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Galega, a entrada río Me.ícado. Comun seg_ue a ser motivo de
. análise, na ·sua ·rela'ción co futuro económico de Galiza. Cat ro
.persáas analizan nas páxinas de ANOSA TER ~A, parte das previsibeis consecuéncias dese proceso. O razonal)1ento económico,
xeral e inmediato, o context~ da crise económica, .o subd~senro.
-lo da nosa sqciedade, .... forman -parte destes análises .
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(Páxinas 11.,.12,.1 3,1{15)

ia unha
ron unifonadal
~ue

,

non

O ruído
o apacia serialono, O
terreno,
exposiporque
!lo dous
1s burasaparee pouco
·ousalo,
:>or tirar
1 estaba
chave e
rómeno
Jeque o
1cababa
ero que
". A cologo foi

.

'

·Ló· pe·~- _Gar~ido,
. .· Mániiel Mera
·e Xuli0~$eqta8iros

ArtigQs de .
Xosé Manuel

Be iras, ·_ Claudia

do país\
1úrolles
ado.
~sani as

•Canceuir o do
ilertada
:>una a
1a soma, " non
>is non,
1 pedra
o como

-~.

..

'.adores
;pera n·
mdode
1 deixar

eite do
indo se
rou, só
e unha
·che da
oito da
ezou a
robedo
vo que

;olgada
ir botar
a ama·
al Déi·
do que
l.

cando

3 ·port@

ion sa·
andou
·rtoüño:
tro dia
:m diXO

Política

Non·.hai que· xurar ·
a·Constitución .pa,r a ser
·ca·rg ~ p(1blicO
··

-

i..;.

.......

1Ma ior
conco·

•

'

B. LAXE

•

•• • -

'

,t.

Josep Piera
e- .sa1a~
· valldaura:
A .literatura ·
catálana
eri bUséa do .
-Meditfi·r ráneO

'

'español

'

e a ·crlse "pudo con el
.

..

'

...

O BNG '~repara as eleiQions

riadas.
s leva·
Grigó·
35 polo
"garu·
na reas
sendo
1épois

~

~ove.r .a briu a crisé··
·~

1retodo

'

Tribuna .dO vicesecretário
do Par1:i~ó Galeguista ·
'

Entrevi·sta

Segurldo
Arlinesfy ·lnternatiQna·1·
segue ·
a .t ortura_-·
n.(>- Estado

.(Páxina 7)
(Páxina 20)

·-

·campáña ' pro~vertime ntós? '~- . ~ . : . .!:_.

~ .

.. ...-

.¡,

·. O buque ale,nán Walter Herwin66 aí-facóu en .Vigo
1

··

·-·

-· con

bidóns-~tadiQaétivos
\.

·

-·

A NOSAlERRA/2

3/
.,,...

J

cartas

.

r

tas p~'áticas~pu faz«~ndo va~·s deelara-. · enderezo ' ~o seu destino v·
. .
cións sen pr9pósit<;:i de sensibilizar-uh_ fora esta paralizante inc~p is~s Por
mínimo, . ·non ~on outra cous.a ·que
Diríxuníe á sección de, Carta·s deste · cómplices ·dos .torturadores. A bolsa os esteris -e inutels ·disput!ci ade e
.dam no país- resultam sor
que se
semanário galega, est~ periódjco que
na ca.beza e golpes. i.nsi~tente~, des.c ar- ·mente irreais, aqui· enchemprdende.ntede seguro que a todos os galegos ·nos
·.e tnstugas eléctricas, pe11duralos dá barra e rn · . ·
gostaria que foxe ~iário ,' para ·comen- ·pegar-lle, tortura · psíquica, ·'etc. etc.
- Os'.conselhos que eu. podo ·d~r
._:tar ~te tema~ terna emarcado ·na desón hábito!; . :por non dizer: pequenos a_part1res da ·minha própria espe .~os
fensa dos campistas, · aos que, mbn-· . vfcios canpo non chega á· morte dos . c1a pode, resumir-se nestes· Se nenA .
- r semtóns de veces, pretenden. chamar-lle . 1.eais. servidores do orde estabelecido, pre mono 11ngues
com os filho
"selvaxes" _ P0r qué? '
.·
do Estado de direitó.
.
·
tenham claro, n<?m hai.que ter% q~e
. Como, todos ·os anos os campings ,
al:ltoritário ·que cont· e 9
- Qué lonxe están as . declaracións a' resultar
d
190 so
seguen sen ser construidos en zonas
se po Aem entender numha determindos direitos. humanos.
regular.mente
frecúentada~
polos
hada l 11}gua, ealquer outra seria com
campistas;· denominación esta qu'e
Feo. XAVIER CASTELLANO.PUMARES ' se ~he falasem tibetano (Nomo vede~
non Só terxiversan alguns Wleios ·de
(A EStrada) mu1to cla'ro .nos pais que lhe falam esComunicación, senón tamén , comenpa~hol aos. seus filhos , incluso nos
taristas· habituajs dalgun diário de ;GaFAL.i}MOS NOS
me1os galego-falantes, neses nen
J iza. Esta denominaci©n terxíversada,
Somos. demasiado nenas para saber_ numca se dam cónfusóns linguís~~
quer dice'r, a,lcufjalos cun nome: cam.d9 vida, isto nos din os homés ·ou ao cas~
'
·
.
pismo "selvaxe"..
. ·
: ·· .
menos os que se chaman homes.- Có. omentar-lhe 0 orgulho polo pró_ O aquí escrito ven a conto,· resul- ·mo irnos ter -nós a razón se non te- pno! nom tratando nunca como
tante da inquedanza que repétida::" • mos nen eses 18 anos q·ue din que fan igu~us aos -que falam .a lfngúa opresomente ·se mahifesta ·a no tras ano. t.
~
.
ra · que os teus filhos os tenh
para ter as cousas claras?
· f
.
, -. am por·
Agora que xa nos vemos inmersos en ··f.a-lta
Nós non entendemos de poi ítica, -- :~ ra-pe~soas, que ~ a~recio que se
pleno verá,n, o cal trai consigo que
nós non sabemos nada do que é a vies P0 . ·ª ter, ~m nimgu fl} .caso supe- .
nos paseemos á bela .luz aa Lua, e di,
d
,
,
.
re
ao que ·se smte por um -cam Hud a, nos non po .e mos 1evar a. prat1ca milhar
e ironiz
b ··
·.
go isto,· porque, ·p asándo polas· praias
o
flosó
pensamento,,
nós
facemos
as
del
·
ar_ so .re e1es e d1ante,
de Vigo, concretamente nunha delas,
causas sen pens·a r, nos somos uns tal~s,.e dos teus f~lhos a estas persoas.
na de Samil, pódese mirar un "camnós · só sabemos vi ver a canta
· uhas vezes ~topome com algo que·
gazáns
ping". M"irar si, mirar, porque con· ~
,
· ·
• me c ama mu1to
t
,
dos pa1s nos non sabemos o que sonf
.
emc;:om, geme
templar non, ·~jó", expresión que po,os probl~mas da v.ida pois ainda nón q~e , 1 em fg~lego tam panct)a com
den · entresacar dunha ' charla colo- · temós eses 18 anos. q'ue nos fan ·falta
guem que.
em espanhol·, e até
quial, · que . ~scoitar podíase, nos repara ser homes e poder decidir se parece sentir-se bem de que ao oucentes xardins reconstruidos á beira
queremos que se entre na OTAN ou tro nom 1hhe pareza mal 0 galega, de
e término da Avda. Castelao. Este
.
_
,
que nom 1 e coartemo seu·uso como
~on, non s<;>mos mnguen para ~errar umha vitória. Eso nom deve f~cer-se
"camping" .non entrará non que eles
P?la .no_sa 11,berdade e .a da nosa na- nunca, si falas em galégo · que seja
categorizan-- (:orno campismo selvaxe,
zon po,1s a inda , n9n ternos eses 18 com ge[lte que fale em galega, noutro
...nofl ·si?, pero o que si é certo é que
.anos que nos fan ho~es .Para p~der · caso face ~ todos os posíveis para que
'. r:nfrese desde ondé se mire, e máis sel. vaxe e ·anti-hixiér.iico que os que, es- · ~er. un pe~~amento proprio; A,,no~ o a _outrapersoa se sinta mal, que note
u_rnco,,cammo que n?s dan e o paso- que 0 que te inspeira e profundo des- .
póntanearnente, soñ criados ao fin dé
t1smo , P?ra q'-!e· de1;emos as c?usas prec;:o, esto é algo que ao momento
poder pasar uns dias disfrutando do
como .estan; pots quen somos r:i.os_pa- captam os filhos. Nom ter umha asisbon tempo. · ·
.
ra P?der berrar polos nosos d1re1tos tenta que nom fale a túa lfngua, si é
Os leitore_s· de. A . NOSA TERRA
coma min, coidarán que,: nunha cida-~ se a~nda ~on s?be~os o que quere- así espor-lhe aos filhos como é 0 tímos. A nos q~,erer:mos facer berrar a pico caso de--um ser inferior. Se na
de como. Vigo, ao lado mesmo das
praias máis concorridas poi.os bañ is- . favor qa o~res1~n do P.o vo galego, ·po- tua empre~a tés qué dar emprego,
tas .vigueses. Cómo os antes encarre- _ la contan:imacton do noso. planeta, exi-gir-lhe aos demandantes 0 domí- ·
polos c:ac1ques da· nosa térra : polos nio da 1íngi.Ja com ·correcc;:óm . Nom
· gados _de c·o idar d~las ,- entre eles 9
que de1xan morrer a centos, d~ per- mercar nunca nada em tendas onde
Axuntamento, poden manter ese
soas mentres. preparan estrate~1as pa- nom che falem galega, facendo-lhe
"cámping" chal}1ado "Cámping de
ra esa bataila. na . cal non faran falta saber 0 porqué. Rejeitar tudo aquil
Samil'~ nesas condicións? Non xa; a
-18 anos para.finar.
pape l oficial qúe venha só em espantodas vistas estéticamente mao; se nón nunha situación e condicións es- ·
SOBftADO
hol, polo menos que o fagam em bi, tabeleéido, que, -máis qu·e u n · cám(Meira-Lugo)
lingue; que ·trabalhem. lnzarde escritos de protesto, som muito efectivos,
ping, é un pedazo de terreo.
.
os centros onde esto nom se cu·mpra.
En Gal iza, hai vida , .como se ·vé hai . FALAR GALEGO
A Galega/o nom ter rela~óns e meherbas,, chove, hai Sol e crecen os árSom umha galega que pasei os últi~
bores, que tamén haxa vida nos cam - ' mas- onee anos fara da · pátria, com ·nos igualitárias, com seres de out ro ·.
pings.
· ·
sexo que falem em espanhol, já ver~
curtas estadías vacacionais na terra, e
dende o verao do 84 até · o outono des que rapido si algo ti lhes intereNEMESIO GONZALEZ
deste ano, tenho a fortuna de perma- sas, che falam galega. (0 -meu home é
Vigo
necer nela compartindo esta deli9a de.- Lyon-Franc;:a e fala um perfeitísimo galego).
com a fam ília e tres filhos de nove
Tenho visto por tudo omundo me- anos- o mais ·velho, sete a rapaza e EUSKADi,
nos educados em 1ínguas de superior
tres
o
cativinho.
Trabalho
como
fun·
. ESTADO DE TÓR'.fURA
pre~t ígio, ao do seu país, e pasan-se a
cionária . da_ ONU; e pór e!o nestes
1fngua de fora sem que se desem neMentres · o número de policías no Esanos vivím nas cidade de Barcelona,
les confusóns. Estou pensandonos ne·
tado espaffol é de 1 por 217 habitanSé!o Pauló, Genebrª-e por último Brunos l"'anameños educados no Inglés
tes, en Euskádi é di! un por 138, o
xelas. ·
ou
no avance que sé está dando no
atlas policial da Garda Civil e Polici.a
-O que quero· dizer-lhe é algo. . . ao
Brasileiro ern todos os paises do seu
Nacional sotnente en Euskádi Sul é
que nom semelha dar-se-lhe muita
éntorno. Nas cidades do No rde do
de 1-74 instalacions, sirvan estas ciímportanc;:a aquí na..Galiza, así noto-o
Uruguai já apenas se fala espan'hol, o
fras para süuarmo-nds no estado polieu,
1fngua: e dum jeito e~pecial
18 por cento da povoac;:óm do Paracial que está a sofrer o povo Bascb.
educa9óm dos tilhos na própria 1fnguai fala Galega-Portugués, na selva
' E t!is~ád i é m otivo de discursos pagua.
cifistas desde .todas as ópticas, máxiDende a marte do ditador o es- tanto "c:!.e Bolívia, Perú e CoJómbia, a
1fngua Galego Portuguesa e a rrngua
me desde os círculos governá'ntes.
~panhol,
que eu percevo, tem
franca p mesmo pasa já nalgumhas
Ante o_reeente . informe que a organiavanzado bastante, pro primeira vez
zacióri Amnistia lnternaci onal--fi xo
na históha da Galiza, atoppmo-nos ' coma·rcas da ' Argentina. E' esa U~gu a
"España: a-cuestión da Tortura'.' dun
com país, nóm só nas cidades, mas ta-· espanhola que retrocede frente a nasa na América, irnos deixar que nos
volume de 60 ¡jáxinas o, governo non"· mén nas aldeias que educam aos set.is
.
perdeu a face .e responde: "A denúnfilhos no espanhol. O esto dent ro da - asoba lhe ?iqui. ·
A Ungua galega nom se va1 percía de maus tratos é unha p.rátic·a ha- . , sua gravedade nom é o que mais me
petuar po lo amor que tí lhe t~~has.se
bitual e sistemática dos grupos terrochoca,· senom ·o veer a muitos que se
para a grande maior'ia nqm é util,,rnm
tistas com·o .meip de interrumpir a incharnam nacionalistas e que. militam
polo que tí convenzas si nom e so·comunicación dos · seus membros ·-e
em org.a niza9óns nacionalistas, com
cialmente
necesária. Na Galiza, ternos
pór empecimentos investi,gacion po:
ps seus filhos falando espanhol, cande fa~er .todo em ga lega até as purralicial", monstra despois . o . propósito . do nom lho falam eles mesmos, ou as
. das e tonterias han de ter ao galega
de "cooperar en todo momento cos
suas mülheres e demais parentes (co·
pro · lfngua únic'a. Fai-sé mais polo g_a· fins ·de amnistÍ.a lnt~rnacional"".
mo soci.alizamos as mulheres.o· espan·1ego nUcnha persoa chea de auto-od io
hol, pero nom é por sere mulheres, ·. e nom o fala, hurhilhando, puteandoA fortunadamente .Amnistta lnternacional . non é sobornável, xa no seu
senóm por reproducir-mas 6 rol, para
a, que com militas e bon~ discursos.
, informe do ano 1984 denunciou que
·o -cal a. sociedade dos homes nos edu . O nena galega que se.educ!I no es,o ano anterio r foran detídas-·691 perca, sempre habémos de . ser as rnasis
panhol, sinte-se bem nesa ltngu.a e
soas (a maioria de Euskádi) baixo leis
finais!) .._Os meus filhos som todes ga-·para nada lhe compre a galega. 51 os
antiterroristas, e rnoitas delas pos;tas -' - lego-falantes, talando tamem o's mais .
teus filhos atuidos de orgulho nomos
en 1ibe rdade ser:i cargos, segundo o ·velh0s Frances e Ingles". ·
·
·consideram os · seus iguais, estes ..logo
Ministério -de l nterior os detidos. so n
· l)mha Ungua .-fal·aii'é · basicamente
se ham de sentir despreciados e inseexaminados· pa ra asegt:Jrar-se de ·que . P,Or umh a razom, porqu ~ ·é sócial- guros. ·
. ·
·
·. · - .
non houvo .tortura ou niau-trato. .
mente necesári a, ou porque goza
Despido-me decirÍdo--lhes que si:
O ·interno para m·aitos/as do seu
dum superior prestígio. Os nenos. . gam melhorando a 1fngua que emp~e
paso _polas dependéncias policiais _óu · son uns seres especial~erite sensív.eis.
. gam, que se muito tem melh.orado inaa Garda Civil xa é coñecido. Nas_dis- . ·Oeseguida decatam-se ~cal é- a Hngua da lhes queda caminho por recorrer
· tintas ponéncias sobre a tortura apre"
mais valorada . numha sociedade ·diDesejo'-lhes muitos anos de fut~~º.ªº
sentadas en Donostia no Ma io de .. glósica, na. que o desequil 1brio entre
1982· por: diversos co1ectivos e persa- -·as 1fnguas em conflíto é inevitavel e· único (lamentavelmente) pertodico
galega·
·
·· _
rialid~des ~fo mundo 1iol ítico e cultu-ha· de rematar por définir-se· no favor '
. ELVIRA BOSCH FAJARDO
ral (Eva Forest, Alfonso Sastre,· Bego- , dumha ou doutra 1íngua, (O cham arealidade que se fai .um de Galiza
do bilinguísmo é um caminho sempre - N.B.
. ñ~ Garmendia, José Luis Morales, Jotora lee'ndo A NOSA TERRA nom ·se pare·
seba Atxotegi, grupo de médicos, ·· em du~s direcc;:<3ns, aíqui é criticado
ée nada ao que logo ·um se fltopa na Terr.a.
etc.) deixaron ben claro o carác.t er ul- - ardúamente, o cal . está muito bem,
e n~m - traval ham vosedes tu do 0 que deve·
trarrepresivo deste sistema, así como
pero
vez da-se umha focapacidade
mm para ser-lugé\r-de encontro .de todos os
denun~r.--acs-;:~)cWtmo1 colaboracio- · total_ para facer algo já, e aproveitar
nistayoen omitindo a denúncia des- · as suas posibilidades, cambiando o
nacionalistas e patriotas galegas. ·

NON AÓS "CAMPINGS"

SELVAXES

25 d·e xullo,
examen final
. de cUrso

r

O 25 de Xullo, o Día da Páttia, é para o ·nacionalismo ,como 'un termóme- ·
tro, como un exámen 'final de curso. A actividade política desenrolada
-boa ou má- ao discurrir do ano político, ten sempre un fidel reflexo
nista celebración, como o teñen as tensións existentes dentro do · nacionalismo.
·
·
O curso· 84-85 tivo unha abundante actividade-pol ítica: duas .folgas xe:'
. rais, diversas folgas sectoriais, protestas contra a reconversión, contra· a
enrada na OTAN e Mercado Común, auxe no r'novimento ecoloxista, fe:
minista e estudiantil, en canto ao número dos seus integrantes e haccións
leva<;ias a cabo .. . son algun has mostras.
.
Paralelamente produciase unha escisión no seo da 1 NTG e a criación
dunha nova central sindical ; a CXTG, meritras o PG loit.a por sobrevivir.
Tod.o isto vai conformar dalgunha forma o Día da Pátria. que iste ano ·
parece ter un denominador comun e claro: a soberani~ nacional.
·
lste é o lema escollido pola maioria dos partidos que celebran ista da·ta. Pero · non é só i ~a motivación central senón que as distin~as formacions politicas incardinan o 25 de Xull.o nun contesto actual: a entrada na CEE. Así o BNG escolle o lema "Deféndete. Contra a entrada ho Mercado Comun. Soberanía Nacional", facendo dista entrada ·na CEE d orfncipal cabalo de batalla. '0 MCG e PC: tamén escolleron .como lema o de
Soberanía Nacional, posicionándose en coritra da entrada da CEE · pero . fa ~
cendo tamén gran fincapé ná . entr.ada na OTAN, . "Día da 'patria, Sobera-. .
nia Nacional" é tamén o 1.em~ do PSG-EG ,e Partido Galeguista, ·ainda que
' taén se manifestan nos sub lemas contra a OTAN e a CEE.
A coincidéncia parece ser asi, total entre as distintas forzas que air1da
celebran ista data, que cada ano é máis patrir.nónio do nacionalismo despois de que os autonomistas fracasaran .estrepitosamente no ano 77, e nos
anos seguinte as trabas e a repres ión non cons~gui ran erradicar ista xornada de loita . Fo i o BNG xa desde un primeiro rr:iomento o que intentou
marcar claramente as· diferéncias, máis alá do·s lemas, ao decidir que iste
ano seria o seu representante o únic~ en Ja lar na Quintana; madando así
a tónica dos últimos anos nos que o MCG leía o seu comunicado, pois
que iste partido, despois do seu pritneiro congreso parece que se ~lonxa
das . teses nacionalistas. O mf)smo lle ocurre ao PC. que, segundo avanza
na sua conformación, vese claramente · que o seu campo de acción é o español por máis que se empreguen unha terminoloxia rtacionalista en Galiza.
, l
Tarnén os que intentaban unha manifestación unitária fracasaron no
seu propósito, pois o lema 'pretendido pola CXTG, central· que lanzou u
chamamento de autoconvocatória, "Pa la Soberanía Nacional", non foi
acer:¡tado nen por CC.00. nen polo PCG ao estar totalmente lonxe dos
seus princípios e postulados. Despois de cinco· reunirns non tiveron outro
reméd io que desis~ir dos se1,.1s · propósitos pois, uiiha de duas, -óu perdía-a
celebración o seu carácter nacionalista ou a•unidade era imposibel:
PSG-EG e Partido Galeguista abandonan a idea de manifestación e
covoc9n a unha concentración, ainda qu~ o PG, que loita por sobreviv~r;
debátese nunha contradicióri interna de achegamerito ao PSG -.EG ou ao ·
BNG, decidindo mandar unha representación á. maní.testación do frente
nacio.nalista .. ·
·
·
Pola sua banda a CXTG, abandq nado o proxect6 unitário, convoca en
Vigo un ha comida-festa, perdéndose asi a traoición .nacionalista que era
centralizar os actos do 25 .de Xulio en Conwostela, a inda qu,e. istes non
fosen unitários, para centrar o caracter nacional da data.
·
A inda asi os nacionalistas poderán demostrar a sua madure~ poJ ítica
9e¡xando ·a un lado xenreiras e diferencias persona is en data ta·n importante ·e sinalada.
·.
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·se pare1a Terr.a,

ue devetodos os

,

·o'butlue·. ~lemán ·1Nalter 'H erwin"

atracou ·en . Vi·g o .:c on bidónS radioactivos
Aut0buses á Lond~~s, barco·s á Fosa Atlántica; _encad.ea,mentos; ches manifeStac1ons, protestas .. ~ por causa .duns b1dons. ~Dous .
~~stes bidó.ns chegaron a Vigo a, bord,o ·~O barco al~má':l "Walther
Herwing" empare! lados né!_ sua popa ~ vt_sta de·quen q~1xo , ,,
contempla los. "Vexa.n, sen ores, n~i:1, nos comemos. a .nmguery ·,
_ arecian dicer. Os xefes :da, ~xped1c1.on . tamen marn.festaron a ·
Prensa qúe erari totalmente mqf~r:1s1vos. Os ~colox1s~~s galegos
Pensan que, :Xa que logo, por que -non os de!~an nas - suas _
~asas"? Todo .isto a d.~.us me~es _da C~nvenc1on de Londres. ·

dóns radiactivos, · qu e,ran dÓutros
cana.'~ produtos; xa qwfun rion tiña sinal al- - · Decfarou tamén que "segundo es~ .
gun?
~
tas investigacións, a contaminación - . O BNG tamén sacou un·í:omunicaqu_e:.se mediu en organismos· que sé '
do de protes~a polo que pode ser. 1:supoñe·n están en contacto cos b-i~campaña de intoxicación e en protes- dóns é.moi ~aixa : Esta procede dún .ta· polos yertimeritos. o mesmm fixo
ha pequena cantidad.e de líquido e,
o Alcalde d~ .Moaña.
_, .. ·
·=-como a disolución no mar é moi rápi~ Pqla sua banda, Greenpeace .anun -~
da, dilúe~e pront9....
·
ci-ou que ia facer público un· informe
Comparoú tamén 0 responsábel
· sobre os v_ertimen~qs7 radiactivos.
do ~'Walther Herwing" a radiación da .
·
"Fosa Atlántica", da' que afirmou era
Un. bárco paga~o polos países
só do 0,003 pór cento, 'coa do Mar
.pm--nucleares, .
_d0 _Norde co 0,3 e a de· ').,70 do Mar
O profesor. Wermer Feldt foi támén
de Irlanda. ·~'Preffro comer peixes gaperguntadó se esta' expedición non - legos e i'nch.~~o da · fosa atlántica que .
esta ria pagada polo Góberrro de Lon -. do Mar do Norde ou Irlanda", e para
dres, extremo que ·negou, declarando
predicar co ' exemplo tivo bon coida. que está subven~ionada polo gobernó · do de que todo o mundo se inteirase
alemán. - · .
_ .,.,
· .
.. de que aquel meiodia ia comer pei~e
lst9, . pafa os ecoloxistas, non é
comprado en Vigo.
_.
nengünha · proba de ·· ir.idependéncia
cient(fica, xa que, afirman, "o goberUn~a "pesca fortuít~" ·
no alemán é tan pro-nuclear como o
O pr6fes_or alemán afirrríou que a pesinglés, e ainda "que hoxe está _ente~
ca destes bidóns a 4,700 metros de
prqfundidade; n'a Fosa· atlántica, foi .
rrando os. resíduos r.adiadivos en 'minas de sal ,' está probando ouhas for- ·tqtalmel)lte fortuíta.
mas como a de enterralos no fondo
Segundo __estas mé_smas fontes un
~o m9r por ·meio dun 't qrped-o. 0-s inestaba _"un pouco. estragado· e
bidón
tereses in.gleses, alernáns, american_os,
etc., ' son. os mesn:i.os, estexan hoxe , J sen signos de' identificación, en tanto
qué . 9' segundo portaba a i·nscrición con,
vertendo na · F0sa Atlántica ou · non.
B-78 (Bélxica, ano 1978)." Estes bi- ...__ ·
Teñen que facer desaparecer eses redóns teñen, seica, un burato nun la,
síduo·s .dalgunha forma, encontrándose coa oposición, cada vez meirande;- do, ainda que · o profesor -Feldt indi- bidOílS
·
de boa -parte da hurnaríidade".
· cou que ."ainda asi, cando se sacaron
·
ª
º
·exterior
.
e
se
levou
a
cab'O
unha
.
~egundo o. profesor Féldt, o· Go.análise
- da ªgua, comprobouse
.
. nrn
- . arco use.
. que a
berno alemán paga integramente a
emisión de . radiactividade era moi e
-vertidos,
expedición para "ir ~Convención de
báixa". Asi, sul:Jíronos a bordo "me.
""a prQ
-·
.
: Londres cun critério científico, porrnpan
.
.A chegada do barco oceanográfico
como se dun espé<;:ime raro dun circo _· que non se .debe de-~opinar semente . _diuse a radiación,· viuse que non ha- bia problema: investigáronse e isolá- ca
.
. 1oxistas.
alemán "Walther Herwing" removeu de feira se tratase, nen él propaganda, a base de sentimentos".
ronse"; agora serán estúdados en
eco
. as águas ecoloxistas e nácionalistas con rodas de prensa incluítjas qúe ti-...
Asi, o -que intenta!"! é "recoller
Hamburgo, para saber se están emigalegas. -Este barco chegaba a Vigo vo esa "pesca casual" ., segundo o se- água a todas as profundidades, sedi· procedente da Fosa Atlántica e traía
ñor Feldt". "O máis lósico é que o~ ,mentos orgánicos bentónicos e pelá-- ·tindo radiación, se están corroídos,
a bordo dous bidóns radiactivos em- bidóns viaxasen._ perfeitamente prote- · xicos, investigando en todos ~ eles o
parellados na popa. ,Hai quen afir:ma . xidos- nas bo<;legas do barq> e perfe.i·- contido do ra_dio núcleo, tanto en
que os bidóns pescados na "fosa tamente se lados fosen trasladados . · elementos natura is como artifi<;iais". co
·Afirma- o _prnfesor alemár:i que con ~
atlántica" eran máis, tres polo ·me- . canto antes a Hamburgo''. :
Por outra banda hai que ter en todos estes trabal los que f1xeron- nos · ...e
nos, e que o outro ia no interi or do
conta que o resposábel alemán afir- últimos sete anos '_'pódese dicer ,que §
barco.
.
· Segundo o xefe da expedición
mou que o.ano pasado xa "pescaran" a radiacti:vidade que éxiste ·no mar é ~
científica e responsábel do labor.ató- tres destes 'recipíentes pero que foran . debida ás probas nuclei1res" ; ·
rio de rad iüloxia do 1nstituto de Pes- devoltos ao mar xa que ·ca recian de
Afirma tamén Werm_er Feldt que
carias de Hamburgo, os bidóns non meios. seguros . para o seu transporte. chegáron con· estas investigacións a
oferecen perigo. "Estamos vivos", di· Unhas perguntas: eran eses bidónsd-e duas conclusións esenciais.
.
XO.
popa o meio seguro?; viñan xa este _ . A primeira,· que a radioactividade
· Para os ecoloxistas e nacionalistas, ano preparados directamente pa_ra es- que se ·arroxa contida en ·bidóns, en
a arribada destes barcos a Vjgo , a· ma- ta '_'pesca" e col le ro.n aquel es "pei- meio ano está n·o ·fondo"; en segundo ·
neíra de transportar os bidóns así co- xes", bidóns que lles interesaban? lugar, "que a contaminación· próducirno as declaracións do profesor ale- Existiro_n verdadeiramente. eses bi- da polos bidóns só se dá na área cerIJ.lán, forman parte dunha campaña
cara a Convención de Londres que
vai ter lugar dentro no próximo Setembro. Nesta reunión vaise discutir
se se continua ou non cos .vertimentos radiactivos. no mar .

lUnha campaña a .favor
dos vertimentos?
Para Adega, a escala de "W.alther. Her?"ing" forma parte dunha campaña
internacional a favor dos vertimentos
de.resíduos radiactivos no mar. "Con
isto intentan desmovilizar ao povo
g~lego , ao querer mostrarlle o. inefen- .
s1vos qu e SOí! estes bic;lóns, afi rmotJ
un portavoz da asociación ecoloxista,
com para ndo éste xesto a cando Fraga ?;= bañou nas águas de Palomares para
demostrar que ·non .habia radioactividade" .
·
·
Basean as suas denúncias en que
non entenden primeirarriente as deolaracións do ·prófesór Feldt, que se. . contradin con outros estudos científicos e coa lóxi'ca máis aplaS.tante xa
q~e " se son tan i'nofensivos, se a rad~acti vidade se esparce tan facil como
d.1 e non deixa .rastro, por qué-.!lQn as .
tira n nas. suas costas e se ·tomah tantas moléstias. Seri-a. .o máis lóxico, non?" · , "
·
Por outra banda os.-ecol ox.istas de
Adega tamén ·aducen ·que non é mo.i
norma~ que ún barco~ q'ue es.t á na, Fosa NAtlanticá e se dirixe a ":lamburgo
vi:_ng _recalar a Vigo: _
.
Din tamén non entender cómo estes bidóns, qué ai'nda que ·sexan tan
pouco radiactivos, segundo eles, emiten radioactividade, viaxan na cuberta do barco e os pode visitar e chegare.n a eles, xa non calquer páxaro, senon- tamén calquer persoa. Non en- tenden "esta exposición dos bidóns,

cahto poden durar, etc: lso ·si 1 afir. mou"que "os bidóns perd.en, perO o
,mar .rapidamente lidue a ·radiactivida- de, e non hai nengun prohlema xa
que son resíduos de baixa acüvidade", asi como tamén que "calquera
que 'estudase un pouco de oceanografia sabe que as correntes profundas
van ca~a o Noroeste, ou sexa, en sen- ·
so con~rário á costa gal~ga" :
Estas últimas declar.acións demostran para os ecbloxistas que primeiro
.teñen razón cando afirman-que os bi dóns se deterioran e poden abrirse, e
segundo que poden mudar de lugar,
discrepa1;1do en -que poda ser absorbida polo rnar como se nada . .

A polémica en torno á nodvidade
.ou non dos vertidos radiactivos- vai
. seguir. 'A chegada -cio ~·walther Herwing" a Galiza parece que foi outro
episódio máis na guerra da humanidade pola ~sua supervivéncia. As protes·
, tas contra os vertidos, o único ciue-logrou para·lizalos de momento, vai se guir, .aumentando a intensidade, sobretodo en .vistas da Convención de
Londres.
A. EYRE
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Os abüsos de poder traen sempre grandes. calamidáoes·para os cidadáns ....
· NEista etapa aínda non consol idada do !;liparti<jismo, xa se es_t~n ~dar
mostras, abando repetí.das·, desfragadoras dos nasos dirieitos colectivos.
C~do, como cl:).da· ·an0 o míticó '
·" 15 de )Cullo"' é:Q,ega:.ás portas dá : E digo· dos "nosOs" entendendo este conceito tomo ," clases ·populares",
m.i ña alma '·non- pode menos gue -...
porque as outras ese cativo tanto por cen da povoáción, segue a a~reixar
lembrar o ceibe berro das Irmanaaos seus príviléxios de clase coa carraxe rná is aguda, ben sexa no sistema
. des, ·o esperanzii:dor· ~turuxo -~unha
dictatorial oú mesmo ·no de democráC:ia á eueopea. Neste sentido, o que
Terra que desperta e... que quer ser
mudan son· só as fo rmas, porque o fondo sempre é o mesmo: as clases· po.dona, . para sem.pn~; " dos , seus .pr9- .
pulares cantan, en todo; caso, con voz, pero coutada, vixiada, sen acceso
prios destin0s: " 1~·
doado e real á engranaxe do poder poi ítico que faga a sua vida máis tarta,
"Deus Frate~ que : Gá.neeiae'' -a
cómoda e igual itária 'en direitos·.
·
·
·
·
nasa fratemigade, a nosa · irmand.~.
O bipartidismo é o máis grande mal que-pode aturar calquera sociedade, ·a .ferrame n:ta ·de' liberación. nade, porque na practica real de cada dia redúcese a un só partido i;Jebido
donal dunhaTerra que .xa ·está chea·
ao consenso e acordes que entre os dous acadan. Aparentemente pode
de aturar o secular sometimento ao
parecer beneficioso, mais non .é asi: na actualidade todas as leis que están ,
est:i;anxeiro e as leis criadas pa,. .
xúgo
a sair do parlamento español ou dó autonómicb son beheficiosas para ·ese
ra propiciar .Q ·pulq do 'IIJ<ÍiS aldracativo ' tanto por cen do que antes talaba, pero anulan os di.e ritos da granxante· hespañolismo.
·
de masa que en teoria parece defender este tipo de ·democrácia que nos'
toou. Que os representantes dos partidos que teñeh a tixola polo n:ian" 'Son Españoles lós que no pueden ser otra cosa". €ánovas.tiña raguiro apresenten distitos pareceres ou mesmo cheguen a se insultar, non é
?:Ón;·sabia que ·aqueles quemáis de:..
máis que apariéncia formal para que se crea que representan duas con~epfenden o ·hespañolisiho son os que
cions radicalmente distintás de como se ha montar a sociedade: .
,
non teñen -ou non co~ecen a sua
Penso que nestes momentos se está a· dar un ha loita ·a fondo (que por
verdadeira nai, aqueles a quen a fal- outra parte está ·a pasar desapercibida) a respe_ito das policías municipais.
--ta dun espirito rtaciQnal clarificador
Nos Reglam entos qu(:) agora se '·modernizan e actualizan" prinia'n esqueos o briga a criar rniraxes sen máis
mas milita ristas e represivos que ás veces caen nas teimas ou obsesións de·
forza que a 'que:lles outorgan os r.opersGnaxes que gozan coa. Idea de ter" un pequeno ·exército pa'r.a as suas
.deres da opresión e da imposición
das suás ideas. · Alguns cidadáns da
necesidacjes individuais ou de clan, de grupos de presión ou de c:lase.
Ibéria ternos máis sorte alguns poAquela vella estampa do. guarda muh-icipal atento ao tráfico, sotidário co
d,einos ninfar de. ser Gaiegost <;ata- ·
cidadán, preocupado por ser servicial aos viciños ... , aquela estampa, en
fans ou Ba~cos , fillos dunha erra .e
fin, dun compañeiro máis do municipio, estase ·a perder á pasos ace.leradunha nación que sempre. será ceidos. Hoxe, en calquera capital que goberne o PSOE ou AP, a imaxe é a
be áinda que as cadeas a teñan asomesma: 'policías municipais vestidos de múltiples formas segundo o seu '• ballada.
.
·
cometido, mesmo arremedando as terrofífidas brigadas nazis; ar.mados de·
E é por iso que ternos que loitar
porras, .pistolas ou ca ns; secos, fachendosos ou qutoritários; amantes da ·'
xuntos, que ternos que · xuntar a,s
orde e do berro e ·a cérrimos defensores da man dura. Xa non ven cidadáns
nasas mans para que sexan rnái~ 'f or' •
aos que axudar: ·ollan delincuentes nos que bater.
tes os nasos · esforzos, que ternos.
Quera deixar Claro que estou a analizar os resultados que trai unha
que berrar xuntos para que chegue
educación case militar, ao estilo fascista, entre sente nova que non recebe ·
máis lonxe•o noso espírito ; que teofertas para conseguir o posto de traballo que realmente lle gastaría'. Os
·. mos que facer xuntos o dia da nosa
poUcias municipais, fóra das excepcións que toda regra apresenta, teñen
nación porque é de todos xuntos,
porqué o feíto nacional non é-·paque obrar asi porque asi ll e mandán persoeiros dos municípios que, en
trimónio de ninguén . en particular,
. moitos casos, coñecen ben ese mundo soterrado da noite porque eles
por qué facen.doo separados caimo_s
mesmos naceron nel e nel fixeron os seus cartos. Este é o tipo de xente
no erro do sectarismo
isa' é o
que poténcian para estes cometidos os panidos · do desgoberno. Mais o
maior triunfo pára os nosós inimiséu grande perigo está en 'facer regra da excepción e pensar que t,odb 9
gos, A.os nacionalistas non .d·ebe de mundo é coma eles.
separarnos· nada cando se trata de
Entenden a mopernidade a través de Académias de pr_e.paraQión polireivindicar o feíto nacfonal da nosa ::::¡
Terra, cando se trata de dar fé de. - .._
cial rexentadas por maxins alimentad0s na ve)'la escala fascista ou na mo:·
vida dtinha nación, cando queremo~ . <t:
cierna -escala policíaca alemana que se rexe polo lema de·qué cada suxe'ito
·que á nosa beira camiñen -os rnártié .potencialmente un perigo para a arde burguesa. Os Regramentos interr~s da Galiza. A loita dos nadonalisnos de funcionamento levan estes esquemas que tanto a socialdemocrácia
tas está escrebendo ·as páxinas valcorno a direita apoian serí tatexar ..Son Academías~ do lavado de crebre,
deiras do porvir da nasa Terra con
do odio, do conchabeo, da insolidaridade ... lQue formación, pois, vai .
bágocas· de sangue, con pin~as de
medo ao fracaso, nin a ceñsura, nin
acadar un mozo ou moza aoque, por outra parte, lle poñ.en nas mans pis- ·
suor ·e, o máis tnste, cunha loita fratansiqquera as pedradas. Por que
tolas, porras, motos ou c'oches convenien1:emente axeitados, m'isturado
tricida da que ·se aproveitan aqueles ·
hai que loitar e crear, e non · imos
todo coa discipl.ina do es.tamento· militar?
que non eren na idea pola que loita-·
~erder a vida metidos nas tripas dos
Só lles queda a eses rexedores, para que a sóciedade asuma esta -repremas. A história pedrranos un bo.n
problemas ... " Os galegas só seremos
'dia contas, diranos -'q ue expliquesión institucionalizada ante a mesma casa de cada cidad'im, 1meternos na respeitados cando se nos considere ·
mos. a razó~ - pola qu~ abrigamos a ' capaoes de tronzar as cadeas que
cabeza que isto. é necesario porque cada dia hai máis roubos, menos arescoller "festa" no dia máis naso.
de, máis delincuéncia. Pero quén cria toda· esta barafunda?. Críana os que
nos unen á Hespaña centralista, canPorque eu estou seguro ql;le todos
destrag.an pastos de trabarlo, os que meten á mocidade na dr.oga por inte"
do polo meio da fr'atemidade e da
os
que
e.
s
terrios
o
"25
·de
Xullo"
en
reses eeonómicos, os que mandar;i a xente ~emigración, os que po_ténciari
unidade aprendamos a viver con abSantiago estaremos ·x untos; ainda
un tipo de ensino clasista baseado nos car.tos e na privatización. E dicer,
so.l uta indepetidé.ncia do estado que
que as traxectórias que.·sigamos secríana ós que despois montan exércitos mesmo nas policias munidpais
xan d~tíntas; ainda ·que uns este~an ~ . nos ;escraviza, cando xuntos ergapara reprem'er, perseguir e asoballar . - .
.
.
n_!l Qwn.taJ].a e . outros en Bonaval, . mos unha Terra sen pararnos a conamda; que UilS oerren e outros In!;i.Ssiderar antes a mellor maneira' de
Hoxe danse xá enfrentamentos entre policías munkipais e cidadáns,
- tiguen a raiba de sentirse acurrados
gobemala. De non .facelo asi nonenfrentamentos que ás veces nos. poñen os pelos irtos,· como aconteceu
poia imposibilida.de_ de poder estar 1 oidi meno's que pensar que oS" t>rinas folgas xerais. Pero ainda .estamos a tempo de -esixir unha educación .
ao mesmo tempo en dous sítios. - · . pleiros traidores a idea ~e liberación
plenamente democrática para esta ,xente que non debe ter máis cometido
nacional da Galiza· son aq~eles que,
que a axuda e o servicio ao viciño; Estamos a tempo de conseguir que ·se E Castelao constitue, hoxe, outra lembranza. As suas yerbas code~de po~tulados nacionalistas, anderoguer;i · Regramentos e s desfagan Académias que levan este sentido. E
bran . anovada lexitiínida:de cando
t-epoñen a sua conveniéncia p~rsoal
unción dos· sindicatos e partidos democráticos, nasos, que non r"ecueñ·
di: "Ainda queda moita fina caste
ou ideolóxica ao feito dunha unidante a febre da democracia represiva montada con ese sentido anti-socia(
de inteleituaes, dos que a xente dí
de de acción nacionalista. Mentres
. e anti-humano. Os outros xa sabemos que van loitar par.a que o sentido
os dirixentes dos paftidos e sindicaque debemos faguer prato cando
clasista, -0 mimetismo da Europa podrecida que fai auga_por"tQdos os la~·
marran; mais e\i quixera mel).or ho- . tos nacionalistas sexan xordos ao
dos, se impoña no nosci Paí~. lNon é arrepiante que o cidadán leve hoxe
mes de aicion; que loitasen polo en- _ ' anceio d~ unidade de acción. polo .
ás suas costas catro tipo de polidas institucionalizados e con idénticos
grandecimento da n.Osa Terra, sen . ' que .sospua o .. po:v.o, m~ntFes · cada
obxectivos?
·
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n25 de Xullo" serva · para amasar o
sectarismo nacionalista galega, mentres calquer acto político de reafirmaciórí nacional leve implícita unha
competición de forza; ... peidere- ·
mo~, perderá Galiza! e riranse máis
forte os hesp_a ñolistas.
Non podo menos que expresar o
sentimento, non podo men'os que
dicer publicamente que todos deberíamos traballar para ter,_ por. fin,
un dia da nación Galega cheo de
unidade. Todos, os irmáns Galeguistas, os irmás do Bloque, os irmáns
de Esquerda Galega e máJ.s o P.S.G .,
. os irmáns ' da I.N.T.G. e os da
' C.X.'T .G.-I.N:, os irmáns da cultura
·· que desde as agrupacións culturais
de base loita11z tamén por facer Galiza, qs ecoloxista,s e tactos os que se
sintan· vencellados a idea· nacional
da Galiza. Un fermoso_dia de unidade, de reafirmación e de independéncia . nacional; i.m amanecer no
.que hespañoliStas 1 tremerían por
que, por_fin, a Galiza está én pé.
"

:l't

•

1

91
q
ti

n
·f1

e
e
fj

d
n

a

.

p

ti

..

p
p

GALICIA/EXPRESS

Axéncia ·d e Viaxes·

·Rua ~arqués ~e Riest~a 13
Tfno.: 841108 - ~58875 ·

RONTEVEDRA

J_

r;
SI

r;

.DESTINOS: '~ ·

q

·

·Saiéla desde . ~adrid) desde :55~2~
saida desde Madrid) 59.9_00
'

EUllD·ESlE·l5
N. 274 / 18 DE XULLO / 1985 .

t
r·

-

-(Saida -desd~ Madrid)~ d~sde · 11_6~2~-.

saida desde ·M:adrid) 58.7.00

.

'14

5 /A NOS~ TERRA
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:.0 BNG·
_~c. .
'prepara ·as ·e le:ici,Ons
~ .M

'.:'!f.

,~.y~ ·

•

.

'

0 Dia da ·Pátria 85 non vai te,r es.:"
pedais diferé~cias; . e.n _c ante a ·~~
lebración en s1 se ref1re.' a respe1to
do ano 84 xa que _os 1rit~!1tos · de ·
onvocar unha man1festac:1on, ade~ais da xa tradici,onal_ ao B_NG, .
, non prosperaron despo1s ~e cinco
reunións. ·
· . . :
.
Asi ·0 BNG manifestarase sob o
·lema de ,. "Defé'ndete. Fre~te ·ao
Mercado Comun, SoberaAla Nacional" , Lema que con ~algunhas
diferéncias tam~n escolleu o MCG
ou o.PC.
, .
,
·- A manifestacion do BNG suma. ronse , xa desde un primeiro. momento, a INTG ~ CC.L~ .•. as_i c~.
mo o MCG despo1s de as1st1r a pr1meira reunión para c.elebrar ouva
manifestación. Tamén LCR con-,
correrá a esta convocatória do
BNG, podendo darse outras incor. poracións de ~·!tima ~.ora. , ,
Nesta manifestac1on habera un
cámbio que será afina!, onde só
fará uso da palabra un represen tante do BNG, senón como en
anos anteriores .nos que falaban
membros das distintas organiza- '
cións, tanto das que apoiaban como das que ·viñan convidadas do
exteríor. Estas intervencións terán
lugar na festa que o BNG cel_ebrará pola tarde.

No,n pu~o ser outra manifestación
Despois de non poder chegár a _un
acordo na autoconvocatória da
. que prete n~füi se-r un ha manifestación · unitária, a CXTG decidiu
abandonar o seu propósito despois
de cinco reunións. Parece ser que
PCG · e CC.00. xa non aceitaron

o

rLa

e- .
is

'

i

.

Segundo pudo sabér A NOSA -TE: . . moito dos que se apresentaron ás
· RRA, G.onsello Nacional do Blo- ·· anteriores autonómicas.
· · En canto á campa~a .en si, · o
. q.ue -·Nacionalista· Galega· xa hai
BNG parece que, segundo· as Hñas
··tempo .que ven prepárando as elei'~
·ql,le está mareando o Consello Na-·
- ci-Ons autonómicas, tendo 'previsto
a · apresentación ·de candidaturas - cional, vai facer unha campaña
'saíndose bastante dos cánons esta·. para:despois do Día da Pátria. ·
. bélecidos e . máis en consol"láncia
coa · di-námica que esta formación
'. Parece que ·OS candidatos que
1-eva aó. longo de t~do o ano.
en~_aqeeen as listas · non yan diferir

o

·Claudió LópeZ Garrido non
se presenta as éleicións
désde un comezo o lema·proposto
de "Pola Soberania Nacional".
Asi as causas, o PSG-EG e PG·
convocan unha concentración á.
unha da tarde en Santo Domingo
de Bonaval, como xa fixera o primeiro partido no ano anterior. Pola sua parte o P(:J tamén anunciou
que mandará unha representación
á manifestación do BNG.
- .
O lema destes ·partidos para esta· celebración, que rematará cun
xantar na praia de challáns será
-"Dia da Pátria. Soberania Nacional", tendo outros sub-lemas que
·fan fincapé ria.OTAN, CEE ...
• Pela sua' banda a CXTG celebrará un xantar festa .na Carballei_ra de San Roque en Vigo, rompéndose asi uñha tradición do nacio= ·
nalismo que sempre tentou centra..:

lizar os actos do 25 de Xullo en _
.
Corn poste! a.
Pola sua banda ·Góaliciór:i Galega aoú1Jcia que tamén -celebrará est.~ datij naquelas localidades nas
que ·conta con Alcalde, tendo previsto ·que para ese di-a ·xa teña saíc
do á· luz·púplica o candidato á pre- sidéncia da · Xunta, que, de non '
_cambiar as cousas, ser:á' Gpnzále'z.
Mariñas,_que será refrendado o día
23 polo Consel lo Poi ítico do Par-. ·
tido.
·
·
Pola sua banda --o PSOE aprsentará ao seu .candidato .a 'presidente o próprio dia 2.5 de XuHo,
converténdoo asi en data· eleitoralista _á par que tenta eclisar . nos
meios de comunicación o Dia da
Patria.
·

se ..

'

'

.

putado púa que reconsidere ·a sua
posición, cousa que parece case imposíbel mentres non se resolva o contencioso da expulsión nos tribunais
internacionais. E'sta posición mántida
por López Garrido é totalmente lexíDébese esta rénúncia . á posición tima ·xa q'ue r:ios estatutos de P,,SG-ÉG .
que mantén o deputadq de non xü- contémplase que calquer militante
rara Constitución.~ ·
- .
· pode renunciar a apresentar.se ás eleiParece que hai-sectores do partido • cións se iso conleva xurar a Constituque aindá intentan presjonar ao de- ción.

Cláudio López Garrido dec!inou
. apresentarse ás eleicións nas Jistas do
seu partido, PSG-EG, segundo pudo.
saber A NOSA TERRA po.r persoas
ben informadas;

·O -~upremo c_
o nfirma
q~e non hai.
-q ue XLJrar a Constitu·c ión
para a,c~der a· carg~s .
de _repr~s~ntación pública

· Os paCtos ·interl'los AP-PDP máis
importantes que a autonomia
Parece que a lei eleitoral está xa
conse nsuada despois de que Anto1ín S. Presedo se entrevistase con
Fernández Albor. /lo porse de
acord o istes dous partidos, aos de máis· (CG e Grupo Mixto) non ·lles
queda outro ·remedio que entrar
máis ou menos polo aro, por mái~
que CG teña divisións ianternas en
canto ao repart·o dos deputados
por pro'víncias.
O ·número de deputados era o
. grande tema peridente, despois de
que fose consensuado o 3 por cento como porcentaxe mínimo, s~ '
retirase o apartado no que lfe con- ·
·feria ao Presidente da Xunta a fa- ·
. cultade de disolver· a cámara, e.se
chegase ·a un a·cordo no tocante á
financia.ción dos · par.-tidos ·e Liso
dos médios de comunicación autonómicos .
. Non pudo ser mái's peregrino o
acordo"'-'-ao que .' chegaron AP e
PSOE 1<·a que ·pon por riba dós ir:itereses autonómicos os intereses
partidar_ios e~ os .pactos -entre ~p e
POP: Así para a proxima lexislatura o ñúmero dé deputados ainda
· :). ·
'
"'
Por outra banda a distribución
será de 71, dogo 0 número ·fixaleises. Eri ;ifoa· lóxica, déspois de.
de deputados foi pactada a· razón
rase en 75: "
·
duas lexislatúras, .as principais leide 10 deputados por cada provífr
AP defende ista fórmula pois
ses. En boa· lóxica; despois de' duas
lexislaturas, as principais leises de- . cia e logo .os .restantes,,,até 75, disque doutra mane ira teria que . vol tribuidos en razón do número de
ben estar feitas é o traballo ·será
tar a negociar co PDP, no que ~ pahabitantes. Nista distribución e
rece ühhas' conversas eternas.. · · ·
moito·· menor . . Fan· falta despois
onde non están dacorqo -algunhos
~--Ant~pón -asf a "razón de' Esta-máis deputados?
.
•Lcoagas'' de Lugo e Ourense, as
do'\ ain_dá que sexa auton.omlc6,
Non se eritende como o PSOE
províncias que hox-e son beneficia- ~ }Ua razón de coalici'ó'n .e pactos-~ , "tragou" ta.mén nisto, senó'n hou-.
da5" que'd~rán logo· pgpmdicadas.
rnter'nos.~ Non ·se enter::ide q~.Je:
bo tfütras contraP.artidas;·por máis
· Agora só falta que no pleno se
c~ns_ideranqu~ é p~~ciso ªL!n:ie_ntar ' qu~· ~~pos !?artidós _ p~an ~air b~- '
. cumplan · os compromisos pactaO~ numeyq_ de depu;ta_
d os iste : aunef1c;1ado~ xa que po~ena se~ unh~
~~ · :'- ·-::~ ·
mento non ·se dea a·o:.comehzo da
b.oa forma de consolidar ó b1part1- . dos: ": ·. ·
ª\Jton-~p1ia ;que ~ carido ll!ái~. tra-~ . · dismo .: ista parece ser a .razón .final _
, ::)' .
A.~.
baJl9 tli;li· · aQ · t.Jt~~ ~HJe~ /ªce~ tógaJas· ;_'.', do. pacto.

-

,.

~

_Non varia o·número de diputados ·ate 1989

1-

.

Noné necesário, como condición pre- aceder eñ condici6ns de igualdade
via e inexcusábel para acedera cargos ás función·s e cargqs públicos. E non
de representación pública, apresentar poden estimarse estabelecjdas pala
xuramento ou acatamento á ConstiLei ' as formalidades reguladas me- ,
. tución, segundo senténcia do Tribu- '. diante outró~ prece'itos d.e i'nferior
xerarquia normativa".
nal · Supremo· ditada · recentemente,
póla sala do Contencioso Administra·Son estes argumentos -os que detivo.
terminan "improcedéncia das alegacións e pretensións", os mesmos que'
:_ Dita sentér:icia acaba de cOnfirma'r
veu esgrimindo o BNG para ·opo~se á.
.no . .seu . ca rgo · ao con~el lal Masca·to expulsión dos seus deputados do parBea,- pertencente ao BNG~ de O Grola)'Tlento ía igualdade de todos para
ve, aihda que rebase ampliamente iste . aceder aos cargos e que un_ regulamarco.
.
m.ent6 non pode -ir contra unha lei).
· . 'Afirma a -senténcia q1;1e á esixéncia polo que queda totalmente en entre, dos apel-a ntes,· Bea Gondar e o Abo- · · dita· a ·senténcia do Tribunal Consti, gado do Estado, ten o seu único fun- . tucional e a própria expulsió n, sobre-·
damerito nunha disposición de carác- todo se ternos en conta qu~ na nova
ter- regulamentárib, afirmando que es- lei eleitoral non se regulan estes exta disposición non se "adapta ao esta- · tremas, por máis que o Goberno o
-belecido · no artículo 32/2 da Consti- pretendese e fose disuadido .por extución, . que estabelece o direitc:i ,de · pertos xurídicos.

ª

1
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-~- lei eleito~al espafiola .
··,

•

'

t

'*

(

'

-

~ -=:.non~p-o~-~~ngun~a--~raba ~-------~~~~-~=
-

.

á .Constitución
e

mac1on -de éan.didatosr no artículo
A elei eleitoral do Estado español cuarenta e seis, .apartado 2, di que
non contempla o requisito de que os . -~'ao escrito de ·apresentación debe
candidatos firmasen . o acatamento á acompañarse declaración de aceitaConstitución para ~eren proclamado·. ción da candidatura, asi cbtno o do-,
com0 tais, segundo aparecia no ante,. cumento acreditativo da sua condi. proxecto. Este feito causara un gran · ción de . elixibilidade", como única
malestar entre os nacionalistas.
condiCión per~oaL ·
..
·A Lei ·Eleitpral. aparece publicada
. Tampoco aparece r)a"' lei q~ngunha
no BOE 147/f985 do 20 de. Xt:Jño.
disposicíón na que se·afirrpe"que para
No capítulo VI, sección segunda e . ser depútad.o con todós~os· direitbs se
o que regula a apreseñtación .e procla- ,· teña que xurar l9go a Constitución.

.
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soedade
·i.

M ..FÉRNANDEZ/M.V.

Tar

. Con incidentes.

~ ·.

'

. po de -máis ·de cii:icueni~ perfoas
coa asisténcia das personalidades
Cando ¿ste número de ÁNT está
~n·ar.bolou n.a porta de -· Fonseca
institucionais,
f Íxose
no-inarco. .do'
en máquinas estase a celebrar en ·
'
• 1
duas panca~t as. · Unha, firm-ada por
Parlamento
.
Galega_,
para
traslé~dar·
.
G mpostela o ~ Congreso 1nterna- ,
· Muller:es N.acionªl1stas .Galegas, de-· ·
Se despo.is·, as···sEi°sións ' á faculd,a-de
.. cional "Rosalfa e ·o seu tempo'!,
..
cia "Reivindic(!m9,s ·a Rosalia; pa- .
de
Filolox.ia;
e
facers.
~
.'
tam~i:l
.511,
que ..se prolongará até o 20 de Xu- · . ·
triota e feminista" e outra recollia
guri'ha
descen'tralizada
.
::e·n
'
.
\1-ig·
o
,
·
llo e do .que informaremos m~is
un texfo '· de R~sali~J de Castro:
Pontevedra
e
A
Corufía.
.
...
-''..~
,
_
:
··-.:~
polo miudo. no pró.ximo número.
\
.
·. "Pr:obe Gaiici'a, non debes"'chamar., . ,·
.. '
t:ffl-~...;;~·~·· ~
. No. dia de. inal'.lguración_uri -.:gr1-.F ..,, te n..unca español~,;.
· ·
·
A inauguracióh, que oo.ntou·

.. - A_concentración , na· que s~ .lan- ·
zaron qe;ro~ co te.xto da p~ncarta
do :MNG e ~?s~ha, .mu)ler galega
·Et traball~dora ; fmalizou cci cánto

ªº

_do hirilno galego,
que se sumaron · alguns dos congresistas . estranxeiros, que .apiaudfron, aos
con~entrados. _·

'

s·e o .alvido nos perdona, moitos·
de nós poderiamos pensar no temor ·qµe de cativos .nos· provocaba
quedar· sós. · . · .
;
'Pefo éste medb á soedade; non·'·
era medo aos ameazantes perigos·
reais que nen tan siquer podiar'nos
adiviñar. O noso me<;lo érao á sen -·.
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polici

-.
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'tude 1
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nar, e
actua

sación, asulaga~te, da auséncia, .de
perda definitiva e irreparabel do
obxecto do naso amor.
,
Pero qué mov'iliza en nós, os
adultos, a experiéncia ou"a expec- ·
tativa da soedade?
'Pois o mesmo. Somos como nenos.
O que tememos da soedade
non é o desvalimento frente á vida; o noso medo é ·o a 'ser devorados pola nasa própria excitación,
ten:iemos venias, de súpeto e. cara
a cara, cos nosos impulso_s a solas,
con aqueles injpul5os qúe dependen, para a sua descarga, de outras
• persoas. '
·
A desaparici_ón clunha persoa,
habitual da nasa vida, impide a
·expresión do noso amor, ódio ou
dependéncia cara ela, bloqueámo·nos.
·
·
Parece que, como o neno, non 1
tiv éra mos uutra pos ibilidad é, 1 de
manexar a nostál xia do's seres queridos que transformá ndoa en angú ria. E talamos de seres q ueri'dos
sábendo que se pode querer para
moi tas causas: para den igrar' e ma-.
chacar 1 por exemplo.
·
Ao fina l atopámo nos ante un•
ha situación imposíbel: ou adoitamos unh a posición activa e independente, e pagámo lo coa soeda de e o desva li mento; ou optamos
'por pertenecer a algo ou alguén e
así obtemos a seguridade p~ra as
nosas d~scargas emocionais, pagando coa nasa indeperidencia.
Situación imposibel da que sé> ·
se pode sair, cando 'se pode, introducindo a Autoestima entre a
independéncia e o desvalimento.
1ndepe_ndéncia que se é entendida como cámbeo contínuo e urxente do obxecto de amor, e im·
posibiliqade dunha relación está- bel (nas suas variantes xeográfico·
domésticas posíbeis)., non sería
tal. Estaríamos máis ben ante ur;ia. h.a necesidade . .
Porén, máis ~ frecuente aínda ·
que a ·"fóbia" aos lazos afectivos,
é o afán imperioso de criarse lazos; o temor a todo cámbeo: áo
, desvalimento.
A Auto~stima, pobriña, terá ·
que· pelexar con estos dous ti'pos
de neura. Pero, tamén· contra o
medo que nos provoca consegufr
o desexado, contra o impulso' que
nos leva . a 'sai r conendo un ha vez '
logrado áquilo no que soñábamos.
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Unha TV.nosá.Que "talará, no noso idioma, das .riosas terras e x~ntés . .
. lln.ha W que mostrará a verdáqeira irnaxe da Galicia.do mar,
do ·campo e das cidades. Que informará ampliamente do.que acóntece ·
na no.sa ·r~xión edo que ácontece tora,· que·famén e ·importante. ·
·
~ televi~ión ón'.de tamén podes ver películas,
.
programas cu.lturais, dépb_~ivos e musícais. Pero en ga.lego. ·__ ._
Pero, para peder fac~-lo, debes ~;usi~r lúa. antena.:
Non_é nin complicad,o, _nin custa moitos canos.
Consulta· .teu técnico. B te informafá do que -debes facer ,
para sinfonizar perfectatnenfe:Ónovo Cana(Galego, :
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Apresúrate, o próximo 24 de xúllo, vísper~rda\féstividade
~ · . . do naso-Patrón, comenzan as emisióhs. ·
Os canales ·de ~intonizacióri de Televisión de Ga li.cia son :
• Vigo, Pontevedra, Ar¿sa:
Canal 37
• Santiago:. . ·. .- ... : .. ; ...· . éanal 42'
· • Coruña: .. : . :· ...... ~ : . >canal 25.
.' Norte_lugo:- .. ... . !-'-. •••• Caflal 31
Sur Lugo: ·....••.... .. ... canal 60
Orer:ise: . • '. . ....... . ; .'. . .'Canal 50 ~ · Nas zo~as sin_
!lladas con * xa pode comp r-óbar,
co~ carta de altusté, a. calidade de recepéión
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T.E RRA

Tele~is ión de Gali~ia
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CONSELLERIA DA PRESIDENC-IA .- ·,
DiréccióA Xerai de Med ios ce Comun1cac.ión
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Tamén .a.introdución ·leg~I d~· pena·:de ..fDorte · ·

·Amnistía · lnternacio11al denúncia,
0utravolta~ a~ pratieas de tortura· no ~Estad() español .
n~

ta
~a

to
1a~s

os

-

nistia 'internacional ven de yubli_car- ~s docu'mentos ~ue ' . . _.
~~ rcambiou cb goberno espanol, a partir do memorandum ·que
in e ubliéara no_1984 ~enunciándo numerosa.~ vi'~lacións do_s
·
~~~tos humano~ e: casos:de torturas nas com1sa~1as e cugrrtets da
Garda Civil .e. Poltc;12 Nacional .. . ·.
.,
Os documentos po~en _ de ma,rnfesto.a continuac~~n dos ma9s .
tratos e torturas as1 como a fa Ita de vontade poi 1t1ca -para por fin -~
·-esas práticas.
· · ·
·
.
.
" ·

Oorgan ismo internacional ~e defensa
dos direitos· ~u:,nanos marnfesta que
"durante os ultim as anos, os casos de
tortura e maos tr.a~os infl!xidos por
pol icias e ga~da~ c1v1s a ?et1do~, co~stitairon o principal. motivo de 1nqu1e' tude de Al polo que se refi re a España". Tras esa consi~eración prelimi-·
nar, confesa, a respe1to d.o mo~ento ·
actua l que "apesa r das importantes
refor~as de cará;ter x,urídic~ ad?ptadas conforme a nova Const1tuc1on
. do 1978, a organización seguiu rece:
bendo denúncias de torturas e. maos
tratos" ,'destacando que estas se atópan "solidamente fundamentadas~'". _
Despois do informe que rem1t1ra
.Al ao goberno no rn84, comprometérase a recopilar , nunha publi'caci_ó~
única, tanto o memorandum rem1t1do naquela data como a resposta es- ·
pañola, e este é? motivo desta pu~li
cación agora editada, que nos me1os
europeus de información foi recebi-·
da como unha mostrado contrasenti·
do dun Estado que, apesar de estrear
a sua preséncia na chamada Europa
democrática, tras o seu ingreso rra
CEE, segue a manter práticas inumanas como a tortura que vulneran os
direitos human os máis elementais.

Repercusión do informe
.A divulgación d.este · infor~e da Amnistía 1nternacional convulsionou aos
meios de comunicación no coritinente. En Gran Bretaña tivo unha. especial r.e pércusión na BBC, onde se ·emÍtiu - en - hora de máxima audiéncia
·un ha entrevista con Ignacio Masferrer, director xeral·de Direitos Huma- ·
nos do . Ministério de Asuntos Exte.~
riores, que recoñeceu ás perguntasda
informadora radiofónica, Lii Don-neolly, que a l·ey .antiterrorista.- posibilita a prática da tortura, aintja que si'° tuol'.J este feíto no contexto do "problema do terrorismo".

· rrorist~. Al sinala que o g'?be.rno f~i
fmca¡:>e neste podere~ e deplora e;> ~e.1.to de . que ·as autoridades xud1c1a1s
non .~u_pervisen as .c0ndicións .de detenc1-0n en todo tipo .de. ~sos, e so:
bretodó ca11do a ªpl1cac1on .da Le1
Antiterrorista. Observa Al que se ben
existen as faculdades o frecuente era.
n.on f,a_,cer uso dela_s, polo que na prá7 ·
t1ca tina un escaso valor para garantir
a inte§rida?e Hsica ~º- detido. _
A respe1to dos d1reitos de asisténcía efectiva dun abogado o goberno
respondia que está prevista e que a lexislación especial e a· incomunicación
só priva de direitos "no11 substan'

A pena de inorte .

As catro recomendacións de A.I.
A primeira d-as recomendacións formu ladas en que. por Amnistia Internacional o pedodo de detención, a
cuxo remate debe pnrse ao detidÓ a
disposición xudicial, debía reducirse
ao límite de 72 horas que sinala a
Co nstituci ón", e que calquer ampliación debía facerse por decisión xudicial e con· inspección xudicial periódica; A 1 afirmaba que a . detención
prolongáda propiciaba a tortura. Como valoración global do seguimento
desta recomend aciÉ>n o organismo
humani tário mantén que a lexisla. ción actu¡il segue prolongando a situación anterior e permitíndose a
prórroga da detención en condicións
de incomunicación.
A segunda recomendación referíase ás potestades dos tribunais para
controlar xudicialmente as condicións de detención, facendo especial
referéncia á aplicación da lei antite-

Amnistía Internacional amóstrase ·
"gravem·e nte preocupada" ánte a posibil.idade de que a pena de marte
quede, definitivamente ineorp·q rada á
·lexislación españofa se, como é máis ·
que previsíbel, o proxecto de Leí.de
Código Penal Militar salva sen problemas a discusión no Senado e que~ se
se cumpren ós prazos previstos; debería entrar en vigor o vindeiro 1o de
Setembro._
.
No proxecto qué remitiu o Congreso á Cám.ara Alta, vinteseté artícu- •
.los contemplan a posibilidade pe apli- .
car a pena capital, que rexiriá en tempos de guerra e alguns supostos do estado 9e .sítio. En tempos de guerra a
aplicación destes artículos incluiria a
militares profisionais·, voluntáríos e
. civis mil ita rizados. En caso de estado'
de slti:o a sua aplicación alcanzaría
aos membros de todos os carpos, or..ganismos e cqlectivos civis militarizados. .
·
·segundo indica - Al, o proxecto,
ademais de "incluir· a posibilidade de
aplicar a pena de marte nun.. número
moi amplo de persoas" concebe al•
· gunhas circunstáncias penais que,
mentres hit normativa _ pena~ordinária
servirían para eximir ou atenuar a. resp_o nsabilid(\de, na xúrisdición militar
só-serian atenuantes ou, ai.nda, pasarían a ser agravantes, como o caso do
alcool ou as drogas.
A pena capital seriá apliéa,da no.s _
seguintes. ~asos: traición militar, es. pionaxe, sabotaxe, viola'cións contra
iríim4go indefenso, violacións contra
persoas protexidas, maltrato de. obra
ou desobediéncia á policia m¡litar,
maltrato a superiores e cobard ia.
Jamén a introdución da pena de
morte Amnistia Internacional denun~
cia, · outravólfa; as práticas d.e tortura
no E~tado españo l·.
I

ciais~· .

Al estima que a situación de lnefiéácia do ·Habeas· Corpus
incomunicación · segue a. revestir aspectos negativos: "denegación do ,sii· Respeito da · apli.c ación do Habeasreito a designar abogado, de informar -Corpus, Al recoñece o valor potená fam íl ia ou aos amigos do interesado éial da lei pero abriga o temor de que_
do feito da detenci6n e· do lug_ar onde a sua eficácia poda resultar escada
se encontra e denegación do direito cando se trate de detidos en réxime· ·
de se entrevistar reservadamente co · de incomunicación. Refírese tamén
abogado a.té despois de que o xuiz re· ao ·seu temor sobre a modicidade de
vacara a orde cle incomunicación e se custe, sinxeleza e axili-d ade na ap.l'ica <
formularan as deposicións do casp, ción prática dese direito . .
' A últim·a .recomend~ción recollia .
coartación de direitos que se prod1.:1ce
na aplicación da Jei antiterrorista''.
aspectos sobre o recoñecimento mé-

Unha figy@ RClréÍ·vostede.·
Esta figyra, 4eseñada- uolo
Seminário de ·Sargadelos
e . elaborada no Laboratorio
de. Formas -de :O Castro,
_P-ode_.s er mercada agora' P-Ür
vostede. Son 1.000 únicas
pezas numeradas,...!..q.u e vostede
~P-Od~ reservar desdé agora ~
- dirixíndose, ~ostal oú
telefonicamente, a 'nós:
____·_AP-artado de Correos 1.371
Teléf~no

(986)' 22 2.4 .os·
VIGO
'·

Merca arte galeg_a~.______
, _ __
_______-"'---_P-ara áxudar .a P-rensa

doco aos detidÓs, ao que· o goberno
. respondeu que totalmente garantido,
protexenqo a integridade física qos
detidos._ O _organismo internacional
mªtiza esa resposta ca_ndo afirma que
"os caso_s de presuntas torturas e
maos tratos que se recóllen no memorando son mostra de que as referidas' instrüciónstiveron esca'sa eficácia
eo canto garantir de maneira sostida a asisténcia medicaªº detido ou o
adecuado' rexisto dos dados relativos
ªºestado de saúde".

a

·un·documento esclarecedor
.

·.

..

\

_O doq.Jme.nto está tirado da revista . " AGALIA" e é ur.iha mostra que seco. menta por . si só. Da notí~ia xa déramos conta 1'1º se.u d'ia. Ago.ra complétanse
·as probás daquela. ma.rxinación abusiva.
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tlff_DRf'\L" del Departamento da filo l o9fe Galega sobre l.os upirantea a
plll"?B d8 Pr of esor Enc ar gado de CU t'SQ . n iv e l e do Lengua y Literatura
ll.eg11 d111 le .E:icuola Univer~itaria da La Coruf\a. ,

~

~

Vhtoo los mÓrltoe y ol expodiento al::ad~rflicti do loa do' a~piran te9 1 a juicio de lo~ raepon5ab'le9 de e5ta Oepa;-tai.ento el que retine 'inc jo~
c:mfdic!one1 e!I o .. Fer n ando F?er n ández l:_ourida, por las eiguiente~ razo ,r.-::r

. 1

(l Sr. rernánde:r LoÚrido e:i Licenci-ado,d911de· al cureo 1974-19 75,
mi:er.tc-eo que o o (lv!c-a Souto .terminó le carrera - en al curso l.982- 19!1"!- .
~d a 11ás, el Sr. r,rnándeZ" Lourido ha impartido y a elei5es da ga ! lego l e n~
el In.!ltlt-utc durante U.11 t::uuos 1980- 1981 y 1981-1982, e.sí como Le ng ua

JeD~~º~=c~~ ~:e~~-

o•"E lVire~

~ea

Souto
Llcandad e en. 11 ga llego -por tugutÍ!)"
y el Sr. f ernánde;z LouC'ido en H! :iP,én.icas, no repreaenta ninguna vonta,:;;:i
oi nos etebe•oa e loa ootudioe en ·ei ," pueo el plan vigente 6e 11 ge!lei;o .• portugués" thne lftUcho da po%-tugués y poco de gall ego, debido a cjua
5ola1719nte !l"e aetudia en ál un curso de "L·angu~ Gallega"(an 3R y com.Ún
con los de (apaMol ) , r rihte • dos curaos d• "Lengua pol'tuguDoa 11 ( e n .!.a
eap1tcielidad); y un 1010 curso da Literatura rooderna. Como el 111eñor re :--.
nándu Lourido ea Licenciado por el plan an1;:ii;uo°' tal'lbJén astud16 un
·
eurao d• " L•noua C•lhga", otro de "Literatura 9alaico-portuouüu." y v n ~
curso dii hri lolog!a Hiap,nÍoa" í ramlruint• thnl loa miamos eonccinrhntoe d• 11 G•lltQo" 1:1u• 101 Lioenciado_a poat•rior•• en l• loubaacc~iÓn llaniade 11 ;alleoo-Portu9ué•"·
. A prio?- 1, un a11;u1unt• a favor de OI Elvira Souto aar!a qu.- raal:i.zó
una t••ifl• da lic•nciatura, pero daba ·acl&reree qua ea trato de una
héina eecfit• en pprtuguéa y eobre un nov11liete act u al pciC'tuguéa, lo
cual no •• un• ia¡rito pr•f"erente Pare una plaza de Ltín9ua Ce.llega,
íinal1u nte, deba taniraa en cuenta qua la OIElvira Souto no ofrece
las mejore• .o•r•nt!as pera dea•mpe"ar una plaza de o•lleoo . pues en
este Oe(Hi.rtamento consta eu ectitt1d . de repulaa contra nuaetra le nq ua,
en ben•f"ioio d-1 port\Jquéa, ya qu• 'adopta una postura de •reinte9:-e.cionia11non. total, ascribial"ldO practi~ementa -.. n portuguée y eneeñando
e. aua alu111nol' una 11n9u1. ciuo rl1' tiene nada que v•r eon el 9ellego ac tual. Todo a•to hace qua no aa& muy reco111endebla un prof111e o r de lil!lta
cetegor!e en un'a (3cuela d"e roc-11111ci6n del Prot'oeorado ..
• Por otra parte, el Señor rerninda:z lourido •otó ect1Jal111ente en pitro,
m1entrae qu• DD tlvira Sou!;.o •a):á dando clase en un eentro o r ,t ci.iod '! ~t.: ·
marcha c•usar!a proble11ae on •l c,ntro . Por todo ello, por aatar en Paro
por ou mayor e1eperi!l'lci•r por SU-' a~ce da :iarvicio, perece l!IVid~nte que..,
O. F"ernando F.'ernendet Lourido raune las rne!)oree eondieionee pe.re
oeu~ar le plata de Proreaor Encargado n i vel O de Lengua y Literature
Gallega d~ la ta~~~!~.~~:·v~~ª~!ª~!~·x-=~/~~r!~~!edo da La. C?r. uñ8.
lL ÓIRE:CTOR OE:L DE:PARTAME:NTO
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lnic-iá emisións o 24 e 25 de· xullo

.

·.:.

' .

O próximo dia 24, ás. 6 da
tarde, vai comezar as s-uas
emisións a cadena autoñóm-ica .
de· televisión, cinco meses .
-despois de que o fixese a ·. ·
homóloga radiofónica. A
prógramación paral í:Zase despois
do 25 de ·xu110· para recomezar, · ·
eón normalidade, desde o 1 de
Setembro. ·
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"Construi r -Europa noné. coaliga~ es- · mÍños de. pe.~egrina. ció.rí s. Este progratados, é unir homes. lsto foi o que
mai cand.o._e stexa 'ela~~rado, será possempre·· fixo Santiago·.de Composteto en prat1ca no Camino de Santia. go;
la", mahifestou Louis Jung, presiden-...
. · te da comisión · de ordenación do te- . Alguns malestares _
·,
rritorio e. poderes toc!ÜS do Con·sel lo
.
:
_
de Eurqpa no prérnio "Europa 85" · Esta eh.t rega tjo Prémio Europa estrvo
éntregado -o venres dia 12 á cldade de
rodeada dalguns malestares. Un por
·Compt>stela. ·
.part~ da X unta ao -non ostenta r · 0
Maria Vé\n de Verf-Terpstrá; p res iP.res1dente Albor a representación do
de~t:a_ <;!~ Con:i~.sión de s~leccióp dq · E~ta.do.- Felipe ' Gonz.ález designou ao
premio: rec;ordoulle aos asistentes que '-Min1stro. ?_
e Culfüra c~mo repr.ese no · prémio ''~ aos cidadáns de Campos. ' . tante,_ ut 1! 1 ~a.ndo unha...pér'rogativa.
tela. Ainda· que ·1090, -).(erardo Esté.As1 Fernandez Albor quedab.a revez, Alcalde de Co'mpostela, tras.ladalebado a un 'segundo planp no protora · no seu discurso, en 'galega, a todo - ~olo, detrás dun ministró . Intenta ron
.G aliza este galardón·, x.a que "se r,,ecoremedia r un pouoo as cousas ao util i·~ ~.e,ce nésta cid_ade como na conxunza ~ o sistema de números pares nos
'CIO.n ·do seu c.e rebro e do seu cora- asentos de presidéhcia .
. zón" a_firma!",d!J que repres~ntaba ' . . T amén causou malesta r en certos L1nha sat1sfacc1onpa-ra toda Gallza: · - · sectores .a auséncia do Alcalde de A
.
En EuroP.a ex1s~en outras ,29 c1da- .Coruña,_ Francisco Vázquez, cando si
des· qu~ receberon tste galar~?n.
o fixeron os principais mandatários
, Durante este a<;:.t o anunc1ou'se tadas máis importantes vilas.
· '· mé':1, · P?r parte de MarceliriG Or;eja,
.' Apontar tamén que a entrega dessecretáno xeral .d? Consel lo de Eurote prémio foi un canto á europeidade
pa, que un eom1te de expertos estuda de Gal'iza e á sua contribudón á for qué tipo_de a~ción pode.,_levarse a éaxa de Europa. E. ntramos en Europa/
bo par.p_o.rganizar u11ha axuda .a os caco Mercado Comun?
·

Asó cinco meses dos· comícios autonómico's ponse eR marcha · a Telev~
sión gajega, seguindo a pauta que
marcaran en Cataluña TV3 e en Euskádi Euska l Telebista.
Ainda que a informaeión que se
destila da compañia é cativa, si se sabe que a programación do dia 25 de
Xul lo consistirá non só en informativos ·e programació n habitual, senón
que tamén se vai. recorrer -ás transmi sións en directo dos actos do "Diada'
_Pátria Galega" r sendo · nese sentido
unha boa ocasión para calibrar a independéncia da TVG, que é vista co
mo "TV da Xunta'' e que unha pers,0a da nova compañia ·de TV defini,tl
.como "o intento dun grupo de. profisionais xóvenes de facer unha televi,sión bua; divertida, ()berta e am~
na", .
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Só en galego
.

u

.

En días pasados a prensa fíxose eco
dunhas decla racións ·s obre a televisión autonómica feítas . por Pepe · Domingo Castaño. Segundo elas nen na
' ·:
;".
problemática nen no idioma empre- .
. '
.. . '
. ;'" .
Estánsaind.o ariúncios nós : m~iosc;!e
gado, no programa que el. produciría
comunlcación sobre as medidas que
para a TVG, Galiza se.ia o centro. Fiteñen que tomar 'OS usuários para .¡::iocaba así aberta a xanela ao bilingüís1 · ·•
mo, xanela . que, segundo informader v.e r este nqvo can.al d e .t~, ev¡siq.n.
Nos anúncios da.pr,e nsa ;.'ind ícanse·
cións directas, vai ficar pechada pois
"a nova emiSora de televisión só vai . os diferentes cámbios de canal qt,Je se
teñen que facer. Segundo t!écnicos
utilizar o galego como \/ eículo lin, que consultarnos' na tneirande parte
güístico".
dos casos bastar.á cu:n lixeiro axuste
Hai que dicer, en honor .á verdade,
que no peregrinar para cons~·guir . qs .-co mo se . fose. 1:m:dial de rádio- no
pouéos dados que nos deron. desde · canal que· A,oxe recebe a TV2 estatal;
. Compostela era o. español o idióma
nos casos de antetias col'ec:tivas, que
teñen m?ita· ganáncia, -.absorción do
maioritariamente util.izado ...
1

•'

d

s:í~af emitido~ pÓde ser preciso

n

rno- --

. rr

. cHticar :a ariteriá ( en· cu~o cás'o -o 'drste ·
iot'l31 sé.rfa·dunt)as l6.óOb-: f.!~se.tás pa -, .·
r~ '·'o' conxu'ntctde bene'fiCi'árfo's· da-·á·n- . .
· feha colectiva. ·
- ·· -~-', "",
:-,. . ·g:égu'hcfo ps técn"icos tju"e xa teftén
inidado.. estas 'transformacións i'=( percepc·ión 'do···s·_·1nal ~r1os lúg-ares ·e·nq' ue
?
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. xa é posíbel.:_ é 'rnoi bo'a ' e) ;nésmo_
· calidadé do 'son, que nb· caso da TVG . Ná) sef~ 'est~reo, ái~da "q!:!e · !oxicar:néh , -.
· te' fu q1.i.en - dispoñan . ge ·r.eoepJ ores
dest~.. cat.egoria podan apr'e.Ci~Jo .. · ·
, : ,Desd·e -·~9 2-4. de .. XLjJlo·- ,podemos
e.inpezar a .xulgar qú~ teJevisi6n .se fai
é~;· 9au~a- ..:~. - -:
· .,,., '- · '
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O sinClrOrne· ··'El País''
.'

ágrandar a perspectiva. Pero é o cer-· . ción moderna; onde ta·is 'dislates- e ·_
to ·qué determin~dos xornais expadesaxüs_tes xamais se producirían, e ·
ñois; tanto metropolitanos como
onde 'resultan impe11sábeis -f uchica: Hoxe· ninguén mínimamente ins~a
. próvjncia_nos, non .só rebordan o
das de nivel pedáneo capaces de
lado ~a profión e/ou na · J?rogres1a,
conceito .normalizado do que é a di- , ameazar un capital tan . fraba llosa- ·
renúncia· a dispor dun xu1z.o SC?~re
, reita senón que se aproximan mc¡ is · men~e amoreado. .
t odos aqueles temas. e cuest1ons _
. En fin -e voltando d~ nóvo a
· ben ao que ~ería un voceiro de gruq ue, ainda tono. ~ Nunha pal~1~ra: _
pos ou. faccións involuéionistas.
~'Ef Pais"-..,, .este imenso patrirT) ónio
que compren nomes e ter~.os a la .
· · O capital . de préstíxio asi amode _prestíxio 'permite do.a da mente,
. page" para adubar unha lena de arreacio, p,e rmite posicionar-se comoa intrndución . de estereot ipos . nun
, te, f~i falla un "_~rgot" para talar de
d.ariiente nlin terreo moderado nuns . público leitó r · mais cua li fica dc:> que
• economia, necesitan-se ar~umentos .
casos e francamente reaccionário e
a maioria, submetida desde logo aos
poi íticos que non sexan cljsona ntes.
- - belixerante noutros; diant e das . rhesnios efeitos se ben através da te: heri coa estét!ca dunha ubicaciqn ·
cues~ións .verdadeirámerife . jmpor-. , lefisión .. Non é d ificil cavUar: no que
teorica ménte de esquerdas, nen por
tantes , tratando .intefixentemehte
tal introd1,Jción significa ·en orde ao
su posto cunha cómoda instalación
aquelas xamais suxeitas á mais míamortecimento das cont rad icións e
profisiona l' nen, xa que logo, c~a
..nima_ veleidade, pondo en . circulaá 'conceidó n do mundo como unha
ética versátil que esta aparella. Ma1s
ción tais opin ións-co marchamo de
realidad.e -m a n iquea co -fiel ci esnive estamos en Galiza, e o alimento, o
progresistas ou esquerdosas o u mes- . lado·. O uen neces ite m~ior es preci ·maná capaz de ·sost_er este xeito de
mq décivilizadas, va'lor este mu í en
sións, non ten mai.s qu e reparar nese
" masa cultural", ideolo'x izada e preal~a · ao recurrir ádoito á compara. botón de mostr.-a que Euzkadi, ou, · ~
cisa, dificil mente se atopará . na. . i,nción coa etapa· dos cuarenta- -anos.
mel lor d ito, na ¡ma xe que oferece
dústria cultural _ou de comurncac1on
Con razón escrebe Altvat er q ue
esa nadón- e os vascos . en xeral no
dun país que non dispón dunha tra· '·' nas causas sen importáncia o ca pi - . resto do E stado. Oue n 'd esexe de dición burguesa semellante á de ·ou, tal non é, ·na ~ma i or i q dos casos, cu- ' evidéncias ni ais p ró xima s di spón do
tras naci óns do Estado, e onde o
- . tré. Pero o capital _fü> cousas se·n ·im-. e xemplo paad igmá1ti co que brinda o
mundo cul tural segue marcado, esportáncia deixan de existir cando se
noso pa ís, Gali za . - Non hai muito
tigmatiza do case, ·por un tono dunven ameazadas as porcentaxes de
t empo q ue houbo opo rtunidade de
ha banda belixerante e altamente
benefício". T,hat ÍS-the quéstion. _,
corrobo"rá-lo através d11.mha reportareivindica tiv~ e, de outra, embebido
-.Claro é que. o lab or <;:l e acredita r
xe que , bai.x o o tít ulo -"Galicia,
de rurali smo, fondamente vencellaesta liña de· suposta. indep,endéncia e
d onde termi na el sol", p_ubli cou o
do- á sociedade agrária e á sua' prode enganosa neutralidáde implica
su plle1Tie nto d ominia l de "El Pa¡s":
blemática específica, naturalmer;ite
-riscos que seria de parvos non ver;
unha -lo 11ga. ri o la de tópic o.s. enfiados
mui al onxada da cultura-censumo e
pero hai que dicei< que son os pró- ·por ur.i .reporteiro que s·e desprazou
da modernidade "stricto sensu", até
prios do chamado mundo dos negó- . aqu í como .q u e11 vai a un safari ; deso ponto de que tal carácter couta
cios, que unha· menta.l idade emprede Ad ol fo Domínguez até Camilo
mesmo as iniciativas institucionais,
J osé Cela, todo sa tf~rido con es.es
· sarial moderna sabe qué ten que
xa que, adema is, dese mundo non
a.s umir. Tampouco podemos nega r
gastad os e lóxi os qu.e sempre se fan
urbano procede, en boa parte, o poque · esta actitude singularizá ao xoraos nativos e que logo permiten_,
der poi ítico asentado como goberpor enferruxadas correaxes custócuran-se, sobretodo, recurrindo a
nal "El País" dentro do mundo vanun supost o est 1il o "progre", tratáno autónomo.
días dun império dibux~do en inunha certa ·Crítica das institucións,
riopinto que o següe en t irax~ . e,
los coa , típi ca supe rio ridade metroE evidente que nen sequer o
xeis mapas escolares. lsto hai anos
mesmo de aquelas ás qué a ·anter~or
igualmerite.. hai que recoñecer-ll e o
pol ita11a. -N'atu.ra lrnente . tampouco
mais cuali ficado e tecnicamente efique ficou arrombado .. Hoxe, O' leietapa púnica fixo conceber á x.ente
mérito ine·reñte ao ' perigo, .ao erivifa ltou uñ ha 'dfürta cla e,nt rev'ista cun
caz -mei o de comunicación de masas
tor debe quedar en situación de ase 7 como in(ocábeis: as forzas ·da orde- · te; ás ·operacións Cálculadas .- Ora,
esc ritoJ q ue ente,nde de iComida, e
autóctono , serve aos desexos e negura'r que ten un ponto de vista pró·OU a xudicatura, _por exemplo. Nacompre relativizá-lo .. R-ecentemen t e
do q ue se deixa semprn en idioma
cesidades deses grupos sociais es_ó xornal emprendeu unha campaña · "vernáculo" a palabra cara lh:>.
prio, que emite lln xil ízo obxectivo
turalmente obvia-se - o asunto de
quematicamente descritos, situados
contra o Ministro- do Interior que Cabe ria , ainda, entrar na valoraque, eventualmente, eadra co d9
fondo, isto ·é, a releváncia social
nun ha progresia esteticista, nunha
rematou con unha clara cesión por
ción e, sob retod o , no significado
meio -que lle f9rnece os dados pare~, dunha crítica que, e isto é. o impor_esquerda moma, nunha litúrxia .da
parte deste. Por m.ui escandaloso e -..- dese eficaz comple mento _d o xornal
formulá-lo, -p·o r ma·is que .reaJmente
tante, en- absoluto cuestiona o conseudocivilidade e os seus usos, nun
arrichado que semelle o feíto, trataq ue é o se u supleme nto dominical.
llo formule sen mais, ainda que el
glomerado ins~itucional cuxa modiconsumo de produtos culturais que
se dunha actitude ·que entra dentro
O caráct er- d e m oderno , de vangaro ignore. Debullemos, pois, · no ·peficación suporia o . único cámbio .
tais meios- non son capaces de forriódico. real substa.ncial: a alteración-das reda normalidade ocidental de antes .dista , de mostrário pr,á ti oo d e tornecer, entre outras razóns porque
da guerra. Un ministro reprobado
mas de conduta, de, consu mo, de
A man profisional adiviña-se na
lacións de produción, a reformulanen as _modas nen os modos . con
polo periódico po rq ue ao seu .xuízo
" est il_o '', consti t1;.1e unha ~ exitim achuscada ao leitor que supón rifeción da for111a do Estado, etc.
eles consoantes se fabricaR por estes
non é todo o competente que seria
cióri da moral capitaliista, fundarecer-lle unha información ou un
Sen ·entrar nunha caracterización
pagos. As í pois, tal. pobreza é escade desexa r., non é nengunha fatalimen talmente hed onista e predicamaterial, muí por derriba _das · suas
polo miúdo, senón observando sinseza hai que supli-la acÚdindo ao
dade; mq_is -ainda: poLil::o importa
dora da satisfacción d os desexos cocapacidades intelectuais (vexaD-se,
.xelamente a · liña editóriál e o tr:átaexperto, por mais que este sexa un
que a imputació;n teña éxito ou
mo ideal de vida, natu ralmente por
senón, "as farturentas e ab.afantes
mento informatívo xeral, non é diforma do r profisional de opinión,
. non, A simples formulación inicial
parte de·quen pode. Non se esq ueza
páxinas culturais, · por via de exemfícil detectar o fre,cuente recurso de
exótico para o país, naturalmente,
éntra dentro do xogo consenso/conque sostér unha ·<;t ete rm inada ident iplo), pero ocorre que a posesión, a
soster posicións . de esquerda, ou
pero non para os referidos grupos.
flito e; en derradeira instáncia, ser- .· ". dad e cultural , unha certa coeréAcia
frecuentación'; Q hábito do órganoo,
avanzadas - por talar convenc'ionalFalamos, . obivamente, do xornal
ve para afortalar o sistema . Xa se sapoi ítica , un consenso perf.ectamenconstituen-se en indicadores de· mente-, en c4estións que, ainda
madri leño "'El Pais", verdadeira
be: consenso -sobre uns ma rcos ~et e preciso ,. pasa tamén por criar un "status", e -mesmo a seriedade tipo~ - sendo pedra de escándalo para ·grumantenza ideolóxica para centos,
ha comu nidade de consu mo, por si-·
rais .-os. est eos do capitalismo- que
gráfica coadxuva á. criación dunha -. pos de opinión anco,rados nun- primi les quizais, de galegos, exemplo
non poden ser sobardados; o contrituar pert o de un non só libros, seaura de rigor e de seriedade, cun tomítivismo · é~temporáneo, constiparadigmático dos logros actuais da
to debe 'S ituar-se_dentro dese marco. . nón tamén obxectos, fetiches, moque de intelectualismo,~que o alontuen a normalidade inei:ente ·a o sistécnica manipuladora posta ao serxan radicalmente tanto da prensa
tema capitali.sta en toda Europa. A
, Por suposto que unha caf!!paña
das; mode l.os , que actuan como
vizo do sisten:ia capitalista ocidenanterior ao cámbio de réxime - ·prevalentía, por asi dicer, desta p0side t al laia .é impensábel neutro pe- - c.o~dxuva n tes · nuns casos; . como
-.
ta l. .
sente sen dúbida en muitas retinasción e a, ás veces teimosa e coraxuriódico, e ninguén debe enganar-se
amortecedores noutr.ós, como refeA estas alturas, ninguén é .tan obcomo de bastan-tes dos seus colegas, da defensa dalguns temas; inscrebe- , coa mui recente que contra o Vicerentes e amarradeiras vhais en muituso --e muito menos J:;ircunscreactuais. A renúncia ao sensacionalis- · se, pois, no necesáfio "agiornamenpresidente da Xunta de Galiza levoú
tos, ainda que o mun~o asi confor- ·
bendo-nos ao sector· social do que
rho, tanto en titulares como en ento" e axuste funcional con vistas á
a cabo o centenário xornal coruñés,
-mado . resulte · unhá mest ura de
nos vimos ocupando-- como para se
tracias, como .na fasquia tipográfica,
,definiti.va homologación europea, -e
xa que es.t a responde a un ha loita
·"kitsch ~' e. de ramplonería capaz de
deixar persuadir por actos ao estilo
contdbuen a e·svair calquer sospeita
conta co valor engadidq que supón · ·tribal, a un ha liorta dentro do mesuniform ar a -estética. e de ·castrar a
das concentracións sindicais de anmanipuladora ou sinxelamente inteo contraste cunha. prensa de. diré itas
Íllo poleir0., a unha tirapuxa de coimaxinación . o arteflamento du ntano; ou por neboentas chamadas ás
resada."
e·n abs9luto ao ·tanto dos usos da
. rredoíraº e; decerto, ca·racteri~a
murido de ilüsión e .de apariéncia eséncias dunha pátria de tiniversais
.Pero a- diversidade · ideolóxica, o ·. área comunhária, o cal n·on deixa
periódicO' como algo realmente disalonxa á xente da racionalidade e
destinos, .. nen tampouco ~n~aiolar , neutralismo e a obx·ectividade ~ perde ·ser · un factor distors-ionador ao
tante dunha' empresa ,de comunicadistorsiona a perspectiva histórica. ,
EDUAR.DO GUTIEfiREZ ,
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.G.a liza e ·as desig~a. ldades · regionais- na :C·EE·
mediante ·curvas de nív'el calculadas
com lim índice de perificidade que
. estima a' concentrac;:om espacial da
· actividade etónómica.

CLAU_DIO L.O PEZ GARR.100

. A característica fundamen.tal dá ,social democráda espanhola no!11_.e o
vazio ideológico, senom o c~etm1~".1º
e a indigéncia. intelectual. _A anal1se
social reduze-se ao ma~~se10 das ,fa~
seadas cifras dos anuanps e~tat1st1. cos, dos qu,e se pod~ ~~:mcl~~r Aom
importa que panda, e a ut1l1z~<;:~m _._
dos argumentos de clase da <;J1~e.1ta .
que s"om apresentados como entenas
asépticos.,
· 1
. · Perante calquer pergunta sectona
qúe suscite a i_n~e~r~c;om na CEE, os
porta-vozes of1c1a1s ·recorre, a~ ~ade
mecum da ·For.ma<;:om .· ~ro!1s1q_nal
Acelerada para_.ql1adros dmgentes, no
que sempre ex1s~e u~ha res~osta optimista, que remite, _indefectiblemente: a· necesidade de cont.e mplar de
forma global os problemas para valo.rar correct.a mente o balance entre repercusons negativas e compensac;ons.

CURVAS
D..E ÑIVEL IlE PERI~ ~CITIAilE
/

Para clasificar· as regions·, segundo
· e nível de desenvolvimerµo , a C.EE

vinha empregando o PIS/habitante'. ,Ainda que ·este indicador' nom seja o
- .melhor, ·"situa ·a Galiza entre as zonas
maís deprimidas de Europa: Irlanda,
Grééi~, Portugal,. Sul de Italia, e as
comunidades ·autónomas de Extremadura, Andalucía, Cástill~-León, Castilla-la Mancha e Canarias. ~
·

. A inda que estas seis comunidad~s
autónomas forom,. segundo os meios
·de comunicac;om; sel~cio nadas para
os planos do FEDER, existe.um prob lema que vai suscft:ar muita polémi-"
ca no futuro: Recentemente, a CEE
Sl!Stituiu o índice de clasi ficac;om por
outro sintético que estabelece umha .
ponderac;om idéntica entre os dados
referentes ao PI B e a -taxa de paro.
Esta ñova fórmula introduz tal sesgo
que . Galiza ~ aparece ·11Jelhor situada
que Euskadi, Catatunyá., Mad'rid, Va- lencia, 'Asturias; Nav,arra e Aragón. ·

Quand o a pergunta , afecta a questons gerais, éomo o ,ag~avamento _d?s
desequilibrios econom1cos espac1a1s,
e a inevitável resposta, alusiva aos
fondos do FEDER, nom lhe result~
suficiente ao interlocutor por conhecida e reiterada, botam. ma.~ dumh~
abstrac;om como a da nosa _e';Jr_qpe1dade", condi<;:om da que parttctpa o
mono de Gibraltar; mas nom suecos,
suic;os ou austríacos.
·
Os problemas inerent~s . ao ~ese!l
volvimento das econom1as cap1tal1s-·
tas tenherrí sido abordados, em pro ~
fundidade, tanto polos autores marxistas como polos teóricos· do sist~
ma desde hai muitos anos. Os pnmeÍros estam proscritos ou, frívolamente, desauciados como presuntos
"carrozas";· .os segundos som silenciados. O discurso da "modernid~de"
nom aportou, a pesar dé todo, nemgumha novidade ao elaborado polos
tecnócratas do franquismo . .
Os organismos eomunitários, única- e indiscutível fonte de sabiduria
dos nosos eurócratas, som, geralmente, mais prudentes, mais pesimistas,
mais cínicos. Constatam as desjgualdades regionais, caracterizam a s~a
sintomalogia , e do seu diagnóstico,
que evita sempre afondar nas causas
porque questionaria os próprios cimentos do sistema, dcrivam-se algumhas tímidas medidas correctoras de
provada ineficácia. Así, vem-se obri-gados a apontar como causas das desigualdades regionais, a parte das li-

- ·Esta aberracom, que demostra a
_.d. uctibilidade das cifras, é umha grave _
ameac;a para o füturo · do noso país.
Aceitar tal indicador de desenvolvimento supqm umha evidente discri-minac;om e umha margina<;om injus:
tificável na asignac;om dos recursos
do.FEDER, aos que poida ter aceso o _
~ Estado EspanhoL
- ·

-

Exigir- a· elaborác;om du m novo ínás zonas com problemas derivados da
mitac;:ons liaturais, factores que nom
mostra as diferéñcla's: PIS/habitante,
reconversom industrial em seCtores
renda disponível, ·consumo privado
:pasam de ser .rasgos, aspecto~, fenó- dice deve 's er umha' reivindica<;om urcomo o textil, siderúi:gico,,a naval co _d e · energia, artigos domésticos, auto ~ . m~nos. e simpl~s apariéncia das sub- · gente. Nom faltam argumen.t os nerñ
subseguinte aum,el}_to do desemprego mtveis e teléfonos. deficits de in- _jacentes~ como as cliferéncias de pro- critérios para . definir com mais rigor
que, en determinados..:casos corio n·o fraestru~ura e de equipaníento social,
dutividade . ou a estrutura da popula- o n ível de ·desenvolvi mento econóUlster, ' vehem a agravar a sHuac;om mortálidade infantil ou número de
<;:om acti'\ª· .Tomadas estas conclu- mico e· arbitrar um mecan ismo de reprecedente.
·
_
·
sons, acríticamente, e sazonadas com parto .equitativo.
~édicos e camas por habitante. ··
4.-::Necesitaria:se criar 3,5 mil urnha boa do~e ,de expresons como
· Outra das questons é. o papel de
·2:- As feas deprimidas caracterihon~ de postos de , trabal ha entre
"economia de · mercado", "o nos·o intermediário que pretende jorgar o
1984 e 1990 para estabilizar a situa- -zam-se pola sua elevada popu.lac;om
contexto socio-económico'! "manda- Estado Espanhol na redistribuc;om
c;om, sendo o sector terciário o úni- ·activa agrária e o reduzido- emprego
to : constitucional", "liberalizac;:om ·dos fondos regionais . .Tem-se d enunco que oferece algumhas posibilida- indust1:,ial,-.a deficiente _.e strutura da
ec0nómica", etc., SOm servidas COITJO ciado ja a posibili.dade de que ·o destiagricultura; as dificultades de aceso
des neste sentido.
Verdades incontestáve.is ·
opiniót:n no"dos mesmos poida ser o qe cubrir
As áreas atrasadas som as que so: ·a os ·mercados de clíentes e provedo- - pública. .
·
o actual déficit do Ga,sto Público~ o
frirám mais a presom da forza de tra- res, de capitais, . e as redes de inforA CEE, que reconhece o fracaso
balho e:X:cedentária, tanto polo cese macom; a aúséncia de econom1as de _ da sua política r:egiona,I, define a si- que negaria o seu carácter corrector
. dos desequilibrios existentes. Esta aldos procesos migratórios trac;Hcionais ·escala, ·a menor -qual ificac;om da mao
tua<;:om geral .n"o seu último infor'me1 tei:naüva que contempla o Estado cocomo pqla· sua <;:Jependéncia respeito · de obra, a ubica.<;:om dos centros de
suCintamente, da se.g uinte maneira:
mo umha única fegiom económica
das desenvolvidas.
·
decisom económica tora do seu te- ·
1.- Persistem as desigualdades a coincide co intento, nom desmentiO mapa adjunto proporciona um- rritódo e a competéncia dos produpesar dos aumentos do PIB. As áreas · do, de AP e PSOE, de considera-lo
ha visom bastarite eloquente das ac- tos de terceiros países .com custos sa-·
atrasadas, (Grécia, Irlanda, Sul de ltá- como umha soa ciréunscripc;om eleituais disparidades regionais no. s ·o lariais mais baixos; . .·
. , .
lia}, e as desenvolvidas, (Hamburg, .toral para o Parlamento Europeu ..
da CEE. As zonas f.orom delimitadas,
3.-.-Engadem-se -ná actualidade, as
Sttugart, Lille) ,.seguem' sendo as mes.
.
em fun<;:om do seu desenvolvimento, tradicionais áreas subdesenvolvidas,
mas. Calquera d'os ·índices utiHzados
Outra das po~1bilidades apántadas
'.
é que tais recursos se integrem no .
Fondo de Compensac;om 1nterten:itorial.
'
·
· · .
·
o
'::2
·
Tais
sospeitas
nom
·
carecem
de ·
>
,;,
fÚndamentó- a vista d o actual intento
· de reGorte das competéncias autonó-.
·ºu
micas, do que a · Lei de Régimen Lo:3
~
cal é prova evidente, e das sombrias
.
perspectivas que auguram. a· caída dfr,~~
PIB, dos salários e dos benefícios nos ·
próximos_5 anos.
Ao margem das análise~ que- se
· poida.m realizar sobre o c;;a.racter monoporí stico da CEE, as éontradi<;ons
e problemas que vai provocar a integrac;óm espanhola, abrem-lhe ao nacionalismo galegp um horizonte que
vai requerir o repranteamento das
suas estr:atégias.
A d_isminu<;orh da cap:a cidade ad quisitiva dos asalari·a dos e desaparic;:om de ajudas as empresas haverá
qu~ engadir ; -proibic;om ~e campanhas institucionais como a de "Mer- ·
que produtos· galegos"·.
I
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tuaS vacaciól1S .'
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lnfór,mate en calquera das nos;.s oficinas

'
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Se o Estado-Nac;om agoniza coa
integrac;om supraestat¡:¡I. da . s~ua ·burguesía, na medida efn qu_e o nacionalismo ·· dea coesiom ·aos iotereses de
grupo, convertira-~e em umha alternativa com amplo respaldo social, e
no .único instrúmento de de.tensa do
pa~.
. .
.
,1 0 cámbio de amos pode supor di- .
feréncias qualitativas que devem ser aprovei.t adas;. entre outras cousas,
porque nom ha) op<;~m . ·
·
Neste s~ritido, as institu<;ons autónomas galegas adquirem umha nova
dimehso"m qt..ie cumpre nom 111inusvalorar. A elabora<;:om dumha estratégia
comum da esquerda das na<;:ons eurnpeas e a sua ·coordinac;:om poden constituir um ¡:>oderoso instrumento
de loita na construc;om dumha Europ~ S_~cialista de Pavos Libres.

- - ·---·-·--

Galiza en órbita
do ·mercadó:.:comun
rrexionais -así chama·n por al í ao
econbmico dos USA tamén, por su- · produtivos, ou a capacidade de re- .
esa economía saia d.o recinto,·do mopasto. Quera. decir que centrar o pro- cuperar por rendas de tecnoloxía
delo tipolóxico, do que se pefine co- desenrolo desigual- a ·di~tancia~ entre
as rendas por habitante de liamburgo · blema da integr:ación na CEE única . ou do capital as , perdas en ingresos
. mo subdesenrolo:
·
J .-Proleg~men~s
· Galicia non saíu dil polo de agora, e. Calabria, ·de ·Gales e Lombard ía, ou· . ou .prim.brdi.almente no terreo das ta- , salariais. Por. riba, Alemaña é un EsCalquera diría que estamos outravol- nin está "en trance" de saír. Ou sexa:
de lle-de-France (París) e o Mtmster - rifas alfandegarias (a TEC), dos niveis
tado, mentras que .nós ternos que ir ·
ta nunha era pre-renacentista. E de- non está en transición cara o modelo
irlandés, Se comparamos · Q .. dossier
relativos dos precios dos produtos,
ao · rego da reconversión que nos- im~
cir, lago, nada máis lonxe dunha do que se er.itende por economías de-. publicado por ' Xaime Isla :e máis -. eu . das curvas d~ custes e así.segtJido, é
poña o Estado español. Alemaña,
post-m.odernidade mália a moda. senroladas -modelo á sua vez en . no mon0gráfico da Revista ~e ~cono- · unha deformación pitaña que, por ripolo demái.s, pode pechar -as billas
Non só s~ anatemiza a lucidez, .ponse · con·stante mutación relativa, ·pro sem- mía de Galicia hai. dous qecenios cos
ba,. p~de resultar sqiGid;;i . .. .·
.
. da inm_igració_n. faboral, ou .vomitqr
patas arriba o raciocinio, exorcízase a pre distante: as realidades que serven espléndidos estudos receñtes de Dud·Logo a ·co1,Jsa redÚ<~ese "a fortiori'.'
inmigrados, mentras a nasa econodialéctica, aniquílase ou esílianse as ..ele referencia aos pobos subdesenro- ley Seers eneal da periferia eµropea e · a algo moi simple: quen crea no ca pi ~ .. .m (a ten que pasar de recibir recur:utopías: por riba, gobernan memos ladós alónxanse diles sin cesar, cando as rexións na CEE, comprobaráse a
talismo, ~n genere ou na sua forma
sas· de aforrós a recibir retornados
aduviados, mental e habitualmente, menos ao mesmo paso que iles tentan · ~ena ~eracidade do que eu digo ci- . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de pailán embutido en amerieana e .camiñar nesa direición, e_nisto consis- quí. Estír:nolle moito á CEE que teña
pantalón maricuelo; 'c ompóñense. si- te o espellismo .ante o. que adoitar:nos . un FEDER (Fondo Europeu de Deloxismos en vez de argumentacións movernos os periféricos, ·coma o ca- senrolo .Econ'ómico Rexional), mais ...
-ou de sonetos; e _dáse á opinión pú- mi.f,iante no deserto estimulado pola .. gostaríatne .-ver.lle á sua actu~ció.n rebHca pasto de mitos cultivados con visión falaz dun oasis no hodzonté sult()dos máis esperanzadores ca os
actual ; como sistema axeitado prao
sin .traballo que se· agregan ao ·paro tra col
cego fervor- relixioso .medioeval. Eu- que . sexa pura · imaxe virt1:1at ·dunha outidos a.t~ hoxe praos que irnos endesenrolo dos pobos do planeta, e · interno . . Son simpleS' mostras dunha ntelam
ropa é raptada outravolta, mais désta
p(ao benestéir dos traballadores gafeprofunda diferencia na patolÓxía da de "r1
realidade moito máis lonxán ·e inaea- trar amoreados nun tren de mercara~
por 'm ercaderes paifocos que fan a dábel denantes de mórrer de sede.
c'.ías ca carteliño "subdesenvolvidos"
gos, pode estar a favor da integración
crise.
políti
·sua merda en inodoros dourados. A ·
de Galicia· na CEE. Eu non creo nil.
Terceiro, o me.s mo que indiqúei sulla 1
_
O importante é sabermos por qué no lombo. ,
Summa teolóxicá reencárnasé en .ma· Segundo: - 0 crecementQ. económiFelipe González seica sí, polo que se
ao falar do subdesenrolo, 'tamén na lítica ,
iso é así, por qué acontece. E máis en
motretos de '~economics" fanqui ou qué direición . ternos ·o deserto cos co, na , perjforia, é 0 que os máis es.lle escoita -inda .·que non decía o
cau~ación gstrutural da crise o f ·
E ·xa 1
epigonismos ricardiáns. Encérrase· a seus espellismos por diante. Limita- grevi<:>s economistas latinoamer:icáns
mesmo aló polo· 1974 cando n·os code ser ela un fenómeno exóxeno e '" ·tes d
Marx centenario nun fanal de vidro
·do grupp.pu escota da CEPAl:·-Sunñecimos. _Eu, insisto, non. E dentro
orixe non esclúe que se proxeite, e · gas.all1
reime a· duas breves pinceladas.
antibalas con froles .de plástico e
do esquema centro-periferia no que
mesmo se reactive, endóxenamente nvinda
Primeiro: porque as economías kel, Prebisch, Pinto, Furtado e .de"aromas de botafumeiro" enlatados.
nós_, os ·galegas, estamos como peri- · nunha etiolo~ia peculiar, ao actuar a- o terceiro mundo, máis-:- denominaron "crecemenfo caRedúcese a fatalidade -pro f~talida ·a:subdesé.nro.ladas
periferia económica · e non necesa- ra fóra',,: as tensións dinámicas de · feira, non ha! pra nós füturo '.de be- _ quí dentro un caldo de cultivo di fe- · rnecer,
de sabia, lou? -o azar e a necesidade riamente xeográfica- sofren unha crecemento dunlla economía periféri- · nestar .social, soberanía económica
rente. · Por exemplo: ao incidir a cri- ba. Moi
de Monod é Jacob. · Faise de Castelao constante detracción de .recursos-cara ca redunda.n primordialmente ·nb memí.nima- indispensábel e libertade plese riun aparello produtivo galego que
OrabÉ
cinza sacralizadora qunha cuaresma, · as economías desenrotadas:. o cen- dre de focos situados fóra delas, aló
na -b. home esplotado non é reale resultado- dun pi:océso de industria- ír da e
autonómica, con bulas de carne e da tro do sistema, os países de capitalis- no centro dó sistema. As especializamente ceibe. E . iso coa ou sin CEE,
Iización dependente -extraverquido, olo? E i
cruzada pra algúns creentes. Consen- mo avanzado chuchan escedente eco- cións 'produtivas dunha eco'nomía penaturalmente- pro pior, hoxe, no
desartellado- e dun modelo .de evo- ía de rr
súase a un ha Rosal ía mahsa e inocua · . nómico .da periferia. Os subdesenrola- riférica funcion~an a pral d~dlnámica
imediato, con ela. Desenrolarnos relución -"modernización", cháman- onti nua
de vez. Abrensenos - seica estaban
quÍré superar e trascender os vellos
lle- agraria aberrante, as suas conse- o infra
dos estamos enganchados nunha di- de desenrolo do cápitalismo central,
fechasas
portas
de
Europa
deride
·
1
modos de produción -e o capital iscuendas transmútanse · e agrávanse, Voltarn
n,ámica de 9esenrolo · desigual, nuns plásmanse mi sua ·" extraversión'.', coos Pirineus até a mesm ísima porta ou~ mecanismos de traca desigual, mjnha· mo sinalara Samir Amin. O modelo
mo é· xa un diles hai decenios, por
en comparanza coas rexistradas en· ias pola
boca do lnferno no Guincho, onda o división internacional do trabaUo de iridus~rialización · que se opera
moi · ben que .se conserve. Ap súpeto - econom(as avanzadas. Nese senso sí bres; a
cabo da Roca, o fuciño máis ouciden- .-reparto de especializacións prodÚti- n!Jnha · economía periférica, - cando · · -amor do capital e máis o goberno esque boa parte dos .mals presentes, de- aci~s P
tal que meridián algún poda rapar no vas -que funcionan a pral das econo- .ten lugar, é de industriali¡:ación de- . Rañois, coa CEE . h~bería que recor- -sencadeados pota crjse na economía nc 1as; _
mapa xeométrico do contin.ente. ·ln- ·m (as desenroladas e hexemónicas do pendente, non centrado 110 correcto - darlle, · con Ca~telao, que os vellos · galega, estaban subxacentes, en xer- ~ne ran
zan os fet,iches, dende os , material - centro. lse centro é mesmamen't e p:ra · artellamento interno do aparello pr.o- - fJOn d_eben de namorarse\_
·
me, na poi ítica dos anos sesentas e ra · ca
mente traguidos "urbis ornato causa" ,:nós a CEE, ou, se preferides, as ecodutivo
desa
.economía.
E
así
seguido.
_
3.-Crise_·
e
n
Galicia
e
ingreso
na
e.E.E.'
setentas.
A poi ítiCa .da produción lei - gracias
dos confíns ecuatoriais do planeta, nomías dominantes dentro da CEE.
teira; a poi ítica gandei.ra hipotecada e peón
deica obxetos ideais repescados en Velaí a primeira trapela ocultan~ in.Xoguemos á combinación de hipóteao complexo soxa ianqui; a política ian ou 1
Tuda iso ten presencia en Galicia,
podres ideoloxías poeirentas seudo- tegración, a bo~ do inferno nas cha- detéctase ao analizarmos · a estrutura
ses. · Unha: que sin manternos ao· marde grandes asteleiros sin versatilidade s empl
humanistas e seudol iberajs, cosmop0r' madas portas de Europa.
xe da CEE non haxa saída da ·crise
no boom dos superpetroleiros e gra· ova arq
da súa economía. Vémolo na mineiIita's e seudouniversais tamén. E sal-neleiros; a política da "pesca da mer- ntos a·
Toda dinámica de rel'adóns asiméría, na enerxía, na melalurxi<1 do alu- - pra economía- galega: Outra: a conmódiase o responso de Santo Anto- tricas e de desenrolo desigua~ entre
traria da anterior_, é decir, qúe non
Iuza con nudo gordiano" que dixera eculativ
minio; na emigración de forza de tranio en perc::ura de panaceas e · talis- unha periferia e un centro agud ízanse · ballo, incluso na ~construción naval
poidamos saír, da crise se non entraQuiroga; a política do creto nava cista d1
máns miragreiros prás doenzas so- cando desaparecen b.arreiras insfitumos _na ·CEE. Unha terceira: que saiapesqueiro; de flota de gran altura
ou mesmo . nó automóvel. E .Vémolo
clais dos pobos, "miseria y demonio . cionais inter.p ostas entre ·eses dpus . -dende "a oufra banda do lb'e r",
mos da crise-, mais o~ danqs prod.uci- con desleixo da costeira que o Lahu ídos" ..;:..e terrorismo~ amen.
dos deica agora pola sua incidencia
xe denunciaba cando investigadbr
polos, como son as derivadas dó feíto
Xohana- na poH.tica económica dqs
lOnde ~ que estamos? lNo adro político do Estado coas suas frontei- ,goberl")os, o de hoxe coma os·do fran~
sexan simplesmente sustituidos polos
primeirizo desinteresado e logo prado século vinteún polo calendario ras, cos seus valados. Lago, a integra- quismo, que nese l aspeifo seguimos
perxuicios derivados da integr_a ción.
ticou cando direitor xeral no gober
gregor:ián? iOuén o diría! Un dioivo ción dunha economía periférica, caInda outra máis: que se acumulen os
no madrileño; a política da espolia
nun pre-renacentismo, no -"m·oyen. semellar\te de mitc>loxía degradada: mo a galega, na cidadela metropoli'perxuicios da crise, perdurábel pesia
ción mineira~ a política da espolia
a·ge énorme et délicát" qúe · dixera
un tal nivel de alienación precociñada tán do capitalismo avanz~do, como a
o. ingreso na GEE, cos derivados da ción enerxética 1 tan malvendid a co
Verlaine, ou pofo menos no ánti.go
e ultraconxelada , esixen reiterarmos CEE, tende sempre a agravar a asimeintegraciór:i mesma, é decir, que apama a forza de traballo i·ndíxena. l
réxime: practícase
política dos
postulados e raciocinios ~lemen"tais, tría,· o desfase,· a dinámica centrípeta
ñemos fungueirazos polas duas ban- · qué seguir? Apenas hai eido que s
'"'encl'osures"-cos. montes viciñais, nas
mergullados hoxe sob mareas de fara- entre un~a e outra a prol do máis t9rsalve. Ternos a crise que nos prepa
SombZCIS faise; ~'clearing of settle- . das.
malla verbal e libresca.
Podería,, proseguir, trambilicando
rpn, cando en pleno "desarrollismo'
te, .o centro. Ollade ben: as causas . ments~' coma no milloriño XVII inAsí acontece coa problemática de primordiais do subdesenrolo son xeas combinacións, pro non ten senso.
españ.ol emigraba medio millón d
glés, os pbreiros trátanse coma serv9s
Galicia perante o ingreso des Estados néricam~nte exóxenas á sociedade
·l Por, qué?: . porque ise é un xogo
traballadores galegas, en cifras net
recéii fuxidos da gleba-, non faltan
español e portugués na .CEE. Com·pre subdesenrolada, inda · que tamén ·se~ "Iaws of poors" transustaneiadas nun. aca ído pra especialistas en prospectiredondeadas, sobar dunha poboació
logo raz0nar_mos nestes, cando me- manifesten proxeitadas dentro dela e
va económica, que gastan de facer vatotal de dous millóns e medio de h
réxime laboral leonino, represión dos
nos, catro eixos de matización: dous pala mesma actúen endóxenamente.
ticinios científicamente . fum;fados
bitantes; cando as tarif¡:¡s· tope un i
marxinados, •umpen e underground,
referidos a problemas cruciais da eco- Nestas condicióAs, canto menos· .d ecadas -as nefastas TTU- e· máis
e até rexurde o "puttiA~-out system"· que logó os acontecementos adoitan
nom (a galega actual -desenr:olo e cri- tensas teña o pobo subdesenroiado · na confección e industria da moda',
botar por terra,- mais pra mi n non ten · asimétrico reparto dé áreas de mer.
se; dous apuntadós· cara mistifica- máis grave será a sua ·situación de . rebautizado, rs,o sí, coma :'eco_nor:n(a
interés a · simulacién prÓspe~tiva sedo e das demandas domésticas e 1
cións ben .c omúns · no ambiente- o "dependencia" e a sua deglución po- · mergull_ada" _~alucinante anacronisnón o diagnóstico da situación. E
dustrial propulsab~n a "emigrac~ó
"europeísmo" integrador e máis o . las economi'as dominantes, neste caso
nest,e senso convén sinalar, algúns fe- · -escusádeme, obreiros, ·poto · s1m
mo histórico, lnon si Xan Carmona?
"achegamehto" a Portugal. E noi:i es- . o centro da CEE:
nómenos siñificativos:
mais ~odes mercancía tamén vós n
i-Brave .- new·· world!-. l:lnha socieda,d e
taría de sobro engadir unha ollada a
Primeiro, a crise non xuFdíu na
té sistema- de dous tercios da prod
A Historia ilústrao. O Xapón tivo
esquizoide, anha esquizofrenia soun lugar común repinicado en obsti- dende finais do XIX un desenrolo caeconomía galega r nin siquera na es-' - ción· anual de enerxía elétrica gale
cial: o subdesenrolo con colonialismo
. nato: a "ponte" con Latinoamé~ica. pita lista endóxeno "de tipo europeu'.'
pañola: xenerouse no centro do sistea prol do ben · común español: ¿~ rmos E
interno évos así, está ríos pape is: pro
Eis os termos da ~ustión.
ma e incidíu ou percutíu nQ nasa , .é isto sen irmos IT)áis lonxe, np.rJ e r Euro
porque tivera previamente unha mar- ·as nosas·élites intelectuais sor:..-ágrafas
economía. E; unha vez mái·s, un· fenóto espoJfación, non é "extr.aversió l~o que
2.- Desenrolo na enúucillada: 0 sub- cada estrutura feudal e máis· porque - ·e .analfabetas, e nunea· léron siquera o
o.s se se
meno de próced~nCia estema, w·ri proen termos até delirantes? .
· desenro.lo galega na · opción espa- era probe en recursos atra íntes· pr:ás
tonio primeiro do Ca.pital deic~a o Gaduto; .. de .. impprtación, :.1..1nh.a .. ...causa · " En. fin_, unha ·pinga q·e f.ii:Jm"or'. é unid.adi
potencias coloniai.S da época, co que
bo, ese cabo, non da Roca, onde está
, ,_ñola pbla <?. .EE.
,
se librpu da esp.o liación e pa iriserci 'c apíd.uo aa··actimulaci.ó.r:i primitiva
exóxena á' nasa base ecemómica .. Er - nosa · é unha ·economfa taii paver .(te do
go: _, pra emp·ezar;-, non a eontrnlamos . peculiar ql!e, según din . alguris _asi ca, hist1
Sí, reitero: Galicia non está en "vías ción nunha trama fadal -como -en
-Marx, xa dixeli, está pra télo como
nós, nin tampouco
siquera o Estado . dos economistas, abondou a es1st ? lSe~
- de desenrolo", esa máscara verbal coa troques l les- acontece ra á ·1nd ia ou á
as imaxes da visita domici 1iaria de .a n1
que os tecnócratas da "ciencia" eco- China. Recíprocamente: Gales, Escatano, nun fanal de vldro con frotes de
-. Segt1ndo, a incidencía desá cri~e
cia ctuns :poucos grandes proxeitos os burc
nómic.a tentan agachar a auténtica ín- cia ou 1rlanda non resultaron históri- · plástico ao· pé.
·
no interior :da, economía. galega é pe- · curso nos setenta -Meifama, As P esión á ·
dale e situación econór:nica de boá cam.er;'lte beneficiados, senón pérxudiPor riba, na fase·histórica do capi- . culiar. Difire morfolóxicameñte da
tes, San Cibrán, Autopista-:' pra ' pitalisn
parte do terceiro mundo. Galicia mó- cadas, pala sua integración r:io merca-. talismo na que nos achamo.s, a hexecrise ñunha . economía desenrola.da, ·a incidencia patente'· da· crise en~ a de s
vese, máis ben, antre o subdesenrolo do interno británico hexemonizado
manía téna o capital denominado fi- · industrializada, de _capitalismo avancia · se -demorase en ca.tro ou c1 _ on era
e o crecemento periférico-. Non é cus- por l11glaterr.a, _e inda arrastran hox·e
nancieiro -simbiose do bancario mai zado. DifirE;?, pois ; en etiloxía e coríanos con rel·a ción ao· calendar.io es riscilian
secuencias patoló_x.icas, da- crise · pa·
ñol, eri .cuxo mercado internó esta ondom1
tión de palabras, senón dé nocións e a herdanza desa eiva. A Galicia acon- · lo industrial- a carón do cal o capital
iento,
decida pola~ economía.s nas que mesde fenómenos .. Vexámolo.
teceulle outro tanto con España. Non
autótono galega é. liliputiense'. Non
mos .'p orén obviamente integra
só o galega: a multinacional d0 a'lu- · ' mamente xurdíu e que nci>la ino~ulaQue unha economía sexa subde- é unha manía ideolóxica miña ': é un
Mais con ~odo. nalgo -se' nota o b~~ Ni.n Ca1
Celsc
senrolada non esctµe que esperi.men- teito históricamente contrastado pala
minio ALCAN, que está e.n San, Ciroll'n, c:oma un. andac!o. Difire tamén ' . to dese mercado común _c~l,tiben
te crecemento económico, é decir, esculca cien.tífica. Se agora pasamos
brán, ten unha dimensión económica
da crrse- en Euskadr ou Catalunya, . ' no empeoramento da pos1010n rel us .os
vendí<
que medren nela o. produto e o in~ · da dimensión "mercado común espamáis ·de dez veces superior á do INI
paño por cáso. Qµe, por exemplo, a
va da economía galega dentro
do A
. greso sociais. E arredor dese Jeito, as ñol" á dimensi.ón "mercado común
español ·enteiro. E a primacía téñena . ·contracion do cg_mercio internaci.oque as series de datos a_nalítico
· mutacións cuantitativas da sua estru- · europeu", lqué cabe esperar por deos fenómenos vencel lados aos flux os
nal, e xa que logo do transporte maestrutur-á seitorial amostran nos
tura interna e as mutacións cualitati- 'dución desas ·e videncias?.
internacionais e interrexionais de carítimo, redúndara en crise da consúltimos decenios, ou sexa; nun p
vas na base económica e na sociedaXulguemos pola propia esperien- pital -e se non preguntádelles aes
trución naval, non siñifica o mesmo
do prao que se afüma que seica
de, ou a ausencia delas, suxeriran a · cia da ·CEE dende-o tratado de Roma que manexan a política do precio do
pra · Galicia e prá R .F. de Alemañ·a,
sa economía medrotJ a ritmo su~
presencia dun proceso de desenroJ.o do 1957: a esistencia dunha política dólar. Mais mesmamente nese orde
dado o peso relativo desa actividáá · media espáñola, o que impl_i
ou a . carencia dil, e ínes;:v ~ .....-·
de nos seus respeitivos .seitores. inque terí~mos reducido distafl.C1
1 económica . rexional comunitaria non , de causas pódese deéir ·que, ~n granmodaHdades no caso ~
impedíu que seguiran a medrar des ' de medida, .xa estamos dentro da
dustriais, a coerencia e diversificatermos cuantitativos. lSerá esta
méfl pode acontecer "
cáradamente os desequilibrios int~ - CEE hai tempo, e dentro do espacio
ción dos seus respeitivos aparellos
dalidade de tipoloxia a de .agrav
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esen,rolo: co~ cre.ceménto econeus?. Os gal egos rio'n, de ·c~rto.
. danés.. E tall)én por; é,értó: Groenlan- ·: ñola, porque vai pad~cer 1,m doble " corresponder·
Subd
. .
Primeiro de todo no eid0 cultural,
dia~ aírida co1 'stat~s polúic·o de .a uto- choque ou ·enoque redi.Jpricaao. Ou
!Lindó!.
.
.
..co dependente?. _D ig_<;> eu.
1. por riba da cnse l'hoc~lada e~ que é. Ó que reah'nen-te deu entidade a · nomía e r)on':de· Estado soberán, acal>exa, 'que a economía pprtuguesa vai· Pois eu digo qüe xa está beñ refo1~resos
15
Ma
Európa ao longo da Historia. Paréce- ·ba de l1isc·ar5e da'CEÉ, lnon sí?. Couse enfrentar simultáneamente aós rirse a·os· "yencellos· históri<;os!' ~spa- ·
un Es- tenc .1ª previamente,, e da_cnse rec1.
por
andaqio',
.
e
sta
a
cnse
pravome
que
é!·cultura
galega
é
mesmamen
sa
impensábel
hoxe-·
nas
"nos~s
latituefeitos- dunha integración "· en dóus ..ñc:~Js"- ~oa . América Latina eí,npregáaque i{ ' a
1os.im-. a Por decisións do Estado e do g. o- . te ünha das poucas culturas pen.insua- des, a xulgar, polo que machacona- , chanzas, o penin'suar e 9 comunita- d~p~ coma alibi .dunha pretendida
res que nunca estivo én conflito c;oas
mente se -hos reitera' como chamada ·. ri0. GaHciá cando.menos xa está afei- boa relación ou relación. "familiar" ·
~ °·.- Podrq·u~ harte ednoG~~~i= c~~s: , formas cultúrais "paradigmáticas" ele a0 qrde e©nstitucional. . P!'.o tamén. · ta a aturar o primeiro diles, é' dicer, a realmente inesisteates. "E coma certa~~ ·
1 pa ecer oxe ,,
· ., ·
_ . Europa, cando' men.q s de.nd~ os: oes"- ,e ra· impensábel. fins do ~IX 'q uema- . desnutri.rse -ceder esce<;Jente- a prol ·patellas desfeitas pór. incompatibil h
;, _udn ~,contecqe~i~~os~~e~~:sp;s~: · trimnios en dianfe, que non,éprecisaxia;res; cliec~s, esloverrns, bóhemios; • da economía e·~pañ~la.· Portugal vai dade,, na convivencia que se adicarí
5 .' e pr~n~ · -.,, . '
as rá - ment~ antoi:it.e. ~or par~dox1co q~e· -servips ou Groatas se c0.nstituíran en
ser ·probábelrriente asolagado ou inva- despois a· falar un do outro .sublimanmas prel immares impost · op ,
semel le Gal1c1.a 'que no plano eeonoEstado$, .incluso ~ P,ra un marxis.,t a· co-. ~. dido por..es. a ..economía español.a , que do, e falstfi~rido, o seu pásado co·
'
'
· ·
·. ·ma 'Engels
- que acuf)oú pra-iles a· ir,ifé-.-·. verquérá. sobo~ di,I as "forzas produti,. m·u'n · Perguntad
- ' · '
egrac.10' n de España_na CEE .. l ue
: e aos ·1a t"inoamericans
1.i? 'espresión (Jé "pobos sen nistoria". ' - vas'~ -qu~· se vexan abrigadas a récuar -nori aos cfiplcimáticos .de .pandeiro
Meu pr:obe: un cuarto· de. século des- · · ante ·a enxurrada procedente dos cu- o.u aos poi íticos e.n vraxe O'ficiál <;¡ue
pols enú1 Estados; e outro cuarto de ... íne~ da CEE._
- . !. ·•
aterr~zan eiquí de.cando en vez....::. perséculo· máis fogo eran paísés social is· A qaratufa relativa da forza de tra.- gunt.ade ás xentes de Latinoamérica
o paro . tra cousa ven ser.• se non, o des- mico non se pode decir que forme
tas. Non tivo. esa. falla de intuición o ._ bailo .portuguesa: as ñov¡:¡s coodic.ións qué ·pensan _d os "vencéllos : históridunha ntelamento industrial sob prete'x ~ · parte ' da Europa que eiquí no~ bfrenaso Murgu í.a, que estg.l:Ja , ben atento
de :s-ituacióñ "frente a terceiros!' do - cos" coa antiga metrópol'i: . algúns ~lf;'!)xía da de "reconversióh"; ou boa parte cen agon como- paradigma, é meduao· que ~lí acontecí¡:¡, e se non léde 0
seu mercado interno derivadas da in- .· van a'Índa as marcas na pel, her:dadas,
polítiGa pesqueira, ?U o ,que se larmente europea na dimensión cul- . pról'ogo· ao tomo, coido agbra que
tégradón, a posición xeográfica e dos se.us tra~a!Jós cós .· seu~ ~·er:is. ·'Cá1diqúei esulla nas novas(?) onentac1?ns da tural máis plena. Ouero decir que· en
primeiro, da st1a Historia de Galicia.
ventaxas . prá localizaci'ón,. o proceso sequ,e noA ha1 ºl!tra esc~1.clOf1 a- esa
nén na lítica agraria?. E .desta vez s_i que a ecónom(a· non resulta determinante;
lE qµé decir de .Irlanda, prá que ·can-- <;:ontrarrevolucionario_ que- está a se~ _ rew~ do pasado ca do~ es1ltaa~s ~~pu0 f ·
E :xa é protagonista ostens1b.el de- como xa fixen notar, o feito xeográdo da sublevación de Dúblin do 1916
guir ·a sua vida política nos ve<;tores bllcans·da guerra do ~r~nta e se1s. .
eno e ,: tes de termos ingresado nela. E fico da pertenencia ao continente éuriinguén lle . pronosticaba meirande· ·d?minanti;s_, º.,e~paci~ ,~irx~ que aco,- _ · _En termos de Gah~1a, ~~onde ~s¡eite, e . ; ga.s.allo cortés, un .aceno galante d,e ropeu, e que dende o punto de vista
degrau de autogot;>erno ca 0 do "Hob .illa 0 pais pra mversion en aparella- pana, a .~ou.sa, certo e, va~1a ~n c.h1s- .
nvi nda, unha mostra remesada por dos espacios económicos e dos modeme - Rule Bill", 0 .status de autonoxe tur_ístico, os valeiros por encher ná··. c~. X~ s~ sabe: os ~alegos em:1gr:aroF1
3mente
:tuar a· , rreió de . mercancía que . nos, van los de formación social Galicia non é
mía, e no 1921 acadaba .a indepenestrütura do seu aparel-lo industrial, e . alo. a · traba~l!J.res, n.º!1 · a co~qu1star .
homologábel co bloque europeu oudencia oun Estado propio?:·
mesmo en hipótese as posíQeis venta- Ma1s a rel~c1on .e~pec1al que 1s9 ppde
10 dife- · rnecer, ·do ¡::eu que nos va1 ca1.r enba. Moitas gracias, pro non gosto.
cidental da ·CEE, porque .é ·periferia,
,
. . ,
.
· ·xas do status das suas relacións cos , outorgar a Galic1a empeza· e remata
Orabén, a fin. de <;ontas, lcómo está na periferia e seguirá a estar acó
lso e ..Europ~, 1se·e o pu~so,v!tal de
paises que . arttano· forari colo.nías · aí, ·. nds ámbitos · de iAcidencia dos
ír da crise sen sairmos do subdesen- inda .que nos incorporen formalmenEl~ropa, a sua ., constan~e _histonca t~suas,, combinado ·tudo iso co~ sua de- em1gradgs~ ou sexa, - ~os ·ga_l egos de
olo? E inda que' fase po-síbel, lvale- te ao mercado común. En troques, . mer:i. Pro. nes~a era de_impeno. romabilidade e fraxilidade relativas frente procedencia ou de estirpe non remoía de moi.to derxar atrás a crise pra · como cultura, Galicia é se · cadra d
no. 1angl.!1 mo1tas 2<entes- seudo1lustra- · · ao ·~Estado· español no -tqrrf'.)n penin- ta. E inda., neses eidos, ás _v~ces.;, no!1
ontinuarmos no inferno periférico, máis europeu. -non o máis latino.-::. . da~ co1dan que Euro~a., pra ~r a~suar: e-is-outras tantas ameazas poten~ poucas, t~atase dun r,epet1t1vo pa1-s
, conse- 0 inframundo do terceiro aquel? dos pobos peninsuares, e nunca · reg~en! ten que s~r alg~ as1 _corno a reciais que sobrevoan no .fµturo _-i media- dos._a'!anos''., ~ses seres encol dcrs q~e
ávanse, Voltarmos a poder emigrar, - gra- sultou anómalo nin exótico por esa
pli,~ dos Estad~s. Un idos de ·Norte~to da eéonom ía e a sociedade portu- . e~cnb1 u con ~-n~a am~r:~ura_ e a~eauidas en ias pala libre circu lación de trabal la- banda: resultCm moito máis anóma- · mer1ca. __E unha.,.,;nsa d"e modelo..:. .,!1a1- . gues·a sobor da ver.osimilitu.de dunha ~e o Cel~o Emilio Ferre1ro por v1venenso s.í. ·ores; a poder malvender recursos lo e conflitivo con outras culturas da
vos r:n-01ta . x~ntma, qu~ _achanz~na os. diñámica autótona e un desenrolo au- . c1as.prop1as.
-,.
.
oute1ros e ~,olman~, de terra os yalE1S .'·-toc~ntrado. Réleamos _a literatura
. <?lla~e unh~ cousa ..0!1de m!us_umites, de· tacias pola libre circulación de mer-. Penínsua il>~rica ou co estereotipo da
Dnomía anc ías; _a poder construir barcos que cu ltura chamada· española. E asJ a regal~gos pra allanar . os probl"emas d~ . portugµesa éló ' iberismo e rell)~more- vers1tanos _latmoarl)encans teno atoen xer· eneran moito máis valor engad ido ciprocidade de aportacióñs- ct1lturais
agneultura gal~~a, da p~uenez das.
mos as reaccións sociopolíticas e so- pad? eu fo1 en Paris, ~olouse, Mont,entas e 'ra · ca dentro da .nosa economíá de Galicia· con outros pobos integranpsas .e~plotac1ons ag~~nas,. da sua
cioculturais que-suscitaron ela mesma pell1er,· Leuven, Ca.mbr~dge ou Sussex ~ión lei· graci as polas TEC, a poder t~aballar dos hoxe na CEE é perfeitam~nte veprod~t1vJ d~de e_rendabil1dade. ~ .xene máis o .Jeito España, calibremos a -n9.n ~a !losa Urn~ers1dade comp~sotecada e peón nunha construción antedilu- rosímil -mais, obviamente tarnén, e
te. p~rella a que._ pensa en Et1r?Pª. ~o
fa€henda descortés con- que 0 Estado tel,~n. nm, nas espanolas. q..com~r~10
política .ián ou palafítica - dígooo ROias ca- mesmo por ser unha custión de orde
pn_sma .dos_ g~ancles E_sta~os unitarios,
e 0 común dos cidadán_s. españGis le- r:na1s dens~o no_IJ o ten La~1~oam_en~
tilidade s empoleiradas en catr_o esteos da cultural e non económico, non requjstr!cto sen~u oy aduv1ados de autono- ·vari ·tratado e adoitan seguir a tratar a con Espana nm con pallc1a, .n~n s1is e gra· .ova arquiteitura rural; e faceren uns re a integración na CEE pra se dar.
m 1as __func1ona1s ou n;iesmo seudofe- . -"la nación h-ermana"·, e comprendere: quer~ e~ termos relat~vos. ,O· 1~oma
da mer· ntos avisados imensos negpcios es· A seguida, no e ido socropol íti('.o e · · derahsmos. ?on, xentes.•. rnerecent~s
'm os, dúnha banda~ a éobiza con que da c1enc1a e da cultura -:a.gas,ª litera! dixera ecúlatilios no colo ·dunhá conxunta
históricopol ítico. Así, por ex.emplo, das mesmas 1ronias ~ fer~etes .que lar- · a: denosiñ_a _española tentará" botarse . !ura,_natu.ralf!l~nte-..fl911 .e a_l 1 o espaQaba Castel? o tocantes, as te1mas da- sobor · da tallada portúguesa e, dou- . nol metr_oP.ohtan. E as1 s~m..11do. Algo
o nava cista do ciclo ou inversións de ·en- estáse a fa lar moito da "'.Europa das
rexións". Eu nunca üven -craro de
lu:igu~xe universal; 9~c1a, xa sabedes,
tí-a, a renuéricia con que as forias po- quer d~1r 1so tud~. · . ,
.
.
1 altura ·rave e cont~ol do patrimonio· neto
qué ·se trata. Só tiven cr~ro. en .tem- · que ·ISO conqt:1enran.o _os can~, que , pulares _ lusitanas levan analizando e
. .Agora be_n .. Ha1,.prao cas~ de G~l!
~ o La· cumu lado -gracias pola libre circucombatindo a hipótese, ·primeiro, e 0 · · c1a, un ha. af1rndade con . ~:t1_noamenstigad br ación de capitais? ._¿E isto a alterna- .. pos da clandestinidad~ antifranquis- OtJbeaban do mesmo .xe1~0 en to~olos
pur;tos ..do ,planet~. T~men o l.og_raron . proxeito, .despois, da integraGión. í
. ' c~ q ~e npn P,roce~e ,de
':11adres pa->go pra- iva á crise? ¿ou éo o arruallo de en- ta, que esa espresión, ·empregada co1
os que aprenden ingles. pra dec1 rense ·, •- En Ga,licir;i cultívanse, en medios . tna~ e que, ;esta s1, e un v.mca~l,o ou- .
J gober rarmos en Europa? Dese pracer qué- · ma · lema e xaculatoriá, era un arma ·
utilizábel cando .non se podía falar
u~s a o~t~os en tod_as partes,a_s mes.oficiais e burgueses, _as actitudes xet1yo e po~1bel canle de relac1on_esespol ia ov.os falar un chisco tamén.
nin escribir prao público en termos
mas banalidades. \?is na p_ol 1!1~, e~
equ fvoeas e tartufas tocantes a Po.rtu-_ - pec1~!· C~ns1ste outravolta .~n que 1les
espolia
de nacións sin Estado. Porque Gali- · cer~~s p~nl-as do . eu,rope1smo , ha1
gal.' E por G9 1icia tentarán pasar aJ- e ,m~1s nos ~s~amos na per~fena ·eco:!ida co .- Europa, patria querida
Nos mitos serios do mundo clási- cia - imanda truco que compra de- · Q101tos l 1dere,s. e . 1deol~aos q~~ , son
gúns, cando ·menos, dos achegos pa-. nom1C? - ~ros1~a ou l~nxan-, e .Pª" ·
o, os' helénicos, está o rapto de Eu- círllelo outravolta agora aos señores c~ma ~~es cr1t1c.o~ da_ _G9_nfus1on de
terna~istas e dos proxeito.s iniperia- dece!11os . pauhna~ soc1oeconom1cas . ·
1ing!-las . que nd1~yll.zaba. Castelao.
listas, ésrrañ'óis· eara Lusitariia. Mais 0 relat1van;.ente; anal()g~s, e _ ternos o
·pa. Na mitolox ía degradada do ac- do pesoe gonzalista como llelo decíaal ambiente ideolóxico oficial pen- mos nos sesenta aos do .Pesoe ILopis- . Alg~n~ . di.le~;son te1m1;1dos defens~res
pobo galego ,debe estar mesmamente ,mesmo. tnteres . ouxet1vo en cr/ebar _as
que presenciamos máis ben as ta!- noh é unha rexión, mal qlie ll~s da 1ntewac1on -_na.CEE como equ1va- « da outra banda do iinperio na dialé- ataduras que. !lºs xu!!uen ao. ~~ro. ao
r,routadas de Europa, ou arroutadas - pese aos gobe~nadores civís c!a pro- lente a e~trarmos .de .cheo en, E~ropa,
tica · do· proceso. 'que moi probábel- desenro~o. des1gu~} e.n .pe~~mc10 ')·oso ·
urope-ístas dos neófitos dese culto vincias galegas, senón un pobo eunha · a ~enno_s europeus de .ve.z, coa ·~orm,~~
mente se · vai dar. Porque nós sabe- e ben~f1c1Q do~.. . gr1mgos de· alo_ou
ue fpra un ideal prá mcicedade da nación sen Es.tado -o que a ·c0nstitu-_ ·
gaulhsta -tran~p9rt~, craro-. de.
mos cál foi a resposta que · deu 0 ve- .de aco, qt1e ven en ser o ~,esmo ~on
pe un i iña ~enei:ación e outras preceden.- · cióri española do 1978 evoca timaraA CEE _ou o caos . ,
,.. . .
'"
llo da estampa de Castelao á pregunta outro bombo. Mesmame.nte eu teu~1t,_
s, pro que agora é fetiche e merca- tamehte ao chamala- "nacionalidade . · ! No,n .. Europa non e _mé!IS nm n:ie·
que l'le espetará 0 neno á beira do Mi- . sempre en pra~texar unha al:terna.~1va
i máis.
da .b anda de alá son que me va~ no') pou~s escomU!JIOns_
e mer · uría de sucedaneos. E poisque os fe- histórica", que non seise "actual" ta- · n~s no mundo, nc;>n es1ste en. ma1or ~ . ño: ¿E .logo
- '
.
·
nm en menor medida porq':J~ sexa ou
máis estranxeiros ca os de Madrid?". e a~en.C?s de escan_dalo. se ()S pobes da
cas e i ohes crean un mundo de imaxes mén pra iles.
Orabén, se talamos dos pobos eu- · cheg'-!e a s~r ·un~a constelac.10!1 de pa_ Galic.ia debe tecer a fondo as.suas penfena .d este sistema, no qu~· :es~agradó arentes, non é raro ·qüe se mesture
o· sím confunda túdo.
roepus, e concebimos Europa como a b_~s soqerans . 0u· un ~osa1co _ ~e narelacións cptl Portugal. As relaGións mo~ non nos vencellamos ~n circulo,
de todff órde ...:..non só e.conórnké!s; non racharemos ~s mecanismos que
. vos n "Somos .europeus"., dísenos, "a resultante do artellall)ento deses po- ct<?~s-~stado. ~uropa e-o que ~, non
logo. Mais · técelas · en condicións ·de nos encadean rad,1almente a0 centro,
la prod o~a opción é Europa·" ; '~ao cabo en- bos, dáquela sí que penso que ésa se- · ut1licemo~ a 1de_a de. E_uropa_ ~co_mo
·parldac!e con :prantexamentos solí- que sorben centripet~m~nte ,bo~ par- ,.
::a gale amo.s en .Ewopa"·. lOué quer de~ir rá ~ a - má'is probábel e se. cadra mesmo ad_rolp ~-ra .ªn~ue1ra.s e d1mens1ons da
ol: tn rmos europeus? · ¿Qué se entenc;Je '·a- única fo rma plausíbel ·de esistencLa es1steí1c1a _social ras que nor)v~ri . ao . darios de .afortalamento recíproco, · te qo noso · es~edente econom1co, e
non cun talante de oportunista alista- que n<?s arreda~ .e desmembrar: a un_s
non é· r Europa?' lCómo i'mós acceder a · de Europa ....:.to.da Eur'opa,- - -que. ·non . caso ,....... mo1to: me~,os pra fins. espureos
do - na probábel eruzaea e.c onómica dos outros. Ma1s un ha· estraJex1a den1ve~sfó !~o qu-e xa somos, e rnp '.que xa esta- $e re?u~a a simple_ feud~ _de potj_er,es . ,de hexell)O~IZ~CIOn por uns P,O~COS
os se somo$ ta.1, pola vfa .du.nha Co- ec?nomi~os e- ~OCl?P;º~ 1.t 1cos ollgar- de va~t0s _con!m:centes demowa~1cos,
española sooor deste ·país irmau noso vada dest~·pr?~tex_am~~to e .t almente
vnid,a~h~ rE...C,c>nqlflic~ ,e.. Q,UEj ,a,br¡:i¡;igu,e ..q~i.cos ou-•.merro f ~~endice de :centr-os , e~J?ª:C~OS econ~m1cos ,e u estanbe1s_po- - e j:lor'esta ve-,., tratándose de Claliciá a al!e.rnat1va ~ mtegrac1?n en ~~n~un.(te do con~1 rnmte .chamado' xeogra- · h~xem~nicos esterrore~' a e~a .. ". · , , ·lü1c0s. ·: Sexamos . e;lJrnp~us · n:i~s~a ~.
et~ortugat, ó síñi·ficarffe "irmai:t' non. tos hexe,m_ornza~os pol?s ma1s nc~s
ca.. .his~órica e cul¡tÚra[mente Euro- · . ., PrecJs{lr,nentff .fla. H1stonar.contem- m.ente, .e non form1.ga~ de M~tropol,1s.
é unha rñetáfora . ...hipócrita, senón au~ -«;orno e a CEE pra nos- onde nos
? lSermos ~· europ'e4s pasa p.er _i!er- porán ,de E~rop_á -. teRse dad? un_~ro- -~ s.-Mehc:;:>_s · m~I que nos quecta .Portú-· téntic:o par.~n~esco frater:r:io en ~~da- van devorar de .. todas to?as -:-.anqu.~
0
~, b9rg4eses -ou profesarmos a ad- c~~o cas~que cor:i~ante de.d1~er$tf1cagal. ·
..
. . .
tas .dimensi 0 ns das nosas respeitivqs !alte saber se . v~1 ser en ~~~º· ou <;:oc1
esion á economía de mercado o:U ao c1on n~c1o_na.I _~. a~~eso dos-diferentes. . . . . . ,. , ,
'. .
. .
·persoalidades coleitivas.
n_ad~~, depresa ou a n:10d1~0, _con espitalismo como módelo e -par~dig- pobos a cnsta1.zac1on de superestrutu- · Pido e.scu~as a $.1rnestrq T~tal ,~ores- ,
tinc1oi:i da .nosa substancr9 ou con
a de sociedade? lSeic·a Xelm írez . ras ee Estado propias - sin' perda, na- te emprego .d~f~rrnante, esta · extra- . 6. Cen anos de necedadé.
reinxeción doutro sangue e tecidos
~n era eur:o¡::ieu·,· .nin ' Lan~ós, ' rtin túralmente, da ·s4_a '.'europeidade",:. potación .rnecamca"·, do seu acer~'?
·
sustitutívos "r"exenerado~s". E consnsci liano, r11in Inés de · Ccistro, nin que non depende da ·~im~ns' ión xeo- espr'esiv.o'. In.d a qu.e , a; pensalo ben, le
O lugar cqm.~n hi·s panq eón miras
te que non son home apegañado- ás ·
?ndornar?. lNin C.ornide; ou ,. Sªr" .gráfica nin ·demográfica ":d.eses . Esta- tan deformante _e ste emprego· que faLatinoamérica -chamado. "mundo tradicións n·in propenso ·á contempla~
1~nto~ ou Murguía, o0 l?onaal.?.. dos., nin taínpouco do número diles. go eµ?. · ~eno,s ,n:ial que_ nos .qu,eda , hispánico", "co'munidad.e iberoameri ; tión beatífi.ca ciun pasado idealizado.
Ntn Cabanil las, S.eoahe., Cunqueiro · A - formación; por madurecemento Portugal: lnon e 1sto o que estaran a
cana'"-, ou como queiran- . ten seu Mais -non· me gosta que. me suplanten,
u. Celso Emilio? lNon eran euro- históri_co, -dos pobos:Estado balcáni- pen~ar pola ~ua ban.d_a boa 'parte do · réfrexo mimético en Galicia ~dende como indivíduo riin coma pobo. -Nin.
us .os' rrtércados londine l).Ses oñde cos a "desmembración'~ do imperio . capital e o empr:esariado do ·Estado
que "facerª América" pa~ou ª espre- · aturaría que me transformasen suvendfa o viñ o d0 R,ibeiro. do Avía Au~tr-obúngarn, a cristaización filos , _español,_ ~orna cobe,rt~ra de ' Se.guro
sar
boa . fortuna n9s asuntos mate- brepticia ou · descaradamente nun
do Arnoia' até q tratado~ de' Me- actuais e·stados escandinavos :...dos · ante o sm1es~ro econ~m1co que se llo,s
riais da vida. ' E agora queª política .. zombie · ou ' proveitoso consumidor qe
en; os mercados n'iediterráns onde que · se adoita fa lar; moito menos, ·por · aveciña ' eoa integrac1on n~ C,E, ou se- ·económica esterior do Estado . espa- ._ colorant~s e conservantes a ·cáml;>eo·
ofréCía coi.ro é . pela mios. gal egos, certo, esquecéndo por exemplo qt,.Je xa, coa enxurrada ~fo. capi~al cent~o- . · ñol víralle de cheo as costas un ha· de seixo aurífero ou dunita. Cen, ar~fos
Uos pazos románs'do baixo im.pe(io QÍnda llar ben po'uco que Dinamarq1, eu~,opeu que lles, va1 v1r enn~,a, moito
alternativa "non alineada''; bótase de necedade_ hispana abondqn. Non
nde· se almorzaba -- seicci-··· con lámNoruega e Islandia eran un só Estado ma1s tem1bel cas do Nervian ou 0
coma contrapeso reincidir: na vella re- firmo por cen anos de· necedade gale.orea e viño de Amandi?. , ¿E ~que os e· que. Groenlandia leva ·camiño de· de- Ter?
.
,
tórica das re1acións privilexiadas .e os ga a vir.
españois outrora antifranquistas eré- sembocar noutro novo, se é que ,se
A mm pa~eceme ~~ave pra P,o rtuvinc.allos materno-fraternos con AméCOMPOSTELA SOLSTICIO DE VRAN
ronse en serro :_tiñan asumido~ aqui-: pode considerar europeü ese país po- g_al .que a sua integrac~on. na CEE, por
rica Latina, no papel de ponte_.trans'
· · 00 1985 .
lo de q1,1e· ~uropa remataba nos Piri- lo feito de formar parte de, Estado
nb-a de acontecer, c.011w1da coa espa- . oceánica que a españois e galegas vai
de re-·.
oloxí~
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A ,_ruralización; eC.o nomia surnerxida é ·o parO
,.
é igual que fa lar de empreg~ nece:
sáriq, os dados están rncollidos, e
c1.1antifi<;:ar a situaGión é fácil, ou sex~: paro igl!lal·a emprego ne_
cesário.
Nos países do ,terceiro mundo a si.~ tuaciqn é dis,t inta, agás nuns pbucos
onde as ·· relaci6ns capitalistas estan
moi · desehvolvidas . (Arxentina, Uru-·
guay,· etc.), se ternos -en conta a povoación. en paro, veremos qUe: en Sudan é ·do O, 11 por cento, Ghana 1 2
por cento, Síria 2,3 por cento T~i
lándia 0.,9 por cento, Guat~mala
· o,2~ por cer:ito; Brasil 2, 1 por ce.nto,
, Malasia 5,7 por cento, lraque 0,3 por
cento, Birmánia 3,4. por cento, ·I ndía · ·
5,9 por cento, 1ndonésia 4,6 por cento, Arxentina ·4,q por cento,- Coreia
do Sul 4,o por cento: etc.,. por contra, o paro cuantificado nos Estad-os
da.-OCDE Alemaña 9,7 por cenia
Fránéia 11:,2 pór cento, ltáiia -13,i
. p~r ~ento, Holanda 14,1 por cento,
Belx1ca . 15 por cento, .Reino Unido
12,6 por cento, Eire 18,1 por cento ·
Estado español 20 por cento. Se fixésemos caso das esta_d ísticas de paro
como medición da falta de traballo
da marx·inación, da "graviC:fade eco:
nómica", etc., · resu Ita ria que os estados máis avanzados aparecerían como
os máis perxudicados, o cal é falso
como todos sabemos, quer dicer es~
tes dados só sirven para .comparar a
situación de estados nun mesmo grau
de desenvolvimento, e dentro dos·
sectores de povoación afectados pola
· entre ·o 30 por cen e o 40 por cen da · economía de mercado.
.
povoacióri galega está parada, semiparada, 6u en actividad~s marxinais.
As cifras do paro que nos venden

r

JO

MANUEL-MERA

Nos 'últimos anos profundizouse en
Galiza tanto a ruralización, como as
actividades sumerxidas ou "non de·
claradas" (traballadores por conta
allea sen Seguranza Social ou cotizando como autónomos, empresas
non' declaradas, etc.) Todo isto como
unha consecuéncfa directa do aumento da col.onización a conseguinte estragamento das actividades económicas máis desenvolvidas, neste contexto a rurali~ción e as actividades su--..
merxidas actuan· como unba solución
momentánea, e per.sniten amortiguar,
. en certa medida, a destrución pun
importante sector da actividade pro'tlutiva. Co que rematamos ' de dicer
non quero, nen moito menos,. defeoder un salto atrás nas relacións de
produción, só constatar un feíto: ese
salto atrás, coa finalidade de. manter
a produción.
'
Este salto atrás ten como xa dixemos duas formas, a inda que _idériticas
na razón e no contido, por unha banda a volt-a ao agro, ao minifundismo
da produción agrária capitalista ou á
produción de avtocon~ümo, pola ou- .8
tra ~o traQallo na construción e na in- ~
dústria con xornadas estendidas, me- .3
nares salários, ·e sen Seguros 'sociais,
ou con estos en Réximes distintos
dos que correspondería aos afectados.
·
·
. Desde o ano 1981°até 1985,'a po;
voación agrária galega medrou e·n aum'entar, p0lo medre .da competén-.
36.000 persoas, (de 394.000 a cía externa, a alta tecnoloxia incor430.000) a povoación ocupada bai- porada por estes estados, a falta de
xou en ~2.000; está clara a ruraliza- produtivídade da indústria galega,.
ción. A povoación activa medrou de etc., como dicíamos, vai aumentar a
1.098.309 a 1.142.800, 43.500 tra- actividade "sumerxida". Non obstanballadóres posíbeis máis, mentres o te, ternos que ter en canta que isto
paro rexistado multiplicábase por 3. vai acontecer durante un período de.
Máis difícil é consta~r o número de tenipo deter'minado, as grandes ern.traballadores afectados pola produ- . presas, as transnacionais, van impor a
ción sumerxida, non tanto na nosa necesária eliminación destes sectores
prática diária, como poder cuantifi ~ marxinais. Hoxe sonlles preelsos·paracalo. Calquera de nós sabe que gran obrigar, por vía da consumación, "a .
parte dos traballadores da hostelaria necesária flexibilización de contratade bares e restaurantes, dos da cons- ción". Podemos quitar poi~ xa alguntrución das pequenas empresas, da has conclusións en base ao dito sobre
madeira, etc. non receben nóminas, o fenómeno da produción sumerxi-

e

traballan máis de 8 horas ao dia e
están sen asegurar. lsto coñecém~lo
,
todos, pero qué importáncia ten este
enómeno na nosa economía? A pooación activa de Galiza era a Xuño
de 84·de 1.014,300, os afiliados á Seuranza Social 749.950 (ternos que
'
_ incluir nestes a 66.386 asimilados-parados con prestacións), quer dici r
330.736 persoas activas sen cobertura da Seguranza Social, 1 de cada ·3
traballadores !
Se destas cantidades restamos ()
sector agrícola, sobre 430.000 persoas quédannos 585.000 persoas dedicadas. á pes~a, construción, indústria· e comércio. Destas, ·sobre
___ :;1-90.000 están asegurados, o resto,
<
uns 95.000 traballadores, están sen
seguro, parte deles, sobre 25.000' aparecen como axudas familiares, e a inda asi quédanos unha diferéncia de
70.000 traballadores ·en actividades
'non agrárias, sen Seguranza Social! .
Esta poderia ser a cifra mínima éle ·
traballadores en actividades sumerxidas; dicimos a cifra mínima, porque
ternos a seguridade de que· moitas
persoas sen ctiantificar están facendo
traballos a tempo parcial na indústria, pesca e actividade forestal.

1

A En4ada na CEE vai aumentar a
actividade sumerxida.
A entrada no Mercado Comur·
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bailo~ na lndúst;.ia nen n·os serv1cms~
dedicaranse a estas actividádes ·mar.oo
xinai·s, como a Cinicarsaída.
,
A ruralización e a '" economía suUnha vez sentado este critério, coido
merxida'' son consecuéncia do. paro, · Non se pode talar do paro en Galiza
importante resaltar que as cifras de
· tanto cuantificado como enceberto, ~ no se ns o· ca pita lista
paro, segundo as estadísticas que nos
que ten en. Galiza cifras impr_esionanPor todo isto é que entendemos, que .
tes. Hoxe o paro cuantificado nas ofi - · non se debe fa lar ·en .-Gal iza de paro, "vende" ·o ~stado son para algunhas
cinas de ·em'prego chega aos 16-0.000 -J;;> aixo o prisma que tén o termo no nacioos e rexions ·d o estado : Andalucia 28,8 por cento, Madriq 22;2 por
traballa.dores (o 14 por cento da po-.
·seriso capitalista, en todo caso seria - cento, Valéncia 21,8 por cento, Ca- ·
yoación activa), qu~ dá un ha idea_dismáis significativo talar de emprego a taluña 23,5 por cento, Asturias 18torsionada·. e falsá do proble.m a en .
errar,
que no caso do noso país co- por cento e Galiza .o 13,8 por cento,
Galiza. RecoHendo os dadós da enrresponderíase coa _cifra que dábamos a má.is baixa, pero se miramos .adecuesta ·de poyoación activa do INE
no párrafo anterior., Convén que nos mais outros dados como a..povoación
de Xuño de 1984, podemos. ver que a
deteñamos, un pouco, sobre este te- agrária sobre o total, para estas mesesta ~fra témoslle que eng~dir -nece$ariamente os 200.900 tr:aballadores· ma, para .. -eliminar conceitos falsos, mas nacións e rexións, resulta: Andap,olo menos caodo se aplican no ter- lucía 19,38 por cento, Madrid 1,2
que aparecen como ~'axudas . familra
ceiro ,mundo, ou sexa nunha c0lónia, . por cento, Valencia 15,61 por cento,
res"( 1), co cal ternos 360.900, que
. repres'e nta o 30 'pQr .centó d'a povóa - . semicolónia, neocólónia óu nación Catalunya 6,79 por c~nto, Asturias ~
23,86 por cento e Galiza 45,92 por
ción activa de- Gatrza, pero alnd_a asi, · dependente.
seguiría persistindo o minifundismó,
Nos estados capitalistas, Fránci_a, cento cifra a nosa que máis que,.doUSA, .Alemaña, etc., e mesmo no Es" bra a máis alta de cal(¡uer oufra nae portanto a excesiva povQaCión activa no agro, como m(nimo uns . - tado espanol como conxunto (facen-· ción ou rexión do estado. Por outra
. 100.000 .traballadores máis: Ou sexa;
do a salvedad e de Gal iza) fa lar de pa- · banda aquela povoación ocupada que
aparece como "axuda familiar" representa en Galiza 1 de cadá 5 traballadores, e un de cada 4 dos que figu .. J '"'ran· baixo este conceito no estado, en
Andalucía son 69.000, en Euskádi
30.500, en Cat9lunya 82.700: En
poucas palabras, no res.to dp Estado
apenas · 1 de cada 20 · 'traballadores
aparecen baixo a rúbrica de "axuda
familiar", o que representa que na
nosa nación a cifra multiplícase por
catro.
-. Nos entendemos que en Galiza,
asi .c omo xera·l mente nos estados do
terceiro mundo, á hora de fa'lar da situación dos traballadores e das necesidades de posto de traballo ternos
da:
que coller ao paro só como unha par· . A.-f;Jasce como unha reacción ne=
te das necesidades de criación de emcesária dos pequenos capitalistas para
prego, asi no caso donoso país coida·subsistir frente á agresión do gran ca~
mos que as neces-idades de emprego
pita l.
.
sqn iguais a: emprego igual· a paro ~e
B.-Esta perma·néncia das empr:e.xitado máis axudas familiares exce- ·
sas no mercado faise en base a super:- ·
.dente no ·agro-máis e~igración.
explotar .aos traballadores, con perda
. -Engadi.m os a emigración, porq1,1e
dé salários e garantías sóciais e laboen moitos países estes trabal !adores
rais de .todo tipo.
vense obrigados a abandonar a sua
·
C.-A permisividade por parte do·
· nación pra poder· atopar ún emprego.
gran capital e o goberno a estas actt=
No caso -concret-0 de Galiza, máis de
vidades sumerxidas ten como finali- ·
· 1,5 ou 2 tnillóns c!e ga'legos están l'.la
dad e forzar a flex.ib il izadón .na conemigración, sendo polo men-os unha
tratación, a perda de poder adquisititercE!,ira p~rte da povoación áctiva. -.
vo, etc., contando coa debilidade sindical que- xera e·s ta situación. ·
O expostó lévanos a áfi rmá~ que ·
D.-Unha ve.z conseguidos estes
el1tre paro, ruralización , economiá
obxectiv·os, o gran capital vai elimi- ·sun;ierxida e emigración-hai unha· vinnar drasticamente a estes sectores
. , culación profunda, e · qqe tódos .esque se van das regras dQ sis_tema. ·
tos males de Galiza teñeh un orixe
No que se refi re especifica mente á
externo,
dada a secular _'r iqueza do
situación de Galiza,' podemos dicer
nosa país, ~oncretamente ílª depen-·
que:
r
déncia poi ítiéa e económica da nosa
a.-abranxe a un.ha parte moi imnación do Estado español, que histo- ·• ·
p.qrtante da povoación activa.
ricamente eomportouse connosco.cob ......:..ten incidéncia fundamentalmó -un conquistador' e hoxe s'egu_é
mente ríos sectores da construciÓn,
pérpetuar:ido, a-inda que mais subtilhostelaria, madeira, confección e emmente, ésta situación ' colonizadora,
pregadas do fogar.
os. números, fri .os e sinceros, asi o dec.-están favorecidas pola gran dis·
mostran.
persión da povoación, e a pouca tradición·como asalariados.
( 1) · "Axudas familiares" .. P.ersoas que tra- -~
'd.-o retorno de moitos emagranballan cun familiar, sen S.S .. e sen unha relación' laboral ~e§u" lamenta~a.
Europa que non atoparon trat
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. riodo. trar:tsitó:rio: Neste sentido,· a
: desprotección externa. á que vai
verse sometida a . indús~ria . galega;
· A adesrón de_ España_~ CEE será un
causará prnblemas ' por · duas vjqs
dos principa1s cond1c1o~antes q~e
conformen o marco · extenor· ~a e~o · diferentes: por,,urtha banda, a c9mpeténcia _das produdóns i.ndustriais
nomía galega a partir~s do ~rn~e1r?
comunitárias .e, · pola qutra, aquelas
1986 e, sobr:etodo, u.nha. vez finalicon. orixe nos nóvos paises -indus- ·
zado o periodo trans1torw .da adhe:
triais que, unha vez España adherÍ " sión ás comunidades. Pe.r?, c;le "!enda, poderán entrar no mercado esgµnha man.ei.ra, . a ades1on sera o
. pañol en condición~ n;ioito rn.áis fa; .
.
úneco corid1c1onante.
vorábeis que na actualidade.' .
Nefeuto. /S.. partires da consoliGal ícia ven ,aportándb 9fre.d or .
dación da actual .c;:rise eco11ómi~~;
do cinco _por cento do ·P.1.B. manu~ .
acelérase. a dinámica da Nova D1v~
facturefro español,' aportació11 que'-é
sión 1nternaci9~al. do, Traball~, ~1moi superior nos sectores alimentá- námica que esta detr~s -exphcanrío; coiro, vest.ido e calzado; matjeldoa....:.. da crise da ' constrUCf?ión nara, papel e derivad0s; transformaval en -Ga,licia, Os novos paises industriais '(Corea do Sul, Singapur, . dos metálicos; e - cerámic~, vid ro .e'
etcJ están a absorber segment<_:>s a . cemento. A estes grandes -.sectores
.habería que engadir . algurihas acticada vegada máis importantes dunvidades industriais concretas e ·rele··~ha . construdón nava 1 -en de_sce11so
vantes, pero que, nunh~ visión de
desde 1975, ás costas dos paises
corixunto, perden a súa importancia
vella industrialización (Alemania,
(alumínio, por·exemplo).
Francia Reino Unido e, en xeral,
Todos estes grandes sectores tea CEE)' e · tamén dos paises de inñen, coma .denomináción comun, o dustr ialización recente: Galícia por
exemplo. '0 . caso de Corea é · para- . seren ·inte.nsivos en man de obra·
digmático: este país, ·que practica-_ e/ou recursos naturais. Ademáis deso, hai tamén outra característiG:a:
mente non representaba nada na
estes sectores están especializados
construción naval mundial durante
en productos semi-elaborad.os que,
os anos sesenta e primeiros set~nta,
ch:éga a 1985 como unha verdadei- . ou ben se exportan tal cual, ou se
destinan ao mercado ínter-industrial
ra poténcia industrial no sector. Coespañol, indústrias situadas · no Lerea do Sul, en 1974, entregou o
-0,94 por cento do total construído
no mundo, porcentaxe que, no
1984 -representaba o 1,47 por cento
do total mundial, supera xa o quince por cento dese total en 1984.
Este crecimento tan acelerado
- das producións industriais dalguns
países do terceiro mundo afeétaron,
e afectan, moi negativamente a
aquelas produción.s europeas que,
no· fundam ental, real ízanse mediante a utili zación intensiva de man de
.. obra, a saber, petroleiros superpetroleiros de baixa compartimenta.ción interna. Este segmento da pro- .
duciónestaba fortemente localizado
en · zonas excedentárias de nián de
obra (Galí_cia , Andalucia, etc.)
Ne;> caso galego, a érise económi.:"
ca interna -a caída dos índice$ da
actividade -económica interior- ten,
ademáis, uh ha série· de engad idos
que se lle suman, agravanqo a intensidade · desta última . Un factor é a
própria crise económica externa,
que golpea a economfa galega (retorno dos emigrantes, por: exemplo)
qutfo aspecto é a propia modificación na División Internacional do
Trabal lo que, pola crise que· xa ternos acumulada, pódese decir que
está a xogar de tal xeito que, nun
balance global, a economia galega
sale perdendo (P IB e emprego) . .
Outro elemento que, neste contex;
to,. vaise engadir á crise actl:lal é o
derivado d.a adhesión de España á
CEE : ·
. ,, .
.
Esta entrada levará consigo o
progresivo desarme arancelario da
economfa española, hasta acadar a
T'E.C. frente a terceiros países, e
até des'aparecer fren'te aos outros
paises· comunitários, ao final do pe- ·
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· vante ·ou no eixo -País Vasco-Ma~
merados, ~te.),· algunhas· pr'oducións
drid. Unha estrüturá industrial de
cerámfoas, etc. Sobre todo, a comeste tipo pode ·ter problemas ·iritenpeténcia do veciño Portugal -en
.. sos-nomarco~eraLdun.l:iaC~i:(12).
certo xeito,tamén wnN.P.1.-pode
Pór unha' banda, o se.ctor a limen- . ' resultar moi agresivá. Agora ben, totariO galegó vai ter que sopnrtar os.
do este enfo_que, débese completar
problemas . que ' se . deriven da ·érise . ta-rnén eón aqueles sec_tores quepoden sair. beneficiados do libre accena agriculturá e; por._outro ladd, -da
_perda dos mercados ·agrarios espa- . so a'OS mercados comunitários. Por
ñois diante dqs exportacións agráregla xeneral, estes · secto(es ~on
rias comunitárias. O · segundo pro·aqueles que .estan hoxe altamente
bfenia . deste · sector concrétase na
internacionalizados, onde existe an- indústria conseníeira -e. nas dificull)a pt eséncia importante de emp redades que ataparª · cQn orixe nos
sas multinacionais e que, xa hoxenNovos Paise-s . lndustriais. Ao rioso·
día, son exportador.e·s á CEE. O camodo de ver, o impacto que vai ter
so máis· representati,vo, se cabe, é o
'que soportar a industria, galega vai . sector automovilístico. Así, a perda
ser . mais importante e rnáis grave
-do rol de sum.inistrador ·ao resto da
pola banda dos ·N.l;>.I. que pola ban:
indústria española de primeiras mada da .producían industr:ial co.muni- ~ . terias ·e semiel-aborados será, moi
tária. Efectivámen.te, a indústria ga~ ·
posibelmente, ün factor máis a en-·
gad-ir á crise que existe xa actuar
lega está implantada ·en sectores onde é moi baixo o. contido tecnolómente . .
·
.
xiéo, a capitalización-, e,'.pola ·con- '·
Para·. rematar, so.mentes unha
tra, é enormemente elevada a utili- .. consic;leración de tipo metodolóxización de man de obra.-·Neste senti-co. Os estúdios feítos até agora resdo, a estructura indu.strial ·de Gali- . : peito á ·entr.ada na CEE, recalcan os.cía está máis próxi'ma· -e, polo tan- .: estragos qqe' "provocará n~ progu- to, é máis sensibel- as dos novos -_ ción gaJega · .e, a partires daí~ conpaises . industriais, que a estruetura · .clúen o _non á integración. Sobre es- ·
industrial comunitária (e española).
to" quix-éramos · decir duas causas. ·
-_ Abondando nesto, tras a·· adeEn primeiro lugar, a integració.n é
. siqn, cabe a posibil idade que o rol ~ xa. un ·f eíto consúmado e -hai que
de "fornecedor de semi-elaborados"
atopar a poi ítica máis conveneñte
ao resto da ~indústria española, rol
para Gal ícia _nestas novas condique até hoxe. d·ese.mpeñ:a Gal ída,
c_ións. En seg(.Jndo lugar, ·estou con-.
vencid.o que éaúsaría riláis problepase se r xogado por algúns N.P.I.
en sectores cos que a produción ga- , ~ mas a non-tntegración-que a integralega teña moitas dificulta.des para . ción, dadb que a situación actu al de " competir. Esto pode acontecer; por
status intermedio (Acordo Preteren. exemplo, no sector da rriádeira é as
cial, 1970) é absolutamente insostísúas primeira~ elaboraci.ó ns ·(agiobel nq horizonte 1990.
·
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BOLETIN DE SUBSCRltlON A A NOSA TERRA
(Pa.ra-remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto ~n MAIUSCULAS)

.

.

Nome ....... ,.......................................-............................. ;................... ....-.:...
Apel idos ................ , ................. :..............._...... .'....................... ~-........ .....,...... ·,·
Domicílio
· · -. · '
· : · ··

:~;~~~~an::::;: ::: -: :·:·:.:::-: ·:·:::: : :'.:::-:~::~:: : :.:::-: . : .:::.·:·:·:: :· :~i:~:~:I:·:·: ·: ·.·:·:·:·: :.:·:'._
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Subscrébese ao peri0dico A NOSA TER RA por un ano ao pré<;:io ;ae
2.500 pta. (Estado español), 3.500 pta (Europa), 4.500 pta. (resto. do .
'
mundo).

1

FORhnA DE PAGO
a)

S~bsaicións·

8

pára o Estadb español:

b) Para o resto do mundo:

·

Cheque.bancário ad~u~t~
Xiro internacional a. nome -de
A NOSA TERRA, apd'o 1371Vigo.

8

ifalón bancário adxunto R·eembolso (máis 80 .pta.)
f

-

-

J -

Pago domiciliado. Neste caso cobrir ·
os dados do boletin adxunto.

Heflexóü duas conceicións ·contrapostas

Banco/Caixa de A forros ...... . - .. ........ .. ·- .. . .' ... ..... _........... Canta/Libreta .... .._. .., ......-. .
Titular cohta ou libreta .. .. ..... ........... ~ ............. -... ...... __ __ __ : ....... _........". ... :..........~,......-. ..
Domicílio da

sucursal ~--··; · '.·: · ·-- · ----·

.............. ... ... ....... ,...........................,. .. : .. : .....-.-. ..... ,

Povoación ...... -............... .... .. . _................. ... ...........Província .......................... ~ ...... :

•
·----

~-----------'---

~

.
------.

BOLETIN DE DOMICILIACION

Banco/Caixa de Aforros .. ............ ,.. _. ....................... ,........_. ......................... ~.
Domicílio da sucursal .. .......................................... ......... ............................. .
Número de conta ou libreta ............................................ ;... '. .............. -.: .. -.. ·... .
Povoación ... ... ....................................................... Provín·ica ..... :................... .
Titular conta ou libreta ............ :......................................... :...._.......................
Sérvanse tomar nota de atender at~ novo ·aviso., e con cargo á miña conta,
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to e a letra das decisións tomadas
en Pos_tdam. ·
Despois do pro.ceso de Nurem·
berg que tiña cast~gado aos principais criminais dé guerra, criárase unha base · necesária para a · pdsta en
prática da· decisión tomaeda en
,Postdam. con miras a an~quilar o naNo castelo Cecilienhof -d·e Pos-tdam
pois da guerra, comezaron a fun- ' zismo, pero as poténcias ocidentais
cionar partidos e organizacións so- violaron burdamente tamén estas
unha grande mesa redonda tapízaa
·de verme.llo, .con . tres banderins no .' ciai~ . antifascistas , e democráticas. cláusulas do acordo. Por exerT)J>lo,
cer.itro, atrai invari·abelmente a atenCon ·a.xuda da administración mili- na zona de. ocupación nordeame rición dos visitantes. Tras desa m~sa,
tar soviética ·eles déronse 'na tarefa cana, ao levar a cabo a d-esnazificaespecialmeñte fabricáda nunha fáde organiza( uñha vida nova, no es- ción, _reco~eceuse culpábel tan só
brica de móbeis d~ Mosc1.,1, entre os
pírito das decisións de - Postdam. ao O., 1 por cento dos fascistas, e dedias_ 17 de Xullo e-2 de Agosto do
Comezaron a sé realizar consecuen- ·les só dous tércios limitáronse a pa1945 celebrouse a histórica Confetemer;ite transformacións radicais de gar unha multa pecuniária. --..Até o
réncia de Postdam das tres princi- · -carácter 'democr:ático, antisfascista. coñecido xeneral oordeamericano /
país poténcias da coalición antihi- · _L_evouse a cabo a reforma ·agrária ·Clay, en entrevista concedida ao
-tleriana.
·
,.
qµe rematou cos "junker'i (latifun- "The- New York Times", viuse na
· A sorte da· Alemaña derrotada e
di~tas) reaccionários. Foron expro~ abriga de recoñecer que nas zonas ,
ocupada, o seu futuro d.eseorolo e· -priados as empresas pertencentes ocidentais" coa lei sobre a desnazi- · ·
as fronteiras dos Estados europeus
aos nazis e aos criminais 'de guerra. , ficación procurase máis- b~nd evolque
Reich tiña tentado recortar
Os meios de produción pasaron a ver ao número maior posíbel -de
, - pola forza,. foron os principais pro- · ser propriedade -de todo 0 povo. A . · persoas aos postos desempeñados
blemas de cuxa ~cisión en Postr~for'!lª. ~scolar democrática posibi- · antes que castigar aos culpábeis". •
darn dep~m~ian os destinos dos polttou 1n1c1ar o· proceso de éducación
·En resumidas contas, a ·violación
vos do continente europeu. .·,
,da mocidade nun,espírito antifascis- das decisións tomadas en Postdam
· Os xefes-das -tres grandes potén· . ta.
con miras a aniquilar o nazismo
das -,-ás suas decisións aderiu des. Produciuse unha mudanza radi- conduciu a que moitos criminais
pois Fráncia..:. ·concordar-0 n o textb
c~I. nas relácións sociais, 0 que posi- názis se inc9rporaran a unha nova
_do acordo sobre ·os princípios pé>lí·
b1l1tou sentar bases para que aoca- , estrutura do poder en Alemaña Oci·
ticos e económicos que haberian -de
bo dfl vários anos, en terra alemana
dental á formación de bases sociais
apl.icar as poténci'as"'aliadas -en réfa· .- , surxira o primefro estado xenuina: e ideolóxicas. Algunhas cabezas vi·
ción con Alemaña. O acordo tivo- ·,. mente democrático: a República síbeis_-do nazismo ocuparon altos
po-r base as ideas d.a desmilitariza- · Democrática Alemana, que co fem- pastos estatais e sociais na RFA. No
ción;: a 'democratiz~ción e ó aniquipo deviu en importante. factor de país, medrou como a escuma o re·
·lamento · do nazismó en Atémañá
paz en Europa. A ROA constituiuse vanchismo e empezou a desenyol·
. para asegurar asi ·ao pavo alemán a
despois de que, como resultado da verse o chauvinismo, o qúe por moi·'posibilidade de viver e de se ., desenpolítica ocid.ental de división de . tos anos fixo da RFA o principal
volver en condicións de paz e de de - . Alemañ-a, na sua parte ocidental foco de tensión en J;uro'pa.
,
rnocrácia, e de ocupar· ún _lugar digformáranse Bizónia, -Trizín'ia e ao
No 40 aniversárío da vitóri-a sono no concerto-dos .povos libres e
fin, a RFA. · . _ ·
'
.breo nazifascismo, asi como das de· ·
amantes d~ paz, para conseguir unNas zonas de ocupación ociden- cisións 'tomadas 'en lalta e en Post·
ha situación na que Alemaña ·nunca . tais de Alemaña, os asuntos toma- · dam·, que determinaron, apesar de
_. máis ameazase aos seus vidños · a
ron un ·cariz pistinto. -Tamén aH ·os todo,
vias ao de.senrolo post-béli·
" .antjfascistas comezaron a organizar . co pacífico, a U RRS declarou resol·
·causa da paz. ~
Os participantes da Conferéncia
activamente unha . nova ·vida, pern,, tamente que non permitirá que as
de Postdam decidi-ron-Jevar a cabo o
tropezaron coa oposición das auto~ forzas- .reacci.onárias e agresiv-~s do
desarme completo de Alemaña e ~ir!dades de ;oeup1:1cióri -q.ue. non que.- _ mundó~ alter.en o equil (brio estraté. -. quid ar ·a lndústria de ·guerra' alema- , nan cumprir as · dE!CisiónS- de ·Post~ · xico~militar entré"· a - URSS e os ..
- Qa, -suprimir o Partido _Nacional-S.o-. -. ·dam. Os partidos obrelros"e sind.ica-· ' EEUU·, entrf! ~organización de Pac.éialista e adoptar rhé<;Jidas nec·esá-· _t~~ qbtivero!1 dns.-?r~a.os de ~c1Jpa- - to de Varsóvia -e á:OTAN, e rachen
c1on o permiso de iniciar-as suas ac- . as _ r.ealid.ades - poi ítico-territoriai_s
. · rias para prever a activielade e a pro:
pa;ga·nda názis, castigar aos crimitividades moito máis tarde -que na c_onfiguradas en 6wopa ·como resul·
nais de .guerra, contribuir ·á activida~ _-zona _de ocupación soviética.-Os ór-~ tado -da -d_erfota . d-o -nazifascisi:no e
de dos p~r-tidos antifascistas =e das
gao-s militares dos países -'ocidentais do desenrolo post-bélico,
'
forzas sociais;
- '
. . tentaban conseguir que ~na sua ban- · As decisióris de Postdam e outras
, As decisións de Posidam criaron -, da de Alemaña surxise unha estru- tomadas nos temphs da -c_oalición'. ·
condicións ravorábeis para o -~esen~ . ¡ tura ·na que. ó poder éconÓmico e' antih_itleriana patentizan que os paí- rolo pacífico de Alemaña e da Eu.- polítíto .se toparia outravolta nas ses con réxime social disti'nto poden
ropa. Só era preciso p6r en prática . mans dos representantes daqueles -· unirse e colaborar: c.ón éxito frente .
ditás decisións. ' Porén, pouco des- -grupo_s que antes tiñan fomentado·o ao perigo comun Á Unrón Soviética
pois da Conferéncia púxose claro _ nazi~mo e o puxeron no pod~r. QI- · seguirá a loitar activarnente "por or····
que os seus participantes enf0caoan
tos orga9s encéimiñáronse a formar g~nizar e desenrblar tal cooperación
con óptica distinta o cumprimento ___ un_ Estaqo x<!rmano ocidental por en interé$ da paz e da- seguridade
~epar~do~ a militarizalo e _despois a dqs pavos.
••
-dos compromisos lpgrados:Na zona de ocupacióA soviética, - mclu1lo-. en . blocas poi íticos-mil ita:
liter~lmente nos primeiros días des
res que s·ocavaron a fondo o espíri~·
V.YEZHOV
r

O histori~dor ,sovié~_ico V.·'ve?hov, colabor~dor da Axéncia
_ Nov,ost.1,: tracexa un panorama do desenrolo posterior á ·
Con!erenc1a d~ · ~o~tdam, d~ que l? 17 d~ Xullo se cumpren 40
anos, que pux-o fm a Guerra mund1aJ, ultimando os·acordos dos
· partidpanies na coali~ión _ anti hitleriana.
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b. ete Goniá
Minist~o de Economía de Cárlos SólA remod elacion
ga m ·, .
- ·chaga ; uri .d'os ministrqs rriáis repudiá- .qye ségue de Mini~tro de Cultura, palez nasceu por: · duas cuesti~~s. por-· dos polo povo, ,q-ue foi o xestor da rerece que se debe ao _interés de Felfpe
que Felipe necesitaba un Min~stro d·e conversión, evíde.nciando "man du- González de contar cun · portaynz
Exteriores atlanti~fa e a poi (t1ca ecocualificado,. que poda dar' calguer
ómica non pod1a ter fisuras, polo
ra", ven con-f irmar es.te aspecto:
opinión sen andar consultando; a0
nue Boyer recláma~a '! relevo _da ~O ex-Ministro de lndústri-a era qui-·
, que se tome como portavoz e non co-·
~uns ministros do amb1to econom1- zá o máis próximo a Boyer de t9tjo o
mo voceiro, como ócorria con ·sotico que non eran partidáriq_s ~fa .sua , gab~nete, compart!ndo tqtaln:ente_as · __
. l los. Ademais Solana é ·ae total .. con. poi ítica. Eran dous· arranxos tqct1cos · .suas teses, que aplicaba sen m1ramen~ . _·
fianza, amigo persoal, do Presidente,
para poder irÍc.idir máis en ~ous as- tos nen volta atrás por: moitas· que fo- •
con quen parece concordar"totalmen.ectos impostas dalgun xe1to polo sen as f:)rotestas. Agora a poi ítica ecote. Trata asi tamén de restarlle a Gue~xte.rior ," concretamente .polos ame- nómica vai ser dirixida colexiadamenrra 9que por certo chegou a apresenricanos: a entrada na · OTA~ e u:iha te, .- pos.to que as ·_directrices ficarón
. tar a "dimisión nesta · crise) o control'
poi ítica máis ac~r~e epas ~1r.ectnces perfeitamente marcadas. Agora só
na infc;>rmación, polo menos no que
do Fon'do fy1ooetano lnte.rnac~ona l: : "' queda. acabar a faena. Solchag:a am.os~
se retire ao próP,rio Gobernoi:
Afinal todcne "'compl1col:J porque · trol!, agallas para"facelo. A vjsta está_n
. En canto a Abel Caballere, -o galeBoyer quer'ia a viéepresidéncia p~ra .os resultados. ·
·
go nomeado Ministro de Transportes,
asuntos económicos e · c0n~rolar as1 a
-Turismo e · .Comunicacións, paree.e
todos 05 ministros .da sua- ?rea. A esPor outra banda -6 FM 1;-asi cor.no ~
que a sua nominaci'ón veu un poucu ·
ta pretensión opuxéronse desde un a Banca española e os EE.UU., aprede "carambo~a" polo cese inesperado
. primeiro momento Alfonso Guerra, suráronse a declarar que "esperaban'~
de Boyer, do que era un ·dos homes
a UGT e parte do PSOE. Boyer, que non cambiase · a política éconó~
de confianza. Tamén influiu nesta.
apo.íado polo capital e por sectores mica. E non cambíará. Bbyer; xá .o ·
nominación· a proximidade das lec·
afins,· botou un pul~o e p~~deu, e, F~- dicia Solana - nun artigo, poucos dia;s ··
cións autonómicas galegas intentando
lipe González non t1vo ma1s remedio antes da crise, "non é máis que un
deste )5eito potencia~ aqui .ao PSOE.
,que cesalo.
.
chivo expiatório", e ten ra~én; a poO · nomeamento dalgun ministro
Este último aspecto conf1rmábao lítica márcaa o PSOE e a.esté as pregalega foi pedido polos socialistas da
nunha conversa privada un dirixente sióris jnternacionais. Non é- cuestión
nasa nación, se.g undo pudemos saber.
· socialista qu·e afirmaba que "Boyer de persoas·, senón de enfq~Lie global
En canto' a Abe! ·Caballero, catenon dimitiu, foi ces.atto por Fel 1pe da poi ítica.
"
· ~, ·": ··.
drátieo na· Faculdade de Económicas
qu e no~ pudo ac~it~r ·as suas candiPor outra banda e no outro asde Santiago, un seu compa~eiro deficións, ainda que estivo bastante ten,
níalo : 'como un engreído, proceden. tado a facelo".
pecto que esixia a remodel_acion, est~ dunha família ben,· co que pudo
Asi foi como para alguns esta re- taba cantado·o cese de Fernando Mo·comprar un "master" do que vai premodelación se converteu en crise por rán, por,máis que hoxe por hoxe fose
sumindo, cando para ter un "master"
mái s que 0 que nunca estivese en xo- -. o Ministro máis pqpular _e mello.r- _
.
.
só fai falta ter un ·millón de pesetasº .
,
- aceitado . dentro do'" Estado. Non era _ ~OTAN vai ;e·c Ún dos- temas pri~rítáTraballo e Seguranza Soci~I. segLÍen
Un dirixeate socialista ve ao 'novo
go o cámbio de poi ítica, senon que o a·s1- no estranxet'ro. Os atla"t-·1stas·· xa .
'
1 1
,_
n
rios do actuai ·gabinete no. que· resta . · co mesmo responsábel. E non fale.
d
ministro como ''un técnico ·moi -'e.u· que se preten e e imp\.,J sa con mais tiabia· tempo que pedian ~ cabeza de desta lexislatura.
'
rnas. x:a de 1nterlor, onde Barrionue~
co', que nunca dá a cara.·nen se mo'd d
Morán en vis.ta· das déolará"eións pouOs ·autros cámbios estaban ·cpntaforza.
- vo dá cada dia máis probas de inefina, sendo deste xeito como logrou ·as ~·
Hai quen pensa que coa sa1 a e co ami'gas da OTANqae rE;alizaba_. .
_ Miguel Boyer a poi ítica económica
dos :desde - un comezo, xüflto co de · tácia~ de non con.t rolar á p9l'icia e -. cender, que é o· único que lle ·intere. pode cambiar. Nada máis lonxe da
::.r· ·
Morán, s ·aróri -en Tr ahspor.tes, "f'.uris:
Gardá Civil, ·asi como aas· servícios
sa. Par:tidário das teses economicas de
realidade. Un . dirixente socialista,
Ademais; Felipe .Go·nzálh non J)'o- mo e. Cómunicacións, rñ'inistériQ en
secretos; cando segue a to"r.tura, seBoyer, parece que é un bon técnico''.
· "crític'O", comentábanos que -ainda dia ir ao referend0, .';QtJe ;·ñon pode liortas internas éentínuas porque Ba- ~ gundo denúncia até Amnistia lnter_ Até aqui o que deu de si unha-re. non · estando . de -aeordo coa política perder .de nengun xeito·, cun ministro
rón non era adit9 a Boyer. Outro·tan- .,,' nacional, escoitas telefónicas; roubo · ·m'O deladón que chegou a crise e que
económica ·Cleseñada, o que r:ion se de Asuntos Exteriores contnfrio á po- to sucedia con Obras Públicas e Urbade ciocumentos, investigacións a. par- · para nada vai· ·cambiar a· poHtica so, pode facer é, a un ano vista das elei- l(tita _que marcar o resto do Gobern,ismo onde cesou Julián Campo. ·_
tjdos, presións a Xustícia, filtracións
cialista .
. cións, mudar de .poi ítica, o seria _ne- no. Había que tranquilizar aos ameri· Outros. ininistérios conflitivos ow
rnteresadas, etc.; segue no seu po~to.
: fasto-en cuestión.de imaxe. · - , ·
canos, ad mesmo t~n:lpo que .se _c erra- de tná imaxe eara ·o exter'i-0r cómo
..o relevo de Eduardo Sotillos e -a
'
O nomeametito para o ca~go de · ba a bre~ha ,ryiorá}~: -401! en balde a Xustícia, -<~anidadé· · e 5=pnsu.~?:~ou ·' sua substituci6n por .Javier- Solqna,
A~.
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metido governo que remataría c_o "terr:ori·s- -- abandono ·de Boyer obedecía a supostas vici:símcF eri sets. iJ.ieses. ,
'.
· , .,twdes- da sua vida privada? Por qué ese interés
· - ...:.secundado por _mohos meios de cómunica-· ·
· Felipe Gorizález debe -ter raióri carido di
ción- en-revitalizar 0 vello tópico dé que "toque "Alfonso Guerra fai 9 que-eu lle_digo que
do é por culpa dunha muller"?
faga , ainda que non lle goste". Até agora saHai quen afirma que .a rect::n.!P..f.ise ,guber- ·
! .- .
bíamos que ó viceprésidente estaba de ''ouvin- .hamental supón 0 comezo da "ucedización"
te" no goberno .. Agora xa somos conscientes do. PSOE. En realidacle, as semel lanzas 'éntre as
da sua -verdade¡ra pers.onalidade.: trata-se dun. pollticas dos éfous partidos tom·a ron carpo o _
servililte· que está .disposto a facer o que lle-or- dia en qu.e <;Jonzález entrou na l\(loncloa. Polo .
· d~ne ::o seu superior xerárq~uico.. .Quizá vostede visto, tamén--se par:ecená hora de .exp~iéar as
esperaba _q ue unha pe__rsoa que se ·autoprocla- · d!·Jer~éncias internas. · o PSOE é,, hoxe, -un erma_jn1'electual de aguda sensibrlidade non po- . mo onde só se discute -ou 'se dimite- pata
~ería . S0'~1ort~r Unha CalificaCÍ<~>n - como ·a de . posiciÓn de poder que se quer; ocupar ·en fun;;s·e!Vl~!e aind? qu_~ fc;>se rea)1zad~-- p~lo seu ció.n das ·fi9elid_ades maiores ~u menores -que
Ce~ar : Non so aceita 1so se non que ~hmenta se profesán a ese persoeiro que ' serñpre fai .o
º:"cesar~·sme> do seu . x.ete calild.<? -o rnesm0 ~-;"que lle indica 0 presidente ainda que non lle
- di.a- a_fmna ~ue: ."Fel1pe _Gonz~lez ten ~!lh~ ·-· góste. ·: . ·
grande cap~c!dad.e P?,ra ton;iar .un conce1to _e
'. Este governo durará _o que deci!'.fa q,ue dure
dar-11~. ~e--z mil voltas ~ No,n _ll_e derrtos ~engun- qúen 0 nomeou. Perdonen esta· ·pobr~ concl.~
.h~. ma1s. Alfons~ · Guerr,a e un servmte agrade- sión, máis própria d 4 n concurso de . frases in'c1do. As Sl,Jas razons tera.
cnngruentes que dun comeritário poi ítico, pera com_o FEfrnando Morán. Un . discípulo de
Postas asi as causas, un pocle entender a . ro non se me ocor're algo díferente ·des.pointe .
Boyer con:io ·Carlos· Sokhaga ·pooerá argumeff-_
s_aída de · Miguel Boyer. Ten sei:iso pensar que
lembrar a exibidón de "cesarismo~' feita por
. tar ,que el . só aplica as receitas. que -lle deu ~  qlfixo_C:()mpartir· o asento do "-César" -e comFelipe_González durante .. os últimos ~ié!S. Can- '
seu mestre. o ·mantimento do· ministro do in,J:>rdbó!-J,~qu~ o sítio xa estaba. ocupado polo
do se sustenta a - filo~ofia de que-"''o- g9ver:no_
terior impeqirá que Bar.rionuevo poda"' ser -fi"·servin"'te". Por que Felipe González'- non acei- .son eu", qué ma\s se pbde dicer?. Póis <:¡ue ll~
cliado
. -.. ,
•'
.. ~
. :~
- por Fraga ,para formar_parte des~ 'pro-. . toú esta ve~sión . e preferiu 'i'nsi-nüar que 'o . aproveit~..

un sel-vinte ~
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Labrngo, 36 anos; desexa estabele- ~~antada ~e.sexa · a documen'tacer contacto· 'c on moza que teña c1on nece·san.a para declara'r ás:
30 anos-e 1.m tfac1tor. Pregase man- . su?s. catro vacas en "zona .catastrafica{'.
·· ~
dar foto do tractor.

J

(

Véndese C.X. Turbo a ·Gasoi.1 por . C~~as xemelas ·de matrimonio .
·non poder mariteJo. No\liño ·do - venden~e: unha cáseque nova. .
"
trinque.
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Necesítase persoa para traballar en
radioactividade nuclear, núcleos
_ fisionábeis qe isotopos e as tres fa- ses ·ciclotónkas do •uránio. Non se
, necesita experiéncia.
Despois · d~a entrada no Mercado
Comun-, produtor de leite de .

Agora é o momento de _reco~v~r" .
ter.ras suas vacas leLteiras en estrelas de espectáculo. Oferecemos
·cursiños de "break~dance", "stripte·ase" ·e arte dramático para as
suas .bestas .. Subvencion'ado polo
departamento de relacións co Mer- ·
cadq_Comun.
C. CASAL

-·

a

•

·cóctel de .v erán
truosas nécoras sen atreverse a usar , · · Encontros europeus para minus:
válidos e-.. recitais de cantautores no as mans; menus turísticos, recordos
Estamos en plena canícula e como do Apóstolo, falsos pelegrins, xóve- 1 c~~m.iñc:i de_· Sa_nt!ago. E po~é) tele~icada ano, excepcionalmente, non · nes belgas redimtfldo condenas a pé ~ s1on, Pepe Domingo Castano ameazando a velada: Boas Noites Galichove en Santiago . Custa máis er- desde Bruxelas, galardóns europeus,
cia·: De mar forte a Mares'ia, ~ri vivo
guerse pola mañá, c<;>mo tam én cus- patacas fritas, conguitos, . gomino. e·en directo!
· ·
·
ta deítarse- cedo . Duran tanto os las ...
f
dias e veñ en tan pesados e ca lmos
Taquicárdicos, místicos, tendei . Mendigos, videorreporteiros vaque un agarda o manto da escurida· caci
onai$, arquitectos cataláns, xa- · ros oligófrénicos, traxes- de ~Adolfo
de para pasear as ruas enchéndose 6neses
con cárr;iaras diminutas rexis- Domínguez· mistt.frados con camisas
de airiños frescos.
tando cada esqui na; violinistas e pi- floreadas; al~oólicos perdidos polas
Sobre a mesa apílase o ti-aballo e . lotos de Iberia,_señoras gordísimas terrazas, cobradores da luZ disfarzados de 'poetas con sordina, taberríeios bocetos, cartas, facturas e papeis paseando cani~hes ...
ros sórdidos,_ cataléptic9s práticos,
anse traspoleirando, corifundindo,
Cariacontecidos
comunitarios, tour operators e azafatas de congre
tra.stoca ndo.
ministfos novas que entran .ná Mon- sos, camareiros de parsano e até cuAsi, un luns coma hoxe, asedia ~' cloa e superministros que dimiten' ras paseando sen sotana: Boss·a Si, ·
'-_
do por dúcias de desesperados tel·e- por amor, ·seica. Ofertas de uísqui da e Cha Cha Chá.
fónicos, o que subscrebe é asaltado nós ultramarinos do Preguntofro, jiQué bonito é o verán, deitarse ao.
. / ,..,pola íntima ~ palpábel convicción pis afectados· polo. S'ida, ministros.·
'-- · de que no est10 desaparece a elegán- jipis ta~én sidentes, peluqueiros de sol volta e volta até quedar como
cia,. aletárgase . o savoi-r faire, liiber- , señoras que marren feítos un círio un toi:pate; saborear espeC:ialidades
comestos por esa peste moderna - culinárias insólitas: ferméntos de
nan os bors costumes:
que vai dezmando heterodoxos de , Padrón; Rata a. la Plancha,·-Anfetas
a la Marinera, Dechado de Virtudes,
Centos de turistas mesetáríos in- costumes ...
Zarzuela de Pecados .... Regalo todo
vaden Compostela "a golpe de gaita
Os ·turistas non traen enfer~eda cun excelente Cacnaro Pardo do70
souvenir, de c01as nas cabinas tele fónicas que emiten berros de em- des nen plagas ex'ípeias. Veñen -sans un bon Viña · Liste ou un humilde. ~ '
pregados de 'banca que dan pa.rtes con 'aspecto .de anúncio de consel la- cu111prido Cribeiro branca: .Pan viño(
de navidades ás aboas o pe'rguntari ria de Sanidade e v,olven corrtamiña- . e postre, 60_0, pta.
polo can, recomendan alpiestes para dós ' dos banquetes de bodas multi~
Un toque de al'lgostura, do'us gol .- .
os ca nários, relatan fabulosas en - tudinários a base Lle ensaladil'la sal:
·
pes
de es_tricniria, catro. cub'os de xe.
monella,
boqueróns,
versos
de
prin·chentas. de marisco: caramujo, berlo e ün grolo- de Ron Mermúdez . .
cipiantes liomenaxeando ·a Rosalia
bereGho, rylejillón ...
Axítese ben forte, ·que desgrava. E
restos de Castelao en . liquidació~
Pa re llas de recén casados pele- institucional _por fin de· tempora: moita moral, que. xa chegará o Ouxando ·cos' cubertos contra , mons- da ....
tono .
XESUS CAMPOS
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.O teatro .galego comeza o ;ter relevos
O 1' de Xuño remataba a "2ª Mos-

tra de Teatro Infantil. Xeración
Nós" un pequeno pero importante experimento esmorecia por este
ano na ria do Ferro!. Seguro q~e
terá continuidade, xa q~e confiamos no racio.cínio dos que teñenque subvencionar. Cando a 1a
Mosti-a, no ano 84, os col~xi~s e
instituto&. da zona apenas_ s tman
grupos . de ~~atro funcionando,
· nesta 2ª ocasion 14 naYes de aven- ·
tureiros botaron-se ao mar dos escenários. 14 prome~as fu.turas ~e
- que sobreviremos.
·
--Aparte_disio vários. grupos profisionais desfilaron por Ares, Mugardos Narón, Ferrol, Neda, Fene
e valéloviño (sede da mostra),
Pondo en escena o mellar regalo
que son c11;I?aces de portar: a sua
interpretacH;m, o &eu traballo, a
sua_palavra.. .
·
T.B .0., Sapocóncho, Vitavolta;
Tanxarina, Trécola, Fracaso Escolar Os Papaléguas {lisboetas) e a
Compañia de Teatro- Luis Seoane,
ofereceron-nos obras para títeres,
para actores, para tít~~es e actores
e incluso te~tro profisional de nenos (T.B.O.).
.
Non falaremos do i:rograma de
obras, nen destas, senon que fa:cymos unha crónica "post-mesas de ·
traballo", nas que participaron o
dia' 1 ' ae Xunio todos os grupos.
Manolo Lourenzo (C.T. Lúis Seoane) falaba da necesidade que ten o
teatro de que. existan todo tipo de
espectáculos, para que cada un se
sin ta
cómodo,
sinta cómodo no seu campo : Non
•é só necesário , é imprescindível. O
contrário seria un f eito contra-natura. Na própria vida un deve facer aguelo para o que está chama- ,
do. Os grupos <leven-se respetar
entre sí e asi mesmos a hora de
elexir un tipo de teatro a montar.
Tamén fixo unha petiz.ón as autoridades: Necesitamos locais, locais
por toda Galiza, non uns locais
maravillosos, senón U.ns locais onde podamos estar cun mínimo de
di~nidad e tanto actores como público. Unha.s cadeiras, uns cantos
focos e un escenário, con iso é suficiente: ·
·
Miguel Pernas (C.T . Luis Seoane) falou con claridade do actor
galego: Nun·. momento trunfalista n ~ que, ~ada un di de sí próprio
que e bo1srmo tanto polas cadeas
de rádio como nos xornais, eu pedida un pouco de humildade, de
modéstia, de consciéncia da sabedoria dun mesmo en canto ao feito teatral. Un actor galego de hoxe en día non pode conformar-se
con ter feíto ben un tra ballo, deve, precisa de seguir estudando. Se
un .sabe até aqw, ten que millorar
e saber ainda muito mais. Trata-se
de avaqzar, en definitiva.
Logo falamos co-n alguns gr.upas de títeres ; e asi, un membro

.

'

sobre:· un Festival ·
.d~ Cine Infantil eXuvellil

pero efic~z. Mói interesante Vóces
Uni~o Festival de Cine dedicadó
na escuridade (Gran Bretaña), un .
.aos"nenos e mozos -no Estado. Un
tfatamento .realista sobre o -tema·
.amplo "presuposto: vinteseis mido .divórcio, visto ·desde os· olios
llóns. de pesetas. Apoios de diver-1
dunha adolescent~ de xeito . egoís~ ·
s:as· institucións oficiais ' asturianas
ta, con autenticidatle. Excelente
-e da Dirección Xeral :d a -Xuv.e ntuinterpJ:etación. A representación
de ·ao Ministérlc;r;. de::Edúcación
la t;in.oani.erica'n a foi ·para Os -últi· ·foero .·non da · Dirección X'.eral de
mos neno·s músicos dos Andes, un
·· Cine). Un total' d-e 250 películas
· documental sobre nenos o'rfos bode vinteainco países, ~ preferenteliyianos, filmado c.o n elegáncia e
mente da Europa centro ·e norocieficácia por un chileno nacionalidental e dos países , socialistas do
zado en Suécia (Francisco Roca).
Leste . europeo. A concurso,. vinteAb.orrida· e falta de emoción a parcatro long·o metraxes, cu,arenta
ticipación finlandesa, Tres homes,
cortos e sesenta e cinco vjdeos.
unha aventura sobre buscadores ~
Constitue este Festival a única
de ouro, onde falta precisamente a
oporfunidade"de coñecer unha séavéntura. A representación · dos
rie de prqducións cinemat0gráfi_¡>aíses:Socialistas foi contraditória.
cas que, desgraciádamente, Iibn terán diStribución ·comercial. O FesBoa~ - intencións JURSS) está _ben
tival "'o fereceu, en _conxunto, 1in . · contada, pero .a I?erspectiva é adulpanorama de alta calidade e dignita (u!lha . mestra)' e non convenc~
dade, o que <;lemostra as insufi· totalmente. Rides como na vida
(Rumánia) ; :¡páis, que contraditóciéncias da maioria do cine - esperia, estraña e confusa. Horrorosa a
cialmente americano- que consu~
men os rapaces. Se TVE non emirepresentación húngara, Esteban,
·te bon cy:ie infantil-xuvenil, é por' o rey,' unha espécie. de Super-st~r
que non quer. Pois existe. A desta- '
do L.este; mostra do papanatismo
cat a relativa variedade das ·prbocidentalista que ínvade a alguns.·
postas cinematográficas ·dos difeOcidentalizante ao máximo taanos) falou-nos sobreto que SblpÓn .
ae "Sapoconcho·" fix"o unha valorentes países, e non precisamente
mén,, pero ben narrada, a Qe~ícula
razón do estado ·do teatro de· motraballar con cativos: E unha exna liña do ternurismo dulzón e
Fuxitivo adolescente, ·de Taiwan,
necos en Galiza: No noso pais os ·
periéncia incríyel, os rapaces te
embo,bador da .fábrica Lucas (La
con certa moralina e moito · intetíteres teñen unha certa tradizón
ñen unha responsabilidade exaventura de los Ewoks). Propostas
rés sociolóxico. Pesimista e desgapopular, polo que ~ xente nos po..
traordinária cara ·o teatro, son au-rradora a história de Mário (Canacoincidentes nun realismo duro e
vos nos receve con bastante natuténticos profisionais aciína dun es-dá) e non faltou o documental dinada conformista, ás veces mesmo
·cenário.
·
ralidade. O preocupante para nós
. ,.d áctico sobre educación sexual, de
~unha violéncia -interna...:... desgaé que non liai textos para nenos.
. -CÓID:O re:spostan o~ pe~os ao ~- rradora,
matriz canadiense (Feeling yes ,
lonxe _ de · sentimentalisSacando algunha obra de autores
mrmo, a ISe· diál-t:rgo co silenc10?
• Feeling no). Os temas non deixan
,mos. Re.alismo que lev.o u a que o
novos , cuase semp¡e ternos que re~Mira, eles están muí cómodé ser coincidentes: conflitos faXurado' lamentase a escasez de cocorr-er a traduzir textos de eutros
dos, gosta-lles · mi\i.ito a mímica.
rr:iiliares, , d~vórció , . delincuéncia,
médias entre as peJículas apresen-,
idiomas, ou adápfar contos da liteTeñen un domínio- mui grande
ra tura universal. !viais o . importanda expresón corpe>ral.e .da xestuate, diría eu, é. que os rapaces reslizazón. Eu diria que cuase .teñen
P?Stan e partícipari nos espectácu:un interese mais grande por está
·
~
los
forma de teatro que por outras.
Fernand·a, uJ!h.11·rapaza que :naCando xa todo a· murido saira das
nexa os monecos do grupo. TÍecomesas de traball_o, ese I de Xunio
1&, comentounos a recentemente
do 19.8 5, - no hotel - "A Roda" ,
co.nstituída Asociazón de títeres :
- Gael; unha nena de 1 O anos, actriz
A xente que estamos a facer títede T.B.O. foi vítln:ia das nasas pei-res, e dizer , os titiriteiros , chegagu:ntas ...
mos ·a un acordo entre os diferen-GaeI, se todo marchase ben·
tes grupos para.solucionar os pr9para este país e para. q. teatro gale. blemas que nos afectan a todos en
·go, e cando foses ma10r gostat1a-te
xeral, por. este rn.Qtivo nace a Aso-·
dedicar-te.a esto? "."' ,
ciazón De Títeres .
-Si gostaria-me mu;ifo. "
- Fernanda, pero cando · ¡Jod-e· -Qué ·tal o -pasas cando . estás
remos ver títeres para maiores?
. actuañdo para tanta xente? _ .
:..Eu creo que nós, non face-Non sei... paso-o mui ben,
mos títeres só para nenos, ainda
non se~- explica-lo ... é .mui bonito . .
q.u e sí pensamos nun comezo no
Esta fói a crónica d·a 2a Mostra
público infantil. De todos xeitos
de Teatro Infantil. x·eradóñ Nós.
amor adolescente: deporte, a escotadq.~. Será, talvez, que o mundo
estamos ' interesados en montar
Nun tempo selvaxe e ·atlántico~
ta, denúncia ecoloxista, etc. Pero
que se lle oferece á xuventude accon bonecos outro tipo de obrás,
Cando ainda nada está claro , p·~re
os tratamentos ap:r:esentan diferén. .tual é- tamén dmo e conflitivo. O ·
pero de momento ainda non concias non só de matiz, que agora ·
ce cuase seguro que o .ano que ven
cine, ao cabo, directa ou_indirectaseguimos un público entre os nea sede da mostra será Mugardos ..
nOJ:!j)Odemos desenvolver.
mente, reflexa a realidade.
nes, '. ainda non os habituamos a
Os teatreiros invadirán outra vez a
Unha nota sobre...-0 cine de aniMoralina, sí, por. supostQ. SemRia do Ferrol. Viviremos novaeles, imaxina-te cos maiores ...
mación. Destacaron os curtos propre existe. Mesmo propagandismo
puaf!
.
mente un episódio de futuro.
cedentes de países socialistas, pola
e didactismo pretencioso. Pero taXúlio González Lorenzo que é
sua orixinalidade de deseño e con- ·
mén existe no cine de adultos, ou
direitor do grupo T.B.O. (un gru· Geición, integrando · as ttadicións
"1
non? E haberia·que diferenciar.enpo de actores entre. os 1O e os 14
~-LINO BRAXE
tre cine de nenos e. cine para nepopulares en histórias contemponos: sempre houbo cine de nenos,
ráneas. Os mellores cortos foron
de_protagonista infantil; unha-boa
os 'd e nacionalidade checa rumaparte da produción americana bana, iugoslava e polaca. A destacar·
séase neste ponto de partida. Pero
tamé.n . o ¡¡re_ciosismO' colorista de
escasea máis o tipo de cine onde o .
"Paradise · (Canadá) e a criatividáneno, ademais de protagonista, é o .
de de O cravo (Polónia) e Mascarasuxeito da a9ción, onde os conflide (Canadá), xogando con elementos e a realidade que ·vive o neno
tos diversos" como plastilina, boestán vistos con ollos infantis e
necos, maquetas, etc. Fóra de connon tal como os verían os olios do
cúrso, proxectouse unha excelente
adulto. :
antoloxia de curtos ae animación
Algunhas películas . -Entre ·as
iugoslavos (Zagreb-Films) e a intelongometraxes, sección nenos,
resante aprotación, me} ideoloxiSamsom_e Sally, unha préciosa pezada, de Halas-Batchelor . (Gran
. lícula ecoloxista en debuxos aniBretaña), versión de esque'rd;Js da
mados sobre· duas baleas ·e as
Escola Disney,. autores dunha ver-ameazas do home sobre o· meio
sión · da o.bra de Orwell, Animal
marítimo (vertidos, marés ne· farm. O resto dos curtos, polo xegras ... ), de produción · danesa. Con
ral, bastante mediocre. · .. · . ·
diaños_Jlon se pode andar con broCompletouse .o ·certal)l.e con dimas; checoslovaca, unha interesanversas seccións paralelas e Exposite fabul(,l que combina a fantasía e
cióris, entre elas ..a Sección de Vi- ·
certa moralexa aceitábel. A explodeo,. cos galegas Villaverde e Reisión terá . lugar ás cinco, famén
xa _en cabeza d.o palamarés; as
checa (a cuarta parte das produ~
Xornadas de Pedagoxia da Imaxé;
cións deste país dedícase aos neCine Svper-Oito; unha completa
nos), unha divertida história soRetrospectiva ge F. Coppola; un. br·e un nen o . apaixonado polos
ha Mostra de Cine con Nenos; 50
- mistérios da técnica e da cienciá. ·
horas de Animación ; Mostra
Igualmente divertida a danesa O
'"Amar o _Cine" e Mostra de Obmundo- de Buster, as aventuras
xectos. Vivos, con coches, a·scensoCon Maholo Alvarez, de Xuventudes Musicais,. no centro, vários dos participantes no
dun neno soñador, e em-0cionante _..
res e diversos ·o bxectos que cobran
IV Ciclo de. Guitarra;.
e
·
dura
-ao
mesmo
tempo
Ciske
o
·'
vida e _causaron o ter;rpr dos especmeroso púb1ico . até pechar o ci¿lo
rata, unha .história moi ben contaA contjpuidade está ase·gurada
tadores. Enfin,. e. como resumo,
. Carlos Pareqes, o ·mellar ·especialissó coa dificuldade de ir submdo o
da, cunha excelente ambientación
apresurado, un Festiyal a <u>oiar e
ta mun'dial e·n ·guitarra ·portuguesa.
n:i.-vel ano a ano. Non hai previe intápretación. De nacionalidad~
mant~r. con· dignidade 1 un Festival
holandesa.
,
O' custe desta edicion foi de só
sións, pero entre os nomes citadO:s·
· ne~esano ~ quy mer ece sucesivas,
900.000 pesetasi· cando o ano pa- · ·como desexados , Egberto Gismon. Lon~ometraxes . se·cción xuvee. amda mellares , edidóns.
sado (Paco de ucía; Baderi Po-·
nil. 'Noite de hockey (Canadá), µnti, John Williams, ... No ve¡án que
well, Toti Soler,..:), subira até os
lia histót ia de deporte e amor adoven en Vigo outra cita pontual coa
·
tres millá"ns. . .
lescente, nartativa moi ·tradicional
guitarra .

IV Ciclo de Guitarra en Vigo
Do 1 ao 6 <de Xullo en Vigo, organizado por Xuventudes Musicais e
máis o coneello de Vigo, tivo lugar
o IV Ciclo de Guitarra 85. Un ciclo que, desde que chegou a tutela
económica _municipal, transcorre
sen problemas.
David Rusell, Arnaldur Arnarson,
Fernández Bardesio, Ignacio Rode.s, Blanca Lorenzo, Miguel An. xel Murado e Carlos Paredes, foron os·intérpretes que acudi,ron este ano á Cita de Vigo, ~ita que tivo
paralelamente un semiFJ.ário no
que alguns dos in'-Vitados este ano
impartiron clases. l
.
· \•
· · A asisténcia rondou as cinco·centas . persoas por sesión, e· pésie
. aq ·éxito os .r oganizadores falan de
pouca información." Ainda asi, e
de destacar a méctia de idade dos
asistentes que foi de 26 arios.
A. pfanificaciótl deste . Ciclo ·de
Gmterra tamén · tivo ·en conta os
centenários celebrados este ' a no de "
Bach e · Scarlatti incluínd'ose nos · ·
P!O_gramas 0bras dos setis , repertonos. '
:· ~en ter que destacar a -ríinguén,
s~ dicer que David Russell, que a·ctuou o primeirO dia, foi'quen para
a:I:itastar nas seguintes sesións .ª nu-

.·Telegrama-balance ·.

e

t
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~.,EntreVis~ cos .esciitores cataláns Josep Piera ~J. ,M . .Sala::-Valldaura ·

1

.. A ·literatura ·cátalana en· busca do ·Mediterráneo
~ia "'e iso poda le.var a. que. ~ djga
poeticamente, reivindica .o bon u
.ca~iños pare~o_s á · poesi&? Até
· uso da língua e o an.tidogmatismo .
· ~so.
.
.
.
que ponto. est~ mfluenciada palas
Nós non c.o nsideramos nunca a ·• .ANT.-Cara ónde camiña a 'nova
·ao,. Fest1val de Poes1a do Condado. Tivernos con iles unha conversa que
gran"!_es editonais que en Catalunpoesía
como
arma
política,
a
po·
poesía
catalana?
Cáis
són
os
Iilovi.
·
ya tenen bastante importáncia?
.te:pr?~ucirn.-?s a continuació1:1 n~~ se,us pontos .rnáis importantes, que pasan _
lítica
facíase
á
marxa
.
da
poesía_
·
.
mentbs
máis
importantes?
·
pala ..,sit~ac1on tanto da po~1a ~o~o da.~arrativa ca.talana, as novas _ ·;
.
S.V.- 9om.~ cou~~s máis positiva
A.inda
que
tamén
é
certo
que
moiS.V.-Moitas
tendéncias.
"Antes
fatendencia~, o teatro oú a ..propna sttua~1on dos escntor.~. . . .
.
.n o ~en!!d.o m~ustr1al da literatura'
tos . destes , poetas están_ per~eita:
lábamós a nivel particular··sobre
a q-iac1on da literatura é un pouco·
mente .instalados, no nacionalismo
A NOSA TERRA.'-Poderíamos
1:1n novo cQnceito da mediterraneimáis popular._ A literatura catala~
moderado
ou
no
autonomismo
no
. ._dad; nós somos un -pavo meditee~pezar ~sta conversa. falap.do de' .
D:ª., c:o.mo JilOi~as literaturas minocaso Valencia;
_. como esta neste momento a literarráneo" e voltamos 'mirar cara ó'
ntar1as ate ha1 poucb témpo motura catalana, sobretodo a poesia,
Mediterráneo' pero con olios moi
- ANT.- E
anticatalanisÍno?
víase. ..sempre na cima da pirámide
tendo en. conta que os dous sodes.
J.P.- Non, iso gañouse: En Valen- · . vitalistas, i11tentand0 recuperar o
e. ip.01. poucas· veces se facia. unha
·
poetas.
:que , estamos perdendo, xa que ·&.
cia o anticalanismo non ten escrili~er~tura q!l:e pudese conectar ctin
sociedade . é cada . vez máis 'ameritores. '
·
· ·
Josep 'Piera. 1 Desde o ponto dé
publico . mais amplo. Non podía
cana'' por afirmarnos ternos que
vista global dos :Paisos·Cataláns, en
c~rnp~tir co mercado castellano, e
S.V. - A vantaxe· desta xeradón é
·:buscar
a
cultura
grega,'
a
árabe,
a
c~nto á presencia global, podemos
a_mqa que agora ta~pouco 0 con_g_~e ten, ben claro -de mane"ira práxudia
..
;.
as
culturas
.
do
Mediterrá·
d;cer que estamos nun bon mosegue to~alm~nte, si comeza a ha~·
tica o ·conceito de· Paises Cataláns·
neo ...Hai outra xente que Íf!Vestiga ·
mento. Tan bon momento, eu xa
ber xe!lte-I?OJ>Ular que le' catalán e
a mvel c.ultural; a nivel político .
na
).ipguax_
e.
Que
f
an
,
da-linguaxe
empezo a ser critico, que nos ponon so g~ac1as ao ensino: ·senón
haberla moitas discusións. ·
poetica
.
o
ohxecto
da
póesia
e
gue
demos permitir o luxo de serm'os
porque va1 entrando pouco. a pou. J.P.- Ese é un dos grandes aportes.
traballan case a niveL endolinguíscrítiCos, e non de dicer gue todo o
c_o; xa que hai unha novela e unha
da
Asociación
de
Escritores
en
Via
~ic?·
~ai
exce!~ntes
p
etas
líneos,,
.
que se publica; polo só feíto de esliteratura que , pretende iso unha
Lín~a
Catalana,
que
a
;criamos
e
mal.s
ou
Ih.
e
nos
auto.;
i'ntmustas,
tar puolicad·o en catalán é valido;
novela negra, unha noyela erótibiográficos: · Hai unha bmr poesfa
apóiamos os xóvenes; Via contac;- esta foi unha consigna da nosa·culca .. ·:, unha novela g.ue busca a co::narrativa.
Enfin;
hai
·
tamén
unha
tos
·en
.
enco:hj:rns
e
persoais,
via
tura. Neste momento hai un bon ·
nexion C:º. gran publico'. Isto vé ~
influéncia
postsurrealista.
publicacións
en
e~itoriais
-.
como
ambiente, unha boa .floración de
xoo positivo xa que a literatura
)..,libres del Mali ·e outros q~e te'A~T.-Pero a ~ente xoven, a que
poetas de todas as idades, desde os
ten qu~ valer para todo o mundo .
ñen
estes
c:i-s¡>ectos
.mo!
claros,
f!PS
sru.- agora...
'
· grandes mestres até os máis xóveA outros n_iveis non seise a n~
somos,
qmz~; a pnme1ra xeracion
nes. 'Ain<la g.ue eu ·noto en falta .n a vela _goza da mes~a saúde que a
J.M.-Pera"min non hai ainda ·unha
século
XA,
xa
que
a
Renaixeri.,.·
·do
·
poesia .
nosa xer~cion (á dos 70), un paso . ruptura. ·.
·
·
c;a o tivo bastante claro, neste sen.adiante. Penso que - se publican
J.P.-Creo que non. Penso ¿ue es~ ·
'
ANT.-'-Falábase
de
'voltar.
os
olios
tido
a
nosa
radicalidade
foi
moi
moitos libros dignos, pero poucos
corrente narrativa é saudábel pero
cara o Mediterráneo Aquí taipén
eficaz. Nos ése· tema non o cuescon auténtico í~p~tu pp~iGo.
a nove~a; como noyela, quiz! portionaino's. Unha ·das nosas grandes
hai un moveme.n to que poderíaComo valenciano dina o mesq_ue esixa unha meuande madurez
bandeiras sempre foi loitar por unmos chamar, atlantista, sobretodo
mo. Nestes momentos, en catalán,
yit,al, . na nosa xeración -non ten
ha normalidadé cultural. Para nós·
en A Coruña. ·
.
no país . valenciano hai unha floraident1ca forza que a poesía. Non
esa norinalidade pasa pola non diSción literária como nunca. Poderla
i.i>.- Eu · sori un dos defensores
podemos falar dunha novelística
cusión do ámbito cultural que é o
ser o segundo Século de Ouro, e
· desta tendéncia mediterranista.
de iilto ra~ing pe_:q.so que a poesía
~l-a cultura . catalana. lsto", ollado
penso que a poesi:t encontrase en
Para min é unha espécie ·de pul- .
esta. a un: ruvel mais alto 9.ue a nadesde un ponto áe .vist¡;a sociolómoito mellores condicións que as.
món vital. Vexo que ternos.un grarrativa_, amda- que se publica moita
xico foi a gran aportacion da xera.outras manifestacións literárias.
ve perigo; ' quérennos pechar no
narrativa ·e se vende en cantidades
ción dos 70 ou a "noja poesia ca- '.
, Nestes momentos en Valencia, no
máis estreito localismo, o~ nosos
i~portantes, gr~tjas á entrada da
talana".
que lle chamamos a xeración dos
. . inim;gos teóricos, poderíam9s dihngua no . ensmo . que, desde o
ANT.-Credes qué, como ;éli o tó-'
· 70 hai catro ou cinco poetas ,per: cer, e un pouco. o noso pulmon de
ponto de vista estntamente literápico da canción; so:µ maos tempos
feitamente consolidados e, de feí. ar, sendo- .o que somos, e vernos
11:0,
ao meu entender, está benefi~
para
a
lírica?
Como
influe
nas
a'Cto, atJ:;everíame. a dic,er que están
como eurppeus e como vqces-unici.a ndo ao mercado , pero está per.
tuais
condicións
soccioéco'nórriicas
entre o mellor da poesía catalana.
versais. Neste· sentido a nosa saída·
xudicando xa que rebaixa ambida ' crise nos poetas cataláns?
. ao .mar, poéticamente entendida, é
ción . e interés nunha serie de autoJ.M.;-:.Sala-Valldaura. Si estou de
este. espacio ¡µediterráne9, antigo,
S.V.- Eu non creo que sexan maos
res, ou está potenciando autores
acorde co que d~cia:s , sobretodo
.ancestral; pero que t~men ten futempos para a lírica; xa que as soPOP,ulares ~e novelita negra, atreno caso Valencia, onde viven unha
turo,. non só. 'de nostá-lxias p~rdi
ciedades actuais crian cantidade
vename a dicer.
época importante e' onde hai unha
das. Profundizando neste espacio,
de problemas .humanos e cantidaboa !10Vela, feitq que non tiña
S.V.- Creo , que os dous xéneros
:¡ca que a-.cúltúra europea ven daí,
de de marxinacións culturais ·e de
ocorndo nunca ... gostaríame engamáis favorecidos actualmente nas
póderemos
encontrar.
a
nosa
voz
todo
tipo._
Penso
que
é
prec;isadir, quizá, que o que surprende
letras catalanas son a poesia, entre
universal.
o
·mesmo
que
as
peque.
mente
on,de
m~llor
s~
.
e
ncentra
a.
máis na literatura catalana actualoutras cous.as pola boa tradición
nas culturas -centroeuropeas están
poesia. A poesia aliméntase disto
mente é a gran. diversidade de ten·que ten; e .o outro xénero favorena
vangarda
da
cultura
mundial,
·isto.
Daí
que
sexan
e
alimenta
déncias. · Hai cantidade de correncido, curiosamente, é o teatro, po- ·
senda pequena nacións, guizá nós
bons tempos para a lírica. ·
tes, cantidade de formas de escrela sua falta de tradición. O teatro
ber moi distintas, temas, secadra, .
castellano é moitas veces anquilono~ moi e?Caustivos de todo,_pero · ·
sado,. decimonónico, etc. O teatro
moito máis amplos que hai uns· ·
catalán ten a vantaxe de que ao
anos.
·
non ter . unha tradición, ten que
· bus~ar saídas, camiños noves.
J.M.-Ist'O é o · que produce esta
disp~rsióri_, poFqu~ eu rioto en fal- .
tP.-Si, o teatro catalán está vita drrectnces. Hai c;omo un caos.
vindo un gran momento, ainda
Vir d-unha xeración como a anteque desde Madrid o neguen e o
rior, estétieamente dogmática, coa
utilicen ao mesmo tempo querénque nós rompemos e vimos dicer:
doo comprar ao c-ambio da línto,do é válido se a voz que. hai degua. Todo o teatro que hoxe funtras ten ·forza. Estamos nun mociona en España é traducido do
.mento que "ese 'tódo é valido' escatalán, Els Jotglars; Els Come. ta producin'do unha enorme dis- ·
diants, etc. A reducion do. mercapersión", con .cantidade de obras
do de . língua catalana permitiu·
· dignas, ·pero non so bresai ning.uén.
que. esta xente, polo simples feíto
de traducir as suas obras podan
ANT.-Falábamos da calidade. ·Pochegar ao mercado español, ou code dicerse que a xente que empe~
mo Dagoff-Dagom, que agora está
· zou a publicar sen moita calidade,
por Sudaméricai o bon teatro xe- .
precisamente por publicar, Jl"Limenr:acionalínen.te xoven é catalán. ·
tou nesta co paso do tempo:
.
Orabén, ese nivel ,ainda non ·o teJ.P. Eu diría que no caso da nosa
rnos na novela.
xeración empezou moi ·xoven ,e
cun nivel de calidade, para o moANT.-Parece que o panorama liIl!ento, r,ealmente alto. O que quiterária é bastante bon; sendo asi, ·
za non e sue houbese pouca caJJpode viver un de ser escritor ...
podemos aportar isto. Como'._peJ.P. - Penso o mesmo. Vivimos ,
d.ade, ~enón que se emp~zou cunJ.P.Do
que 'se escrebe~ lJ.nica e ex.
quenas
~ulturas
op!jmidas,
se
o
lonunha época d~ exaltación do inha calidade oastante alta para a
clusjvamente, non: De ser escritor,
gramos lillOS ter m01tas· causas que
divíduo e a lírica e. o espácio do
idade... que tiña, pero, un pouco é
alguns . . Xa que hai cousas parale. dicer a _finais do século XX xa que
. ser humano, do indiv.íduo ·c oncre"'
que ·non vamos in crescendo, aiÍllas. Hai xente que se enchúvou
tlSe , perigo de exterminio en xeral
to, até do in'.divíduo 'illado e ame.a- ·
d~ .pode que nos estexarnos preci-;nos estamentos publicas., de asesoql!e se ~t;ue tln todas as mentes,
· zado Jpolo c.ontexto social. . N ese
¡ntando, xa que unha vida poética
res, d'e chupatintas, de , funcíoná~
n~s se,nt1molo con mái~ forza que
sentido' todo isto é positivo. No
e moi a longo' prazo. Qtiena dicer
rios, 'etc., debido ·a ter un curricumnguen, xa que l?ara nos non é só
que ~i son ma<?s tempos_par.a a líque ~- iga·de menos propícia para a
lum de escritor . . Hai outra xente
. unha .ameaza teónca senón un' senn~a ·e no sentido de que o poder .
· poesia e na que nos encontramos
. que colabora en prensa, oufra que
timento visceral_, porque o yernos ..·
estabelecido non poténcia · estas
agora, entre os 35 e 45 anos: k
· -traba.na en institutos..·. De ~ escre- ·
Ternos
o
medo.
de
estar
afín.
a
l
de
expresións
·culturais;
o
libro
de
poesia ten, ao meu entender, doirs
ber non'. se v,i,.~~- peró po.de ~'tlW;erse
algo pol~ que pens~mos que sisa' momentos álxidos; a .xuventude-e<. poesia como instrumento· de ·cul- ·
senda escrit0r.
. ··
· ..-.
bemos
sarr
podemos
ter
futuro.
.
tura
está
marxihado
polo
sistema
.
a vellez.
~ ·'""'~
· ~ "--+., ·
· S.V~ -Polo menos. vívese " ~giÍo
_ ~ogo, ese Mediterráneo visto
non
se
encontran
novos
.canais
·
e
s.v.~o. que queria eng;qir é que' a · .
'"méllor· que antes. Existe t~mén
vitalmente, non á maneira fralice: ·
de. ex·presiÓJ.!:. -,Por .. exemplo, non ·
I;Iláxima aportación que houbo
í
·o"4tro campo import:;¡nte gue non.·
existe unha corten,te' de -·vinculasa, a,n-q~g~ada un poyco, penso
Pº! parte dos escritc?res que agora
que e unha.boa visiów;"'b-"'
,~,...
-< e:xistia antes, o da traduCión . .G.a; ·
ción das novas músicas e as ·novas
. tenen 35 e 40 anos, e un·h a aporta·"Jias' roáis traducindo que escielíl,e~--.
' OutróS -.e anípM so-ñ máls· téóripoes!as · ~ un poucd ist9 fai .q ue a ·
ción lingüística. A ruptura da que
do.
~·-·; ·
cos dentro da poesia. Son un poupoesia parece que esta pecliadai·
falaba Piera é unha· ruptura de en-·
co os restos das nasas -orixes xera·pero
por
outra
b~da é incríbe
J.P.-'-Hox·
e
,
xeralmente'
unha·
perriquecimento lfilgüístico e de di_cionais, moi . afrancesados ·_ e que
v.er a lIDensa florac1on de xuventu- .
soa culta. ten a subsisténcia garanv.ersidade temática.
f9ron as fórmulas que ri.os produ~ .· tida se sa.be -acoplar os setis meios de_ qu~ . se dedica a facer .p.oesia, ·
A poesía en ceJ:"tO~ rnpmentos
crron un estancamentéf ,unha ·micon mais ou menos boas Vírtudes'.
. ( "de vida as ' su.as necesidades' ·e polq
cu~pnu un papel pohtico. Agora
ni~turización da:- p0esia: Penso taPero de feito existe. Xa . que eu
tanto pode ~séreb~r. Outra cuusa'
moitos dest.es poetas instaláronse
m
en
que,.
se
a
poesia.non
é
máis
li_
penso tamén que se a xuventude
·é que vivas do d.ireito de autQr. _
·
nas institucións...
.
.
da,
unh!'parte
débeS((
·
ao
estilo
a
estive8e ben formada desde o pon· Agora ademáis existe .unha es. que o seculo XX nos~ levou, ·poesia
to de vista cultural... "ª .poesia e a:
trutura editorial que edita.
.
J.P.-Nó~ . somos unha xeración
e
novela,
do
cal,
dame
a
sensación
linguaxe dos adolescentes, dllja
que mentres. ~ nivel persoal estaS.V.-Arites dicíase que : os cata~
estamos
saindo,
que
queremos
es:
·mos todos vinculados aos · movi- . - que os poetas son os eternos ado'1áns ·eran· escritores dos domingos
capar. Outra parte de culpa tena o .
lescentes, este .é a linguaxe que <;le- .
mentos máis radicais, na nosa obra
pola tarqe, agora pode dicerse qúe
mercado que promove neses gran- ·
beria funcionarlles. Outra cousa é
cortamos e combafemos o comsomos escritores de todas -as tardes "ting;lados" a~s que eles quepromiso político-social que era un
que o I1ilercad0 veicule os máis cades. Iso é o que ganamos.
ren promover e ma,is .nada.
pouco a característica e a bandeira
ra as novas músicas onde se lle dá
, .A. EYRE
qa xeración anterioL A nosa ob:r:a,
a letra cada vez menos importán-.
ANT.-A "narrativa catatana segu~
Os,poetas éataláns Josep Piera e J.M.

]

.

Sala-Vallda~a estivieron en Galiza, en

:r.~esel}tación da ~sociación de Escritores en Lingua Catalana para asistir
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lcrítica_ _;· ,·
Ramón Otero
·Pedrayo
,

Ed
-.-_ W
.. -a·r'-d s-

Rosalia ,

·M- _ l..€.ki_·-_-

balizar a persoa- de Resalía' e pensar. quéº protagonista da obra te.a-- ~ral é o povo galega;, rnais se non 9
.
e, ,e non ten p·or que selo, este esta
· ·
'
sempre _present-e: R.osalia- é . ª·sua· .- . A
máis ·perfeita criaciém poétiéa, po- - - ·1- f fii
la voz de Rosalitcr canta todo o po-°"'·
as suas poesías
xa ñ6n
vo
sen.galega,
-·_dela, ,fixéronse
"acerve"
popular. - .....- ·
· - ·
"
'.'Unha fonda e aguda interpretación da. vida e a obra da'poetisa
Editorial Galaxia. Vigo, 198'5.
galega" qinnos_ os editores, e é . .
...
c;ert0 . Á obra, a poesia de Ro salia ·
230 PªX.· 775 pta. ·- .
é vista por Otero -(intepretada) co~.
_.,- ;-.
~· 1 ·
·
<
•
,
:.
Neste an · · :· · - . ~ ' . t
mo a su-peraci6n da cantiga popuTURK 18'4,:0 RE:B-ELDE f.
Neste ano que se cumpre; o cen. elar, da poesia popular·, por iso apa-- - U-n .'~estern IÍíodern¿; '-q pro:tag-0.:
nário _da marte de ~q_saha ~ m01;~
rece aqui tamén o canto do. p-ovo
nista_en lugar de winchester ·-utilifa ·
material sobre . el~ · vn~ luz, e ma1s_
que lle fala ao poeta. E .é tamén·
unha panasonic-, pero un w.e-stern
verá ain,da. E .mo1to nos. tememo.s
visto o poeta como portador.· das. : 'c on todos ~os ingredentes catacte---: '
- ue ' sera publicada e editaQ.a m01dores de todo un povo ,- sobreto~o · tísticos. Hai dQUS prdta_gonistas,
fa motralla (como aconteceu até o
deses que emigran fóra d'a sua pámasculinos, ·n este caso fr.maos, ~ade agora). Mais _se ~on fose por
tria, _e _asi tamén aqui :aparece a
paces de-dar a v_id_a o u!\ polo Oli~:
· outra causa, hai un_l1bro .que ben
voz de '-'Os hoI11€.s' e as muller.es na;
.:trq (~óinpsexualida~e -latent~ eta
paga"a pena se pubhcase, ~~a q_ue
emigración", e non será certªmen- .
·epope1a). Un mau que, se opon a
' sexa co mbtiV-O "do "centenano, mte casualidade~ senón máis . b'en._ca- un pedido xusto. (o ·cal dá ·p e para
da que o motivo, plidese ser .cal1
slialidade que ~ voz destes homes
· a yinganzá, o motot-clásico, que ~e
uera. O libro defe.ndese por s1 e a
e mulleres pechen a obra: ."Ela tiira desenvo~venélo ao longo do filtlteratu;ra- m.ortuop~ que enche e
m~). Apar~c~ tamé? ·ünha persovo o seu pasamerito, como todas enchera maltas paxmas so_bre Roas xentes (. .. ). Agora s9mos menos
naxe fem1mna -· como - elemepto
salia non adoita a·ter sentido nenque denantes. Ela non tiña barcos .
amenizan-te, ú;to é, ~en- forza pa:ra . _
. gun a-non ·ser a celebración de..fu• que :nón defendan no estranxeiro.
modificar a trama. Hai un _povo
nerais pala alma de...
· ,·
Era P:Obre, de fixo IJ1áis P<?bre que ,
· que loxicamente res:ralda ao_herof
Este libro do que falamos e ,de
a ma10r parte d~ nos. Mais ·ampa- - · que"se enfrenta á rumdade do hoOtero Pedrayo. Un dos seus (candia· 'a lmorzo coñ diamantes
rábanos e fortecíanos (.-.. ) Sapía
me mau, porque dalgun xeito (titos por favor, dicídeo ! ) inédi~os.
{breákfast at Tiffany's. 1961) e
dicir o que nós escuramente pen, randa a raro), -se sinte vindicado
Unha obra de teatro que, teoncamesmos unha estimábel süperpro· samos. Gracias a ela eramos algo
. por eL _E o resultado, póis-iso, mi·
mente, t~n un prot~gonista_, m;iha
dución -humorística de calidade
no
mundo
:
Nestora,
orfos.
Acabawestern
moderno
de
esquema
in.
protagonista: Rosalia. MalS e .ª
(iTiegular), a · caneira do ·século
dos de · coller terra nun mundo ex-_
fantil ' moi ben levado .no to-c ante
presente unha obra de teatro? e1s
(The Great Race, 1965), e·portantraño, como can_do chegamos". O'·- a ritdio co seu aquel de demagóun ponto que non irnos elucidar
- to non lle consenten a sua:propencompondo
xia
para'
producir
a-Jácil
iqe~1tificaescritor
trasalbés
vai
xa que como tal está escrita polo
sión actual a "boutade", das cuais
un magnífico poema sinfónico a
ción protagonista-públic.o.
-,
ourensán mais ternos razóns para
Edwa.rds U$a · e abusa na série da·
múltiplesvoces
onde
Rosalia,
Ga•Ah,
e
p9s
suposto,
como
·en
supor que poqe ser lida como oupant~ira ro-sa. E is~ precis~mente
liza, a sua xente, a · sua paisaxe
calquer western, a · _maldade ven
tra causa.
reprochanllo os entices, que no
convértense
nun
único
tema
e
asi
dun
home
só
ou
núcleo
de
homes,
A presente obra de teatro ten
seu paradqxico e _historicamente
todo aparece nesta obra_: a histósen que en nengun momento se
moi poucos· personaxes, xa que
9iscutjdo talento para xulgaren a
ria
(Murguía)?
a
poesía
(Rosalia),
cuestione
a
autoridade.
como
tale
nela falan as campás, os olios dos·
calidade dunhas obras que eles caA
emigración,
a
paisaxe,
as
águas,
moitísirno
menos
o
sistema,
martas·, a água ·vmva, a rosa ve~
recen de talento para facer; encaros
mortos,
os
vivos,
~ outras permella, a rosa branca,, ·etc., quer dinan nas suas egréxias, tog'a aas e tesonaxes sempre polo -seu nome. As
Turk 1a2 (USA. -rns5l. Dir: Bob
cer todo isto que a sua posta en
diosas persoas ·a superbout_ade por
acota-cións,
xa
o
dixemos,
história
Clark
Guión
:
James
Gregory
&
Denis
escea seria, certamente, un pouco
exceléncia.
. :
.· e Joh~ Hamil. Fot: ·Reginald H. Mortis.
Caliza,
interpretación
da
vida
e
de
difícil. Podíase levar por meio- do
Tamén hai un sector de crítica
Mús: Paul Zaza. 1 nt; Tinothy Hutton, _
da
-obra
rosaliana,
interpretación
cine mesmo podía ser un bon teaque· considera ' que - a preséncia
Robert Urich, Robert Cu lp, Peter Boyda nosa paisaxe que en Otero acatro ·televisivo, por. qué non. Pero
o brigada da muller -de :Ed,W-ru;ds.• a ·
le, Kim Caltrall.
un
da
os
seus
cúmios,
e
sempre
para nós, para os que_temC!s o .liSe tedes mmos. lavádeos a vela. Lógo
señor Edwards, de nome art1st1co
irnenso amor do escritor por todo
explicádelle que Tyler x~ o sabía, pero
bro nas mans 1 a cousa cambia.
Andrews, constitue un lastro para
aquilo que o arrodea e que sempre
que en realidade _·os Zinneman case _
Non podemos lffiaxinar o que puos filmes do director. Critério disestivo presente na sua obra, que
nunca voan.
do ser, non podemos pensar no
cu.tible porque segun-do .!-1 sem~nte
sempre foi teima,· obsesión'O,teria-·
- LAD
1 y FA.LCO-N
teatro, nen no ecran (grande ou
-, do ·-. tamarindo (The ,1 amanndo
na. Aqui aparecerán os _nasos la- - pequeno)
ternos . que ~ulgar
_ Seed, 1974) n,on rñelloraba nen .~
bregos, os nosos emigrantes; os
Lenda m'edi~val, coas acostumadas
\ceos!) o que ternos diante nasa. E
' con Greta ·Garbo hai outros filmes .,
nosos poetas, todos eles teran - a
licéncias de · tratamenü;>, enfocacla
<liante nosa ternos un libro de Otesen a A:ridrews, especialmente o
sua voz neste grande poema que
para un público preferentemente
.ro Pedrayp que podemos ler,..,T sinúltimo da panteira rosa, a.r repianOtero
soubo
compór
como
.diáloxelamente, como novela. unha
mfantil e sen-gastar nen un rea! de
tes. E isto sen entrar na -xustícia
dramático,
.mais
que
nós
hoxe
_
go
novela lírica, cáseg_ue sen acción,
0u inxustíc-ia da fama de· áctriz inmais en figurantes ·ou ~n -efe~tos
podemos ler como unha novela ·
onde a anédota e simplesmente
especiais, o cal, para a epoca que
sonsa que a Aí?-<l:rew~, .sobreleva
sert
-por
iso
deixar
de
.I?ens~
que~
.diálogo de Rosalia con outro ser
-corre resulta dunha austeridade
desde · a sua -partlc1pac1on na propodi,a ser u~ grande s.mon cmt:maou causa, onde todo é melancolía
pasmosa. Clar-o que un ignora se d ución Disney Mary Poppins'linatografico
onde,
por
rm
(que
dice~,
e unha ledícia triste. Podemos ler •
movíbel inclusg despois -ti.a prego1sto .se debe a falta de diñeiro º!-! a
no ecran), a linealidal::le áa narratieste guión, esta obra de teatro cofalta: de ambtción. En r~sumo, unnada exhibición de tetas en
va
cinematográfica
-;-apesar
de
ri10 unha novela. E será o mellor
S.OJL). Pala ·c ontra algill;thas co- ha obra moi irregular en todos os
causas
,
desasfora
flash-backs
e
que' se poda facer. As acotacións
aspectos realizadón, fotografía e
'IIJ-écfias coa Andrews deron · resul-tronzada
dunha
vez
por
todas.
de Otero non son acotacións teatados positivos.
interpretaeió~, e co:~ tópico~ previ- _
Mentres non cliegue o momento.
trais, nen mesmo cinematográfisíbeis. Amb1entac10n pasabel e
Blake Edwards gozou case semcinematográfico
ou
televisivo,
pocas, son algo máis. As veces ,vuros
música levadeira. Contado os nepre · dunha adrnirá~el }nd~pendé~- _
demos ler tranquilamente o prerelatos : "O mociño labrego , "O
nas sozarana. E aqemai~ as parte.s _ cia no mundo da mdustna amen- .
sen~ texto como unha novela
muiñeiro por portas", "A vella pade v10léncia son do ·mais comed1_cana. Para atinguilo, e xa que ninmáis de Otero, pois, xa o dixemos,
nadeira" . Outras son apontes sodo. Se a podedes ver en dolby-ste- ·
guén regala nada, houbo de simulas acotacións serian as partes non
bre Santiago que nos des:velan, co· reo, moito rhtdlor. ,
- tanear. proxect_os de cali4ade con
dialogada.s da novela-, e os diálogc;is
mo xa fixera outrora Otero , Comprodutos me~1o_cres d~stm~rdos a_
Lady Hawke (USA, 1984). ·Üir: Ri :
vetdadeiros e grandes (_por par~do- ·
postela. Outras as acotacións conunha comer:c1ahdade· imediataj o
chard Donner. Guión: Ed ward Khan:axico que semelle) monolo~os mtevér:tense en interpretacións da
cal, ás veces, non deu os resu tara Michael Thomas e· Tom Mank1eriores. Otero amostra ma1s unha
obra rosaliana, outras a interpretactos económicos apetecidos. - .
w¡'cz. Fot: Vittorio Storaro . Mús: ~:n
vez, e como sempre despois de ción é sobre a persoa de Resalía,
drew Powell. fnt: : Matthew f?roder1ck ;
No-seu último trabanó ;·M icki e morto, que · Lun grande escritor
Rutger Hauer, Michelle Pfe1ffer, leo
ou sobre Murguía que Otero nos
Maud, Edwards recuperou a Dudque inda ~stá a espe~ar. a..voz que
Mckern, John Wood.
descobre en Madrid, nunha conley Moore ( co guén _xa colaborar~
como a Lazara lle diga~- Erguete
versa_con Bécquer parolando para
Fáltalle tempo de ~éción para .ser un.
e anda".
_,~
en dez (Ten 1979), un dos m~io~
bon,prato, pero d·éixase_~omer.
.~
si mesm o : "Hoxe·tense o me¡;.cado
-res éxitos , de Edwards "desde hai
na Carballeira> de ·santa Susana:
XESUS GONZA-LEZ GOMEZ
anos). Moore,.hoxe·por hoxe, pónon esquenzo ag_ueles perfís de
dese ~considerar o actor número un
EDWARDS, AND~EWS,'
. PS. A notar. que os editores non estrapetrucio, aquel .foulear de panos
garon a 1ín¡;¡ua- de Otero inda que supodentrn da coníédia americana .. Un
de mulleres ... Son1 . os meus irMICKIEMAUD ·
mos correx 1rian moitos erros: E _ a suactor eficiente, capaz ·de salvar un
máns... sen ida de. •• . · Eles soube- ,...
bl iñar , que ag_u-i-,_cC! mo en to~p texto
filme ou, ao menos, capaz, de face~
Os críticos, que acostüman a seren
ron gardar o ouro da língua"; mais
oterián, d barroquismo e ma1s o roesquecer a_ parte ~squec1 bel · d~n .
tan -esixentes cos estilos ,alleos comanticism o están presentes .. No seu
quen sempre 'aparece é a nasa poefilme. O resultado e unha coméd1a mo ·tríviais. nos próprios, lémbranestudo sobre Sor Juana nés de la Cruz ta: a sua dor, -as suas preocupade certa altura, divertida, inda ql;le
lle a Edw~ds eµ canto poden q?e_
Paz d i: " El romanticismo está conde- Cións, o seu íntimo. Nun. intre dequizá -non tanto como algtmha das
nado a redescubrir el barroquismo ·'.
unha vez fixo un bon -dram4, dtas
termina do, Otero fai dicer á poeNo Grial 82 o que istei ·asina dic(a que
de viño e rosas (Day_s _of Wine and·
anteriores porque aqui Edwél!d.s . .
ta: "Dentro de mm cantiga un poOtero é "barroco na forma e romántinon recorre apenas aos gags fac1- - Roses,_ 1963), que fixo alta comé- bo ent.eiro", ·o qúe pode facer gJ.oco no fondo -'.

·-·a·re'_ WS,-' :__.· ·-.

- -·aud'
e_-:M
--_,

0' •

1

-

les. Bnha comédia ben desenvoHa. ·
Polo demais xa sabedes que E:d- wards comó realizador non:. vái
deixar . boquiaberto a ninguén, . se
·ben se lle debe recoñecer a sua ha~
bilidade , para o gag, bon e,. mau.
Por m-o:Ihento cópiase a si mesmo.
é verdade.. Pero tamén é verdade
aos seus· sesenta e t:res anos. inda
nos surprende de cando - en vez
con algun toque irónico1 inciuso
Cínico, que está a mar de oen.
Micki - Maud (USA ," 1984). Dir: Blake Edwards . 1r:it: Qudle.y Moore , Amy
lrving, Ann Reiking .
·

Comédia americana o.u. o que é-o mesmo, comédia americana; Pasanfdes unha tarde- divertida vendo que Edwards
no fundo é -un sentimental absoluto.

· CANDOCHEGA A NOITE Partindo dun arranque en certa
. maneira similar a dobre corpo, de
B. de Palma, un enxeñeiro que sofre ..i11sónia e ao volt~.r inopinadamente a casa atopa a muller con
out:to home, Landis métenos nun
divertido enredo de millon·ários 1
mafüosos . e contrabandistas de
meio oriente ao longo do cal, e como quen non quer a causa, vaise
rindo de canto se lle pon por _dediante, mesmo dás suas persqnaxes e -da própria rea:lidacte-ilusión
cinematográfica, coa que _ xoga
moi ben na cena de Abbott e Costello ,. que non son o~ únicos monstros _dq cinema _que andan perdidos polo filnie. Unha obra bastante coidada, cun ritmo áxil, un protagonista masculino (J eff ( Goldblum) perfeito -e unha por mo- mentos maravillosa Michelle Pfoiffe:r:, a quen encontt-añ1os tamén
en Lady Falcón. _ - _
·
·· lnto the ~ight (USA, 1985) . Dir: John
Landis. lnt: Jeff Goldblum, Michelle
· Pfeiffer.

Rítmica, amena e irónica. 'Non todos
os días d_a n_tanto polos mesmos cartos.
--

~

'

.

PADRE NUESTRO
· Como crítica, raquí~ica. Como
plástica, plasta. E ademais a "Abril
absolutamente · fria e ihcríbel. E
todo tan_tan tan españ<?l...
PrA DRE NUESTRO (España, 1985).
Dir : Francisco Regueiro. 1n't: Pernando
Rey, Victoria Abril, Francisco Rabal.
1

Mellor que siga nos ceus.

J.A.M.

12 NÚMEROS
"· -l::stado español
- (correio ordiñado)'1.5óo -P~s.
Out ros paises'- ... . 1. 700 Pts.
CAN SEN DONO,
APARTÁDO, 471 -VIG0-1
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Tod9 u11 mundo P.a ra.viaiar:· Mares,: piaias, 'rías, .mpntes;:vales ...
· E··qentro do te\l· mundo: -Monlirnéntos, balnearios, artesanía,
boa-cociña, festa.s., romaxes. ¿C).uéres m_áis? 'Pois vas atóRalo
· ·: .. :. . · ·
.
· . . . viaxandp 'polatua:teµa. · -· ~
Descúbrea por ti mesmo, ·vaite sop;rende~la caritic;ia4e .
de cóus.a s qae 'ten Galicia e ·ql:lé aiDda rion:·doñeces.~ ·
» Para ver muné;t9 non pré~is~~ i!.lonxe 1 tela aquí, na·.tú(a _terta :-·. .
MELLOR GlffilCIA;_ VI~~ 'J>O~ ·:E.LA ..
'

.

.

...

É u~héf mensa.Xe da .Dirección Xeral
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Tempo Libre. CONSELLE-RIA DE TURISMO, ~.NTÚDE t DEPORT'.Es
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J1 JI
HO~IZÓNTAIS
da oitava le~ra
1·-Neme
alfabeto .• 2.-Resp1ra
dgn dificuldade. fáltalle o
~r. 3. - Príncipe ár9be. Outorga. 4.-AC? ri:;ves nome
de muller. Pnmeira r.nul_ler.
5_-Matr(cula de. ·Albacete.
· Vogal. T1r~ de cauc_ho. ~--;
Pano de la. Os un1Yers1ta_rios protestan por e!as. 7.Sítio. 9iante das 1grexas.
oez veces dez para os ro~
manos. Form9 que nal¡::¡un·
has qisbarr.~s ~ lle da ao
pronome
lle . 8.-;-Abreviatura dunha voz . latina_
que significa, e os oufros, e
asi por di~i:ite. Ave_ que
aparece arr11ude nos escudos das nacións. 9.-Na_
da,
nada. Arte d~ pesca us,ada para as angu 1as e as necC?ras. 10.-Descanso- ~espo1s
do xa.ntar. 11.~Unica da
sua espécie.

)

AGALIA

-BASES DO CONCURSO
.
. DE NOVELA LONGA -GALEGA .,..
V EDICION PREMIO
--:. '
"EDU_AR.DO BLA!\ICO AMOR"
.. ·. 1.- 0 prém io estará dotado cci~ can. t1dade de SE:TECENTAS CINCUENTA
- f:v'l l l- P_éSETAS,
·
'

2.-PoderárJ. participar todo Íos autores de calquera · nacionalidade que pre. s~nten unh,a eu varias obras escritas en
lmgua galega. ·
"
r <
_.:- - •
.. - 3._-~s novelas.- rion terán u-n'h~ extens1on inferior a.douscentos fo.líos meC?r:l'Ográf1ados por un lado a-dous espaCIO~.

}O

JJ .

VERTICAlS

1.-Parte baixa dur;iha. montaña . 2.-:. crego dun ha p~rroq,u1_a. 3 .-Prepos!ción. Xiado de fno, ~1x1do ~sen mov1mento. 4.-0o na e senara. D1se d_os que
non teñen man ou brazo ou ~ tern:~n tolleito. 5. - Grupo ~e uvas unidas as ramificacións dun e~ . 1Vogal. Co~xuga,
ción do verbo ser. 6.-Parte anterior do
pesco~o . Rend_id o fatigado . 7 .-Flu_ído
respirabeL X~1to de vendaxe. Fel 1no ,.
feminino. 8.- Lugar onde se garda a

anúncios .de balde
Merco volumes 1 e 11 de A NOSA TERRA.
Interesados escreber a: Concha · Trigo.
Aparté!do 123 . Moaña (Pontevedra).

1nterca mbiaria pe!=]atas con ou,tros
co lecion istas, ga lega s e do Estado. Diri xirse a DAVID LOPE Z NOGUE I FiA,
Freix ido de Abaixo . A Rua de Valdeo
rras (Ou rense).

_

•

,'

:· ... 4 .-Mandaránsé P.ºr correo sen re1...:
·-')-~~'-""'_m_ite e bai >(o "!e~a. '. ó C::oncell·o de o_.
\
~ - ~- -IJ1xo (Qurense) ind.1cando ·no sobre
"
"PREMIO DE NOVELA EDUARDO
B_lANCO AMO-R". E·n· sobre adxunto,
__ pechado e baixo o mesmo lema, indi ~
_ cara_se · o nome e endére:z:ó · do .autor. _
De- cada obra maridaránse cinco copias.
5. - As obras presentadas haberán de ·,.,,.,
cria º· viño. Os invasor-es de Grenaaá.
Caso de renuncia Elun toncello recaería
»Sl!lr inédit~s.
..
9.-Pais dos meus · país. Dirixlase a.
nos suplentes e de non acepta-los su 10.-Arranxa, prepara con éoidado.
6.-p prazo de admisión :das obras
plentes faríase uo, novo sorteo.
·
rematará o díá 14 de-agosto ás 14 ho11.-Fria, dore.
.
·
, __. . c..] 2.-0 z<urado estará composto por
ras. O fallo darase a-coñece-lo día 7 de
c1r:90 membr9s ~ que haberán de ser essetembrq, data · do nacemento de
SOLUC-ION _AO.VERBAS
c~1tores_ con obras en lingua ga lega. s·eEduardo Blanco Amor , .en xuntanza
Ta
· elex1do_ polo Concel lo organiza,dpr,
celebrada
po
lo
xurado
no
Salón
de-SeCRUZADAS DON. 273
sións da Casa do Concel lo de O lrixo.
emitindo ·c.ada Concellal voto por un-só
candidato. Os cinco com ponentes serán
Horizontais: • 1.-Asoballante. 2.-De- ·
7.-A ' novela premiada poderá ser
os que acaden o meirande número de
mo, Oubear . .3.-Er. 1 les. X r. 4.-Uva.
publicad¡:¡ polos organizadores do pre- •
votos: Ningún concursante poderá ser
lso , Mao. 5.-Sorte. Sei. S. 6.-Sra. Clo.
rpio, se o autor renunciase a faceló de ~
membro do xurado.
;.
7 .- A. Ola. Polbo. 8 .-Paz. Lan. Ora.
~eu . As obras non prer:ii.adas volveranse
9. - Ru. Carne. Ir. 10.-0gallá. Fuga.
os auto.res que o sol1c1fen nun prazo
13. - A recaudac.ión que superé a
11.-Lagoa. Peras.
dun mes desde o día do fall o .
cantidade da dotación do premio, destinaráse preferentemente á div.ulgación
8.-A entrega · do pre~io será n~s
da obra de E. Blanco Amor entre as
. primeiros quince días do mes de Nadal
E seo las e Centros Cul;turais así como a
·en acto público no que se tentará a dicostea-los gastos de org_anización dacorfusión da novela f?Ul;:ll icadá. .
do . co presuposto pr.evamente ·elabora do e aprobado poi? A.~amblea de ·con9.d ¡bremio poderá quedar deserto
.
cellas.
de non existiren obras de calidade a
MOSTRA DE ARTE .
xu icio - do . xu rado . Neste cas-o as
14. ~0 xurado fará públ-ica-las ra 750.000 pts. do premio destinaránse a
EN GANGAS
zóns nas que se fu ndóu para a conce_divulga-la obra de E. Blanco Amor ensión dJ) premio.
' .
~
tre as Escalas e Centros Culturais de
Entre o 20 e o 28 deste mes de Xu llo
Galicia.
·
15. -Adm i tiránse
colaboracións
térá lugar nos bai x os da R eitoral da pa doutros Concel los pará rncrémenta--la
rróquia de Cangas a segunda mostra co;
10.-0 feitb de concurriren a est~
dotación do premio ata o 7 de seteinlectiva de Arte daquel Cancel lo. orgapremio presupon que os autores acepbro de 1985.
·
nizada pola A,. C .. X íria coa colaboratarán ~ódalas bases do mesmo. _.
ción da Depa tación de Pontev·edra.
- 16.-As bases poderán s~r Fhodifica11.-0 primeiro ano o Concell~ or- .
A esta mostra concorren mais d e 20
das pola Asamblea de Alcaldes. nas
artistas e vai haber obr.as- de Xoan Pi- · ·
gani~ador foi o de Redond ela , sendo os
convocatorias sucesivas.
~
vindeiros
mediante sorteo ·erhre os
ñeiro. Manuel -Coia , Camilo Caamaño
Conc;:ellos colabo radores . . Non pode\!
por ci tar a tres dos mais coñecidos así
o lrixo, xuño dé 1985
part1c1par no sorteo os Conc ellos que
co m o traba llos dos mozos dos coléxio
xa fosen orga_J"!izadores noutros anos.
e o instituto de, Cangas.

Ven de sair d~ prelo o número 2 de
"Agalia", revista da Associacom Gale
ga da Língua (AGAL) .
·
Este número que corresponde ao
verao - de 198'5 contén un estúdo do .
problema ortográfico feíto por R icaf.do
Carballo Calero; -0utro estudo de Cláudio López Garrido sobre "As desigual~ dades regionais na c;3aliza, r;iq Estado es
panhol e na CEE", así como outro estudo- de J.C. Rábade titulado 'Dívidas
· e originalidade das cantigas de rríaor ga
· Jego-portúguesas: A obra poética de
. •Berhard de Ventadorn e as Cantigas de
Amor de Joám Arias.
.
·
· ' - Outras seccións importantes son as
- de notas, antoloxia .. documentación e
i n fo rmaci ón·~ recensións._. Todo ·isto fai
de "Agália"· ünha revista recomendábel ·
para' os nasos leitores, que -se encontrará cunha das me! lores publlcacións que
s~ f.ixeron en GaUza nestes últimós
t empos no seu xenero.

actos

~--

___.........;....~----

.

i.~

'-'Manuál do cicloturista"
Integral ven de publicar u
Integral ven· de publicar un "Manua l do
Cicloturista", para que os amantes des
-. :te deporte e afeizoados en xeral podán
pér a punto a sua bicicleta e aprender
· . _
a reparala.
Se vosted e anda en bicic::leta e non
sabe· reparar .ún pinchazo. ~:irr~ xa r · o
cámbio ten9ar . a cadea ou tambiarlle
mallas .tensar os freos. ou aQertar os
conos para que non bailen as rozas, se- .
ria recomendábel que adquirise esta pu
blicación.

•

. ..
:, ~ . . ., . Cu\tura \embra aRosa\ía neste ano con_:
AConse\\ena de Educac\On e
- . ,.
. . . nos-Co\ex\os de Ga\icia.
. . .,
,
na rede de Bibliotecas ~ubh~~ Mum~1pa1s e . . .
t D1stnbuc1on das suas o~ras 1· . - de'carteis do Centenano. .
..
,
d
+ \\ t0 da Ruta Rosa 1mana e
,
.
t .Edic1qn.. .-elO., e ~\ Centro Dramatlco
,. G
~ovas,,. ,
·.
1ego de."Fo\\as
a
.
.
\'
t .Escen1hcacion po 0
., · · ra catro-v\deos sobre Rosa ia.
Fi\mación dun vídeo', econ~ursD ~e g-mons pa "
:- - \ - - ) ',
,.
1
x · "Casa da Matania .
- t . 0 actos sobre Rosaha.
-,t·.Constrnceión
do Au~1ton~ip .
. ., . Cu\turais.que programaron,~es ean ' . .
. .; , .
Ent1dades eAsocmc1ons
1 Co\aboracion econo~icacoa1 , . "Cbmima{ adicado enteirnmente aRo1a\1a.
,
1 Publicación de un numeTO da iev11;a , .
.
.

')

i

-

.¿

•

•

Con~e\\ena de tducac\ón,eCultura~
'·

l.

.

.

.
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T oreOu a ...Alcaldesa do Atlántic9''

-alguén, no faiado

Corrida de touros
•

na pra1a éle·.samil
_H istoria
·d o
erot1s·m o.
,#

•

.

• •

-

MANUEL RIVAS

A normalizaoipn non terá lugar até que Ga- 1iza conte coa sua propia h i'storia do' erotismo, da expresión erótica quero decir. Os
povos sen sentido do humor están condenados a sucumbir h istoricamente ou a cometer calquer barbaridade amolar aos vi ciños. Ternos dado suficinte.s probas de xeneroso humor á humanidade enteira. O humor expliéa a nasa supervivencia moito méllor que o ·conceho de 'saudade', anque camiñer,i xuntos, pois detras do humor hai
sempre .unha grande dór.

e

Agora fáltan9s unha antolo~ia histórica
do erotismo galego. Grave carencia sendo
como sqmos un país cachondo. Pó.dese argumentar que o galwgo é amigo de novas
experiencias pero non de exibilas . Certo.
Pero eso é precisamente a arte erótica. Su xerir. Un xogo de luces e sombras. Sedu cir sen abafar'. Cómo d·ixo Elljot, "non convén viol ar as normas antes de aprender a
ouse rvala s".

coa ~

de A

Jo!
ho1

Sucede que un pudor malentendido ten
xenerad0 un .ambiente cultural timorato,
cheo de cortes vitais. Agora hai que levar a
lite1:atura do ~alle, picaramente, a . desfacer
a cama fríxida· dos anos escüros:
·
Tem.os ur;i. pasado cheo dé esplendor erótico. As corr)posicións dos cariGioneiros
inostran unha ·'r,ede
de oasis cruzados por
1
boas vibracións..' Nas cantigas cultivouse·
desde o· porriocpÓp atá a· canción do erotismo máis sutli', con cervos qUe bebían na
fonte, que esté s i era ·un xeito fermoso de ..
ligar .. Anuncio. desde aquí que forzas secretas fraballan na 'liña correcta. Galicia ponse
.a ·a.ndar.
"
.

v~lver

ao

r~go

Hai unha chea de investigadores sobre cuestiÓns da cultura. galega que utilizan como
idioma C:os seus trabal los o idioma español.
.Como se a nosa 1íngua non se axeitara
· para o ensaio erudito!. Pois aí tef.íen a toda
a xeneración Nós, que houbo dignificar o
noso idioma até as maiores alturas científi cas.
O caso aínda 111áis sangrante é o dos investigadores alór do idioma galego, que e.screben. todo ·eñ español. Pensemos nos cqlaboradores habituais da revista VERBA, da
Univ.e rsidade de ·s antiago. Semella· como se
o idioma galego non servise para -explicarse
. ,
a si mesmos. ·
Eu dirialle a est9s investigadores, que
nos adaran tantas cousas referentes á história do noso idioma, que na práctica .estanlle
dando a pior das coiteladas que é negarlle o
·1ugar que 11.e corresponde como veículo
. normal de expresión.
. .
.
. Non· será · qu~ pan;¡ o mesquiño carreirismo destas xentes é máis meritório escreber
en id iom¡:¡ españ'ol para face r as su¡:is teses
(non serán tises?) e tesiñas?
XESUS FERREIRO
(Moaña)

en
O luns dia bito ocorreu un insólito
que alguén i°le destapase as- eséncias da sua caste.
Tivo que esperar dias e noites. Escoitar co~suceso na Praia de Samil de Vigo: ·
. O sábado á me ia -noite, ·xa estaba airo cuxo', _ versas de "turistas". que toman a stJa c_onsum1Fermin de nome en -l:lonor.do Santo. pamplonica ción nas terrazas, aguantar os impulsos de coimprovisous~ unha corrida de. tauros seri
praza nen nada, diante dos atónitos ollas ~ e qu.e outrqs .din que a "torera" o citaba baixo · rrer tras dos · ca ns que pululan ·pola praia por
o home de "cielo": "vamos cielo pasa; eli, cielo, · máis que estexa proibido. /Mé tivo que facer
numeroso$ bañistas. A protagonista ;entra,
arranca ..'." citaba karina . ensimismada. que non via · a un :cabalo que á noitiña _s~ pas_eacomo non podia ser m.erios, foi Kar·ina
Fermin es.péraba está faená, esperaba a glória, a ba pola area na que ao outro dia os ban1stas 1an
Fálagán, "Al·caldesa do Atlánti~o'' ·,
. . imortalidade;
pásar á história como os grandes ter qúe .deitarse. ·
· ·
que aliñou unhá· lucida fae·n·a, sobretodo
tauros, el que ainda non tiña tres meses.Por.isa:
Para alguns ·o becerro· era un pouco pasota.
para. a policia municipal que apresentou
· permaneceu dias e noites amarrado -ao poste do Tan pasota como alguns mozos .que esas mesdenúncia.
tendido eléctrico. Pensativo, 'despreciando a to- · -mas noites xa non podendo máis tirábanse a

Alí estaba, tocada con pamila, diante do · becedos os que. o tentaban. Nen as rnozas ·en biqUini, .: area, _a lí xur;ito a6 balado ~··· até que despertarro. Non podia ser Ol:l'tra que, Karina, a '~Alcal-' nen as meigas dé : ~ar~ne en "topless" que m'áis' ·sen 130 c;Jia seguinte. Non~ · non era, pasota nen
desa do Atlántico Pací fic". T 0do corazón ,__todo
dunha vez, o.. acanc1aron, nen os nen os, os tu.ris- un simples cuxo, só esperaba, esperaba a faena,
temple, máis surprendente que o Cordobés nos
tas ou os mozos que querían facerse ver diante demostrar'á sua raza.
·
.
_ ·
seus anos de éxito, mais grácia que Curro -Ro- · qa pa~ella, foron ~paces de facelo levantar do · · Kgrina soubo arrincaílla. SQ- ela, ou Anton~
mero, máis valor que Huiz Migu-el, máls clase
seu le1to de ?utornzo, facerlle apartar ns ~eus te poderi·a n logralo. ~o fin come_z ou o espectaque El , Vi ti, con máis anos de ofício que Anto- ollos como idos, da Atlánticp, ou seria 'das cul0 . . Dómingo, sete, dia de tauros por antonoñet~. Citaba de -·frente, cos _peitos para ·diante,
Cie~? ~ miraria ao ~l~ár sa~rp onde tantos da sua
más.ia .. O becerro portou~e, vaia se se port~u.
mirando ao tendido, esa obsesión de Karina Fáespecie _foron sacrificados. De vez en cando mo- Tanto que ·Karina, en vez de matalo o que,fix,o ,.....,r---.:.....__
lagan. Ün pase, dous pases, tres, catro, sauda ao
llab1;1 a sua boca ·n\.mha tina d~ plástico cor ver- foi con_ducilo- outravolta a ."chiqueros", ªº·sotendido, rise cara a autoridade competente {os de que Kariná lle ·traía con leite e vitamina de · tao ·do seu estabelecimento. Perdonoulle a vi.da.
atóñitos Gardas Municipals). ·Cita, mé!nda no be-'- cery~x~ Guinness. ~final, ':l.ª sua · espera, termi- _ : Palmas, moitas p·a lmas escoitáronse no~ imcer.ro, teno dominado, está totalmente toreado,
na ·tirando todo e mundando o paseo, mentres provisados tendidos. N.e.n houbo orellas, nen ra{tantó como os Gardas Municipáis). O tendido
q_ue o rapaz c:jue viña -a estiló Hinaulfna sua bi- bo, nen. sequer ~~vol~a"; a au~oripade competen·
está volcado con Karina, "A Re~na do Atlánti- . c1c_let9 fr~ab~ ~pampado ~ ia ~erra,ndo p<;>l-o s~u te, ?S .r:nunícip·ais o !11áis qwe f1xeron
un ha
co''; aplaude, xalea ... qué espectáculo improvipa1, funcionario en Madnd: papa, papa, .mira .,· denuncia contra Candad Falagan por tourear
sado, qué faena, pero qué faena! Os municipais . unha ~ª<;!!"· ·
-,, · .
.
.
un becerro oferecendo perigo-para os nenos que
· mandáronl le retirar o becerro,-o cuxo máis ben,
At~ Ch?colate , un vend·e dor ambulante,
se encontraban no lugar". .
.
. _
que, segundo ·consta na denúncia formulada,
que d1a a dta se apostaba nb mesmo lugar que
Sen dúbida non eran entendidos, non apre
era propriedad e da tourei·ra e estaba amarrado ·a
hoxe · ocupaba o touro, montou o seu mercadi- cir.on a rnestria· a arte o dom(nio da tourena, ~
un poste da luz mesmo enfrente do ~eu- estabe- - ñ_o metros. r:náis,,alá, mentres Karina, compade- valentía, cor;zón de'caridad Falágan, "A Reilecimento hosteleiro.
,
c1da lle ·d1c1a: Choc~late; cora<;<?n, va~te P.Ór na dÓ Atlántico":
.
Karina negouse rotundamente ao requerimoreno, ,~u.ere~ 1 unha ltm<;>n_ada?
.
'. .
Vigo xa tivo a prime.ira cornd,~~-~::.
mento da autoridade que alegaba que "o touro
Pero Cielo , ou . F.ermm, ou como se cha- ·. pois de moitos anos, sen pica
i
facia as su as necesidades na vía pública", segun- me o touro, non facla caso: esperaba o momen- sen sangue, sen taquillas, un ~
do tamén consta na denúncia.
' to, o seu mor:'ento, e tamen esperaba a i;>ersoa grande unha festa de balde. s
O becerro levaba ali días esperané:lo por unha que, como a lira do poeta, lle soubese arrincar a'·
'
· ·.
1
faena. Dia e noite agardando, tranquilamente, sua caste:
·
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