
papel da muller neste filme. Algo
filme é ao cabo o filme que veasim como un cacho de carne (demos. Por suposto que no meio de
sexable e asasinable) dentro dun..:
todo isto non faltan os equívocos
ha bra&a de satén crema. E agora
e as chiscadelas üttelectuais das
,se
vos f dsedes unhas leitoras
que tanto parece gastar de. de Palmais participativas deberiades dar
ma nf:> seu gorentarse en reprodu-

a vasa opinión sobre o tratamento
da muller nos filmes de terror, a
ver se por · unha vez me enteraba
eu do que pensades.
Body Double (USAm 1984). Dir.:
Briam de Palma. Guión: Robert J.
Avrech e Brian de Palma. Mont:
· Jerru Greenber~ : Fot: Stephen H.
Burum. Mus: Pmo Donaggio. Int.:
Craig Wasson, Gregg Henry, Melanie Griffith.
. · Para consumidores de caralladiñas enxeñosas de enfant terrible.
· Non é Hitchcock, pero mellor non
dicerllo .
-0-0A MULLER FRENTE
DO ESPELLO .
A qú.en lle interesen un par de aspectos exóticos do carnaval de
lvrea_, a batalla de laran1(as e tal,
quiza se entreteña vendo a muller
frente do espello , porque isto é
básicamente o filme de Quaregna,
un encontro erdtico durante o carnaval de Ivrea só que se a parte
do carnaval inda conta co seu exotismo, a parte rótica é dun prosma
bocexante, . e moito mais pára
quen teña visto rec,e ntemente. o
filme. de Tinto Brass (lin dos actuais mestres europeus do erotismo, xunto con Jaeckin) a chave
segreda, filme no cal a Sandrelli,
cun argumento mais atrainte que
nesta ocasión, aparece fotografa- ·
da desde cuase todos os ángulos ·
pósib1~~1 aproveitando Brass, no
seu estlto característico que pasa
do sublime á chafallada absoluta
cunha fa~ilidade P!adixiosa, toda
a sensmµidade da 1q.ue a Sandrelli
inda é capaz. aos s~.if~ ,cuarenta •
0

. Una do~ all~ ~pecchio (Italia, 1984). Du: Paolo Quaregma.
Fot: Claudi<;> Ciñllo ~ 'Mus: Gino
Paoli. lnt. StefaniaJSandrelli, Marcio Honorato.
_g.-.- ~ .. ·
.
·.
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Unha demost~ªcfon_ de q-qe a · carne pode ser tan' a'borrida coma
o mundo e o :dem8.-oq; ·
.hh'l

letra: J.A.M
música e debuxo:
ANXO L. BARANGA
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Alavallco

Melchor

f:ópez qu~n faga perder. importá
c1a ~~s vilancicos no culto candralicio. Este tema ten tamé .teportáncia biQli~gráfic~ xa q~e~; _
libretos de mottos vilancicos d
Nadal forcm imprentados para e
(Hueva, Guad3lajaraJ.. 19-I-1759. - ' sua venda e son fonté de e~tud
para o prelo compostelan'
·u nº
Santiago -19-:VIIl-182~).
~XVIII.
o
Me~!re de capela da -Catedral de
. Out~o tema sen esclarecer é
_ Santiago. Tras ser formado com9
da~ Anas gue en irande númer~
neno de coro na Capela Real de
dei?'-ou Melchor Lopez. A funcioM_a drid, _solicita ~os vintetrés anos
nalidade das. mesmas non parece
clara e; particularmente non
-a praza de Mestre en Santiago, que
, d<? aceitar as teorias que afu-J~
<Jeixara vacante Bµono Chiodi,
que foron es~rebidas para 0 Teamorto o ano anterior. Permaneceti:o. Q:uen conez,a a atitude do ca.:
rá, pois, trinta e oito anos ao frenbido compo~telan .,para, coa ópera
te da ·Capela e'nos últiinos anos da
col!lprendera que tal cousa·lle cos-, sua vida asistirá á decadéncia da
mesma, sec;undárj_a_ aos cám bios· _tana o empreio a López Jiménez . .económicos e so_ciolóxicos da époCATALOGO: 15 Misas. 17 81mos 20
ca.
Motetes. 3 Responsórios de Nadal · 14
Del di López-Calo no New GraL?mentación:¡; _12 Tantum Ergo . 8 Elóve: '~E ' un dos modelos do estilo
x1os ao San~1s1m!J. 218 Vilancicos de
Nad?I. 27 Vilanc1cos de Reis. 157 Viclásico ·na música sagrada es,Pañolaric1cos de. Corpus. 10 Vilancicos á
la; · as suas melodías despleganse
V1rxe. 14 Vllanc1cos a ifntiago. 99 Renun -profundo espírito relixioso e
citados e Arias sinx.elas . 37 pezas de óro acompañamento, xeralmente
g~o e gra_
nde cant1dade de A rias para
para grande orquestra, é exyresivo
triple, tenor, contralto e baixo.
e imaxinativo". En "La musica en
BI LIOG RAFIA:
José
López·Calo·
"López, Melchor" en The New Grave"
Galicia", -sinala "a capacidade de
London,
19_80.
"Catálogo
Musical
de la
Melchor Ló_pez de captar a evolu~ta Iglesia Catedral de Santiago"
ción que estaba experimentando a
Cuenca 1975. "La Música en Galicia';
música en Europa e de acomodarBarcelona, 1981. Joám Trillo e Cario~
se ·a ela. No seu espírito de adapta.Villanueva: "Vilancicos Galegos da Cación ao intr~ no que vivia, chegou
tedral de Santiago". Sada, 1980. "Poli' a . comezar a disminuir, poucos
fonia Galega_I ''+, .fua 1982. "López Gi_anos despois da sua chegada a Sanménez, Melchor" en Gran Encicloped ia
Gallega. Anastasio López : "La imprentiago, os clásicos "vilancicos". Seta
en Galicia Siglos XV-XVIII", Madrid
gue relatando López-Calo que ad1953. Carlos Martínez-Barbeito: "Imquireu obras dos máis destacados
presos Gallegos de los siglos XVI, XVII
compositores europeus da sua
y XVII 1". Santiago, 1970. Ramón Oteépoca para o seu estudo e interro Peclr~yo : "Si'Ntesis Histórica do sé-~ pretacion, chegando el mesmo a
culo XVIII en GaliGia". Vigo, 1969.
- copiar as P,artes da obra de Haydn.
Ferm ín Bouza-Brey: "Os vilancicos gal egos cantados na catedral de Santiago
Sen dubida é Melchor López o
no século XVIII e algunhas novas biomáis -coñecido dos mestres de cagráficas no poeta Parcero" . A Coruña,
pela de Galiza pola difusión que
1958.
tiveron de recén os seus vilancicos
DISCOGRAFIA: "Mestres de Capela
en galega. Nésa difusión influíron
Composteláns". R.uada R-113-0 . Coro
elementos extramusicais, xa que,
de Cámara "Ars Musicae" e Orquestra
de Santiago. Dtor. Joám Trillo. A Cocomo -sin.ala nun recente artigo
ruña, 1980. De Melchor López: "A NaAntónio Gallego, cómpre mais fasa Gaita". "Da Ulla ao meu Cabo Velar nestes casos de "casticismo",
ño". "Pastores que al porta l habéis veimperante nos gostos da corte,
nido". (Engade un interesante encarte
g_ue de "nacionalismo musical".
con textos de Carlos Villanueva ).
En calquer caso vai ser, como di
FONTES: Arquivos das Catedrais de
- Santiago , Mondoñedo e Tui.
!4pez-Calo, o próprio Melchor

Lópe~

Real
O Alavanco real (Anas platyrhynchos) tamén coñecido en Galiza
polos nomes de azulón, pato real e
lavanco, é o pato máis abondoso
da nosa terra, sendo censado xunto con outras espécies invernant~s
todos os anos nos recontos anuaIS
que .fai a Socie_d ade Galega de História Natural, para o estudo das
aves que -empregan as nosas costas
e zonas húmidas do interior como
lugares de invernada.
- Pódese cifrar nuns 5 milleiros
de individuos, _o número de representantes desta espéoie que recala
en Galiza na invernada, sendo unha pequena parte deles sede ntários e compartindo os habUats
con' outras anátidas como o pato
asubión (Anas penelope), pato careto (Anas acuta), pato cullarete
(Anas clypeata), pato cincento
(Anas strepera), cerceta real (Anas
crecca), parrulo cristado (Aythia
fuligf!la), parrulo de lombo albar
(Aythia marila) 1 e o parrulo pentumeiro (Melanztta nigra), contándose un total de 1O milleiros de
anátidas.
Todas estas empregan as rias
galegas desde a do Eo até a foz do
Miño, as lagoas, marismas e embalses dos nasos rios, como lugares
de descanso onde atopan acocho e
mantenza nos meses máis frias, rematados os cais marcharan aos
seus cuarteis de cria.
Os ornitólogos difer.éncian moi
ben os patos dos p~rulos, xa, que
os parrulos, ao despegar da agua,
baten coas patas e as pontas das
asas nesta, facendo gran balbordo,
mentres que os patos érguense de
golpe ~n choupar e ademais comen metendo a metade do corpo
no liquido elemento, deixando a
outra fóra, sendo os parrulos os
que mergullan todo o corpo para
conquerir a sua mantenza. A silueta na áuga destes dous grupos
de anátidas tarnén é distinta, pois
mentres que os parrulos teñen a
parte final do carpo arrentes da
superfície corno anatidas buceadoras que son, os patos a teñen mirando cara arriba, formando ángulo coa água, por seren nadadores.
O Alavanco teal amosa un marcado dimorfismo sex.ual, apresen-

ª
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tando o macho a librea máis visto-_
sa,_ cun caracteristico colar na gorxa, tertdo- a ·cabeza verde e unha
mancha na asa de cor violeta, zona
esta que os ornitólogós chaman
"speculum" e que serve para diferenci_alo doutros patos e parrulos.
A f émia· amosa unha coloración
mais críptica co seu entorno, de
cara a pasar desapercebida, cando
enoca os ovos, para os posíbeis
inimigos aiados. Sendo a sua cor
acastanada cunhas pintiñas.
Nas zonas húmidas onde vive a
J?OVoación sedentária galega, na
epoca aproppada, esta espécie pre- ·
.párase para cri·a r, facendo un niño
onde a f émia pon de 8 a l.6 ovos_,
que ela choca durante c4seque un
mes . Os recén nadas son niñífugos, polo cal deixan o niño d~)
contado, e xa poden _ se~uir 4 na'i
nadando na água, que e o lugar
máis seguro para eles, estando libres dos seus inimigos terrestres. ·
Cando un-se aeerca deiCa unha
lagoa º\l masa de água importante,
c0mo p·o de ser a cola dun em balse, ao percatárense da preséncia
humana, es,,ta esp~cie tende '!: 3:~a
charse nas canaveiras e vexetacion
acuática,.. ou levantan o voo, facéndoo en rormacion en uve.
_
' O alávanco está sometido a unha gran presión cinexética,--p ois al.!
guns cazadores non perdonan, non
respeitando nen sequer algunhas
das zonas onde a casa esta proibida, como son as lagoas- de Corrubedo
Montevixán, e cazando
desde embarcacjóns, causa que
tampouco está permitida, como
sucede en vários embalses gale_gos,
ta1 é ·o caso do de Belesar Fervenzas, por só citar algúns ·deles, e.
tamén por suposto na costa.
Son cazados os alavancos nor-

e
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malmente para comer e disecar,
cousa que se pode comprobar moi
ben nos obradoiros dos taxidermistas.
, Déspois da éeoca dos amores e
tras a reproducion, o macho entra
no período chamado -de eclipse,
recebe.ndo tal denoilJÍilación por
ser a sua p1umaxe semellante da
fémia, ten do os individuos novos
unha coloración tamén moi semellante_a esta. -,
Debido · aó 8eu . número e as
adaptacións· que ,apresen ta para as
areas -líumidas· de. águas quedas, e
apesar _ d~ . persecución que sof:re,
atura ba8tante -ben a persecución
do home, _polo ·cal esta espécie
· non corre ¡rengo" de desap'a rición,
incluso nun período de 'tempo
loriga.
- ·
·- Segúndo - os dados recollidos
polos ornitólogos galegos _Z. Lopez Beiras X. Guitián, no Atlas
provisória dos vertebrados terrestres de Galiza:,- na sua sección de
Aves niñificantes, o· alavanco real
cria nas beiras de lagoas costeiras e
do interior, como poden ser as de
Doniños, A · Ero_u xeira, Baldaio,
Lauro, Carrubedo Mo_ntevixán_,
_Xuno, gándaras de Budiño, Límia
e no Miño alto por terras de.Villalba, nas 13:goas dLCospeito e Bendia, asi mesmo cria no Miño médio ou Óuren8án e nalgun emb81Se
do Sil. Cifrándose nunhas 10 a 20
parellas reprodutoras por localidade, naqueles lugares máis favorábeis. Para _estes aufores o seu número ten disminuido na nosa terra
debido ao progresivo deterioro do
meio, de xeito que ~ p.o voación
parece estar en regresiqn, ainda
que segue sendo un visitante invernal moi comun.

.

musica

Carlos

Sobrino
Carlos Sobrino nasceu en Ponteve- _
dra no ano 1885 no núcleo dun~a.
familia de por tradición interesada .
en temas humanistas e artísticos.
O seu período de mocidade atravesa unha época especialmente
contraditória estetica'rnente', e a
sua obra vai reflexar esta situación. Pésie a viver cáseque un século a maior _I!arte do seu traballo foi producido antes da guerra
civil, esmorecendo na medida en
que foi entrando en anos.
Non é a sua unha biografia brillante, salpicada de anédotas estridentes nen de compromiso.- coa
alameda da cidade desefiou os moconvulsión ideolóxica que propisaicos que circunvalan o seu peralcia o troque de século. Estuda Bete.
las Artes en Madrid da man de FeComo pintor Sobrino sinálase
rrant e unha vez> concluidos os
como- UR curioso caso de electicisseus estudds arranxa unha praza
mo e várias-bandas, motivados a
de OJ?Osición para a Escala de Co_ bon seguro á falta dun temperamérc10 de Vigo recén inaugurada. meuto executivo e enérxico mcaVigo vai ser o destino definitivo
paz de impoi>a Si mesmo · disciplida sua dilatada vida, que reflexou
nas de rigor ·gue se encartasen no
nos seus debuxos e aguarelas cenambiente. Tivo uns primeiros
tos de composicións da vida do
compases visibelmente influidos
mar e do traballo da terra. Desde
polos temas medievais xurdidos
-aqui -participa en diversos certado prerrafaelismo inglés, como os
mes, tal como a "Exposición Nagrandes lenzos que executa para o
cional" de 1915, onde obtén unha
Café Moderno · de Pontevedra. Inmedalla co seu "Cristo de Casal
fluído literariamente por Valle InD ourado".
clán e pito ricamente por Corredoi'Amigo do gran paisaxista Elira, refúxiase no tenebrismo que
seo Meifrén, comparteu con el
semella aparecer como alternativa
xqroadas de f qn9a conVivéncia en
para aquel rexionalismo caduco;
Pontevedra, ond-e se garda no seu
son· os seus temas de Santa Comniuseu un magnífico aponte ao
paña" e "Coa lús do candil''.
óleo ªº' Muíño da Tablada debido
Pero o máis importante da sua
á man dC?·W:al!'iSintor catalán, Reprodución, onde conxuga figura a
sulta cun~sp .qft'G uh home como
paisaxe, son as suas aguare las,
Soorinu:, qtie-viveu fora da cidade
cheas de intimismo e pormenor
do Lérez :perta de setenta anos,
descritivo, onde _vibra todo o enestexa tan i<l®ilificado con esta
xebrismo populista do mellar cosvila·de xeito que·reflexara nas suas
tumismo. 1Non hai un tema estáaguarelas ós currunchos entrañábel, tanto 6 traballo do campo,
beis da cidade vella. Combarro sercomo a referéncia á cidade (amviulle de fonda tamén para moitos
biente urbano car.regado de refedos seus temas, e para a mesma
réncias rurais) como do mar ou
0
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simplesmente pa:lsu.e en siléncio. -As ~guarelas de Sobrino reflex'an
un populismo lnl>rido entre a ·E scola Nacionalista que impuña os
critérios estéticos no país e o pa:
sado reXionalismo carregado de referéncias folclóricas. En toda a .sua
obra hai un espácio preferencial
para a'.- arquitectu¡a,> '!ue -encaixa
todo o fo~-~ coa :,süa?esceilbgrªf"ril;I
· E o vellq cultO á" un tdm~t~C:isñid que se _sentia vivó iio ~ránGip,.go~O:
da soc1edade da Restauracmn- mfluenciado se cabe __pola Sociedade
Arqueoloxista de Pontevedra, on- .
de· o -Seu ctirmán Enrique Campo .
foi traballador infatigábel.
1

As aguarelas de Sobrino -~Ó-'_P
tanse por milleiros, reproducindo
currunchos das nosas ent:rañábeis
vilas-, _onde medraban os liqtíes
m1J~ _cruceiro ou- onde un ch.or,t9
de'-·1uz iluminaba un antoxo cóils::
trutivo. O seu debuxo impede-_ta:.
-da a espontaneidade que de por si
poderla ter a técnica a- acuarela, é
que trasluce aos seus grandes len.:.
· zos do García Barbó~ vigués, evidenciando unha personalidade meticulosa e res-ponsábel, porfunda-mente meditada na sua xénese,
onde non entre nen o arrepentil!}ento nen a improvisación.
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XESUS LOPEZ TEMEZ

NaLua

galeria de artistu

v.erl

Na Lúa, un dos novos colectivos
(jedicados á recuperación e actualización_da nosa música, vai tirar o
seu primeiro- d~co no transcurso
deste mes. Na Lua foi un dos máls
grandés descobrimentos que se puderon facer no derradeiro festival
de Ortigueira. O grupo, con case
cinco anos desde a sua criación. A
idea en principio foi "a laboura de
recopilación, de "infonnación) de
pezas, de ideas e a partir daí 10ise
elaborando a música que agora facemos".
Quizá o que surprenda en Na
Lua sexa a exquisitez dos seus
arranxos e tamen ,as numerosas
músicas que aí se poden recoñecer. ~'Estivemos facendo bossa-no, va, jazz e tamén canción política.
No grupo hai xente que tende cara o rock, outros á música clásica,
pero hai Unha vinculación a toda
aquela música que poda dicer algo". Despois .engaden-que "somos
un grupo aberto a todos os cami-'
ños e as correntes _que pod~- enri, quecer o noso estiló, o estilo que
pretendemos facer". Asi, non ll_es
nnporta o que, outros-grupos máis

asentados podan dicer deles: "o
que nós facemos, facémolo con razón, razonamos as cousas e buscámoslles unha orde lóxica. O noventa por cento que tocamos é recoJlido da tradicion pero non o inc
terpretamos como ela nolo da. O
principal éter unha identidade como grupo, nós facemos un traballo no que nos deixamos influir
por outras tendéncias, pero un traballo moi persoal e folclórico pero
sen imitar a ninguén, a grupos que
xa están moi mentados e moi co, locados".
O disco, que está a sair, foi grabado nos estúdios Sonoland de
Madrid e será editado pola galega
Edigal: ~ ·o problema das dis~ográ
ficas é dificil e non hai maneua de
editar a _non ser en Edigal, e estúdios non hai".
O grupo, representan~e de Gali- .
za o ano pasado en Lonent, segue
unha traxectória ascendente, que
lles dá un dos lugares primeiros no
que hoxe é a nova música galega.
A sua combinación ,de ritmos e de
ideas faino dos máis inovador~s
dentro dun panorama en d:emas1a
influenciado polas axudantias verbeneiras doutros grupos que queren monopolizar a galeguidade. Na
Lua · pode servir p~ra fac~r unh~
nova oferta frente a excesiva radicalización das posturás music~is.
1'_.

.
HISTORIA DE MI VIDA. EL P ABELLON :tofl™ERQ SEIS, J?Or _
Anton _ Che1ov. Taifa Editorial.
Ba.ieelona, 1985. 182 páx.
D-b.ás belas e d'úias narracións do
éscritor ruso, máis citado que coñecido. A primeira narra- a liistória
d~ · desclasamenfo: -A ·Segunda a
dl.ta.médico .que chega -encontrar a
verdade nun _louc9. As-duas so-na
naqación duiis homes cóntia a Sua
s~Ci'~da<!~. , N.,_ uriin~ira, o· prolagonisf-a remata_acadandó -a sua "ver- -dade"- a custa de - moitas cousas::
N-á sseJ?Ui!da ''motie: ñenguh :dos,
dous sai indemne da experién-'
c@~ diilos·· o editor, -e tal, vez ó. -leitQ.~~iampouco, ª~ª·
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LJSboa,

Dous belos text~s d_e B_ataille precedido dun interesánte excerto.do
trabállo"de
Afoxandiia,n ·dediG<I~
· d.o a' n
··· a·t'alife
'·1-I ·'""en Lesliberateúrsde
._ - 'f"
-l'amour. A tradución, magm ~ca,
'de· A.níbal Fernande.~. Qs ___escnt~s .
.dé'· Ifatáille versan sobre a éoncei1 ción anal do sol ~da g.u.e _
<?, ~~.!1do O ·oJho: p~eal 'e m,!1J-S 1}1ih?- Vi;;fdadeira"'- intiodiición 3: _xen~se re.:
xual -·ao home. Quen ~ort comprem:la ao _escritor-fran6eS nonpoderá yompren~er, -p3!'~frase~do: a
Cesaire ,- 0 ruxido do tigre:. ---
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XOSE M. ALDEA

.q

.HORIZONTAIS
o·s·e da cousa que somete
1.;ediéncia . 2.-Diaño. Dar
a ces tristes e longas os cans
volobos. 3.-Remate dalg.uns
~erbos . Que non sofreu dano
ou ferid a. A s consona~tes
dunha xira. 4.-Froito da vide.
Pronome demostrativo. Falt~
de bondade. 5.-Estado, co~
dición. Coñfizo. Aparece.duphda nos coches donostiarras.

J
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FOLLAS SECAS
Ainda con data de Maio o certo é que esta
pu~licación saiu á venda no mes de Xuño.
Editada en Ourense, da man de Xosé
M~nu~I del Caño e Manuel Díaz, esta
pnme1ra entrega perfila un contido maiorn:i~nte liter~r.io e gráfico. Poemas, narra' c1o~s. ensaios,e humor conforman a publicación no numero O. Basílio LosadaMano.lo Catoira, Martínez Oca, Modest~
Herm1da, Pepe Seoane, Bernárdez Villar
Manuel J'.v1aría, Margari~a L~o,Novo.neyra'. ·
Carlos S1lvar, Xosé lois, Xaquin Marin, ... e
outros completan a ringleira de colaboradores de "follas Secas". Editada co'n
bastante coidado; a revista non dá précio de
portada ·nen anúncia intencións sobre a
.sua periodicidade! que se supón mensual,
ou futuros cont1dos. O enderezo é en
Ourense~ na rua Parada Justel, 2 (entre._. planta Galerías).
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~ª-Abreviadamente señor~ .

Voz da pita choca . 7.-A pnmeira. Pota sen asas. cefalóodo con oito tentáculos . 8.. ~ranqu i l idade pública:· Pelo
das ovellas. Conxunc1ón distributiva. 9.-Sfmbol© qµfm1co •do Ru,ten io. Non _a proban
os vexetari anos. Dinx1rse a.
1o.-lnterxección que denota
desexo. Fuxida· .apresurada.
11.-Depósito natur.al de água.
os froitos das pereiras.
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VERTICAIS

'

1 - Dise de despedida. Loc~ción adverbial,
duas palabras, ,en_ beneffc10, en prove1to.
2.-Escravos. L19u1do elemento. 3 .--;--Sacra
sílaba do hinduismo. Planta graminea de
leiras asulagadas: ~rata . 4.--:--Macho yacuno. Adxetivo, calif1cac1ó~ indeterminada _
sen valor real. Cloro e os1xeno xuntos . 5.Arnpério. Faga cigarros a man. Canto popular sinxelo e de gran fondura . 6.-Alabes.
Pedra do altar. 7.-0s nosos viciñ~s ..Profesor non numerário. Sfm~olo qu1m1co_ do ·
fósforo. 8.-Pai do meu pa1. Reverberación .
Norne de consonant e. 9.-Neón. Planta
gramínea orixi nári a das américas. Antiga
cidade de Caldea . 10 .-Précio fixo posto

pola autoridade a algo. Vínculo que estreita
a executar unha acción. 11 .-Conceitos
equivocados. Ao revés, xuntanza nocturna
para divertirse.

cadernos da @> escota dra.m ática galega
Ad,,.;,,1:11•1tCOÓ1'1 XOSEM VAZQUE Z'

C....,d.,..,d0< Mi:INUEl LOURENlO

0 11H;1Gr"f:FIANCISCO PILLADO

MAYO~

SOLUCION AO VERBAS
CRUZADAS DO Nº. 252

1 PREMIO

Horizontais: 1.-Esgarabello. 2.--Xiar.
Namais. 3. -Abs. Rei. Ret. 4 .-Mi. Lonxe.
Sr. 5 .-Elias. Onu . A. 7 .-C. Sam. Doudo.
8.-Ad. Renda . 9.-Voe. lat. Cir. 10.-Artigo. Data. 11 .-Reixa. Renal.
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OS GRAXOS DA BURGA

.ROSALIA DE CASTR O;
- ,
UNHA OBRA NON AS UM.lbA
Vários autores
Edicións Xistral
Ao naso xuício un ha das máis imporJa r:ites
obras aparecidas deste soado, e disminu ído, centenário da morte de Rosalia de
Castro.
O libro responde á transcrición dun ciclo
de, c~~feréncia s que organizou a agrupa c1on Alexand re Bóveda " en Febreiro pasado, e algun s out ros de temas ditados
no~~ras cidades e vi las galegas. ·
.
. Do que nos foi negado", de Ana Antón10 Souto; " Núcleos sign ificativos do legad<;> de Rosa li a", de Carballo Calero· "Sempre Resa lía'', de Fernán Vello; " A o'rixinali dade de Rosalia'', de Maria Pilar Garcia
Negr_o; "Rosalia : unha leitura feminista",,
de P!!ar Pallarés; "Rosalia : a realidade do
mito , de Francisco Rodríguez e unha se,
lección poética realizada por Maria Teresa
Navaza, compoñen os traballos a autores
des.te importante ·libro, que sen dúbida é do
má1s rec~mendábel para p0der adql!lirir
u.nha noci ón exacta da dimensión e a vixénc!a-da r:iosa poetisa nacional por excelénc1a .
.
·
- ,

SEGUINDO O CAMINHO DO
VENTO
,
f
Seguncla entrega narrativa de José- .
Ram.ón Rodr íguez Fernandes, ql!len xa tiña
Publ!cado "O Sereno". Um g·l:leHill:leiro,em
8 ta1ingraclci".
" o 'libro emítase Glentro da c0lec1;~m
eC'<!d~rn0s .do .i:'ovo";dirig_idw'il prq~ei;;_om
cultura _Qalaic0-portugm~sa-br.as 1fe1 ra- .
ncama de expnei¡sóm-i;»ort1J1g.uesa.:
. : ··
. ¡ O seu est>rl·I? di recte i.nte.re~se ~entro: das
1
. nhas .do ne'.Jl ismo soei al :q.ue 'te~e alguma
P~~~m1né.r:ic1a. na litef.atura 9~rlega 001:1111t~m.::' .
P . nea.. Neste . wr:naAce. .'.'Se,yuimie· ~a
."'llRhp clo: Vél'lt-f.>" r.i;l.fil:ect;e-.se 't©d0~·:¡,¡,m .
'ier.fo~0 _.daJ~venú.ide :ga~ga Pios · últimQ.s ·
· empos da ·~ rtad1:1fa . . ·
·
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CUADERNOS ESCOLA
DRAMATICA GALEGA
Apresentado con grande expectación no
mes pasado, este número dos CEDG inclue
• unha tradución de "Os Xustos"· ae Albert
C.amus, realizada pólo escritor e economista Xosé Manuel Beiras que na apresenta- .
ción remata afirmando"( ... ) só unha derradeira indicación _seguramente supérflua:
calquer cidadán galego e súbdito a fortiori
do Estado español actual, dotado de s~nsi
bilidade e convicións progresistas - xa non
digo -nacionalistas- decatarase da sobrecolledora vixénc ia que ten esta fermosísima obr.a de Albert Camus que eu balbucintemente traducin con soxeréncias do García Bodaño que moito lle estimo, pero que
non alivian a miña excrusiva responsabilidade desta versión -polo c;¡ue vos prego me
escusedes. Léde logo-a cavilade pola vosa
conta ".

COlE.CCltW AlEXJlNOAE flOVEOA
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Q RUDE TEMPO
Da autoría de José Viale Moutinho e edita do pola Associa<;ao dos Jornalistas e
horn ens de Letras do Porto.
.
Desde "Cerrem turvas as águas deste ~
rio" que o discurso poético de J . V iale se
vem valorizando com umha li nguagem
mais dominada e segura que, sem porder
urna certa viru lencia, urna saudável rebeldía , urn a ironia bem próxima do sarcasmo,
suas características essenc iais, se depu rou , no entanto, de um pendor retóri co, de
urna incontida prosódia , de 'urna t alvez
caudalosa impetuosidade ferina , arr iscando muitas veces a próp ia economía, razao
de ser até a truculencia do poema . De
" Corren turvas as águas deste rio" a "Os
túmulos" há, por assim dizer, urna continuidade lírica perfeita ou imediatamente
detectável.

Desde o 1 de Xullo até o fin de mes terá
lugar a segunda edición destas xornadas
culturais nas que se mistura o teatro, os
festiyais musicais e os espectáculos de
video. En síntese o programa elaborado é o
seguinte.
-Exposición de Grava.dores· da Escola
de parís. Do 18 ao 31 de Xullo no Hostal dos
Reís Católicos.
·
-Xornadas de Vide u ropa, desde o 13 ao
21 no_Círculo Mercantil e Industrial.
-Festival de Folk (con Doa, Milladoiro,
Xoriña, Shegui-Bleizi Ruz, Joe and Antoinette) na Praza da Quintana do día 16 ao ·
23.
-Xornadas de Parateatro, do 20 ao 27
nas ruas compostelanas.
. .-Teatro, no Coléxio Lasalle e na Caixa
de Aforros: .
-Festival de Música de Compostela, no
Hostal dos Reis Católicos.
.
Entre as obras de teatro "La Casa de ·
Bernarda . Alba", espectáculos do "Grupo
de Teatro das Catro Artes'', "Luís Seoane"
"ltaca", "Compañia de Dorotea Bárcena"'
"Rua \{iva", "Caritel", "Máscara 17" ~
"Ditea".
Nas xornadas de parateatro, 'Teatro El
Drac" de Barcelona, o folión de Vilarii'lo de
Conso, "Cuba Delikatessen ' ', e outros.
O programa todo desenrólase, nesta
edición, en Compostela.

"MANUEL CASADO NIETO"
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ENCONTROS NO OAMIÑO
DE SANTIAGO

" A 'r evista da mocidade de Ourense :o dise
no subtít ul o 'desta publicación editada polo
clube x uvenil " O guieiro".
·
O número 1 conta con 24 páxinas,
tantas como A NOSA TERRA. das cais unha
é de publicidade• . No editorial sinalan a
pretensión de "ser un meio alternativo de
información, que podan util izar todos os
mozos e mozas de Ourense ( ... )un ha xanela
que ten a mocidade para apresentarse
como o sector da sociedade máis criativo ".
. C_onta con páxinas de poesía, artigos de
historia, sobr_e a Otan e a muller, música en
9!Jrense, entrevista a Xosé Lois, ··festas,
notícias e unha páxina de pasatempos.
-A marxe destas indicacións, que poden
non .dicer moito para que .non ten a revista
nas mans. o certo é que dá unha impresión t'~
viva, traballada e interesante que contrasta
totalmente coa pobrísima apresentación e ·
non' de deseño, que aponta intencións.
senon de cartas. A ver se alguén se anima a
apoialos. Os contactos poden ser através
da Casa da Xuventude de Ourense:

OLLAPARO
Con certo retraso, despois -de andar pe~di
dos pplos nosos arquivos, damos conta da ·
chegada dos números 2 e 3 da revista
"Olláparo~. editada pola sodiedade cultural
"Ghirlateira" de ·Cede ira.
A apresentación é, ~:ic~itáqel en publ'icacións deste tipo, a.inda que o deseño é inellorábel. Tócanse temas municipáis, deportivos, actualidade da comarca e colaboran
- firmas como Manuel Maria, Carlos Casares, Montero Santalha etc.; b0a conceición
en conxunto.
'Vénl!lese a tl"inta pesos e .para recebela
pode dirixirse un á Sociedade .Chirlate ira .
f.lua Real nº 25, Cecleira.

, .( ) ·E:NStNO

A "Cordenadora do Diadas Letras Galegas
en Barcelona" fprniada polo Centro Galego, Agrupación "Saudade" e Asociación·
"Rosalia de Castro", coa colaboración da ·
Consellaria de Educación e Cultura da
Xunta de Galiia, convoca o 1Prémio "Manuel Cesado Nieto", de narrativa. para
éomemorar o centenário da morte de Rosalia -de Castro coas siguintes:
BASES
1º.-Premíarase unha Obra narrativa
(novela ou conxunto de contos ou relatos
breves) escrita en galego (normativa oficial).
22.-Concederase un prémio i.ndividíbel
de 350.000 pesetas.
.J
32.- 0s traballos terán unha extensión
mínima de 120 fólios mecanografiados a
doble espácio por unha só ca.ra.
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42.:.._Qs traballos remitiranse ao Centro
Galego de Barcelona, (Rbla. Capuchinos·,
35-37, 08002 Barcelona) por triplicado
plica en sobre pecho co nome e apelidos e
enderezo do autor.· Tanto os orixinais como
a plica identificaranse por, un lema. Non
constará nos orixinais nome de autor nen
calqúer outro signo de identificación.
52.-0 prazo de apresentación de orixinais pecha rase o 30 de Decembro do 1985.
6º.-0 Xurado do Concurso, formado
por seis membros nomeados pola Coordenadora, da rase a coñecer o 8 de Decembro
de 19B5.
12.-0 Xurado terá a faculdade de i nterpretar as presentes bases no que nestas
non estexa expreso, poderá declarar deserto o prémio se ao seu xu ício nengunha .das obras apresentadas o merece.
82.-0 fallo será inapelábel e tarase
público o 24 de Febreiro de 1986.
92.- A Entidade convocante resérvase o
direito á publicación da prime fra edición da
obra durante un ano_
1Ql!.-Os autores dos traballos non premiados poderán ret irar estes nun prazo de
dous meses a partir do día de publicación
do fallo.
,
112.- A apresent ación de traballos a
este concurso presupón a aceitación destas bases.
M ANUEL VAZQUEZ FERNANDEZ
Pta. Coordinadora
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alguén, no faiado

San Xoan

MANUEL RIVAS

O precio da
dignidad e
Para xustificar a astronómica suma
que da soldada -xa abando sustanciosa con anterioridade- ven de aprobarse . a Corporación municipal coruñe·sa,
un concellal declarou como argumento
definitivo que se trataba de «dignificar a
actividade pública» . E quedou tan pancho.
O incremento maioritariamente au.toadxudicado supón toda unha plusmarca no camiño dun olímpico d~sprecio ao
discurso oficial da austeridade. O aumento representa, nalgúns casos, máis
do cen por cento, e algúns concellais pasarán a cobrar mensualmente duascerítas mil pesetas, en concepto de .honoríficos honorarios. A -guan-ba-buluba-balambambú. Un, que non quere ser condenado por desconfiado, está seguro
que aoté os bimbios da Moncloa abanean indignados ante estes desafíos ás
leis da gravitación social. .
Debe ser un placer digno de exercerse ese de aprobarse os propios emolumentos. lso máis que a erótica do poder é
pornografia do poder. Para ser
coerentes, haberia que pedir que fara o
povo soberano o que decidira en referendo o salario mínimo interprofesional.
- - Pura dernagoxia propia dun populista resentido - dirá entón un dos concellais mentras se dirixe á cociña económica para sortear duas entradas gratu itas para asistir á zarzuela post-moderna
«La Revoltosa» . Trátase,· señores, de
dignificar a actividade pública.
O argumento é gracioso. A min polo·
menos, dame a risa . Pero tamén sumamente perigoso . Se aceitamos esa lóxica, a menor salario público menos dignidade pública. ¿Calé, en tódo caso, o
precio da dignidade? Os concellais de As
Nogais, na montaña de Lugo, que destinan os seus honorarios en becas de estudos para nenos, ¿ganan o.u perden
·
dignidade?
¿Ula dignidade?
¿Os concellais que se abstiveron ou
criticaron a proposta de suba de A Coruña son máis ou menos indignos do seu
cargo público? Deixemos o asur:ito coa !·
cita da semana: «en política, amigos, hai
que meterse n'a hora amarga e para perder; para ganar sempre sobra xente».

Unha .n oite
·de . trastadas
.
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Idioma para conservadores (bilingües)
Xa está na n,.1a"o cartel que a Xunta espalla
todos os veráns para que a xer:ite teña
coidado e non ande lixando as praias,
como se iso fose ur:i problema de dicirllo a
Esta é a cróniéa dun suceso. Un suceso·
catro .que a elas_van. ·
especia i, nen tráxico, nen morboso . .
(Naturalmente· lhon entramos en que
Ocorrnu na noi'te de San ,Xoán e non
non hai nada previsto para saneamento
ten
nada que ver coas fogueiras, por .!:' •
dos esgotos, que non hai control das
máis que sexa tar:nén unha tradicion
cargas e descargas de produtospetrolífesecular: facer trastadas.
ros nos portos, que ... J (Ou sexa, os dos
· carteiños tamén teñen a sua parte de
responsabilidade niso da contaminaci6n, e
non veñan con que as competéncias e a
1
.
cor branca do ·cabalo -con perdón- de
E ali estaba: toda unha exposición de maquináSantiago... )
.
ria ces seus letreiros de "véndese", "f~ci'lida
O noso, para hox'e e saiu hai unhas
des", "case regalado", "non podo atender o nesemanas, é o texto que en letras maiúscugócio". Lugar, campo da festa: hora, a da misa
las, que en español e en galego oficial non
maior, dia, o de San Xoán; organizadores, deslevan acento ortográfico. Velai: CONSERcofíecidos. Expositores, os máis "trouleiros" da
VALA ASI DIA A DIA.
pafróquia de Laxe. Final, feliz, pero con secuePara que se entenda ben o do bilingüislas que poden aparecer como as maniotas nas
mo, con letras pequenas acentuadas
vacas para o ano seguinte, palas mesmas datas e
poderia ser "Conservala así día a día" en · con ·idéntica incidéncia.
·~
galegq oficial ou ben "Consérvala así día a
A inauguración, pouco co.ncorrida xa que só
' " en españoLComo a primeira parte do .
estaban os organizadores, tivo lugar ás seis e
stá en galego e co verbo en singular
média da mañá do .dia 24. Foi profusamente
a pria") hai que pensar que a
anunciada ·con toque de campás da igrexa que
parte está en español, co verbo
qudaba ab lado. Campás que seguiron soando
1 e en singular. E é que nunca
até ben entrada a mañá porque as encarregadas
. partes foron boas.
de toca las eran duas ovellas que recebian como
MANOLO S.
pago un cesto de millo. Como o cesto estaba coVILARMIDE-MUXIA
locado no chan e o arámio das campás atado ao
pescozo dos animais tan "xentilmente cedidos"
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O "carrito" no que se transportou a g.rad
tamén forn:iaba parte da exposición "cedido~
polo António das Lamelas .. Houbo que ir bus.
/
carllo, ás C~sas e . saca lo con moito cuidado
!\ .'
porqu~ _Poulmo, o garda, non sabia nada da
expos1c16n.
Co!TIO .~ollia .de c~mif'lo e ali habia unha
preciosa form1gone1ra, tamén decidiron unila á exposición. Cómo pesaba a condenada!
Máis de U!1 quilómet~o tira.ndo por ela, que non
era _cuestión de sub1la ali ao carrito. O ruído
pod1a ser molesto para os.que dormindo apacibelmente. De .despertar', o éxito estar ia seriamente comprometido, ' ainda que o dono o
Catelino, non se enterara. .
'
O coche do transporte, un . todo terreno
t~mén estaba p_revi_sto que figur~se na exposi'.
c1ón. Levalo ah fo1 todo un ep1sódio, porque
estaba bloqueado e houbo que empuxalo dous
quilometros por unha pista que ten uns buracos que algunha vez semellaba que desaparecían coche e os que turraban por el. De pouco
en pouco había que coller o "jeep" e rousalo
porque coa direción bloqueada dáballe por tira;
cos balados ao diaño do coche. Cando xa estaba
na exposición chegou o seu dono coa ch ave e
uniuse á "organización". Afirmou o Xerómeno
que xa sedera conta desde un comezo deq ue o
coche "estaba saindo só da garaxe" (acababa
de chegar da festa e a inda non dor111 ia) pero que
prefería observar "como empuxábades". A colaboración prestada polo todo terreno logo foi
das máis eficaces.
Houbo, como non podiafaltar, carros do país
que foron carretado? ao lombo, e asegúrolles1
que subir. as barreiras non foi nada doado.
Tamén estaban presentes as artesa nias
populares. Ali penduraba dunha árbor o ca nee· .
lo .do Neira, fallido o intento de conseguir o do
Guerra, porque a Berta saiu da casa alertada
polos ,cans, colleu unha pedra e tirouna a
cuneta onde parecia que se movía unha som·
bra." Ail", exclamou logo de tirar a pedra , " non
sei se lle daría a alguén na cabeza". Pois non,
non lle dera na cabeza, senón que a pedra
batéralle ao Fontela nas costas, deitado como
estaba na cuneta.
Onde non se luciron moito os organ izadores
foi nos anúncios. Non fixeron carteis, esperando que a xente et.a parróquia se iria pasandode
uns a outros a notícia. lso si, procuraron deixar
alguns sinais.
Ao Delmiro sacáronlle as vacas de leite do
estábulo e leváronllas ao do Amador. Cando se
levantou para mun>,cilas non as encontro!-J, só
viu unhas marotas .que npn eran del, e unha
"ordef'ladora", · a do Amador .
.~
Ao xenro do Cecílio sacáronlle o coche da
·~
garaX'e e cruzáronHo na pista . Cando ás oito da
ro
u
mañá chegou o camión ' do leite empezou a
Q)
Q.
p·itar, alertando a todo o povo. Tamén op_robedo
Q)
a..
mozo que· había ·pouco que casara, t1vo que
levantarse da cama e· apartar o veículo.
ás catro da mañá polo. Xosé Anxo mentres dor- ·: · A bicicleta do Cant~iro apareceulle ~olgada
mia placidamente, cada vez que estas "campa- dun Castiñeiro.' A ConceiCión ·non pudo ir botar
neiras"· ·quedan coller o millo (tamén cedido ·- as pitas ao "orba'llo" porque tifia a porta am ~
. ·,gratuitamente por t.m vi ciño ás. 5 do mencer), o
rrada por fóra. "Maria ; déjxame a portal Dé1'.;;;togue 9 a~ eámpás anunciaba a toda a redonda a xame a porta, purra''.! berraba, pensando que
·,. boa nova: "'esta · é a· mañanciña .de San Xoán
era a sua viciña queA .lle, tiña man dela~
1
hai,, q'ue sair tomar ·o or:ballo e ver bairar ~
,. Pior .lle pasou a· outro viciño que qando
sol .
_
c.
chegou a ca'sa encontroU- -tamén- a-sua porta
E abofé que aos organizadores da "mostra de . amarrada cun adival (ós' armadanzas non samaquinária" colleunos o orballo, sobre todo
bían que a inda non chegara)., ·e non. l?e ~n~~~
can_
d o "O Maña" saiu coa escopeta á xanela
poi as ramas; sacou a f .aca do bol sirio e cortou~o;
poruq enon . parecia estar moi de acordo co luen vez de desatalo. Cando saiu ao outro ~ 1 ª
de use conta de qu,e o-adiva1·. ~ra, o seu. Non d1xo
·gar que lle ian reservar · ~ sua grade na "exposinada, ainda que rabiaba. ·
·
·
ción". Non lles quedou máis remédio que facer
Por estas e· ou.tras macanas, e sobreto_
do
carpo a terra na cuneta . .Ali enzoufáronse de
orballo.
·
porque a xente ten o costume de irá Mis_a Ma1or
o dra da festa, a "exposición" estivomo1 conco·
Como non querían quedar sen grade tiveron
rrida.
.
·
. d
que C?nvencer ao Grigório, que seguia daquelas
Os comen.tários sobre ela eran moi vana os.
dormmdo, de que lles deixase a sua: Alá a tiña
Os máis .s acábanlles os letreiros. Outros l~v:s:
metida por detrás do autocarregador. Houbo
ban unha gran alegria, porque, como~ Grig
que facer moito esforzo · para dala sacado, trario, andaran buscando as suas perténc1as polo
tar de que rwn !adrasen moito os cans e translugar adiante sen encontralas.
,,
·
portala, entre seis, má)s de douscéntos metros
Esta foi a "exposición" feíta .por uns garu·
até un "carrrito" que estaba esperando amarraleiros" nunha noite na que noutras comarcas
do a un coche lonxe da casa. Habia quen berrafan fogueiras, as Fogueirasde SanXoán, sen~o
ba que se lle abrian as mans. Outros daban oraqui tradicional o "facer trastadas". Esta é pois
des para que non arrastrase pola estrada, "que
a "Crónica dá 'noite das trastadas'~.
o Gri~ório t er.i o soño moi li'ff'ro e ainda o outro di.a matou a un can qu~ daba por detrás
B. LAXE
da ca~a _p_9r9ue pensaba que
un lobo"
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