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·editorial

Remata o espectáculo
uns dias, un$ meses, preocupába.11 tanUn dai calquera desta campaña eleitoral
·vostede pudo ver un espácio televisivG - to.
As ·campañas .eleitorais emárc~~se
onde Jalaba o PCE(ml) e, desegUido, Fa<:!entro do proc.eso de comunicación e a
lange E;spañ0la de las Jons. Como bon
nestas · democráciás
cidadán de seguro que se felicitou polo . comunicación,
atlantistas dos 80, é un espectáculo.. A .
ar de liberdade que se respira neste
campaña-.espectáculo ·di'suade é:le per- ·
país.
_guntarse sobre o asunto dp que trata,
Mais, compriria- · afondar -na análise.
desestimula a· arte de formularse inteComecemos . por anotar o-escepticismo
rrogantes. 'Supoñíase que as cam·pañas
xeral, non _como característica endémiaxudaban precisamente a que os po$íca dos nasos paisanos, senón como · beis votant~s .tirasen a.s suas próprias'.
derivado lóxico ·da paradoxa social. Paconclusións, a partir qa mensax~ rece- ·
raqoxa entre unhas campañas cada vez
bida desde as .distintas opcións_, pero
máis caras e luminosas e- uns fins de
car:ivertido nun espectáéulc, fica niso,
mes que se escurecen ano a ano entre
' nun e~pectáculo, nada inocent~ por ou~
amplas capas da povoació[l.
tra parte.
..· · .·
·
·
·
· Todo iso leva á-frivolización ; a trivialiAs disfuncións sociais, como dirían
alguns, ou a conxestián do capitalismo, . zación, á sínte,se seri pasar polá· ~ntífo- ·
se, á variopif'lta unanimidade·que aperta
que diríamos outros, deu ·lugar a· non
.ás. disidénc::i'as, ao rexoubeo político qUe
poucos problemas nestes meses pasavai -á-caz.a da -anédota, da frase bonita ··
dos. Mais, as campañas son para imque faga tit.uJá.((qu'izá porque-do' mundipreg¡i.~r ao povo de alegria e optimis,ño político só .cabe' esperar .enxeño xa
mo, nada de debater .sobre o paro, ·nen
.que r¡'on intelixéncia); critícase con mosobre o desmantelamento industrial,
ralinB¡ (ao tempo que ·se · qisfroita) o . innen sobre e¡. sanidade, nen sobre a falta
sulto que substitue ao d.ebate, entre os
de competéncias e o recorte dos presupolíticos que xa non teñen nada que de- .
postos da autonotnia, ·temp.s que hai só
¡:
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.
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cartas·

- bater, ·qu~ xl:l o pactaron toq~ n~lgunha .
cea.
· -.
·
··
.
·
.Pódese. estar· "'informado'~ ·"' dunha _
campaña durante meses senb que ºr:ier:igunha ·1uz se faga.
·
·
Pero hai un combate :na ·sombra, bre- .
ve e silencioso, ·entre os_monoformes,
os floreiros do sistema e os ,. disidentes, .
os ínomeáb~is. A dem_ocracia, ,a prdporcionalidade,: .a liberdaqe, fan águas nos
subterráneos de .caca campaña·. Cando ·
·saen ao ár, as pancartas~ sofren ·castigo ·
e O:? ~repetidores televisivos priman, na ·
loita, aos seus devptos. · · .
. . ..
Hai ideas q1.:Je .o povo. non debe o.Livir
der:na?iago, · son toleradas .claro!, pero
por se acaso... · º -- .
•.
_ ·
"Gonyén que o espectáq.ilo .funclone_..
coordenád0, rrionorrítmic.o ... Non/ con- ··
vence, per:b _convértenos paseniñb · en ·
impotentes, ·m.iil proceso semellante ao
da publiciciade·, da que todo o mundo
, sabe que é mentira; mais non por - iso
deixa de surtir o seu eféito:·
A campaña-espectáculo despolitiza, é
un estupefaciente._ Os- "camellos·'-' do
pod~r viñerori de Madrid nas_suas~ 9ar.a· vanas eleitorais:
·

Empresa Xorn~lliitica Editora: Promoc'6n
1
Culturais Galegas, S. A.
s
.
·
,.
Consello de Adrriinillti'ación: Presid~nte ·
.
1
t . ·
. . ' , CeSáreo ~ánchez ·Iglesias. ConselleirO-:Delegado'
Ramón Femé~dez. Secretario; Xosé M. Dobarr~
.P~z. Conselle1ro~, Fernando Cuñarro, Francisco
. 2ªrb.allo, Lo1s 01égul\z • .Francisco Trigo, Aurichu
r-ere1ra, Antón da Ponte\ ,
· .
·'
Director: Alfonso Eyré López.
.
--· Redacción: Xan M. Clubl!lla, M·anuel Veiga .
.
Corr.eapon.d entea e colaboradores: Man~el
• Hartas Vilanova, Antón Baamonde Francisco e
bailo, Xesú~ Gonztilez Gómez, Man~ei Rivas, Xes~;
Ve'ga, Xesus. (::ampo~. ,M. Chouza, R. Cid, X. M
Aldea, X. Larr?sa Vita, Lois .Diéguez, César Varela ·
L. Mén.dez._ Carmen G. A[es, X osé M., Salgado'.
Anxela Rod1c10, ~.A.M .. Xesús López·Tém.ez x á
M: Carreira, Carmen Praao, Antón Fernández'
~
Lodeiro, Ma.nuel Mirag!lia, Fernando M. Vil~no~~
Xesús Torre~. [!.. Loureiro .. Paco Arrizado: s.' A'
Sutirnz, Laxe (lrandE(,'.Suso Piñeiro, Phil Manzahera:
X. Gonzá!e~ Alyarez, Domingc,is Prieto, Carlos
Durá.m, Xesus Cambre Mariño, begoña Moa, Alfons.o R1vas, Xaqufn Agulla.
,
-~otogralfa: Xurxo S. Lobato. Tino Viz, Chus
. Garc1a, Monch~ Rama, X. Marra, X.M. Albán, e:.
- · -~·._. ; Retmóndez, Clie, X.M, Fontán, .X.L. Dfaz, Nelson ,
. Gómez, Monct¡o lglesias, ..Alexandra .Dr.az.
..
Ilustración,: Xosé Lois, Pepe Carreiro car'
·~·
. , Calros Silyar, Ferreiro, Feto, Xulio Gaioso~ ·'
· Axéncias: Novosti, ADN, Jána: Prensa Latina '
· · Desello e Ml:mtaxé: Xoselo Taboada, Guiller~ .
mo Gómez. --·
•
.'
Publicidade: Xosé Fernández '?uga, ·
Reda_cci6n e Administración: Rua Po~teve
dra, 4"5.º Apartado 13!~· Vigo .. T.eits.: '(986), (Re. dacctón) 222405 (Adm1mstración) 433624.
Imprenta: E.C. .C-3 1958.
Depósito legal: C-963-1977.'
•
. . -A ·NOSA TERRA non se identifica neceaana mente coa artigos de opinión publicados nas.
.
' &!!as péxinas, respeitando a independencia doa
seus autores. Non se mantén correapondencia
sobre orixinais non solicitados. Esté permitida n:
r~producci6r¡. sempre que ae cite procedencia.

x°

,..a

./

\

dose ·de acordo coa . idea, a0 '·-. non . existiaA. Desde a 'Lei · de
dos - dende · q~e Vde. dirixe . a
ca" é!_ctual, conserva intacta no
ma'lfzaciQA· Lingüística., -~ rádio· TVE=G leva dado 1,.m impecábel
cabo non atopeu·a ningueñ·me- ·
fon·d o a sua memoria histórica
diariamente informado do ·que-.
ou a. TV~ en. galego. aos probble- , recital de inpetitu~fo profesional,
colectiva, como resulta evidente
·,
'
!llªs / labo~a.is, desde d.efender
V'ulgaridade temática e estética, , cada Vez que algo grave aco.nte.Galiza. ..
Só se presentaron; en f.iM: o
que non foran · expulsados ·os·vo- · • provincianismo choco e seudo'ce qu~ o' atinxe no seu cerne.
A Asociación de Escritor.es en '
s~ndicato
o PQ (d~ . l~ná- - sos deP,lltad~s. até ce'ntos de cou- \ cosmop91ita, servilismo cara os
Pois moi ben, siga Vde. así. o
Língua Galega, quer manifestarc10 Gallego) e ..o Bloque. . . ·
ss que non me vou parar a expli-• pod~res estabrecidos, e secta- ·
pior non é a marxinal mención
lle a vostede e á Redacción
Con asis'téncia-de cerca de'-50
carc.hé' porqlie non che inter'esán. ~ ·rismo ideOl_óxico e político que
oprobiesa que a historia sobredese Xornal o desdouro ñiotiva- '.
persoas o acfo resultou moi aniAdemáis, e seg.ufo.do ·éoa · tua , . lle. aseguran, pode Vde. crérme,.
dita lle reserva, cousa da que é
do para con A NOSA TERRA ná · , mado, se.guido con int~rés polos · "opinión'' dis· qae ca.a autono- ·. unha mención singular a pé dé
seguro que Vde.¡sasa cantidaúltima convocatória doS' Pré· presentes, que formularon . no
mia non se vai' resolv.er nada. Pepáxina na futura historia dos
de; COIT]O non posía ser menos.
mios Gal iza de · Xornalismo ao
ró _hoxe, . a . realidade· ·é •que ho
m.edio.s de cómúnicación social
colóquio moitas perguntas soen esp~címenes mentalmente
·ser declarado deserto o Prémio,
· bre os aspectos -· técn'icos " das.
Estado españql non ha!' outra-via · deste país, onpe n¡;¡da do qt:Je
ocos e éticamente asexuados
a aquela publicación que máis
eleicións e, especialmente, · SO'" , posíbel mais .,que a 'de profunde s_e~io, relevant~, siñificativo
da sua caste. O pior é que· o fuse ten distinguido polo uso e
dizar ria auton0mia e no autoOU "Sintomático 'aConteee resulta
bré ·os programas políticos, Sén·- .
turo resérvalle -e Vde. inda é
defensa do noso idioma nas
do xeralizada ·a opinión de. que. . - ,goberno, queirámolci ou non: E
reco[lido nin . relatado..Gun mí ni-·
ben novo dende o punto de vis.
suas páxinas.
compre apoiar alternativas gale.- . ti; perguntáchelle ao~. galegó~ dé : mo de sensibilidade informativa
ta dos calendarios- unha arreFrente á cinzenta realidade
·
·
"a pé",· a tódos, ~·se . son · siqu~ra · _e v~raci~ade ppla sua .TVE-G,
piante soedade desque deixe de
gas.. periodística de Galiza na que
·
-, A' d
·
·- '
Notouse,- contado, ·algunha Jiser. útil .aos seus "capos". Soe. xeira desinformación entre algun
- ª.~tºl'!ºr:!lts~as:_ on e _
vas s~n pa- . : cana.o non :iñorado por comple-soamente un xornal empre~a
dad.e-e esixencia de-eontas pola
d
t
.
r¡;iguas, am!gur~o?:
. _: to, corno corresponde á perfeita
como única -canle de expresion
sua sistemática deslealtade a
Op ponen ~s, pois 0 represen..:
,Unha cous.a .e d1cer qúe se va1 · desinformación e incuria inteleia n.osa·língua, ás claras está que
tante· do PC afirmou que o seu
· 1
·
este -p·obo e. complicidade cos
. partido concorria ás eléicións, é
... reso ver :t0d9 - " ·maxiéamente'! tu al de. Vde. ·mesmo, ..Que xa coA NOSA TERRA era merecente
grotescos enemigos· da sua mepe u a razón ao ·de CCOO cando · _·coa au.todet~rmináción" e outra menza a facerse proverbial nos
de tal galardón polo que signifiwra esistenciá como tal.
este. sostivo ·qwe
INTG era
- utilizar as 1nstitucións (desde. os .· medios cultos, · tánto- de élite
ca de a·xuda finariceira e de reunha secc;;ión awtónoma do :seu
Concellqs, Depütacións~etc .. , nas · COf!la populpres, deste. pa¡s . . ·
coñecimento dunha vontade miFago moi xoviálmente· de Vde.
.sindicato.
__
.que }estades p~esentes.. -a.té o .ParSe cadra coida Vde; que lles
litante pola defensa da nosa culun- pandeiro,
lamento) . para_avanzar cara o sopre_?ta así inestimábeis servicios
,
,
tura. Atte.
P.S. Naturalmente, farei o uso que
ANSELMO L~PEZCARREIRA
'cialismo a.soberañia__ naciona.1.
aos pa'rtidos gobernantes, resA Xestora: ,.Manuel ~eiras Torrado,
estime oportuno desta carta que . , Para ' .()S - que non ·te. coñezan, - peitivamerite, no Esfado - 'e na
.
:-.,
.
.
Mª do Carme ·Kruckenberg, Xávier
. agora. lle remito . .Vde. e.stá pagado
Fer.na-ndo Abal, 'concellal-respc:mXunta. Cabe que Vde. e máil? os
INFANTILADAS·:·._ .. · : _ - . s~bel(
Seoane, Fernán Vello, Manuel Forcapolos cidadáns pra facer informade
Cultura
no
Concello
de
,
seus
amós
pensen
que,
a
forza
dela e Xoaquín Agulla;
·
' ción nun medio de comunicación
Hesposta , a · Fe~nando Ab~l,
Moaña, ti~ ·qu~ fi~eches?. Cántos -de non - e~i·stir na , TVE-S outra , público e estatal, .non na división de
'!candidatiño". do BNG. tsobre.
·esforz_.os inúteis en poíémicas espresencia política ·c.á do fascis-.
p_
u blicade da Coca-Cola ou ásí.
c ·RONICA ELEITORAI,. ~
un artigo : no 'que- fst!gba~· -d~
téreis non estarían .mellor em:premo sot~r.no_.de ~ P~ e a do .tartu'DESOE ALEMANIA .CamiJo Nogueira)·! ~ .1r. ,"' .
g.ados en mellorar a calidade do
f<?_serv1c1<? .ae )rmpe~a e reparaxosi: M. BEIRAS
•
,
- -' , ~, - un ·compafíe°i'ro t~u, do BN·G,:dt- · ·en.sino·:no-.teu povo? ·Ou é 'que
cron de vrdr~s ,_rotos peso~' xa
O sábado, 26 de Outubro,-cele-=
. non · saees .cántos rapaces- están
tampouc? esr,~te ou acabara_por:
· brouse .no local.do.Centro Gale~ ·
·xome e casé me convenceu para
en baixos de vive.ndas (!sistindo · non ~srstrr ma.1s. n.ada na_realrd~go de Harinover. ún acto pblítico ' - que ch'e ·enviase ünba- resposta
a clases ou eri atilas prefabri.ca- .· ~e VJVa d!3 ~ahcra. · Rele.mgran-·
·
ao artigo: publicado en A NOSA
Vd
1
h t d t
· f
in ormatrvo con ·motivo das pró- --TER flA . e .a· ind·. a .que non .te- . pas qesde hai ·ano( e tí e a maiome
s . .~gur c 1:;> e '. o . empo
ximas eleicións autonómicas . .. , .
·
. ria do BNG .dese concello non - d?" fra.n~ursmo., _no gue. un fun- . Tratábase de .dar a coñec.8r,
.. ño a esperanza de que séxa· pu-. . áéorda metcar os terrenos suf"1·- . cron~_rro.. do m_ rrusteno da lnfor.h
·
blicado aí vái.
d
d
1
por un a _parte, todo o relacio.:. -_ - Nunca enteridin co~o pa~a ti e
cint.es . par.a que se fagan nÓvos . . Tªc~n , ~COld o 9~,e L.in ta 'denado co proceso de formaliza. ·ouJros mílitantés d.o 81\:'G ten - ct_1ec~!ros d_e oP~eescolalrl -? EdXBP,SpGe-. ~~~ _qraugeªse emca1ªn1·fee1sªtaubnac's!1:
ción da autonomia e o que iso- ·
.. tºd
t . .d d
'"'
. · . . ion que s canee a1s o _ . .
.
'"'
.significa, asi como ·as diversas
sen 1 o e u 111 a e atacar con mEG t ·f .t d · dJ ¡, .
· prendido de non achar .nas suas
instituciór:is que a compoñen e
sulto~, .falsedapes, P.ál~breria, - ' '- enen . eil ª· , es _e ª 1 tres · yiaxes -polo paí~ ·adiante · as
a eleición das mesmas, onde se
etc ... a homes e m_
ulleres do naª'1.°~·
d
·
grandes-realizacions que o réxfinscrebe . a presente campaña
cionalismo galeg? ql!_e n:~:m están
si et qlJe nor:i se- seryB e ~rme se atribuí.a: "Menos .víajar y
0
1
eleitóral.
no 'B.NG. E. d1.go · msoltos ·ou
Ou~J.n o · q~e . 1 _~mor arr~ f¡º
más leer. los periódicos". Voste0
En segundo· lugar tratábase
falsedade~ porque tachar a Cami~ '. ' 9ª .ª , ami
que no_n . e .-· des, moL~~eñor ·meu, d~scbñetamén de expor os aspectos
10 Nogue1ra de comparsa ou pa- , _fa_i caso,_ ~ue AP - t~~...: ~~ior-ia.
cen- est~ pobo, e pola mesma
ranoico, asi · ~orno tamén dicer
~inda .~s~,>co~par:ieirm. o ~esde infravalórano. Lago, cdmo non
fundarnentais dos programas
ª oposicion, ~s. veces, . t~men se
teñen as antenas postas na readas diversas forzas concorrenque ,e$tá ' camiño do PSOE ·non
tes.
ten outto nome.
' conseguen .moitas <;:ou~~s. '
lidade viva do país -fall~.
es~ .
Nu_nca entendin como pode ter
MANOE!-MENDEZ -tremo grave nq ·caso de Vds. por
Foron para iso convidados os
sindicatos
sentido para. vós destruir ou -fa· (moaña)
ir a causa de anténas precisadiversos partidos
?qui e~istentes.
.
ce·r desaparecer ·ª propag'anda ment~. désconecen tamen as .
Coas forzas denominadas
eleitoral do _PSG-.E4 mistas lei- CARTA A
,. .,
·rea_cción_s ·popúlares. ante o "seu
· en~"centristas" xa _non se podía
cións. E fáloche de casos concre- - ORESTES VARA
"estilo" informativo, coidando contar de, entrada, pois son ortos vistos ,e comprobados 'por
:sta carta foille enviada ªº Direc~or
que. ós , métodos i'nvéntados pór .
g~!egos
gánicamente inexistentes. Algo
minen todo o Morrazo.
de T.VE en G·aliza meses antes da
Goebbels a prol do nazismo se, semellante acorre con AP, partiNunca entendin cómo eses esc;amp.aña elei-forai. t,_ogo ambÓs manguen a s.er iqfalí6eis apricad.os
·portugue$~_s
do que rion ten nengunha orgaforzos vosos, incluso através . de
tivemos un ha . entrevista " oride mo- . . en calquer contexto, e iñorando, .
n.ización na cidade e arredores;
"A VOSA TE.RRA" non van dimeteu n;udar de 1cond1:lct~ f13ito que
ou e$quecendo, que este pobo
República
mesmo recorreuse. á Xunta en
rixidos á direita e ~o centralis~
nor¡ sucedeu', polo que hoxe sa'! 8
aírída mantén moi vivos na sua
7
. de _Ei Siµvadorx 9
·
lu •
.
· - . , entraña vital sistei'nCJ,.$ de rnter. demanda de información ao res- - . mo.
Tel. 56 58 12
peito, pero resultou imposíbeJ·
Volvendo ao caso ou ao temq
Moi Sr. meu:
-cornunicación· e difusión inforSANTIAGO
atopar un só militante declarade Car:nilo Nogueira, tí podes
matrva- preb~rgues~s . e: ; p~la
do.
pensar que o seu trabal lo .non vaxa- que . estciu de _vacacrons, rne~ma,,, antenores a c1v1hzac_1o·n
Praza do Lil:>ro
Foi di~tinto co · PSOE, -po'is
leu para nada, pero é ben sabido .podo adicar uAs . mintitos a deda tele e mesrno d~ _xornal· ~mTel. 26 63 77
ainda que ten organización ~se
que grácias ·ás suas propostas hai . cirlle algo que lle convén saber.
pre~~. e- que, ader;.ia~s, ª dr!~A CORUÑA
avisou personalmente, mostránunha morea de cousas que antes .· Nefeito, nos meses transcurr1rencra-da chamada erase polrtri'N. 281 ! 21 DE NOVEMBR0/1985 '
"'.

POSTURA DA AELG FREN. TE OS PREMIOS GALICIA .
DE. XORNAL,ISMO

1
.f

e ·

ccoa,·

T

o

.No
...J

u)

o
~

:J

X

a

e

-

.m

·,

·- .

¡

en

e

'somos coñecidos
.na Galiza intefra,
pola' nasa
espeCializáción .

. libros
.
_·_ e

°',

-

s
e
d

g
a
e

o
(

e
n
p

e
u

b
d
.P

te

. e.
o

a
C;

o'
SI

ai

p
rr
CI

ni

X
e1
'a¡
.rr
. q
di

rií

ei

GALIZA~
~

'

-,~

O UNICO IMP():RTANTE?
•

'

•

I

•1

,..

,.

•

AS PORTAS DUNHA CONVOCATORIA ELEJTóRAL E DE.SPOIS DUNHA éAMPAÑA DÉ 15 DIAS .CRÉÉMOS .OUE E BON éOMPENSAR o
TR ONAR DAS MEGAFONIAS E A SUPERFICIALIDADE DAS DECLARACIONS DE. GRANDE PARTE DOS POUTICOS CUNHÁS PAXINAS
DE ANALISE. CONTEXTUALIZAR, LEMBRAR, CONVERTIR O ESPECTACÜLO FRIV.OLO .E SIMPLISTA Nl.JN UNIVERSO SOCIAL- E
PO UTICAMENTE COMPRENSIBEL, VELAI AlGUNMASDAS NOSAS METAS. A NOSA ANALISE ' SUBXECTIVA _COMO.lODAS, TRATA,
·
. · '
NON OUSTANTE; DE FACERSE O MAIS SERIA 1; AMENA POSIBEL.
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polo PSOE ·en aras da""aita . .
política", quédalles ag'ora moi
lonxe polo que parece. ·
.
Pero se o fDSOE non pretende
gañar as .eleicións, no PCG,
;:¡inda que a simples vista pareza
estraño, hai tamén militantes e
até dirixentes que esperan que
· ós resultados ofere¡an uAha
,decepción, non tan grande
"como para borralos do mapa,
perb si o suficiente para facer
reflexionar aes compañeiros en
pos da únidade.
·Qe.cepción e reflexiún que
esperan para cutres partidos,
princip~lmente para .Esquerda
Galega, convencidos de que
esta formación, de non poder
. colocar a.Camilo ~og'ueira no
parlamento, desintegraríase por
si só, co que será factíbel a
realización da vella idea do
Partido Socialista Unificado de
Galiza,
·
.
Vexan· senón o que afirmaba·
Gerardo Iglesias (La Voz, 1O de
Novemoro) quen ·de$pois de se
referir ao "acorde -er:itre o PCG
· e a Federación Prog·resista para
estas eleicións e a renúncia de
Esqwerda Galega", indicaba "se
os resultados das eleicións son
favorábeis a esa operación, a
...oro
algqns grupos que renunciaron
..o
á elaboración de listas o
_J
·con?<untas non lles vai quedar
u)
máis. remédio que virse
o
connosco" ..
.
_.
~
::¡
·
O
problema
para
EG
é
que
X
tamén dentro das suas filas hai
l•ra Fraga e os seus o "único importante" era España, _agora Gaiiza imp6r.talles na medida en qu,He sirva.para ~apultal~ cara aoJiderazgo da'dereita no ; miUtantes que abogan .por esta
·Estado. O noma da campaña: "Fra~ 86" 4 -~n significativo. .
.
.
. ·
.
·
...~
.
_ .
soludón e que pensan que o
único camiño para o seu partido
En cada confrontación eleitoral,
gobernar en solitário, estará
pegatinas coa lenda "Fraga 86.".
tamén os ataques sistemáti.cos
·está en-que non .consiga nengun
todos os partidos que
exp·osta continuamente aos
que tanto PSOE como AP. .
escano. Algunhas destas .
·distintos replantexamentos que
concorren, sen distinción de ·
·
·
viñeron .realizando contra
persoas permanecen na sombra
¡sto tamén ó sabe o·
.
. podan facer os distintos
ideoloxia, tratan de convencer
.c oalición .Galeg;;¡ ·-desde
o·
nestas eleicións, e non nos
·
patidó Socialista que, ainda momento da sua constitución
referimos por" suposto a Cláudio
aos seus militantes e
partidos que forman parte da
que pudese, non gañaria as
· · .ou os r~sult~~os minimiza~os
.L_. Garrido, que quedou fór.a por
simpatizantes, da "importáncia
coaliCión. Centristas de Galiza,
eleicións. Para eles o principal é · que os inquentos que tanto PSOE qutras razóns.
,
- .·
capital destas eleicións". Dicer
o PDP e mesmo ·alguns
a política de estado configurada
como AP difundiron con relacjón
Pero esta "operación
· ·
nós o· mesmo, seria cair no
. integrantes do Goberno
baixo as liñas mestras do
_aos ·.·~cagas". Resultados m-Oitq
decepción", vai máis.alá e ·
tópico.
autonómico hoxe por hoxe, non
.bipartidismo: ··
máis surprendente se os .
chega até certos militantes de
Pero non, estas tampouco
son moi de fiar podendo en
son unhas eleicións máis. Nelas· calql:Jer momento,. enrolarse
comparamos cos axudicados
base do BNG que tamén ·
está en xogo a confÓrmación
neutra supra-formación .
Sapen que·.unha derrota de
asistiron a estas reunións
. ao CDS, de moita m~nor
do panorama político non só
A auséncia de Marfany nas
CP significaria a ruptura ciesta
preeléitorais. _
.
implantación na nosa.nación.
galega, senón tamén estatal.
listas, as conversas do
·
política, deseñada en América ·
A "Operaci(m_Reformista"
Estes xo§an ·coa decepción
Os grupos .españois
.presidente da D·eputación .,
despois do 23:-F, para ~onseguir · víana como perigo paré} o
como maneira de construir,
apreséntanse a ·estes comícios
Coruñesa con Vitorino Nuñez e
unha "democrácia asentada e ·
bipartidismo por isa, uns e
air1da que a história demostre .
como se a un has primárias cara con Cacharro Pardo, a non
~· . forte". O PSOE non pode tirar-~
outros trataron de dinamitala.
tjúe os· fiascos eleitorais e _
o parlamento. estatal se tratase.
condena dos ·
poi a borda toda esta ·montaxe
Suárez que a.inda non é·perigo,
organizativos en vez de unir
Galiza en si, aparte doutras
demócratacristiarios.da lista
por un mero goberno ·
ao tempo que funciona como
· foni:as o que nconsiguen é que
conotacións, só canta para os
·"pirata:'.de Lugo; falan moi ás
autonómico que nada lles
colchón contra os r~formistas,
moitas persoas se "vaian para a
nacionalistas·. Os démais
claras do entendimento preimporta e meños estando no
podia ser atacado máis
-'casa".
·
poder en Madrid. Tratarán, iso/
partidos enfocan a
existente. Esta operación pode
facilm~nte.
~ · .. .
Algun oútro grupo de
confrontación con outr.as miras:
vir avaliada _ademais polos
·
si, de subir escaños para
Mais, para Roca e Garrigues
esquerda nacionalista, como .
·
intentos de Arzallus, o líde·r
·· presentar.como ún aval do labm . os resultados de Coalición
uns para-consolidar o
alguns membros da actual ._
bípartidismo e outros. para tratar
dunha facción do PNV, de · ·
realizado poló Goberr'Jo e.entra!;
G9lega son vitais. Deles vai
· CXTG, permanece espectante,
lanzar unha coalición . ,
pero somente por esta .razón a . depender o futuro .da
de confvormar alternativas de
mostrando como alternativa a
pode. o resultado eleitoral só
democristi.ana a nivel estatal en
sua política no parlamento ·será "operación". Un. .des<?alabro de
· decepción e,, despois, "xa ,
'teria valor en relación á pólítica "· . bu_sca do centm perdido; a
.a mesma que viñeron reializando CG daria .ao t_
raste co proxecto,
veremos".
·
estatal: a criación, larizarnento.
imitación de Roca. Contra
durante a anterior lexislatura: a
o.u ,quedariá t;:m debilitado qu~ ·
Mentres tanto o BNG quer
ou descomposición de ..
~alquer inten~o de .abando!1,º· .,
defensa das. posicións do
posíbeis compañeirosde _v[axe
apresentarse aos eleitores como
alternativas. Gal iza semella un
·xa se sabe, a mellar soluc1on e.
gobe~no . central e unha ·
·
e capital buscarían outras
a única· forza capaz de racha·r ·o
oposición :.que máis era sostén
-campó de fü:<p'erirrientación, _ . ·. ·o poder. .
- opcións con rnáis futuro. A
bipartidismo e de levar unha
. · Uns resultadps non tan
. do Goberno autonómico qua. un existéncia da própria CG veríase
onde os resultados habidos
política de verdadeira oposición
servirán d~ índice para
satisfat~rios como os esp~~ados desgaste. Hai algunhas
· .;
seriamente ameazada.
aos plans de AP e PSOE. A
actuacións vindeiras.
. acelerana a c;lescompos1c1on de
semanas, na entrevista _
incó911ita a respeitO. da frente .
E sen dúbidá a. Coalición
\Coalición Popular e at~ Fraga
González;.Fraga, este ameazou
GG e PCG-MR ·van realizar
nacionalista, á que apoian
Popu'lar quer:i ten -a· papeleta
pensarfa en. abw1donar o . . ··
con marchar-se se a TV seguia
tarnén nestas .eleicións
di'versp.~ organizaoió.ns de ·
li.de~a'.zg.o. ?e.ria' difí.pil bl'.lsca~lle .
coa sua p01ítica de
. unha batalla particular· pota
máis difíciL.A sua a~piración
. esquerda non integradas nel, é
at_?ques,.Felípe Gonzál~z cB'deu, · supremacip. en ,Galiza, pero
céntrase en Gonseguir maioria. e recambio para o 86, pero as1 e
s~ voltar_
án a expulsar aos seus
non polo' interés de presidir a
t~db co capital apoiando -a ·
€ pediulle ao xefe da oposición
tamén moi dentro da própria . deputados do parlamento ou
Xunta, que taníén o hai e até'
outras alternativa·s cara o,90, a
(instituGionalizado precisamente· confrontación que. vive o ·partido
se,' desta vez, non se ·van
económico nos sectores que
irhaxen de CP poderia .
por el) que seguise. Revistas ·
atrever..
·
a nivel estatal. As posicións
apoian a esta.formacián. A ·
parecerse moito a UCD. Fraga
. tan solventes como "Dinero",
duns e outros han se endurecer
Todo vai dependen dos
maiG>ria que pretende C.P. ten
sabe moi ben isto, por iso o seu
téñense afirmado nestes
9u- abrandar, no. inte_nto de ·
resultados destas eleicións·que
que funcionar como ·antídoto _
gran interés persoal nestas
- mesmos pontos. ·
reconstruir o PCE, segundo os
parecen preocüpar moito máis
resultados.
en Madrid que ·na própria Galiza.
·qenfro dá própria .coalición. De
éleición~3 até o ponto de levar
.· ·s· . . . a· de.·sde es· t'·e ponto d. e
nón conseguir o número de
. vários ·meses de campaña,.
O escaño 9onseguido _ou,
escaños suficiente.s para . editando in~l~so, 60 mil ".
. - vi~ta se ·poden é_ntend~r
mellor, regalado graciosamente
A.EYRE
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Os lemas de cada partido nunhas eleicións son sempre clarifi.:.
cadores de algo. En ocasións
non é só o fin principal da orga':.
nización ou o gancho eleitoral o
que se reflexa no slogan. Támén
hai segundas leitura·s, tanto o~
máis ilustrativas que a que se fa1
a primeira vista.

Os lemas ·eleitorais

.

O. ·caéi.
q ue
,· -,
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X UNTOS

O lema do PCG -Federación
Progresista, "Xuntos" ; parece
apontar máis cara un proxecto
futuro que a estas ele.icións propriamente. En lugar de diferenciarse do resto e tratar cie recoller .os resultados das rnovilizacións contra o desmantelamen-·
to industrial, o PCG-FPG parece
querer encamiñar ao s~u· púbfico cara o proxecto Gerardi.sta
desa organización de · hovo. ·
cuño, 6>romovida polo PCE, e na
que converxerian di versos proxectos sociais á esquerda do
PSOE. "Xuritos" é posibelmente
unha chamada á unidade entre
Gerardistas; Discípulos qe Tamames, sectores ecoloxistas e
anti-Otan, nacionalistas moderados etc. Táctica quizá a·levar
a cabo ante as escasas esp·ectativas eleitorais do momento.

·empresario
e coñe·c _
é ré-

molo
pola TV

"A FORZA NECESARIA"
paces de infundilo E:i" merecelo.
campo político no que s~ move
O PSG-EG acudiu á cita cunha
O "agora convén CG", sinala
é vital para unha organización.
certa sobriedade e un lema que
a necesidade -neste momenUnha forza de conotacións máis
a primeira vista vale para cal. to- dun cámbio d_e voto, cara .
diluídas córre o risco de facerse
quera. Non obstante, a intención
a -CG. Seg_undo éles, e o moprescindíbel, o que nos acercados líderes deste partido estaba
ría ao caso anterior. ·
·
·
mento de Glar .a luz ·unha alternaclara: Non valía o vot0 útil, habia
tiva galega con pretensións.Este lema só serve,· ademais,
que votar PSG-EG porque era
para qun sexa O máximo en .~anecesário o nacionalismo mode"INTERESA"
rado e a preséncia dun home , L go. O BNG pode di~er que é·o.
como Camilo Nogueira no Parla- "máis radical, o' máis nacionalis~
ta, o máis á esqueraa. Non. é . . O lema do PSOE, "Interesa'.', pa,,..,,. mento, a única oposición -seportanto facilmente aplicábel a · .· rece en princípio un ~os menos
gundo eles- pasto que non esorganizacións que se situan · ·brillantes. Nun paJs -suposta- .
tab á o Bloque. Este lema ten,
máis cercanas ao centro. "Non
mente outra vez'- con mentalisen embargo, un "pero" ir.npor:.
pases por menos" é: tamén unha
dade de pequenos ·propriet;írios
~ tante. Ao tratar de rebatela, deinon se votaría segundo-as crénxan en· evidéncia a argu111enta- · alusión ao café-café, contra as
alternativas descafeinadas, que
das senón segundo o interés. E
oión máis perigosa que se pode
tan concesións. Vota ou esixe
a expresión dunha .organización
facer na sua contra: cando o
uqha esquerda qu un nacionalis"sen ideoloxia". Non por ca$u~PSG-EG se declara "forza neeemo integral, "non pases por melidade, quizá, o lema lembra un
. sária" é para rebater a idea de
nos".
recente anúncio dun banco. O
que son unha "forza prescindí·que "interesa", o benefício próbel ". O lema elix.ido trata de taprio, seria logo a id~olo~ia que
"GALEGOS,·· FAGAMONOS .
par o piar burato .que pode ter
·subxace neste lema. E unha maunh? organización: ás dúbidas . RESPEITAR"
neira tamén de respostar: á crítisobre a sua própria necesidade
. ca social despois de tres ai:ios .
O· eslogan de ·coalición (3alega,
de existéncia.
"ga1$gos, fagámonos r~speitar;
de governo no .Estado.
A palabra "modernizar" que
por iso nos toman o pelo. Con .
-" NON PASES POR MENOS"
antecede· a "interesa'" parece
esta frase ·cG colócase, en prique pode ser-. G. lema ou unha
meiro lugar como unha organiO lema .do BNG "non pases por
das pautas deste -partido nas
menos", remite, en primeiro ter..: ·zación. netamente galega: "gale.mo á publicidade. Un perfume
gos fagámonos respeitar. .. aote . próximas .eleicións xerais. Seria
oportuno logo ila introd1-.1cindo.
os de fé'.>ra". E qu~n mellar nos
francés, a tecnoloxia alemana,
· Outro elemento significativo é
pode converter nunhas xentes
son produto$ sofisticados que
a bandeira española que acom:.
respeitadas .que un partido burdistinguen. O anunciante pi'de
gués? Para sintoniz~r. outra vez· paña á galega, ocorréncia que
que noR se conforme cunha vulsó .tivo o PSOE. Españolísimos
garidade,_ "non pases por me- -"c.on esa suposta mentalidade
popular lémbrese que o respe"ito . ou non aparte, o PSOE ~ntenta
nos".
lembrar quen manda en Madrid,
Ese. afán de distinción é o qué · ven asociado, desde. esa perspectiva, á dii-eita; os únicos cax<?gahdo cq suposto de que os
. aproveita o · BNG. Distinguir o

"PVR"l .. . PÁSEME ..
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galegas so"n moi dados a "votar
_poder".
"ADIANTE"

AP e o seu "adiante", afirmase
en prim.eiro lugar na mesma_liña,
. xa está,n no gob~rno da X.unta e
queren seguir. "Adiante" non
significa cámbio, senón avanzar ·
a partiFdo ponto no que se está.
Esta é a intención de AP, remitíndonos ademai~, nalgunha
medida, á . noción de progreso_,
de avance, . de modernización.
-· O significádo principal do
"aqiante" parece estar non obs..:
tqnte noutro ponto: Gañando en
Galiza e. "adiante"., gañaremos
as xerais do 86. Lembremos que
a caravana de Fraga ·chamábase
"Fraga-86".
·
Houbo outras variantes sobre
éstes Jemas, pero que non ·cámbian o fundamental.
Dos demais · partidos quizá
pague a pena lembrar os enfrentamentos entre PCG(mr) e PCG
ao tempo que chaman á unidade, así como a do MCG. Este último partido, como acostuma a .
suceder entre alguns · 9os pe-_
quenas _partidos da esquerda,
utiliza a crítica brillante, "ollo ao
piollo, desinfecta o teu voto" ,
pero sen mostrarse como alternativa, dapas as suas escasas
posibilidadés de alcanzar cotas
de .poder.
M.V.

O cacique ainda ·non está en
declive, pero xa emerxe a figura que, quizá, vaia substituiJo. Esa persoa chamada
· político -lembremos que o·
cacique non se definia como
político- pero que tampouco é un líder clásico, senón
unha espécie de empresário
guapo e disposto a ser un
administgrador eficaz en concordáncia cos sectores que
representa.
O novo político non posue
un acerbo irrenunciábel de
princípios, non é un ideólogo,
abóndalle coa ideoloxia do
empresário: o benefício e a fidelidade aos seus intereses.
Nisto si se parece ao cacique, pero, a diferénc:;ia del,
non o coñe.cemos persoal mente senón através da televisión. Ali , no aparato, compensa a frialdade do meio
coa aparición continuada, repetitiva até a saciedade, aparece sempre ás horas de comer, como se tivese confianza, e non hai que ir buscalo á
taberna ou á casa para pedirlle un favor. ·
Fala connosco individ ualmente, como talaba o cacique. Dinos que a solidaridade
e a unión son inúteis ou están
desfasadas. Mándanos ter
paciéncia, pero promete gardar os nasos intereses persoais e, se acaso, reservar~s unha oportunidade· no reparto.
O clientelismo é a nova clave social. Traenna eles, .os
políticos con pinta de empresários modernos. Son algo
menos paternalistas, pero
igoalmente implacábeis..
M.V.

' t
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CeJta-E;larcelona · movili,zou a
. -moita májs· ~ente que todos .os 1
. ,mítins ' q1:1e se cele.brar~n en Vigo .
xuntos. Doutras camp~nas a ~s~a,
os partidos !9ron mes~o redu81.ndo expectativa~ e c,an~ocan. ca?.ª ·
vez menos nos pabellons e- ma1s _
nos cines. A ind,ifér:én~ia ,fa¡ ~s~r~
gos e q~ p~opagand1s.tas of1c1.~1s
fártanse a d1cer que a absten~1on
vaise - -reducir en~ gran medida,·
como a,gachando o m~do a que
catro anos de autonom1a non ser. visen - para anirhar ao p~rsoal e· ·,,,
·convencelo da importáncia do' Estatuto'>
·
·

~-

En realidadé náíi é. de estrañar.
Os supostos líderes políticos non
debaten · nada, . non confrontan
nada, non discuten os progr?m8:s
(case nen os presentan).. Quedan"- .
· se na forma e, dígase b que se
diga, as poses non motivan tanto
como as ideoloxias.
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Estas campañas, tal. e como sé
desenvolven poderian ser comparábeis á pesaxe antes dos combates de boxeo, onde os coritendentes animan o ambiente en base a
ostentosas e sobérbias declaracións antes de subir ao ring. "Non
• me vas durar nen dous _asaltos",
"Voute deixar irrccoñecíbel, bocazas!" dicíase en tempos de Urtain.
Lago resultaba que todo aquilo
era un.ha parafernália e en realidade o combate estaba amañado.
Na campana os · chamados pesos pesados descalifícanse, insúltanse e proclámanse vencedo~es
de antemán, pero todo queda
niso, en quentar o ambiente. Xa
saben o que se berraba afinal -de
aqueles combates: tongo, tongo!

-: . Ná foto superior e na inferior doLis-momentos da violenta carga da -Policia so-· breas xentes c9nvocadas polo BNG, en defensa da liberdade de e~presión ante a pr~ibición da colocación de pancartas eleitorais en Vigo.

As vallas: unha imaxen eta campaña·

¡·

Televisión

distorsións, máxime candó ·se trata de calcular se un partido vaLobter a maioria ·absoluta ou non, ou
se unha ·forza vai consegui-r -un,
dous ou tres escaños. A marxe de
error qué indiéan as próprias encuestas pode cambiar radical·mente as expe-ctativas dunha for-

· "·

.

ma permite, e póderíase dicer que
de "os cóm1:1nistas _galegas vota~
'
mos BNG" facendo caso da deaté lle serven de fundamento, as
A batalla cartelística remiti1..1 en
diférencias _de envoltó~io, pem . núncia presentada polp P,CG.
parte a respeito de ocasións anteponse ,bravi0 cando as diferét1cias
'·
Algo parecido-sucede 1con: PSGriores, é os comerciantes dedicáson máis fondas. A discriminación·
Só a firmeza dos nacionalistas
E~. quen, po.r exemplo, nun ·inquéronse a ·1impar pacientemente as
conseguiu ·por fin, un fallo favorá. rito pµblicado por El .País o pasa- - -da propaganda· naciqnalista ·resulsuas fachadas cada mañá. A -guebel á colocación de pancartas. ·
do dia 1U; non conseguia pontuar - tou patética para un demócrata.
·- ·
'
Houbo que lamentar, iso si, unna
, rra estivo nas televisións e os
sequer en Lugo pe.ro obtiña case
cárga · polidal que durou média
agrávios foron dos que fán época.
un diputado én Ourense, cando é . -E·n Lugo, ·en Vigo, en Cangas .. · as
z_a minoritária. -~ . • ·
pancartas do BNG' eran retiradas
hora ao non ·retroceder os maniCada meio arrimouse ao seu- prosabido que _nestas _províncias· tector e os televidentes· con cualionde PSG-EG obtén uns resulta- . ·polos bombeiros · e póla .Policia · · festantes e uri detido, Enrique
Como din os ingleses: hai menMunicipal, - mentres as doutros
Viéitez, mallado _cun ofício polos
dades críticas. non tiveron que fados- moi semellantes~ ,ter-ia que
tiras, gr.andes mentiras e estadísti;partidos ou . panc·artas simple9- · membros dwri furgón policial. A
cer esforzos-para descobrir o pasmultiplicar os votos d\5 anteriores
cas: Vostedes xulguen a que cate. i'nent~ ~ pu3!i?itá~ias -PE:~manecian
·noiw:-. da . detenCión visit.ou ' ao fo~
tel.
goria p~rtenc;e dicer que o CDS, _ convocatóíias por ·d~z e esperar a
.1
.nos, seus s1t1os-. ~s: militantes q~
rense para consultar- un ha pe_q l!e·que, a l~i D'Hondt lle fose favorasen caciques ". sen influéncias e
B.NG Jor~.i;i ~dent1f1ca_9os po.la polina hemorráxia brucal e ainda -tivo
En xeral, e pouazóns que xa se
bel parµ obter escaño.
cuns candidatos . que son uns p
. c1a e s,ol1c1to~sel!e permiso incluso: , - tres . dias para facer propag(!nda
mencionan neutro lugar deste peerfeitos descoñecidos, vai obter
p~ra pegar tiras de papel nos bu~ - . no .cárcere de Vigo.
riódico, quen levou toda a ~ten
lntoleráncia
tantos votos como CG que ten
z9ns;
·
·
ción dos me.ios de comunicación
115 alcaldes e máis de mil conce- ·
foron os visitantes . .Os poi íticos
·Retallos
, llais ademais, dunha dúcia ·de de- ... A into.leráncia tamén asom·ou - a
-. .,,A~~iJPG~ ciei~ou legai'mente d~
estatais, face.ndo valer.a suq. fama"
orella nesta cµmpaña: A polémica _._ ser cor.rn;mista ··pO[ uns .dias ao
putaclos. Haberá que perguntarllé
ocuparon gran parte dos espápro.ibir a Xunta- Eleitoral qs catteis - 0• o resto. da actualidade protaQoni- r
ao PSQE polo seu· interés en po- ' que . o BNG sofr.eu .. co ' galló das
cios, talaron dos seus problemas
zouno o bus "Fraga-86'~, nome ·
pancartas demostrou que o sistefirmados .por este par:fido co texto
tenciar ao CDS e a AP ¡?ofo seu
e marcaron as tácticas a seguir na
moi indicativo de por ónde van os ·
sucursal.
tirós da campaña e q1:1e levaba e11tre o s@u séquito nada menos que
.A s curiosidades chegaron áo
a Mis Galiia, quen declarotJ dés-·
birlibirloque no ..telediario -éstatal,
poís q(!e ela en nengun momento.
· concretamente no apartado deno. se séntira manipulada. González
minado ''Punto y aparteJ'. 'Por orLaxe empezou a ser coñecido
. como ·~se que sai tanto na televiden de menor a rnaior apareceron
os ·líderes do PGG, BNG, PSG- '
sión".- Camilo Nogueira dixo que
EG, CDS, CG,..PSOE e AP . .Obsérestaba contento de ser tan coñevese que os tres deputados do
ddo. mentres falaba cos clientes
BNG serviron meno·s que o único
dun mercado vigués. A anos 1uz
·de PSG-EG. E · ainda mais arriba
desta or'ganiiaGión, Alfredo Suá- ..
quedou o Cl2>S que noñ ten nen·rez Canal, do BNG, afirmaba que
gun.
se p. mo9ernización· qu~ . pr~mete
Q PSQE 1a resultar como O· 'cám· Ao CDS outorgár0nselfe· os esbio', aqui yoltarf amos ao direito de
pácios' en funciófl dQs seu:s depupernada. Hoxe o' BNG non é so·tados ..én Madrid e mei::eééu · ca:se
fnente o único 'que defende a autanta coberh:ira televis:iva como so ·
todeterminación, · senón que .se.grarídes. Non tivo á mesma sorte
está quedando el só. con todo o
o PCG" que tamén tél! deputados
· campo do progresismo avanzado,
e máis que por méritos próprios-,
- en' .J1.¿1~~rid.-. ·
., . ·
\.
por deserción dos demais. .
· lnquér'itos
Tocia a campaña foi observada _
UA editorial dunhas. semanas atrás
por 150 x9rnalistas chegados de
. neste mesmo · periódico, indicabq, ...
·
f ór~ de Galiza.
· que os· inquéritós eleitor,ais · h_abi,a · ·
. , Os dous partidos ' grandes gas- ..
·que enténdelos máis como unha· ..
tarón, segundo certas - estimafo~ma .de pror:>agarída. ·que ·como , ·
. . cións, uns 2.000 millóns na c9ml;Jt'i ihdicq_tlv9 de voto.
·
-.;:..~
. paña. Lembi:emos que a Lei Elei- .
. -ro
toral limita a cifra· m!áxirna .a inves: .r Ú.nha mostra··dé mll indivíd.uós. i2
tir .l?ºr cada pártido a 192 millóns.
enr 'Gáil:za~ .cón.-1anlos tlUcléos .. dé c'.3:
povoaciqn - d~ - 'tan-"-variábeis .ca- ·ffi
M.V:
(ac~erístU'.:aS, "préstase a múltiples X
e!l fundir a CG.
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O 24 de novembro tes ciue éúmPrir coa tú.a t~rra e ·· ' ·: ·
cos teus, con.tódolos -teus.de&_exos-e esperanzas, .coas túas·· _· ·
arelas ecoas túas opinións,·coa túa historía e·Có teu 1futuro~ . · ·
· _ó 24 de novembro tes que-"darlle atúa voz. .á i.err~\ , -.
que tanto che de,u, ·tes que chi-lo teu apoio .ós que .Perisan ·
,
· coma ti.·, ·
O 24 de novembro,
cumpre coa túa Galicia.

me:
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·Catre- ános .de .autOnonlia

'
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Velaí as contas

significativo que moitas conse. llarias non · soubesen gastar os
seus· presupostos, -. dando unha
idea da ineficácia e da aus'énda .
de xestión. · Todo istcf pi;>r m$is
que . o PSOE c;iesde . o Gob,erno
central. sempre l_le· escatimase a
Gal iza .as transferéncias ., qUé ·
· realmente lle correspondían, po- dendo citar cómo ·colofón o últi: mo recorte dun tércio do presu.posto, o que significa para moi. · · tos que .,.a aútónomia quedou
atada de pes e máns: "Perdeuse ·
' a autonomiá financeira que o ·_
mes1J10 que dicer que se"perdeu
tamén
política"' afirmaron
consell~iros e comen;taristas da
direita.

· ; Até hai cat(o anos seguro que
moitos galegas rion pensaran
nunca onde estaba o póder que
os ·oprimiá Para. eles per'sonificábase nunha persoa non ronxani:i:, .representante da administración. Coa chegada da aut.onomia tivo un ponto de referéncia -as referéncias sori moitas - ·
veces imprescindíbeis-:- come- .
zando a barallarse :a posibfüdade de ·tal ou cal cuestión segun·Nunca ho~b~- un pro~ .
do dependese de Madrid ou <;Ja
· grama de. Goberri~.
Xunta. Pudo comprobar que,
( "as causa~ de sempre podíanse '
~
: As obras, a sua máxi- ·
arranxar en Galiza'1 , pero cando
viñan os "grandes problemas"
ma -xestión? ,ainda. que
nas liñas básicas era Madrid, o
no ParlalJlento ós. acu' Goberno Español, quen tiña o
poder. .
catro
saron de. levar
Repetiullo a Xunta en temqs
por cento.
como Astano, Asean, os vertimentos ·. radiactivos, en temas
. sanitários ...
"A autonomía é unha DeputaA forma de contratar as obras
ción meirande, ' non é asi?", per-·
tamén foi denúnciada en máis
·guntábame un paisano o outro
dunha ocasión. No m~smo pq.rdia mentres facíamos un rnalamento chegouse a acusar ao
gosto.
. conselleiro Carreño Maribona
Supoño que moi poucos gale.(que por certo non se presenta
gos se Gren iso de "gobernamos
ás eléicións) .de levar o 4 por ·
nós a nosa terra", e isa que o
centó de todas as obras realiza- · \
N'a polémica inauguración do transbordador Monc;ao:.Salvaterra'o Conselleiro:Carreño mostra a .
eco da sesións .parlamentáriassua documentación.
.
· .
·
· ..
·
· · · · ,·
das po.lo seu departam_
ento.
·\ , .
foi moi escaso, senón poderian
Pero
onde
.a
Administración
e
_
xado
que
as
consellarias
·estacomprobar como unha e outra
.. feriu ' paga~ mensuaimerité,· .nun--' ·
o Rresidente da Xuota desp~e
rían en Compostela; pois ben,
vez se facia mención á falta de
ha decisión inéomprensíbel d_esgaron máis e. mellor actividade
catro anos despois ·ainda hai
competéncias, por parte do GoConsel(erias
noli
gastade a-óptica d_
a boa- ~estión.
.
foi nas -inaugura.cións: Podese
berno, OL! cando se trataba de _ consellaria~ que_permane9en en
E se o tema das sedes foi fordicer que non houbo diq. en que
A Coruña. E máis, ?OS funcionálexislar; alá estan tamén a "voz
temente · contestado -ao tempo -ron o -seu presuposto
·Fernández Albor ou algun con- .
rios da cidade herculina transsocialista"· para ~ deslindar os
que se puxo d~ mC!nifesfo. qu_e .- por· que ·noQ,_ sabian en
selleiro, inaugrasen, presidisen
. pórtanos en autobu_? e .g·rátis: · .. as protestas dun Alcalde como -:
campos e dicer que isa non ·era
ou se fixesen ·presenbtes nalgun
A Présidéncia da Xunta ainda- - o de A Coruña podian face·r incapacidade da comunidadé auqué. ·
acto. ·Esta foi a forma coa que
está de prestado
Raxoi, e. O·.
tónoma.
cumprir as léis, o tema d~. fun· ' "quixerón demostrarlle ao poyo ·
Parlamento en Fonseca; sede ,_
cionáriós e o seu enchufismo foi '
que hai autonomia".
do reitorado da Universidade: .
o verdadeiro ·talón d~ · Aquiles da· -. personal de ÁTG (e o que é pior,
coñsellarias
estiveron
dise.As
Administradón
CP.
se§ue
.
a
fl;!ncionar),
.despois
Unha : autonomía mui sui ge:
"A · autonohiia é ·unha
minadas até días antes do coSegundo se fixeron. outros . . dunha espétie de oposición toheris polo que parece, pois que
mezÓ.
da
campaña
eleitoral
por
Deputación . máis g~an
· mapas (sanitário, escolar) tamén ·
talmente vexatória ·-que tivo que
o Presidente afirmolJ' en máis
distintos edifícios de Compostese podériá facer un onde se . $er anulada (tampouco pasou
dunha ocasión, con motivo dos ·
de~ non é así?
la, cuns alugueres (algún de 2 ·
nada).
.
asentase .aos ·traballadores da
actos .antes citados, que "eu : .
millons de pesetas ao mes) que . Xunta p·ola . '~uá procedéncia . ..
No ·capítulo de: obr-as,. que foi ·
non so~ político:'.. Un_presidente . ·
" permitían estes ano~ comprar
no que ultirJlamente a Xtmta Jai
.Pondo .a conselleiros· e airféctoque non fói,-eapaZ- de subir ao .
os locais en ·propriedáde. Pero
res xerais com·o · centro,- veríamáis fincapé; no último ano. as . estrado parlamentário máis que
Pero a autonomía como
~mos ·que· os : trabalJa_dores se - : re~lizacións foron abondantes
nome, comó siegan, (como rea- / non, o Goberno autónomo pre. en once oca~ións en catro anos, . agrupaban por . áreas .xeográfi- ,. pero non basta traballá.r, ·senó~
lidade?), está aí desde hai catro
· contando co dia da investidura,
cas en tomo ·dele.s. A coincidén- · gue hai que facelo ben. Asi, é
·anos. Ainda existen tamén as
que un dia -. se fixo o enfadado
FixE!ron leis
que non · cia de apelidos. seria outr.a boa moi cuestionábel esta política · . como
deputacións e organismos do
un nena pequená. Un
Goberno Central que non debePresidente e un goberno que
cumpliron e deixaron ,forma de comprobar un eriGhU-.:,_ de -obras, realizada maiormente
· fismo que ·chegou a.o seu ponto . en concellos onde AP- está /no
·- non presentaron· en catro anos
rian ter nengunha función xa
de facer -leis
_que
álxido cando interin·os qúe ·sus- . goberno ou máis tendente á gaque son competéncias da Ad~i
máis mínimo programa polítipenderan as probas pasaron a · lería. que a resolver os J?roblenistración autonómica: criouse
co. Uh Presidente e un Gol:iereran
..,
imprescindíbeis
·
rnas reais.
· . .· ··
ser fixos por .lei. Ninguén dimitiu'
unha nova administración, pero
~ no, en fin 1 qu.~ afirmaron unha e ·
nen s~ c;iepuraron responsabili. Pero, ademais, non. hai que
non se desmantelou a anterior.
· outra vez que querían, eran "o
para. a mesma autonodades.
i]irar ·só o que se .fixo; senón o .
Esta é a primeira e gran tacha·
Presidente do Goberno de to-.:
mia~ ·
O deo tamén füncionou de
~ue se pudo facer é non se rea..:
da autonomía.
·
dos. os galegos" e. que despois
liz.ou. Partindo disto é altamente
forma directa na contratación do
A desorganización administradespedían ·do Plan. Marisqyeiro
tiva hai que unir a ineficác;ia e
. a un tr:abállador por ser do "BloI
.•
desinterés .políUco por reorgani- ·
que"~ que discriminaban · na enzar o_noso espácio xeográfico.
traga , de subvencións-prémios
ao · úAico · meio de información ·
Prevalecen as provincias, non , ·
se fixan as -comarcas ..:- todo sexeral .- inteiramente en galego;
g ue igual até no marco .físico. _·
que discriminaban tamén aos
Leis esenciais P,ara uriha anpe·quen_bs empresários que surdadura de"scentral~zada e acor- ,,
ten á administración autonómica
de coas necesidades dos admiao non pagarllés ~n moitos meses, anos, as pequenas . factunistrados non se quieren pór en
ras, mentres as grandes empremarcha nestes catro anos.
sa.s si que cobran pontualniente-:
Ditaronse, si, leis como a de
Normalización Lingüí_stica, con- Un Goberno que -entrou en
testada polós naCionali.stas, _ e
. "crise" e ·que tivo unha remoderecorrida polo Goberno central
lación imposta desde Madrid
(adeníais desta o Parlamento
·coa saida de Mella Vi llar, ·o- que ..
aprobou outras leis tais como a
propic iara a autoría de doLJs lide "Limitadón.s á Pr.opriedade .
bros · básicos "O Libro Branca
nas Estradas non Esta:tais"; de .
da Reconversión Naval" e·-o "Li"Recoñeciménto de .Galeguidabro Verde": referente á enérxia.
de''., "Lei de \ur:idació'ns de inte'° .
· Fraga,· máis que planear sobre a
rés galego", "Lei de ' san i ~fade
Xunta, mandaba e ord~naba , có
· escolar". a · "Lei de Valedor do
que as decisións importantes
. _-Pov,o." -que nbn foi. elixido. por _
seguíronse tomando desde Ma.:.
máis que se ci.Jmpljran 9s plq;
drid e a_daptándoas · aos ·pactos
. i:os-, a "Lei de .Símbolos",.e ás
goberno-Oposición que · facian
refe(entes á "'C9rnpañia' de flá-. · ~
en España.
'"'
·
dio T'ªlevisión Gp.li~a" ', sen dúbi- '"·· . ~
Nestes catro anos fíxóse ta..: ·
da á resolución máis meritdria)'. · · ;;;¡:
· mén popular un berro nas distinTa~éí), claro ·. está, . e co_
rrfo
E
tas concentr:acións: "A Xunta de
prim~iras · fi}\eron a-. "l.ei da
.':li>·
Albor; no cortello
mell6r". .
,, está
.
~ Sede" e · a de "Regulación . da
o
, '. O 'policia 8QViad~ polo G~berno Civil mostra o SeU carné: "M~nda o E~do"" '
cXunta e do seu J?resi.dente".
B. LAXE
· . Na "Lei de~, Sede" quedaba ti,, ·, - · '· - ··
·
· •
... . · ·
· ·
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Virada a estribOr de
González Laxe
, Habia unha vez un país de cegos e o torto .era o Rei.
Habia, doutra, un pa~ pe$queiro no que case non . ·
habia ·nada escrito sobre a tal actividade e un fato :de
·
tortos eran pouco menos que os semideuses,
sobretodo entre os progresistas. Habia uns
semideuses que se apelidan Pardellas, Quiroga
.·uunior), Landín e outro, o que agora quer entrar no
· posto de Xúpiter lovis, qüe se apelidaba González . .
Aindase apelida asi, pero agora ten máis de Laxe que
_
'
,
de Gor;izález.

148 e, 1, roáis 5 entre 25-56
· TRB; en Noia; ~96, . p9sibel;mente qedicadas
mar:isqueo
e ás nasas, de xeito misturado
e por tempadas, e neri9unha
.d a outra categoria. Podenarrios .
seguir asi, Axudat:itia a Axu. dantia. e veríamos que· a mei- - _
rancie parte da · frota é · desta · =~:
caste. E en doce anos· a cousa
.
cambiou. cara á feitura ae barcos niáis pequechos aintta. No
total de Galiza, os barcos menores de 20 TRB erar:i. 3737, os
O fato de semideuses escrede entre 20 e 25, 49 e ehtre 25
bian e escrebian, constituían a ·
.e 50, _175.
. ._
equipa Trasrt:iallo, con alguns
· Con todo este panorama¡ ao .
,. máis e andaban a militar nun .
PSOE só se lle ocorr.e fixarsepartido socíalista desta terra,
no p'n:>blema biolóxico, ·1ogo no
sen , sucedáneo, dirixido polo
problema .económico e, afina!,
maxistério dun home que non
no problema social. Non eran
tiña nada de neno nen 'de se'mi·estas· as.}eses de . Fernando 'l.
~eus, nen tampouco -moito
·González no 1976, ·cando si namenos- de torta,· un tal Bei. Jaba que para a mellor. da· pes- :
ras. Os semideuses andaban
caria .g alega eran necesárias,
polos 22. anos e publicabani .
entre outras coúsas, estabele-.
causas, libros, arrt:igos na. prer:icer ·un préCio. mínimo de garansa "vermella e separatista" (A
tía, que ai11da non hai, nen .tamNOSA TERRA). Medraban, mepouc9, obviamente, a sua revidraban, en sentido físico.
. ,
sión; ~ tamén segue ó sistema de
Un deles, o González, chesubasta para as. vendas, nen
.
gou a un cargo, Director X~ral
' · tampouéo os mariñeiros . conde Pesca coa Pre-autono,,,ia,
. tr9lan as importacions, .pero si
do que. lego saiu de acorde
_lglesi8' Corral- e Ant6nio Ros6nr dous d0s m•iores tremfu1181 da polltica 91-·
-o capital ,(velai a sardiña ,perua-.
coas consignas políticas do
·leg_a; amda que hai outros ~ue~ con moitos ménos anos, non se quedan atrú. .
na in).(admdo o mercad0 · da
partido novo no que militaba, ó
.
coRserva),a fixación - de · topes
PSOE. Alguns dos outros che. de p~sca tampou.co se ' f1xo,
garon a cobrar o fólio a 33.000
tempo sen pasar de proxecto a
· · SUAREZ
pois que o peixe subiria .depré:realidade 11 •
pesetas por facer un infor'm e
cio e novámente· as conservei"-..•a construción dun sindicato
para o Conselleiro Baldomero
ras, donas e señoras, sairian
Adolfo Suárez, que hoxe quere
único que todos andan a propor
Fernández, segundo se pode
0s
votos
galegos
en
-conseguir
de
perxudicadas.
Mais
o
belido
como obxectivo estratéxico, nos
volvimento da. pesca · costeira"
comprobar nunha reportaxe
base ao seu· carisma. persoal, entodo, : o. realr:nente fermóso era
propómolo como obxectivo a
publicada no 1981 neste mesgalega, mais si na soluc:;ión: ,
·
á
marte
de
Francisco
·
viáballe
da
x.
u
qilación
aos
·so·
anos.
o
.
Cl!rto ~,raza. Alguén non -anda
mo semanário e da autoria do
Fral)co · un elocuente .telegrama á
lsto non merec,e nen ·resposta ·
atinado .
-·-;
O Cámbio.firmante. As raigames, a loita
viúva: .,.
neh
-lembrarlle
ao
señor
Gonzáos partidos · españolistas "só
pola dignificación da pesca, xa
'
~A Doña Carmen Polo Martínezlez que mil'ita no partido "O" . .
como cuestión tádica defenden o
lso do cámliio,' debeu -notala:
'estaban esquecidas: entre os
Valdés, viúva do Xeneralísimo
T;:impóuco irnos f?lar de ca,ndo
sindiq:.tto único e galega cando se
Nunha entrevista publicada
cartas e o medre político, pa· -Franco: Señora, facemos compropropuña
a
supresión
da
xuris..,,,
ven
forzados a facelo".
polo periódico "5 Di as", o se- sou o dia e a romaria.
miso de honor de re.speitar e de- di'c ión militar na pesca. · Non é
"Ternos, pois, que tamén en Ga"Quien te ha visto y quien te
~or G9nzále:z_.indicaba que era
fender o legado históricó do séu
preciso. '
.
. · · ·1 · •
liza, nos gaste ou non, a pluralidave, y sombra de lo que fuis1mpos1bel negociar con 80 re- .
· e.sposo''.. Como para érer nas suas
de (sindical) é un feito". Nós non
te", meu rei. Daquelas épocas
presentantes da pesca á vez,
. _palabras e no ~eu honor.
podemos modificalo (expresa en
-,Os de~trutores
' que teria que ser :interlocutora
nas que escrebíades a desta· síntese o que lle segue).
·
válica unha única _gran patrollo, nas que González e Parde. FRAGA
"Galeguic;iade: é esta outra conFernando' Gonzál~z acusaba
llas (de Bias, por certo) criticánal, tanto para os temas do ina, Vítor Moro, ex-=subsecretário ·
.Fraga dicia ·nu_
nha enfrevista publidioión .que, salvo as organizacións
bades. a posíbel entrada na ·
greso na CEE como r,ara enda ING, hon cumpre nenguhha das
CEE pólas repercusións tan netenderse "entre nós' (entre · de Pesca coa Ucp-de ter pedi- -~ ·cada
por
l:ln
.
xornal
galega
en
centrais
que operan en Galiza.
do o box irlandés-para os bareles, claro).
·
, ·· -. ·
•
gativas que ia fraer para a pes1_98J. "Hai persoas que po<;len· te-Mais.'.. a galeguización dos sirídicos galegas e bascas. Este re- ·
Velai algunhas das causas
ca . galega e~ , xeral (e contándo
met que se lles·recorde a sua concatos de obediéncia española irapticaba aos poucos dias e si na..: ·
as 1mportac1ons, agora .delibenas que cambioü, a pior, o Ferduta de calquer época anterior... A - _ se pFoducindo, queira ou non queilapa que .no Galadeiro , irlandés .
nando González: de pedir un'
radamente
esquecidas por
min', pers'oalrriente, o pasado paréra - a sua dirección, segundo ; se
non se· deixou de man nengun..
vós).
·
·
précio mínimo parn a sardiña
cerne unha .peza importante do
vaia sensibilizando o país nesa
direi.to- e que .isto i:ien 'se conde 15,75 ~ peseta$, ao abeiro
O seu pensamento, o do se, m~u activG>._ Creo que no meu ·caso . problemaátic~i.: (...) De todos xeitémplaba no · acordo-.m arco do ·
t · · d' ·
· ·r
demostrnuse que o pasad9 cando · t
dun 'estudo da Or_ganización.
ñor gonzález, ficou . para s"emestá libre dé' tachas é un activo. E
os, as cen ra1s sin icais existenTratado ·de Adesión á--CEE e ·
pre reflexado. Se faeia as coúSindical de A Coruna, admite
tes receberán o definitivo empu. qu~ · can~o el deiXOu o cargo, ·
persoalmente ·non · renuncief nen · rrón para a sua galeguización, in~
·caladamente que no 1985, dez
s~~ científicamente daquela e
en Xane1ro da 1979, -estaba. · ·
re:munciarei·, ne,n me dediquei 'Cl~sq a =nivel , orgánico, con ·cal:, ar:ms -despois e cando :o gasód1c1a que a entrada na CEE ia
toda. a frota do estado faeri<Úi2'
como outro;s-;, a fac~r pesapár~- . . quer forma de autogobe,rno para
ser p~rxudicial, só. ten, agora,
leo xa ·p asou de 5 pesetas/litro
·._ dq ,é non habia barc'<:Js·parados :
ce~ fotograf1as De~ocrata,_ gale- - Galiza. t-Jese intre teremos sindicaduas respostas: que ·agora ad-·
a · éase 40,_ subvenéionado, o .
por falta ·de ·licéncias. _ - gwsta ... de too a a.;.v1da, por 1so re- .- tos gal egos".
mite a entrada sen argumentos
,FROMM indique de ~ ·précio
· Non se trata de".' defender a
corre ao "Pacto , Constitucional"
"Sindicato asambleário: ... mencientíficos e só respóstando
"orientativo" a Ga'ntidade - dé
Vítor Moro, persoa que sefTlpre
para que non ".i:ie . sague . nada do
tres a pluralidade ·(sindical) éxista ·
· aos intereses do gran capital,
22,50 pesetas., e is0 que c0í.1eu·.
anqou .comprometida -eoa po~.. . ·
anterionio 77 da sua vi~a. ..
·
no sector X no que convivan tres
, _
ou que xa cjaquelé1 ·era un tar:.
o p~r:tó ,-de Vigo, -que non- ~ ·o te_nci,ación .dos grandesr arma- ~--,...
ou catre sindicatos, qué asamblea
/ ~ante e dun home asi podemos ·
IL!!;lªr ·no quE¡l. mellar pre~en:tm, :!'.º
decide ante un 'conflito?"
·
esper::ar calquer cousa. .
·.
c100. ten o pe1xe... - ' .:'--"' . _ . ~~:m~s. e.r;iéótfrindo istó nas mi-.. .
~O.SON
"Se o PSG quer ser un partido
"E necesario facér un.ha '"or- . gallas que lles · daba· aos pé:quenos, . pern '«::veas , adminis- .
revolucionário, ten que ser un parPc;>tencua e .esforzo de pes~a
. c- ganizaclón que trate de ~def.en.:
Aritónió ·Rosón antes de sair elixitido obreiro. (...) O PSG ten, pois,
tracións .posteriores .a éousa
"A tendénci.a · normal ·duntia
der as nosas: inquedánzas
do . Presidente do' Pa~lamento: "se '
que montar unha central sindical
da$ l.icéncias -·vai a menos:
pescaria en deserivoilvemento
eu · son Presidente do Par~aménto
q~e. expoña entre· todos c:is maou optar por unha das existentes
mesmamente con Gónzález
é o medre_ da poténcia d~ F.-esa _mi~a aspiraCión máxima seria ser
nneir9~ ... ga!egos as posíbeis
e ~aleguizala".
Laxe no Mi~istério, a _frota .que
presidente de todos e para todos".
. ca. A partir dun certo nive , ou
soluc1ons para unha pLanifiGa.'A caréncia de meios (para monRe.sea .E?_n a_
g uas portuguesas , .. ·
Lego expulsa~ia a tres deputados.
ben 'os stocks comezan a dar
cion ~a p~scar.ia galega. · Esta
tarmos unha central os do PSG) léva1 ser- paralizada e a ~o . porto
sinais de esgotarriento, ou ben
C?rnarnzac1on ten qµe ser autenvanos ,a optar entre as opcións
de Mann, que aridabá "aop
GARCIA ~ABELL
os mercados das sinais de satrcamente. gal~ga, para a de-::
existentes".
·
-·
éliá"'- nesas .e nas n0sas- ágüas, .
turación" .' Eis parte dun artigo .
tensa dos nosos intereses". No _
Garcfa .Sabell (carta referind.ose
"'CCOO: sindicato burocratiza·sofre'.a paralización case total.
. ' libro citado máis arriba, . esta
publicado en Peche Maritime
do, correa de trarismisión do PC".
"Aldra!(e" ' do Estatuto de Awtonoreferente ás pescaria·s' no Xaera outra das teses que manti- - _ . A prG5blemafica ~specífica · émia) "E temp0 de 'dicer: nqn ' é q 4e
"" 'UGT: sindicato socialista, caque mentres Vítor: Moró -. foi
pón. González recollia este texña. Co seu paso ao autonomisnon oos ·entendades. E' ~ue" non· ·· rrea dé transmisión ao PSOE. A
to no seu libro . "Estrutur.a da
mo, a organización autentica-.... - · :se~pre o def~nsor ,do grar)pe .
quered'es entendernos. E fem¡Jo
UC?T : é hoxe P'?r . hoxe · o inimigo
capital :en todo o relacionado
Pesca costeira galega" . (Ed.
mente galega esta-.substituída
-de dicer: non é que non sexamos r. pnnc1p·a1 do ~oc1ahsmo galega. De .
co mundo da .pesca, Fernando
Galaxia; . 1976). Como solupol;:i competénCia do' Governo
un problema' e unha realidadé. · ¡; - . .implantarse .con . forza , a UGT •. , o
Go~.z~lez 'erá UIJ. que viña do
oións · á~ distintas prob!emátiautónomo na pesca até unt:ia
que mentides. Mentide.s com'o · PSOE pasa~~ !3 ser tamen a opc1on
·soc1al1smo riaciorialista e tiña a
cas (ba1xa de xaravais, babea
· milla, pola competéncia dos
. tramposos. Mentides coma · cana-·
para C?~ soc1al1st_as ga!egos, coque
má conéiéncia de ·facelo tan á
de précios apesar das poucás
militares da Mariña na vixilán~
Jlas".
- l
~
a opc1on ·que_n~s _(P_SG) repre9~nvista como Vítor Moro. Mellor
capturas) propuña a limitación
_cia pesqueira . e pola dÓ
:
Hoxe
García
·$abell
está
·cosque
t.amos,
dt:¡~ soc::1?hsmo concebido
acusando a. este, lavando a
de tonelaxe, de número de emFROMM na comercialización
el homeou "tramposos~' e "cána~
desde Gahi~, · ina parar ao saco
própria · ·má · condéncia, '"que
barcacións, construción prévio.
llas".
· ··
·
·
· ··
dos bons propósitos·".
..
das . espécies: E en tres anos
aplicar áquela progi:amacióri .de
· ·' ·
( ":ING.: -sindicato nacionalista,-co-_
desguace e a defer.:isa de pesde poder do PSOE ainda non
non hai tantos anos. A concica eumétrica, isto .é, tendo en
' -CEFÉ
rr~:;i .de transmisión da 'UPG".
fbron capaces de desfachar, ·
deAda vese ·agora, ou mesmo
· - "USO: sindicato socialista, autocarita . a existéncia dos recurdun plumazo, o centro militar
cando o- ucedista lle desexaba
sos, das tallas, dos. medres dos
. sobre os contratos de embarCeferin.o Díaz, 0 "intelixente pro- : · · x~stionári o, con-· voc:8ción. ~~- ,(...)
os meirandes éxit0s pesquei-.
exemplares, as idades e a reque que se realiza nas Comantayoz . do grupo , parlamentário ~ ~n~n s~r· correa. de trans~1s1on! de
.
·
ros.
Rrodución e calculando o esdáncias Axudantias da Marjña . .
PSOE" '(segundo La Voz do 14~ln!;Juen ~ (~ ..). O~_ derrade1ros datos
As ·vellas belas ideas desa-·
forzo que se pode ·facer.· Ao
11-~5), es'crebia en documento· _ 1nd1can que, esta q, m€1drar con forCon Fernando González, a
pareceren d~ meo.te do candiAdministración Pesqueira Eld
mesmo tempo propugnaba
. remitido é~n c.~rta aó Sécreta~io ~. z8::; · · ;~
, .
dato do P-SOE. E que, ,91aro, ·
de · Orgamzac1on do- .SPG con · . , Cp!Tlo .. non . tei:n0~. ,os me1os
unha comercialización racional
Governo español decide que
agora esquecemos aquilo de
data 14-4-1977:' _ ·
· par~ ~ontar .. un s1ntj1cato. gal~!;!º
os barcos de menos de 20 Toc~a. existéncia duns -~n~resos
· (
. soc1al1stá (.::), optemos por .un sinque "a crise_ (pesqueira) que
m1rnmos para os maznne1ros e
neladas de Rexisto Bruto exer.. '"Creo que a· riosa liña sindical
dicato socialista que rjon· p0de .ser
padece o ámbito das pese.arras
a eliminación da comercializacerán só a sua actividade até' está-desfasada. (O PSG abógaba .· outro que . USQ, sob pena .de po·é produto da irracional prática
ción através de subastas á baifinais do 1988. Tomemos, dou~
. polo SOG-ING).
"
·.
tenciar ao inimigo PSOE". " -.
e·funcionamento das formas de
xa, polo aquel d;:i léi da .oferta
trª' -volta,. o libro de marras: en
"As tres grandes centrais a n-i- "[)ira_?e· qué·'· nQ5· pasamos· ao
produción ·capitalistél; axudada
e a demanda.
Viveiro habia, -no 1973, 175 emvel
de
Estado
'son
as
que
cóntan
campo españoleiro. Mais ... o pavo
pola, mesmo para elas, incobarcacións desta caste e duas
. As cousas par~cen q~e cam·hoxe por hoxe ••• no noso país".. . non entendé 'de subtilezas dese
rrecta política · pesqueira cdebiaron no . seu caletre. Quizá
emre 20 e 25 toneladas ..Sinto.:.
"O SOG, integrado. agora na
Calibre. O pavo precis~· menos
senvolv1da polo Governo". •
·
non no~ plantexamentos de
mático. En Sada, 58 e 5; nA
ING, deixou pasar demasiaáa
ideoloxi~ - ~ máis ·traba!lo":
,base, na idea clave de· desenCoruña, 121 e 3; en Cbrme,
X. CU~RAS ~l)A
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cións comercias entre Ga1iza e ·
Portugal.
BLOQUE
NACIONALISTA .
GAL EGO
.
1.- A pesar de ser esta unha cuestión ~ posteriori, entendemos
. que as demáis forzas que concorren ás eleicións están nas antípodas · do programa eléitoral do
B.NG, esto é nengun deles recoñece .o exércício do Direito...de .
A'utodeterminación e a loita, a
prol da Sobernaia Nacional eri
tod0s os eidos. Pois, con prógramas antagónicqs non exi~e posibilidade de pactos, 0..:Blaqile Nacionai~ Ga1eQo l!On pode avalar nengtinha outra alternativa
que non sexa- realmente naciona. listt.
.
2.- No seu momento os nosos
· deputados votaron en cont:ia do
Regulamento porque representaba unha "caza" do naci'onalisAs preguntas que se detal'lan no .cadro -foron feitas aos
mo como despois se compr.obou.
partidos que actuali:nente ostentan rep·res.entaci'ón
Compre .lembrar que alguns parno Parl(;lmento galego. Alianza Popular, PSOE, e
tidos votaron favorabelmente o
Regulai:nentQ para mostrar inCoalición Galega nori respostaron. Publ ícanse, lago, as
, coeréncia a hora efectiva da
de aquelas organizacións q-Ue enviar9n as suas respostas:
expulsión. - Evidentemente esta- ,
Partido Comunjsta de .Galicié;I, Bloque Nacionalista
mos polá elaboración dun novo
Galega e Partido Socialista Galego-E~querdaGalega1.
Regulamento que s~xa demoe que permita a libertada
PARTIDO
rente, para cumplir os seus ob-. crático
de expresión das distintas posi~ COMUNISTA DE GALICIA
xectiv.os e, por suposto, que secións· poi íticas. ,
xan de: urxente reindustrializaAinda rriáis se _o povo galego ·
O PCG non vai ter a maioria peción, e -non de reconversión.
escolle a setenta e un parlamenro a esquerda no séu conxunto,
ás
Para qu~n _creemos que
tários non está ~pacitado ninpensando que recuperar
trahsformacións revolµcionárias
guén- para eliminar a tres reprePSOE ¡)'ara a esquerda é unha
en Galiza e máis en Españá pasan.
sentantes das el.ases popularés,
tarefa fundament~I, quen creepolo · respeitti .ao sistema demo' quen consumaron a expulsión
mos no socialismo en democrácráticc;)~ ás_Uberdaqes, ao _plW"anon fixeron máis que unha traicia, poderi~ teF esa maioria se
, Eurepa representa, frente . ción á vontade popular.
tivese ao mesmo tempo-· capaci- . álismo·
poi
ítica
nefasta
de
bloques
mi2.-Si, -faise necesário· o traspaso
- dade e -sentido da sua. responsa~
- bilidade histórica, presentando_ litares ~ncabezada por dous pai- . ao Sector Público de Vulcano e
hexemónicos, EEUU e a
Ascon, coa " criación dunha soun frente comun. Hoxe eso non ses
U RSS, a posibilidade· de consti- . ciedade ·pública ou · mista que
é posi1bel polo xfro á dii:eita dos
tu ir . unha· forza capaz de vari.ar
abranga. todas as factorias dos
socialistas, polo minifundismo
esa política bipolar, , .no camiño
cinco~ asteleiros da Ria de Vida esquerda' e pala pervjvéncia
da carreira armamentista
go (Ascón, B·arreras, Freire, Sto.
de. radicalismos estere is. - o. PCG · edoa freo
definitiva disolución dos blo- . · Domingo e Vulcano). A titulariveria con interés,· nas condicións
que.s. Por -t(!nto, os g·alegos que . dade plena do complexo asi criaactuais, un acordo programático
queremos un mundo de · paz,
do, caso de ser empresa enteirapara ·facer unha p9I ítiéa de prodesnuclearizado, estamos por ermente pública,. ou .de participagreso, capaz de recoller. a pluraguer unha .'Europa dos povos'.
éión pública,nela, caso de ser
1idade das forzas interesadas en
Por . mitra banda Europa é- o
mista, corresponderá á Adminisevitar a e.ontinuidade de AP~na · mercado máis importante para o
tración da . Comunidade AutóX unta ·cos ef~itos catastróficos
o noso ·comércio exterior e a se:noma e do Governo Galega, non
que ten par.a os sectores mái·s ~guñda pátria de centos de· milleido Governo Central nen ao seu
desfavorecidos do povo galego,
ros -(Je . galegos emigrantes; por
ente INL
.
e para o prestíxio ·das nosas ins- 'todo isa a entrada no Mercado
2.2.- A nQsa posición· é clara:
. titucións·de autogoberno ..
Coml)ri Europeo é moi impor- -Mantenimento da División Naval
O PCG non apoiará nengunha
tante. Outra cousa son-os térmide ASt ANO, para tal obxectivo
alternativa que non recolla os
nos inaceptábeis en ·que se ne- -' o · noso programa explica un ha
· obxectivos básicos do ¡:intes- exgoci o o tratado na forma e no
s~rie de medidas técñicas, destaposto.
fondo, · especialmente no sector camos as seguintes: •
Todas as forzas que participan
lácteo~- e · no recoñecimento dos
-Aplicar a porción que resulte
na vida parlamentária ne no seu
nasos emigrant!3S. O PCG propón
precisa dos benefícios de Endesa
conxunto na vida· institucionl. e
medidas concretas para renégona factoria de As·Pontes para ensocial galega teñen por
ciar eses aspectos.
xugar ti"@nsitoriamente perdas
; con independéncia dos
. seus obxectivos finais, asun;i.i ndo - PARTIDO -SOCIALISTA ·
-dos estaleiros galégos de titulariGALEGO ··
dad~ ·pública, xa que a explótao respeito ~ legalidade ~vixeRte,
-ES~QUE RDA GALEGA
ción deses·nosos recursos enerxéque emana da Constitución e do
tit:os non renovábeis non está
Estatuto de Autonomia. Facer
expl (cito ese respeitó non enga- · 1.- o noso obxectivo é a derrota a ser.ver· para un desenrol.o ihdusde AP, se- houbese-. algunha po- trial integrado no aparello prode nen disímula nada,. outra cousibilidade de coalición de gober- dutivo galega.
ca é o momento no que a expulno p~ra derrotar a AP nós sé en- 2.3.- Tanto unha .como outra
sión dos parlamentários · se pro~
trariamos en base áaceitacióh do non están integradas hun produci.u, 'ª -todas luces ilegal e asi
noso programa. A vrsta dos pr- xecto . de planificación económio denunciam·os no P.arlamerito ..
granias que apresenta ·o PSOE ca gl9bal para o noso pa(s, non
·A -posición do P.CG .en relación
non é aliado posíbel. O PSG-EG . van dar solació11 ao gráve probleco tema da reconversión , na
defensa de .altternativas a novel . opúxose toda a lexislatura pasa- ma do .desemprego a·o que está
da a tal pont9 do regu,laínento; sometida a clase·traballadora .
. institucional,.sindical e a nivel de
como o_demostran duas propos- 3.--Como xa teñen recoñecido os
rúa son sobradamente cóñeéidas.
tas de reform~, e agora este ,as- médió§ de comuniéación, , a en- O PCG defende a necesidade
pecto aparece na Lei Ereitor-al, ' trada de Galiza na CEE, vai per' dunna empresa pública · galega
capaz de dar resposta aó ¡)roblé- . pois os diputados que queiran petuar o dramático proceso de
acetler ao Parlamento de Gal iza emigración como solución nefasma da necesária industrialización
en todas as áreas. No tema con- terán que prometer Constitu- ta ·a o d~semprego. Agora dase o
creto de ASCON ·é precisa unha ción, non xa pola lexislación na agravante - dunhéi emjgración a ·
solución urxente, que pode ser cámara senón.tamé_n por lei, esto paisés que · contan curi total de
parécenos antidemocrático.
20 .millóns de parados, non se
·a nacionalizació ou ,ó facilitar
a sec1:pres· empresariai$ gue poi- 2.- Definímonos pala naéiona- entende como · poden falar de _.../'
dan- ter interés, tendo en conta o ' lizadón de ASCON, pero non · vantaxes da livre ·circulación de
endebedamento, o dar facilida- . por ·ser esta impos(bel pódese pe- traballadores. Non existen aspecdes para garantir a continuidade char ASCON, polo que áceitare- tos positivos, consideramos que
da empresá e ·dos pastos de tra- . mas , c~lquer saida distinta que a integración ·· .na Comunidade
posibilite o mantenemento ·da ' Económica Europea é unha agreballo.AST.ANO e unha empresa
que debe nianter a sua producti- empresa e garantice .os postos· s·ión a Galiza xa que a economía
dade, e ao. mesmo tempo diversi- de traballo. Tanto as ZU R como . galega é subdesenvolvida e
ficar a sua produción industrial a · GAE IG · son sensibelemente · forma parte do sistema hexemo- ·
iguais.
· ·
,
~
nizado polo capitalismo. Ternos
·sobretod!) en be-ns de . equipo.
ZUR' e GAEIG, respostan a UR 3.- Para Galíza, tal como se por- · experiéncias desde o- tratado de
Roma, que · instituju a CEE no
quema "similar. 'A irreleváncia da tou o PSOE, non contén benefíexpeeriéncia das GAE fG xene·- cios a non ser na consideración ·1957, a situación relativa da
ra dúbidas razonábeis sobre as das po~ibilidades dé desenvolví- maioria das zonas subdesenvolvi2U R, que deberían· ter, cando mento industrial conxunto e· in- .das dese espácio (Mezzogiorno,'
menos, . unha axilidade de fun- tegrado do eixó Ferrol-Vigo-Por Gales, Escócia,. Irlanda, .... ) agracionament0 · radicalmente di fe- to e a intensificación das rela- vouse en troques de mellorar.
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Oito organizacións.expresan.
a sua postura ·. ante·as ·eleición~ ~
Entre os partidos que non tiveron representación no
anterior Parlamento e .que probabelmente· terán máis
·problemas para alcanzala nesta ocasión, están os seguintes. Non quixemos, ·non o~stante, que ese fose o
único baremo para ter expresión ou non, por iso decidimos ofrecerlle un espácio a cada un deles. ·
Velaí lago como centraron a campaña estas forzas:

·pRA V0LTAR
AESPRAMZA

·¡

.Marx1sta-Revoluc1onár10.

· '

·PARTIDO.
COMUNISTA

,t\l")dan as farjmdulas ~dar ó especducos esquemas sociais de Galicia. .
tacl}IO. ~mp~zou a fe1ra dos .votos .
. -Defendemos todo o que condu<;iuen da ma1s? L9go, levantarán o
za á modernización da nasa sacieGaliza Ceibe mantense no seu antet1ng!ado e o 25 de Novembro, quedade e mais das suas estruturas.
rior posicionamento. lsto é, contidara o pavo enfrentado coa realida~ .
- Contamos cunha competéncia
nuamos a estar pola abstención. A
de: o desastre do Mercado .Comun
persoal
e
compremetémonos
ante
o
única novidade é que nesta farsa de
l
despertaranos da hipnose da cam.noso pavo na procura de solucións
paña eleitóral.
.
·eleicións do 85 non facemos came
no
enteñdimento
con
todas
as
forpaña eleitoral para non obstaculizar
l_Jnha campaña eleitoral, polo dezas
e
estamentos
sociais.
nen ·confundir ainda máis. Tamén
ma1s, ben po9re. (Non falamos de
. -Non nos enfrentamos nen aos
nperisamos que deste xeito contricartas, que a1 a. campaña é rica).
están
á
nasa
direita
.neA
á
nosa
que
buimos, na medida das nasas ·.forTan pobre como as propostas que
esquerda,
só
.
nos
enfrentamo~
aos
zas, a amosarlle ao BNG que non tenela se apresentan.
problemas de ·Galiza,
.
rnos contradicións antagonicas con
A direita de sempre, invítanos a ir
· O CDS pede ó voto . aos eleitores
eles; mais o naso camiño noil é o
con ela "Adiante" a catástrofe.
.
galegas e aspira a conseguir a sua
do permisibilismo da social-demo·A
direita moderna, pero dura
·A~nb,_. qué?,pe~gunta que ~á na rua . .
. confianza para podermos resopal- ,
crácia imperialista española.
como Roca, a dos noves burgueses
dar unha eficaz actuación de GoberEstamos de acorde en que a loita .
da nova Coalición dos novas galemeiro a falta dunha alternativa de
no. ,
polo seu control.
pola liberación nacional .é ~omplexa
gas di que ternos que facernos respoder'
Viábel
e
autenticamente
nosa,
Mentres, Ec;;·, pretende seguir .fae variada, polo que aprove1tar os re. pe~tª!· De mom~nto, , o respeto que
como
único
camiño
de
cara
a
definicendo ver, o seu posibilismo (abancursos da sua legalidade non é ne-.
ha1, e o que nos impon a entrada do
tiva solución dos grandes probledonando case totalmente a moviligativo; orabén, a autodeterminación,
LIGA COMUNISTA
Mercado Comun en Galiza, coa sua
.
·
m
as
que
a
ateazan.
zación)
nun
·marco
institucional
esa soberanía nacional ou a indepenprocesión de despidos- "reconverREVO~UCIONARIA
·treito
que
non
permite,
pola.
sua.
pródéncla . non se van conquerir coh
sión".
_pria natureza, poosibi]idade nengunPéG, MARXISTAeste tipo de manexos eleitorais.
O PSOE, hai moitos anos que perA
Xunta
de
AP
dedicouse
durante
ha
máis
alá
da
·mera
publicidade.
Hoxe hai ·que amasar claridade
deu o S e o O. Agora din que "inteREVOLUCIONARIO
estes
catro
anos
á.aparioión
publiciNen
aos
Uf1$,
nen
áos
outros,
nerí
política ria teoría e na prática, rachár
resa" (a quén?J votar por eles. A vistária, aplaude a entrada na Europa
Chamamos contra o voto. do medo,
a todos ' os que aplaud~n no parlacon métodos caducos e ir a novas
ta de tres anos de PSOE no Goverdos monopólios, levita diante da
da sumisión caciquil .ou aó "tun. mento os ·catro anos do· primeiro peformas de combate onde a iniciativa
no do Estado, Fraga e a patronal
destrución de milleiros ·de p.dstos de
tun''.. O bipartidismo AP-PSOE dei_ríodo . "lexislativo" é?-Utónomo podesexa nasa e non canaliza9a · polo
son os máis interesados en votar
traballo na construción naval. e prexará de existir cando o eleitorado.
mos darlles a máis pequena .credibipróprio inimigo; mentres isto non
PSOE. E recemos porque non vote
tende converter a nasa língua nunha · 1 lidade. Pala c:;ontra s~gue senda .r:ievote libre e informadamente.
aconteza o . verbo "pasar" estarase
Reagan!
.
segunda língua de usos peculiare~
- Nas quince liñas que se nos oferecesário reforzar a movilización na
repetindo.
Pero choremos na tumba da ese
limitados,
subvencior:iándoa
ao
infonnarvo~
cen
apen.
a
s
poder:nos
rua e nos 'centros de trqballo .por toAs eleicións nestas condicións
querda, porque os mencionados
castellano ao tempo que reprime a
. · de nada. Abonde con dicer' que o.
das aquelas reivindicacións· que non
son un engano a unha farsa.
partidos das direitas son os que letodos os que loitamos polaz sua
PCG,
Marxista-Revolucionário
norj
teñen saída nerí solución se .ñon as
varán o voto dos galegas que voten, ·
normaliwción.
·
é
un
novo
partido;
é
o
PCG
de
semi
impoñerr:ios ·coa nasa forza. Por iso
que desta, serán menos.
Pala sua banda o goberno do
MOVIMENTO COMUNISTA
. vos chamamos a reforzar aquel.as . pre. Houbo de engadir este apelidd:
Mentres a esquerda está ideólóxiPSOE ven desenrolq.ndo unhna políporque
a
dirección
oficial
do·
.PC~.·
organizacións; os sindicatos, os coca e políticamente desarmada; fragDE GALIZA
tica económica baseada na destrumités. pacifi$tas e anti-OTAN , as or- .. proprietária legal das· siglas, món~
mentada e enfrentada. As forzas con
ción de ·pastos pe traballo, na reduunt'la escisión ao servício da sua j)o-.
ganizacións feministas,. Asociacións
pretensión a expresar os anceios reConvén non esqueeer que as eleición da 'cobertura económica e solítica liquid~cionista.
·
~
de
Viciños,
..
.que
loitan
e
drganizan
volucionários do naso povo, teñen a
cions do próximo dia 24 son producial dos traballadores, na desvaloria
movilización
contr'a
unha
política
abriga de reflexionar moi seriamente
to da Reformq, unha peza máis do
zación dos salários, na repres ión, na
represiva
e
negadora
dos
direitos
e
.
na · necesidade de superar prexuienredo institucional argallado por
rentabilización e disminución de toliberdades de todos nós.
cios e estreiteces pe.quenoburgueSuárez.- Felipe, Carri llo, Fraga, e oudos os se~vícios públicos, no alineaAo
tempo
chamámosvos
a
que
sas e artellar unha plataforma naciotros políticos._feirantes.
mento internacional pro-atlantista e
votedes BNG. .
nal, de esquerda, transformadora,
Os interesados no· mantimento da
pro-iánqui. .. que demostra a cataduApesar
das
diferéncias
políticas
para movilizar ao naso pavo, en estramoia tencionan · facer-nos crer
ra daqueles que triunfaron eleitoralque
nos
separan,
.a
certos
rasgos
treita unión cos povos de España,
que son unhas eleicións democráti:
mente cunha política aposta á que
sectários que mantén É! hora do depara
cas, o que resulta ser unha feira
. veñen praticandb ·desde o seu acesenrolo
das
moviJi;rnción·
s
(penseonde a grande maioria vende a messo ao poder.
mos
na
xornada
.de
folga
xeral
do
20
-para
sair da OTAN
ma mercadoria:.a reconversión, a inde Xuño), eremos que o voto BNG
-para sair do Mercado ·comun
te~ración na OTAN, o paro, anega. ,axüda a reforz.ar á esquerda que loi· -en defensa do direito de autocion dos direitos nacionais galegas,
ta e que non renúncia ao mantimendeterminación
a defensa da Constitución, o res- .to e impulsó das reivindicapións que
-pala transformación da socieguardo dos enormes benefíc ios da
·
ternos por conseguir.
dade
banca privada, .. . Andan a cruzar-se
...:..polo desenrolo das liberdades
ataques insubstanciais para agachar
políticas e sociais
as suas fondas coindidéncias. Estamos nunha barullenta feira onde . o
PARTIDO GAJ_EGUISJA
Por unha democrácia sen monoPSOE e máis A.P. invirten millóns
pólios , unha democrácia do povo.
por mor de alugar a, barraca da. XunPara o Partido Gale9uista o tema
O 25 ·de Novembro, cos resulta. .
ta por catro anos.
prioritário das ~Eleicions ao Parlados á vista, moitos terán que porse
.Os problemas que estam.os a pamento da nG>sa Nación ten duas vera pensar en traballar con seriedade,
decer como xente traballadora e
. tentes craraménte diferencia.das:
se de verdade o que pretenden é
como povo asoballado; i;ion teñen,
·servir os intereses do naso pavo e
PROGRAMA ELECTORAL DO
-:-Por' unha beira a imperiosa nenen terán solución sen crebar o mardar solución aos problemas da nosa
cesidade de ·non· cair na trampa das 1
co político e xurídico (Constitución, ·
. P!'RTIDO COMUNISTA DE
terra.
opcións españolistas · que .. ·tentan .
Estatuto, ... ) que os xustifica e susESPAÑA
fragmentar a loita nacion:;i.lista,
tenta. Por .iso os homes e mulleres
(MARXISTA-LENINISTA)
como a estratéxia· máis axeitada
do M.C.G. dem!nciamos aos prota~
PARTIDO COMUNISTA
contra o impulso dos movimentos
genistas desta feira-trampa os direiNAS ELECCIÓNS AO
.
Íen/~",'T
DE ESPAÑA
nacional
da
Nasa
de
.reivindicación
tos nacionais, de quen se apañen á
PARLAMENTO DE GALiCIA
Nfbldrt? 'i",Ad¿
(MARXISTA ·LENINISTA)
Terra. Diante disto as eleicióans non
explotación do capital e á OTAN, ... .
Estas· eleccións celébranse nun momento de cada
·deben de servir como plataforma .de
Damos o naso apoio ao nacionalisw
·vez· maior arrogancia da dereita' fFanquista represenNengun voto para AP, nen para o
loita eñtre irmáns con diferentes vimó radical, ao B.N.G .. Tamén nas
tada por Fraga, Rosón, Femández Albor, ... e o seu
PSOE!
sións dunha estratéxia coincidente
eleicións tratamos de avantar na
partido AP. Esta situación é o resultado da translciól)'
Unidade de acci<;in contr9 a Otan
nos seus fins últimos. Ne.cesaría_unidade popular.
Oferecemos unha voz aos trabae o imperialismo, pola paz entre os
. mente imP\'.Jh-se, máis unha . vez,
lladores e cé!_nipe~inos galegas ao
pbvos! ·
·
unha. "Concárdia Nacionalista" conservício dos seus intereses; ofereceContra o paro, a reestruturación e
tra os comuns inimigos da nasa NaCENTRO DEMOCRATICO Y
mos unha voz a. todo. o povo · pola· · · a política económica \3 social da
ción.
·
S.OCIAL
paz · e · a neutralidade de España. · Xunta de AP e o goberno PSOE!
-Por .outra, os endérnicos pro- ·
Afir:mambs o propósito de recupera-: ·
Para o naso partido todas est~s
blemas da nasa Pátria teñen o seu .
ción da unidade e da identidade co_reivindioacións inscrébense na lo1ta
Hoxe ·o CDS ap(eséntase por primáximo exponente na traxectória
.
munista.
·•
·
pol;:i conquista . dos · plenos direito.s
política dos grupos españolistas ou
meira vez a unhas eleicións rexioO·noso pro9rama contempla a dedemocráticos, e entre eles está o d1-·
nais, ·e faino firmemente convencido
pseudonacioríalistas; uns, polo meio
fensa
e
.criacion
de
postos,de
trabareit9 ti. autodetermin~cibn que inclue
do seu pd'der, condicio'ncm o porvir
de gue os máis os galegos, como
116,.mañtendo
0
sector
naval
e
criana :;;epai:ac.ión se o pavo asi o ~ecide.
da nasa náeión·e os outrós ·agachan
tamen os mais dos españois, son
do novas indústrias.- lso é posíbel, e
O naso partido, ·com.o partido da
a sua verdadeira tace. para rematar
ideoloxicamente de centro. O CDS
só así é posíbel, cun pbtente sector.
· colaborando no desenvolvimento da
·clase obreira, clase única en t~9a
frente a un bipartidismo totalmente
público da economía. A moderniza- -· España, propugna unha sol~c1pn
estratéxia dos .primeiros. ·o problebipolarizado que en Galiza acada os
ción da agricultura .e da gandaria; a
Federativa no exercício deste d1re1to
seus niveis de confrontación máis
ma 'vai mais aló de cuestións como
recuperación e potenciációri da pesno marco. da República Popular.
o Mercado Comun, a O:T.A.N. e· un
elevados por mor desa dialéctica
' ca e do marisqueo, a industrializaNa situación actual, unha tarefa
historicamente estéril entre direitas e
longo ·etcétera ..; a cuestión está na
ción dos seus produtos, sobre a
urxente e imprescindíbel para a ,clarealidade dunha "Autonomía-decoesquerdas, qaer oferecerlle ao povo
base da axuda pública e da explota~
·se .obreira, e o pavo é combate~ .e
rado" que unicamente ser.ve para o
galego unha alternativa de centro
ción cooperativa. A potenciación de
O PCG, sen 'recoñeéer as eivas da
illar ao tándem AP-PSOE que po.llt1preogresista, unha alternativa que
medro d.o gasto público e dos imservícios. públicos de saúde,. ensino,·
política pactista e desmovilizadora
camente pecha o camiño ás .asp1rapostas, e que só permite unha posta
afronte de verdade os graves proque praticaron ao longo lllestes
, blemas do país galega.
ctóns populares.
·
en escena dun sistema emanado · comunicación social. ·A ordenación
do território e a protección do meio
anos, vese atravesado por unha criO PCE(ML), tam~n durante o pedunha . única oligarquía baixo difeA análise do que foron estes catro
ambiente. Acabar coa · discrimina-·
se que ainda non tocou fondo, e que
ríodo eleitoral, fará esforzos par.a
rentes disfarces.
anos de Goberno evidéncia un saldo
. ción da.s müfleres e .a: ma~xinación
non vai focar ·mentres persistan na:
chegar -a acordes, sobre a base m1E é por isa que oJema prioritário
negativo para Galiza; o continuísmo,
dos
xóvenes',
protexer:
aos
vellos
e
quela.
E
preciso
denunciar
máis
vai mais aló das cuestións de l:.irxénnimá de.loitar contra AP e o goberno
o reparto de prebendas e· máis o
po~ibilitar
o
retorno
dos
emigrados.
utilizáción
das
movilizaunha
vez
.a
:PSOE; con todas as forzas da esclientelismo político prevaleceron
cia provisória, xa que o verdadeíraCómo facer todo isto? Polo apro..:
cións como moeda de cámbio e o
_querda para presentármonos e acsobre as prioridades básicas nunha
mente trm1scendente é o porvir da
fundamento da autonomía, esgotanabandono das reivindicacións nasituación de crise constante.
nación Galega. Se verdadeiramente
tuar conxµntan:ient.e, paliand.o .~a
ao o teito.competencia! do Estatuto; cionais ao tempo, todo intento de
medida · do 'posíbel , a dispers1on
desexamos a reconstrución nacional
-O CDS defende o progresismo
mediante unha Administración. de- ' e><:istenté. ·
trasladar a crise ás CC.00. na loita
·
da Gali.za debemos solucionar pritransformador dos inoperantes e ca-

GALIZA CEIBE
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ri:is>cratica ·e P?rticipativa; e pala pre-'.
·s1on na pol1t1ca esP<ltola, que · se
pode facer, se se quer. .
· ·
Galiza som~s todos, ·pero a polltica. que · se fa1 aproveita só a uns
pouc9s. Vota com1;1nista: Vota PCG

1

E·

•ec-

tos.
no
¡ue.ida-.
nun

:imdede ·
ca).

que
a ir
Jura
ises
al eres-que
:ido
sua ·
verperntevis·veronal
·otar
vote
es1dos
a le)ten, ·
lóxifrag.con
s re1en a
,ente
3XUÍ-

gue3.CiO:lora,
1 esiaña,

un

3.UtOocieades
1onovo.
;ulta)orse
jade,
len é
lVO e
nosa

case
imposíbel
fuxir
dun
·. ha certa 11ostálxia,
cando se lémbran l;lqueles ~fü:i.s
de Novémt;?ro de · 1.9.75. Como ·
esquecer as · fri~s noites .c~:>f)1postelanqs n.as que apu~aba-" ·
mos uri café no'."Azul" mentresesperábamos ? _01~imo p~rt~~
dá "equipa ·medica, habitual ..
Estabamo? ali, ao r,e do .telev1. sor, ·porque 'desexabamos es-.
coitar, máis unha v~z, ~1 frase.
máxica: ,"heces fecales sangrientas -en- forma de melena''.
Era 6 dado esperado. A clave ·
·que confir~~ba a }rT)POt~ncia" ..
do tocfüpoderoso rex1me fraM·. qu.ista diante da marte_. an~n,
ciáda da sua cabeza ma1s v1s1-...
bel.
.
Eran uAs dias -e unhas
noies- nos qúe os sentimentos primaban, r:r10itas veces,
sobre as frias análises da situación política. Arelabamos
que a desaparición do ditacor
fose ó ponto de partida da ruptura tantos anos reclamada.
Pero, ao mesmo tempo, sabíamos que habia signos no horizonte que indicaban a imposibilidade dun "25 de Abril" no
· Estado español. Esta tensión
entre o desexo e a realidade
tivo o seu "climax'' emocional
o 16 de Xuño de 1977. Ese dia,
mbitos militantes antifrañquistas comezaron a percorrer un
camiño qúe lles ia levar, nalgu.ns casos, a lugares máis soleados da escena política. Certamente, foi moi duro comprobar que .un franQ!,Jista "recon. vertido" -Adolfo Suárez- era
capaz de lexitimar o seu pasa- do e asegurar o seu futuro mediante as _mesmas urnas que el
-axudara a manter pecbadas
durante tantos anos. ·
E, non obstante, o trun_
fo de
Suár~z tiña unha explicación. -.Era o resultado dunha conxun-_ ·
ción ~de - div.eresas circunstáncias. Unhá das máis importañ-·
tes~ a c9nverxéncia producida
entre unha parte da clase política .do franquismo e sectores
significativos do movJmento de
oposición á ditadura. A própria·
UCD constituía un escaparate
aemonstrativo de tal ~usión:- ali '
estaban, xuntos, en Martfn Villa e un Garrigues Walker, un
António Rosón e un Fernández
Ordóñez. A celebración das
eleioións do 15 de Xuño ·marcaba, por outra banda, o ponto
de non retorno dese singular
pacto: a comparecéncia eleitoral dos recén legalizados

Dez anos·;'dét;P-ol •·_a ·~rt · ~·dEf.FllncCI

·Aqut)le!i:alas :de·
·NOVembro

·

',

~:

.Co ~'

¡.·

·répre~efita.ba a t~~(..
realiQi
· treg~1~mo do e~p1~0¡1fl
. · ~ó .
Xullo. As consp11ac1óftS
. cado, ·
- .tas que E1~~ar9ri
· estatal. .
cesivos góvemq& • · ',.
.. sutta~PtJt
.- braban a .inexiSt~" ·
"': cipitaron .~
rémberg españo'i :i;! .
·que prov·
a vitalidade do ·ideário fascista '
tres~gruf:>os'
no.esqueléte do Estado. A~uilo · · renc1ados· e
da "Esp_aña · ~na, grande y liidea "de· qqe·,
'· bre", "unidad ·de destino.·e n.k>
pact-Ou a -.r ;
·universal" e •!reserva· espir#.uqt:· • dera m · ·1 •
.de :occidente~- seguía ·w9.,.t+,~·
tidade qu~j
do as vont~des dos que, se,-'
· Aqueles ·::cr.u
gundo O· texto constitucional;
non ·mudar:.Qn ·a.·
.
.. de.1978, tiñan a misión de _ ga~ · . criaron unha$ 'nq\(eS.:¿, ·
rantir "a soberania e a inde:.. , · cións .Para a n()sa j_~~.· pendéncia de España, defen-·'
cotect1va. Certamente, · :
· der a sLia -integridade territoriaf. · franquismo -loi$b,,am~.: .. ·
~ o' ordenamento .con,stituciO'- ' - p_
or.qú:e a :suá p~ .. .
taba un. antagon~:
.
· nal" - .·
·
. Adoifo Suárez fbi . a v1tirha
recto que liberabe. Uf:,f.fas'.~ .-·
inevitábel dun desaxuste chaxias sociais capaces<:~.-;~
mátivo no interior·.do edifício
preMder _mudanzas mái&;.JM
do Poder. Para os· 1)1ilitares
das. o · franquismo ·;;fó1;·,rr8Ji
non era un_político de confían. sentido, unha escota- na - qqe
za. Para a patronal .era excesi- ·- "!"laduraton forzas revolucio~:!
vamente "pactista". A contra:
nas. mo1 valiosas para o Mu~
dición estaba, pois,. servida: ··: dol?.povos do Estado.
~ .. · ·<
Fraga éra o poHtico ·máis reHoxe, os movirnentos · so.:·
presenfativo ·das 'tradicións · e , .. dais máis dinámicos carecen
taíant~ dos sectores que 'Se- . dese ·elemento unificador· que
- guian senda as- e.alunas bási:- · .iantegre á· fqrza respectiva de'
cas do .Estado. Pero tiña un
cada un deles nun ·proxecto liprobl ema: carecia do encanto
berador con:iuA. o.réxime-p-olíeleiteral de Suárez; .non era. catico vive un dos momentos de
·paz de cof'.lseguir o úniéó -que
rnaior estabilidade_ aparente
xüstifica, ao cabo, a éxisténcia
· pésie·a que o governo está nas
di:Jn'' político convencional': gamans dos descendentes dos
,. ñar .uf!has eJeicións. AP repreperdedores de ·1939. '.
·
.. sentaba .mellar que UCD á diPero non é menos certo que,.·
.reita realmente existente. Pero ·
_deb~ixo desta faciana e.stábet,
nun· .réxime democrático-for- : perviven fenómenos desesta-, ·111al
a · , representatividade
.bilizadores: a quinta part~ dá
mede-s·e eh yotos mesmo para
povoación activa oficial ' sen
os políticos ·ql,!e apadriñan tal
.traballo, os sentimentos anti- OTAN espallados entre amplos
sistema.
sectores da " sociedade, a
cuestión basca sttuáda nunha
.sa crísé da r-épresenta · . ·.. rua sen saída, a únidade do
'_ política -das forzas sociai~
Estado cuestionada por impar.:.
dominant~s .posibilitou a maio:
fantes movimentos de- liber:a· ria-absolufa do PSOE en 1982.
ci(?h nadonal, a febleza éleito. :Porque o tril.Jhfo eleitoral deste
ral da direita que encabeza·
. partido nori foi expresrón dun - Fraga, a descompo~íción do
avance real da ·esquerda, se- .
Partido Comunista...
- non a proba _do fracaso mo:.
Non está todo atado e ben
· mentáneo do invento· suarista.
ataao. Dez ' anos despois daAo mesmo -tempo; os dez mi- · . quel 20 de Novembro. de 1975
-.llóns . de. votqs favorécerqn· a - estamos nas portas da ·batalla ·
evolución ~·centrista" dos diripolítica ·· que - vai . provocar a
xentes socialistas -e · ab · riren
maior polar:izáción ~ociál do
. unha crisé, esta ve.z entre ' as
post-franquisrno: ._a presencia
for:zas máis ·significadas da esdo Estado español ·na . OTAN.
g_uerda tra(jicional. ·
Non . hai .moito tempo para · a
. ~ ,, A phegada do PSOE'. ao
' ·
nostálxia.
governo_marcou o principio do
fin .. das Jronterias entre a e~1

:.a.

PSOE e PCE homologaba aos
do". Agás no· caso q_
e Eµskadi
antigos portadmes, da camisa
-:-euxa dinámica pplíticacoñeazul coas brancas camisas euceu urih~ progresiva ·e fonda
ropeas de total a vida. O 15-X
distanciación verbo do' resto
viña demonstrar que o troco
.do Estado-, a "ruptura demó-:-~:
desigual tamer:i servia para decrática" deixoü de ser o factor .
finir certos acontecii:nen_tos poµnificador dún . m_ovímento solíti9os:- os partidos enc~bezacial á ofensiva e converteu-se
dos por Felipe González e ·
na bandeira identificadora da _.
Santiago Carrl11o.aceitaron xo- .
_esquer:da . non compr:ometida .
gar no terreno m9rcado po(
ro .pacto constitucioñal;.'Apa-·
receu, asi,, un novo termo no .
Suárez a cámbid dun.ha legalizaeión que institucionalizaba a
vocabulario político: a esquef:-·
sua preséncia no réxime polítida rupturista. '. Pará sublif.iar
co. O caso do líder do PCE s.u- . ·, que había outra esquerdá que
perou as previsions m$is. afretiña bandohado·a vená·rei\Ar:idividas: a simboloxia- da tradicacióri· na porta do. Parlárñeri·ción comunista tal subs~itúída
to. ·. .
. .
..
pala rán_cia esceno·grafia ·.da :
Tal e ·como ian as cousas _áaltura- de. 1979, aprobada ·a
"España cañí", Corca, bandeira, banda e mú~icá....
- Constitución e"· realizadaa. as ·.
·segundas eleicións xerais, ha-" .biá razón.s ~ p~r& pensar .que a
n todo ·caso, o éxito inicial
- reforma políticá era unha alte~
da reforma política· certir:antiVa que estaba atada e ben
fiC?aba ·a existéncia de amplos
atada"n·as diferentes instáncias
sectores socials.- dispostos a
do apareilo estatal. -As análises
apoiar un ha filosofiá de ma<;ie. simplistas estoupafon cos ·pri- ·
ración como a que etncarnaba
meiros disparos que an.un'cia·suárez e lago, resucitaría na
ban a entrada dun tenente .
persoa· de Felip~ Gonz~lez. O
coronel da Garda C.ivil no Cóngrau de polarización soci~I
greso. ·o 23-F per:mitiú com:- .
acadado ná primeira década
p¡obar os límites da estabilidados anos setenta -e cuxos
de do sistema e amosou a reaniom~ntos i:náis ·agudos liñan
lidade da i;iutonomia do-poder ·
sido .o proceso de Burgos de
militar. f?ara moitos sectores (
1-970 e os fusilame.ntos ·'de ·
dó EXércifo, Adolfo S.Liárez 11on
1975-. foi disminuíndo na
era o intelixeMte :político~ éapaz.
mesma proporción que medrade con·seguir un amplc;( apoió
ba a lóxica do consenso conseleiforal a unha reforma gta- ·
titucional e da "razón de Est~:dual do 1raríquismo, sen_on que-

E

E

3.ra o
Otan
re os
;ión e
3.1 da
E!
estas
1 loita
reitos
lo di- '.
nclue
:¡cid e.
lo da
toda
lución
jireito
ir.

tarefa ·
a ,cla:i.ter e
po.liti.sp1ra:
o pepar.a
3e rn11berno
ja es-

''

/ .

z ..

e ac-

jo na
ersión

N. 281_/ 21 DE.NOVl;MBRO /1985

/

/

·-

./

. .¡

tri~-q.na

Nota do
Consello de
_, Adrninistración .
de
;

.

PROCULGASA
sobre
os Pré.mios
· de Xornalismn
O éonsello de Administración de ·
Promocións Culturais Galegas,
S.A. editora do semanário · A .
NOSA TERRA, diante da polém_ica suscitada polo fallo dos Premios Galícia de Xornalismo que'· re manifestar á opinión pública o
·
. .
seguinte.
-=-oue desde un pnmeiro momento nos pronunci¡;i.mos contrários a estes · prémios, dado
que non son a ma.neira 9e subvenci0nar o uso do galeg0 e
conscientes de que a sua institl!"'
cionalización ía dirixida a marx1nar a aqueis médios, com9 A
NOSA TERRA, que emp~egan
exclusivamente .o noso 1d1oma.
Así o manifesta.".los P,Or boca do
director da publ1cac1on na ~pre
sentación dos prémios.
-Que a decisión de participar
debeuse ao propósito de · non ·
nos autoexclu1r. Ainda así, a empresa como tal, independentemente da 'é!.Ctitude dos seus· traballadores, Clecidiu non asistir á
entrega destes prémios, cons- ,
cente de que ía ser unha mont~
xe eleitoralista na que se nos ta
·
marxinar.
-Denunciamos que este feíto
non é illado, senón un máis da
politica de amiguismo e tendente a deixar de lado a quen verdadeiramente vimos defendendo o
,USO dO idioma' e
dignificación•
do pavo galego.
1
-Quen se vai solicitar unha
.entrevista con Fernández Albor
para .expresar!~ a nosa opo~i- .
ción a utilización pos fondos publicas de maneira partidista.
· Ao mesmo tempo queremos
agradecerlles o apoid mostrado
ao semanario' A ·NOSA TERRA
aos sesenta xornalistas que na
noite de ·entrega dos pr~mio~
manifestaron a sua · repulxa a
mar'xinación da que foi obxecto
a nosa empresa, entre outras.
persoas que manifestaron o seu .
. apoio.

a

As pedréls -· /
de María·- ·Pita-.
_ceso, comun a· todos estes
Plácido- Lizancos ven de
"monumentos históricos ·argañar o concürso .
. tísticos":
·
, ·
periodístico sobre_
l:.impeza a~sol~ta, recon's.,. .
urbanismo convocado ·
trución de todas·as .suas par· pola Gonsellaria de
tes . (inventando tódo o nece>r ·
Ordenación do Território.
·sário é, 'descoñécitJo), introdución de elementos vexetais·
Un dos traballo$
._ .
intítei$ ·(céspedes ·,. .irílacufa-:
premiados foi publicado
· ·, dos, hedras, etc.)· e potente -1
no "especial Letras
lurrifnotécnia . . Ao .fempo, á ~.Galegas-85" de k NOSA
. sua .beira, cometíanse toda TERRA. A continuación ·
.ca~te --de ·barbaridad e urba:.. r'
presenjamos outro
'
-·: ···nísticas.
.
traba:llo do mesmo autor
·lsto fíxose coas murallas
referente ás· murallas (j~ ·
. do P~rrote , Umpáronse, de:-María Pitá -en A Coruna. ·,'
·corárotisé, vexetalizáronse ...
·?.

•

e ·construíronlle diante delas ·
un complexo depgrtivo-hoteOs homes somos os animais
leiro · privado: Rompéuselle, ·
que tropezamos cfuas vec.E;s·
.esquivando toda . lexislación
coa mesma· pedra. As sociedades, qu8' o home cria, ta- : . ' daque~a ·vixente, a secular mén repiten os seus erras .. ,
imaxe da nasa eidade. .
.E.ste· .atentado; sucedido
Cámbian os tempos, as persoas e ·incluso as ·ideoloxias.
hai un par de décadas, pode
· agora ·repetirse. Os nosos fi- _
Só as pedras, or:i.de tropezan,
llo.s poderán ter agora a.opor-perrianecefl.
.
tunidade, rcomo nós a . tiveA Coruña foi durante moi- ·
tos séculas un ha·.cidaqe cq- .. mos naqueles duros tempos .
. bizc;ida · npor vários países.'
' de siléndo forzoso, de con. templar cómo A Coruña perPara protexerse destes invasores, os nosos devanceiros
de ·un trozo da súa História.
: Noan .e'stamos .- confra o·
erguerori fortes murallas-. C9
devir dos tempos, e por moti- - progreso. Ta.mpouco deseo~.
vos diversos, est.as perde:ñecerhos 9s problemas · aGrohn a ·sua utilidade com6
. tuais da cidade ..'. noso agari- .
_ obxectos militares trocándomo' a A Coruña fainos cavilar _
se entón en obxectos artístinio.ito neles. E é precisamen- - ·
·cos.
te este agarimo o que nos ,·
, En ' 1944--foron declaradas .. comove ao saber deste trooficialmente
"Monumentó . . pezón que .estamos a ponto ..
- Histórico Artístico", concretade dar. Queremos .ser modermente o 9 de. Novembro de ·
nos se!l por iso ter. que es- ·
1944: Tras desta declaraCión,
quecer o pasado.
a parte visíbel do monumento
foi sometida ao seguinte pro. PLACIDO LIZANCOS.

Ex.Rostas· eolos rnan~festantes anti-OTAN

'-' Ílez·rázó.nS.
.para ser ·neutrais" ·_~.
,-

(

.

.

.

han facer caso algun. Se quere.Vários milleiros de persoas
mos viver mañá enpaz, se queremanifestáro~e en Ourense,
mos conse9uir a xustícia, ternos
_ Compostela, A Coruña.
·que tacemos respeitar hoxe mes. e Vigo o pasado' dia lO~
mo".
.
· sob o lema "Saiamos
"Desde o governo, sinalan tamén, ·inténtase confundir á opida OTAN". nión púbVica con manifestacións
A manifestaciónináis
contraditórias sobre o referendo,
-concor-rida fi>F<f'.,~e ·Vigo
fálase dunha pergunta chapuc.eie nela c.Oreárons~ eslogans
ra, hai rumores ·de .qu·e .s-erá vin·como:,-:1,Nen _guerra qÜe ·
culante ou non dependendo de
rios mat~; n~n .paz. que
que o seu resultado sexa ·tavorá"nos· ot»rima:~', seguindo
.
bel ou non ao governo";
a iniciativa da AG M; "Máis
"Dez razóns para ser neutrais",
.
·cos.tilletas e menos
· metralleta~" polos Comités . ,
En defensa da neutralidade, . a
. Anti-OTAN e outras a favor
CNOP ven de facer públicas dez
da neutralidade, en -contra
razóns que apoi(ln esta tese·:
das·base's e dos gastos
-"Permanecer na OTAN inmilitare.s:
·
·
cr.ementa o perigó de guerra".

Carga policial
contra ·.
estud.antes
·cfo ·Burgo

-"Perman.ecer · na
OTAN
comportará a i.nstalación de at·Ademais dos citados eran tamén··
convocantes 'desta · xornada ·de ·. mas nucleares".
·
.
Un grup'o de re·sidentes do Burprotesta os ·slndiéatos'. CCOO ;e
-"A OTAN no.n ·é ·Europa, ·
go das Nacións, concentrouse
serión a·dfvisión de ·Europa".
·
CXTG,' os partidos LCR, -MCG,
na mañá do pasado dia. 14 en
. -. PC, PC.G e"PCI: (mi), ·a ·Coorde· ~"A OTAN non .e o mundo
Santiago, diante do Reiterado,
nadara Feminista, a Asamblea
lfüre, máis· be.n lai c~da dia m~- - . .
para protestar contra a retirada·
nos libre a parte do mundo !ba1· ·para- Ceibar· os · Presos Poi íticos
un
apa'rtado
de
"Univer:.
Contén
do autobus que .a Universidade
Baixo o lema "Unamos a nosa·
Galegos (ACPG), o Partido · Huxo o seu ditado". ·
·
tiña ao -servído dos habitantes
voz á do povo", o pasado sába- · sidade" ,' con outros subapartamánista, .a H~G
os colectivos
. -"Nen a OTAN é .Europa,
de aquel lugar para se ·trasladar
do 9 de Novembro cel~brous@ a· dos sobre a "Ariálise do conflito
pola paz e anti-OTAN das diver- · lilen a ·comunidade Económica
desde alí ate as distintas facul- " IV Asamblea Nacional dos Estu- · das ' taxas e dos pisos''. e "N usas vilas galegas.
·
.. "
Éuropea _tampouéo
é, nen a ·
dades.
-merLis
clausus
e
convocatórias";
dantes. Revolucionários Galegas
A convocatoria da Coerdena; · - CEE.é a·Alianza Atlántica".
Unha vez concentrados, dis 7
log6 un aparta9o sobre "!;nsi- , dorá. Nacior:iál . (Je· Organi.zacións
na Faculdac;Je · de . Xeografia e
-'Wermanecer ·na· OTAN cria
púñanse a entrar no edificio e
História en Santiago de Com- .. no Médio" e ·aútro· sobre ... orgaPacifistas (CNOP), dinatnizadora
inimigos ·e limita a. mul):.iplicidatalar co Reitor, cando lles foron
nización.'.'.. ·
.
- postela. Contou . con perta de
do movimento, coinc.idia cunha
de nas relacións extertór.es". . . .
péchadas as portas quedan.do
A 111eiodia tivo lugar unha co.:.
100 representantes chegados
xornada de movilizacións en to- : · ..;.."Perniánecer -Í1.a OTAN xa
máis da metade fóra e intentanmida
de
confraternización
.
entre·
de diversas· zonas de Galiza.
do o Estado en favor dun .Refesupón ua aui:nento . vertixinoso •
.d o entrar: rio edifício-público até
Abriuse as 1O da- mañá coa . toda a afiliación. e .pda. tarde rerendo, cláro e vinculante, sobre
dos g~stos ·m ilitares''·.
,·
máis das 4 da tarde.
.
matouse a discusión do doculeitura dunha "Declaración polí:-· ·
-"Permanecer na OTAN ·su. Ao dia seguinte continuando
mento a continuación elixiuse, ·a· OTAN. ·
tica de Apoio ao BNG nas elei'' . · pón tamén, por priÍneira_ v~z, a·
a nova Dirección NaCibnal. Esta,
·
:
',
..
coa sua reivindicación, concencións", na que se remarcaba a
, potenciación dunha indústrJa a~tráronse de novo; séndolles
á sua vez, elixiu ao novo secre- - Promo.ver o desinteres importáncia de tal proceso para
mamerttista". ..
igualmente· impedida .a entrada,
tário-portavoz, que resultou ser . ·.
··
, · d ·
d d.·
o nacionalismo e, en concreto,
· ·-"Permanecer - na OTAN. me-.
Anxela Bugallo, estudante de . . Os respc;:ms~pe1.s , este. e_sta _o _e
·neste caso, coa interv~nción da
o papel fundamer:ital que vai deBioloxicas
e
candid~fa
pola
pro,_
cous~s,
indican
_
os
pa~1f1stas
.
nun
·a mi'iitarii:ación xa existendrará
policia que ·dispersou violentasempeñar ERGA nel. A seguir
víncia da Coruña polo BNG..
n:ianifesto, sen excluir ao goberte ·no território".
..
,
mente aos manifestantes iendo
comezouse a debater o docuNo acto de clausura·interviron
~º(cantan coa ~~sa, ~~a ~ua, ~a'"'""Permanecer na OTAN e
alguns deles que .ser trasladamento de análise do traballo
un representante das XOC,
s1v1~ade, coa res1gnac1on e desm- .. manter ~ as instalaciór:is militares
dos ao Hospital Xeral de Gali.za.
realizado nos dous últimos anos
CCU._ UPG., INTG, UMG e o
teres que preovoca pen!ar que,
iánquis ·no territóri'o. do Estado
En dias sucesivos continuaron
e as propostas de actuación no
BNG.'
fagamos o que fagam·os~ non nqs
español" ~·
· ·' ,,- · l .. -' . ~
as protestas.
período ~ue se abre agora.

IV Asamblea-O~ -'ERGA ·
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Acto de cohfl"aternidade1cos militares dé.Abril .
1

• •

}

•

-

..

,.~

•

¡Erguete;··

.,,!

.

· No~ós 'barbaro.~ ··{rio $entido

Ganc.ia! ·

lada na.. :que pegou· un repasó -á si-.
tt1acLó.rr mundi·al. Foi el o que alcuñou o . c.alificativo de , "novos ._
,' bárbaros que se rebelan contra
· M. LUEIRO REY
o ·império", afirmando que até
o emperador Reagan se dá conta_ . Como son dos qu~ · pe~ó
de que non pode seguir .manten, qu~ si Galicia sigue camiñán-·
do .ó ii:npérjo nestas condicións
do pra atrás, será a tem~- f~-.:
por máis tempo ·e fala de· facer ·
.menta .que vai enchendo ' ~:r .
.- concesións en Xenebra.
·
bandullo dos sinvergonzas,
Poi.a · sua · banda Vasco Gondos ·indinos, dos .que l~yan n~
~alvés fixo .un repaso aqs proman a traición e .sempre ~~ :
blemas que tiv~ran en Portugal .
miñan ·na sombra,. voltarei• a
Para ·re~~}>er ~, esta IÍomenaxe
para ·levar adiante o ·25 de Abril,
dicirlle a oración que fixen
estiveron ddus dos ~xefes · máis
anal izou a · situación po.rtugu.esa
pra ela en yísporas das pfi:~ destacadós: o almirante Rosa
.e afirmou que era preciso enGonmeiras elecciéns _que tivemos .
· Coutinho, o "Almirante Vermetr~r un candidato presidtmcial en
dendo ano · 1936, ·cando .. o,
lho", que foi ·o home ·encargado,
p oruga
t
1
•
t od a a
·naso
país
nouco. . ao que apo1ase
a. pouco
_,::·' '.atopando
·.·~
,·.. ,.._
~
·· ·Jn··ttp;.'
ademáis, de tirar .das putas do
esquerda; ·un can~idató que go~ ·
_..,
R~ • - •IB!!
império a Angola, e o xeneral
bernase dunha maneira~ mdi dis- ·- ~ · así:
Vasco Gonc;alves, Primeiro Mitil)fa · qé _como pud~serí· facelo
"Deus te
.
nistro despois do 25 de Abril. _
Soáres ou· Freitas ·do Amaral. ·
· - butres. de ' s'etripré; ...,
Con eles viñeron tamén outros
· · Finalmente vaticinouarranxan as poutasj}rái .
xefes portugueses · pertencentes
lle pouca duración. 'ao gobenio · · no ventre, ·e igu :
:·
gos, fnsaciables: e. ;«.
·
aoMD~in~grado~~oooPCP c~----~--~---------------~- q~e saiu das. pasadas ·ete.icións.
.
beberán o feU. sa · · ~
g,a coalición eleitor~I ~PU,~ f?r. ·
o almirante· portugués Rosa Coutinho nunhl!l.intervencibñ .ante os~tes
.Comó acto final' can.touse, to~
tando as "sen)eotes¡{"-"""
Ferreira e o Dr. Te1xe1ra, as1 conoxantar-homenaxe.
-·
· ·
,,
'dos os asistentes en pé, o "Granmo outros dirixentes.
Deus te salve"G'
\d,o la" e -o Hino g.alego. L'og.o ós /
-mortos de pedra,,
caqaleiro de : q ,,,
"novos bárbaros" portugueses
Xunto aos dirixentes portuPrecisamente rep~esentantes do ·cóbado, xunto aos irmáns po(tU:
ir(anse ªºse~ paí~ .. A imaxe que
.. bronce, de hom~s, .
gueses, presidiron o acto o S~cre
BNG manifestarnn que "este ac-· .. gueses".
·.
.tiñan dos "novos bárbaros gal eCegos, do lqcaio i.Js · :
tário X eral da . UPG Mariano
to non ten nada · que yer coa ·
gos" mudára moito desde a sua . · ses · probos . patricios
. "1,
Abalo, o presidente do mes'!'?
campaña electoral". afirmando -~ Xosé Ma.n uel' Beirás, como an- · . chegada o dia anterior. A emo-· - : nai~ que_ se esqüencen d,á~~q~J '
partido Bautista Alvarez, o dmque estaba previste ' realizalo ·tes ·fixera Baµtista Al..varez, refe= cíón ernt;>argábaos máis dunha
ant1ga tristeza, desas·mom18$.
.xente do BNG X ose-Manuel Beimoito antes, pero por .diversos
riuse ·a ·que .os galegos non estavez, o coñecimento da loita que
viventes camiñando en silen·:
ras, o historiador Francisco Car-motivos non. pOido ter lugar. · bamos ancorados no · pasado e
están a levar os seus · irmáns do
cio como extraños · cangre;,.
bailo o Secretário xeral da IN-.
Oueixabse tamén os· nácionalis- ' como o 25 de Abril está plena- ~ Norde era moitci riláis fondo e as
xos.
ir
TG · Xan Carballo, o Secretário~
·
' m en-te v·1xen te . Refer1'use
ac:·1
co - "arelas de-, c· ooperac1'0'n me1'randes
· Deus te salve Galicia 'dá.
tas galegos que os d .1sintos me1os
.
"1
.
xeral de ADEGA, Carlos Vales,
xuntan'z a ~ dos corvachos~
..
de comunicación reseñasen logo · mo V asco Gonc;a 1ves. ·nun h a car,ta · que nunca.
.
.
asi como o capHán Fortes Bouo actó .c omo campaña eleitorar.
qu~- -.l~e~ escrebera dias an_tes das_
Eles ·s.ouberon cómo o 25 de
aliañza irmanac:t.a coa ~apt!i
zán, separado do exército franDespois do·_ xantar, como é tra- , · ~le~c:1ons ·p<:>rtug~,esas fac1a u~n~ ·Abril foi un feito tamén decisi. Compaña, dando a qu~~
quista por reclamar as libertlades
dición falaroñ os lideres. Fortes . analise da .s1tuac1on do seu pats e . vo para Gal iza e cómo aqui segÚe
quentúra do seu seo de iilféñ-:,
'
·
,
·
·
d
no ó pecado e ó medo, e no ,.
democráticas e Antón Mascato,
Bouzán foi. 0 prim~iro en saudar
acertaba plen~'!1ente.:->J1os r~su 1~~.-· . "vivo ese espírito de líber ade
peito lles sanan as.chamadas
.que ofieiou de presentador. , ,
aos seus cotnpañeir.os .mil.itares..
do~ dos com1c1os, o ·q!Je ·s1grnf1que guiou a revolución dos cara. do "ego", como vez qaúe os·
Estiveron tamén · presentes·
Bautista Alvar:ez .puxo de manícá, dixo, -que as mentes. ~o 2.5 9e veiS::
•
axuda . a gavear hastra : ·o s
máis de douscentos ·- ':bárbaros
testo a irmaridade entre o. povo
Abril seguen lúcidas e que saben
Nun próxi.mo ·número de · A
pontos donde . 0 "M~NDO ,E'
sublevados" da Galiza, vides alNOSA . TERRA, publicarase unORDENO" faise voz de 'ti.rJ:l7-~
portugu.és e o povo galega áfir~ - moi- ben éál é a situación do seu
- guns de tribo,S·lonxanas par~ par.:
mando qúe "ternos que mirar
pavo.
-'
· ha enirevista con estes dqus per· no, asoballando . adoecid0$1 ·
ticiparen neste acto organizado_ máis cara a. Portugal e menos ca· ·~
sonaxes claves da História portuós lanudos carneiros.
polo.,BNG..
.
ra a Madrid e loitar cóba~o con .
Rosa Coutinno tivo untía paroQÚesa actual,
·
Deus te salve Galicia dese~
A. EYRE .
d
cregos e onte, .dos de agora; e dos cregos de sempre.
· · ~ .das ·bruxas e meigas, e do
trasno~ e daqueles que, sen .
molla:fen o cu; queren peixes ·
brincando, sen e~quence-los
.outros', de fasquía l~ocente,
-...
.
...
. .
que. aparecen n.a . escea
. de meros órgaos de.pubiLcidade ·
"com0.os independentes": .'
A un ~no de f:.JUe gobe'rno e
· -é propaganc;ja':. · :.- _ . - ..- ·
Deus- ,te ·salve ,Galicia, do
UGT firmasen os ·pactos da
Denúncian tamérhqué.-a Admi-..
mañoso .raposo, cacicón que
reconversión naval (16 de
·. nistración inc1:1mpr'iu . 0"'$·~ seus·
aí n·da medra poi as .1úas seNovembro) os traballadores
. .~ própri6s compromi?OS ;d~spois . - menteiras, do que · merca
du·sector seguen coas
;.., de rechazar .a proposta .dos. traconciencias nun mercado no:.
eternas protestas .que
.
ballaqores que .· · consí$t iil en
xento, ·coa a súa mesmá acti.:.
parecen tomar máis forza
mar:iter o estaleiro 'en funciona-.
tude porca, falsa, ruín ;. que .
ca,iricidindo coa campañp
mento.
· ,·
..
mercaba medallas nesa -né· eleitoral.
.
Pola sua banda o Goberno
boa -tan podre'dó franqúismo
~:anúncia a criación de duas no1·
maldito dóente. . .
.
"Asean, solución". Palabras mávas empres¡3.S s-aídas-de Astanó:
Deus te salve Galicia de tóxicas, palabras de esperanz_p,
lmenosa ~ que s!3 dedicará á fa- dolos que levan unha araña'
palabras tamén de carraxe; bebr.icaciún de bens de equipo, e
no -peitó, tecendo desventurradas en centos de manifesta- ·
Qrillmar, que cqnstrúirá plataforras, martes, medos e ·fames,
. ·. mas ·petrolíferas. lsto sign!ficará
cións e pintadas a pasada se- .
e daqueles que cantan alalás
o desmembrarñento de· Astano
mana palas ruas de Vigo. Palade alboradas sernpre en tono
. bras que o Axuntamento se decorno fal empresa, o .intento de ·
folklorico, engañoso e falsa- dividir aos · traballadores, , de
. dioou a borrar pala noite por- rio; ·e de quen cada día, cunque, segündo · o Alcalde Soto,
criarlles 'uriha nova problemática
ha voce· de niel, agachando
confundianse_ coa pintada do >
e un has novas situacións . .
. ·a:s traicións das súas pon.las
"Carri.I Bus". Palabras pintadas :;{
Parálela,mente a isto,_ Pedro
chéirentas, v_an facendo caen moit.as ruas polas que non ' ·E
Sancho, responsábel guberna-:rochas nos teus dous pés
pasa o transporte
público. .
_o
"ID
mental da área dos estaleiros,
descalzos, seri esquencer;
.
· afirma q~e para 1990 vai ~mpe- ·
tan "sufridos e humanos",
''De Astal')o qué": .Pergunta 1 os .obreiros de ASCON pintaron ás .ruas de Vigo _ re~lamando s~luci6n.
, ·zar a recuperación deste sect,;:>r
comen na túa.mesa, qúe é d~
- que. cad.a!'vez se fai máis .insis- · PSOE, borrou 'as suas pin~adas.
~
·
que é, nen máis nen menos,·que
pedra
de barro, un anaco
. tente e aparece na comarca do
o que diCian comités de emprede pan podre de millo, unha
Ferr()I pintada ~sobre. as pwedes.
.·""
' .
,
-sa, sindicatos, partidos naciona- ·
.
vez cada ano; mentras_ sen ·
· . nas que os socialistas pegaron . AsGon, venda-.decidida
Os obreiros seguen reclaman- · - listas e até o libro da XL.inta,. que
dor espdmen todo o xugo de
os·.. seus carteis eleitorais. Todo
do solución e teñen pen.sado seia _suceder; ., e~grimíndoo como
· séculas que ' naceu nos t~us
un -recbrdatório· unha . a.cusa- . ·Mentres tanto ós plans recon- · gqir co,n e,sta ' ca:l'!1paña, n~n .
ouestión··fundamental á hora de
·cam·pos.
.
ción
mesmo tempQ; rnecitres
ve.i:sores seguen e, · seg~r:¡do
ábog·ar porque non se pechase.n
descartandose acc1ons de forza
Deus te salve Galicia·deses
os traballadorés . retan a Gonzá- ·
pudo ?aber ~A !'JOSA TERRA eri
.para os últimos· dia~ eleitorais. - as-instalacións porque lo.go abn- .
cans silvestrados; · babexarilez !-axe a que.expJique ós. plans
fontes fidedignas, a 'vend? de
·las outrav~~ta ia ~er !mposíbel. .
tes, oúbeando, preparando a ·
"que t~ñen para Astano, ¡;Jeden.
Asean está xa consumé).da, . falAinda as1 o anuncio, outravolasalto entre noites .de nébo.a
un debat.e público qe todos os
tanda éJ. firma. Agora 0 que están· - · o 'desmantelamento de Asta-'
ta, de que se vai construir unha .
e os días de pranto:
· ·
_. partidos ' que se apresentan ás .· a debate'r San.todomingo, Py- · no
plataforma, parece que -pon un
· Deus te salve GaliCia das
.él~iciÓflS ao parlamento au~on~mar, a Xunta
o Goberno, é a pouco pe luz para uns cantos .. serp.entes, dos looos: ..dos la.;:
ml!=:O v . pero ~S r,e~pon.sa_b~.IS .· fonna de que. OS obreiros aceiPola sua ·banda· os'traba:lladores ·
traballéidores. Plataforma que .xa ·
gartos, toupeiras e - ratos, e·
ma1s d1re~tamente 1mpllcaaos .. ten un plan :qu~ x,a rechazamn, _ de Astano denúncian- o desmandebia empezarse _a cons't'.uir t:iai
demáis alimañas humáns qtie
non saben ~on contestan:
, . / cémo· ·dourarlles· .3 pfü;lora ou . telamento que· están a facer
un ano. Pero todo 'o relacionado
medraron a eito entré ós. to- ·
éos pastos de traballo vai tan '
Esta é a.sua. campaf-ía, a cam- · cómo facelos entrarp?lo aro; aQ - desta empresa e · critican a ac:.
xos i- o estrume 9os feus
tuación de organismos c9mo ·a·. despácio que até pedro Sancho
paña .dos obreiros -de Astano e
-mesmo temp.o que discuten os
montes e campos.
.
.
OPI, F.PE e ZUR que, afirman,
recoñece que a ZUR do Ferrol
.. · Ascon, ·a. que_:-veñen realizando
beh~fícios _e · axucfas que rece·· · .
·
(pasa á páx. 23,
"están a xogar, esencialmente,
ainda
non
deu
nengun
froito.
··
dende hai. ·~áis dun áno.
beran ,por esta compra.
,. .
'
.

píimeiro de. bárbaro: aquel .
que e:stá en contra do · ·
· império) tiv~ron unha
comida de hirmandade
0 domingo dia 17 en
•Vigo., na que , .
· .
homenaxearo,n aos que_
fixeron posi1beis o
25 de' Abril'
en Portugal,
. '

x

Os traballadores- do .naval ~. fcin cÍ · sua ·. campa,ña
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Primefro Congresó -Internacional de Estudio~ lntercii·scipllnarios _sobt~ . ~{Fotocópia
~
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. ·Parece, ·'falando - psic,almdcaiüierldi~n Magazine'~? . _ .
' Ó pasádo sábado, ·12 ·de n9veriíbro, no. H.otel Araguáney qe· · ·
- ., mente;: imposibel ·· lograr un
--: equilíbrio entre o {!~r e o -re- · · Compóstela, celebrouse a· élausura é:fo 1 Cmigre~p ·internacional .
N~ t~mos :que· pi~nte~ar . qué
ceber. Tanto a codicia eonío
non. '.· Q -congreso non , é nen.
de
Estudos
lnterdisciplinád,os
sobre
a
Fotocógiá_
.
Nos
- .. a prodigalidade sori rasgos
gun~a ,fotoc6pia senón que foi
actos· debatíronse diversos 'aspéctos relacionados(. -?' . de carácter, neste -cas,o, in. o. ury1co · e.vento · importante
c9mpatíl;>eis.
_,. . ·
tratándose ·<!> papéf fundcúñental do f611o, .os antecedentes
despe1s do ex.ílio de· Castelao · ·
Poderíase, - entón; , facer
éonCr.etados na -'vietnamita.{ e, remontándose máis atrás, no '
qe _se fix~ en Galiza desde hai
un.ha división _entre aqueles
~01to tempo, pois que se reuni·
papirq;·asi c6{llo . rriét~)dqs :artesanai~ com·o a "ch.1,.1leta:
· que gastan máis de faeer re, ron as cabe~as pensanetes máis .
Pert'iciparon coas su as ·pOQéncias, que Jo~o serian editadas
galos que de r~ceb.elos e vigrandes da C\.l_lt_ura galega e onde
ceversa. Pastos· así, cada un
nun libro.fotocopiádo, .os';@rofesores Dr. López Hervor, ·
realmente., se _pudo debatir de- ~ ·
de nós poderia anotarse de
coñeeidfr·pro.fesor.de HistCÍriá·; o famoso.teólogo L~onard<f
mocratic~me_nte _todos os · pro- contado a algunha d\:IS ·cc:\te- _, ~
:Ploff :Éüo.;xesuita. Enriqüe V:~zquez Gómez. Destacou a
blemas relac-aonados cun mundo
gorías e, mesmo, : discutir •·
tan , impor~n~e. O · c_
ongreso ·
·séria cóbe'H:tira"-préstad~ ·ao ~eta por· Ondas· Galicia,
~- pracenteiraníente ·sbbre aquí-···
non e unh~- ~op1a: é un orixinal .
. -io. que ·gratifica ,mái~: ·
:· ,_ -_
' 'Rád¡C);iTefovisi6n Galicía: e)iut.ras emisoras. A.
' ,
.. -"A rnii1 fé¡iim~ moitísima
Qué fot~ópias inéditás se -~pr~
"·cañtihuación puó.li~mos'.ij' enfr~yista que nos concedeu
·. ilblsión q1.J.e m~ surprendcm".
sentaron ao Congresó?
·
un
db(
organizadores,
J_
á
~dbo
Bermejo,
membr.o
·
·
- , 7-!'~ Pois eu ' ajnqa o· paso
~!"! princípio . a fotocópia mái~ '
"'
· ·
,, :':· mellor regalandq que· ca,.nd_o.. ... - ~e./fól:C.:ai:o -~dicións~ ~ ~-' ~~;
medita que s~ apresentou .foi a'•
~:~~-!:~~-~~' . -.
;~t-':!·\
'
me regalan".
e
• , ,; ...
relacionadaccfa Verónica e o San··
A base destes sentimentos ~:
to SUdário. . ·
,
·
· é. pro.fundamente ánal :e' remí~ ·
.ten os ao temor. ·á perda .. do
" Poderiase dicer se algunha foto- '
que é noso ou ab pracer de·
-cópja é un incunábel? ·
·
dar.· A -codícia, .e a-teima por
Penso
que
hai
fotocópias
que
se
· coleccionar - e acaparar,- . o .. ·
poden consiperar tales, como . o
.
mésmo que o· "espirito'' desprópr-io carné de identidade e
• ; 1 . prendido,. teñen moito a v.er
como pode ser tamén a Sab~na
· · · coa atitude infantil cara o que
Santa. Penso , que cada ·fotocóse srnte como próprio e 0 xéipia é un · incupábel. Porque teto en que foi· forxada esta ati.., · ~ .
rnos que ver que non · -haí ·nentuoe nun'ha ~elación ·co.s· oú'- ._ ·, gunha fotocópia igual ~ · outra
tros.
,
porque sempre se move ó grau
:- Así, non é de estrañar qtJe, · do "toner".
ás veces,. a prodigalidade ,· .
agache unha' retención. oEr:i
ocasións vemos· como .se lle Até qlie ponto é orixinal a tóregala aos outros as cousás
P!a?.- · .
do noso ·agrado' e r:ion as que ..
poden ser do gasto do aga- · : .
Penso a cópia é orixinal ·na me- sallado. Este ·é · o caso" de
dida en que, como se suscitoú no
aquel que lle ofe~ece, con iluCongreso, "el ·mundo hoy ·por
sión, .á avoa un disco de Se- .
hoy e~ _una copia ,; y, lquién
m~n-Up , . por exemplo.
~ay original aparte de Dios?,
E frecuente esta atitude de
,Non cree qué a {~tcópia perxudinon poder dar sen recuperar
cou á nosa literatura, ·ao facili¡
ou, o que é o níesm.o, non
tar -0 .,1axio?
·
·
poder ir ao water sen · B;lgo .
para ler. Sempre resulta tran. A fofocópia non, en-todo caso a
qtJilizante ·incorporar algo
difusión; Ternos que._qicer que o
para compensar a per,da.
·
pláxio non- se pode fotocopiar.
O conflitivo do regalo está
En to~o caso copiariase. a man.
sempre na expectativa de ~,
A fotocópia o q~e fai é espallar,
reintegr.o nas suas diversas
e senón que llo pergunten aos
posibilidades: en forma de
estudantes de Filoloxia, como ..
obxectos, de amor,. de consl- fotocopian os prólogos antes de
deración ou débe(,'la-obrigase p~esentar aos exames.
ción, Por isto nos frustra -tanCree- que a fotocópia facilitou o
to un regalo acollido con Ífl~ :- ,
acceso á Universidade aos tillos
férénci<;i; ou a auséncia d_e r;e,. dos obreiros ~ labreg_os?
· ciprocidacie . da persóa /' a
.Evidentemente,
porque
non
' quen lle regalam·os no .seu
·día; ou, por ·moito que diga- ·
ademitiran a matr'ícula sen a for:r,ios que o irpportante é ó·de- ·
tocópia do DN 1. ·
talle, que ños corresponda,ri
ew~ha. chirimiéada ~ cH} rega:· _ . ,. ·. t·-~":."'·~~- .•~
Oué t~n que dicer sobre · ós ru. lo ' éfo .5.000 pe'seta~_'ij\si ".'é ,~:º"·" ,.=. '·~... ,..-, - ., --_ .
..
:'.:. . . - .
. ,,
mores de que este-congresoteri
. ·:.. que mbita . xente préfire -que...
<;al so-'! " ~s ,_c~11clus1Qns qu~, se ·., que ·o mundo pode ria par al izárse - .lnvencion na 'vietrl'amifa', ·que un "irixismo sectário polo Parti.. non lle fagan regalos en .can:- . _.. tiraron.no qongreso? '" ___ . ..
. se houbera unha. conxúncion de · .fpi -como. todo· 0 mundo, lembra~ · do Onar,ista? .O celebralo nes,t~s
to tolera.n ·dific¡i.lmente o rein"' _. ·: -A mai'.oi« concl~si.óri\ des~e -Con·gre- · . todqs aqueis ciudadanos,- honra~ . rá, ·un in~trumento básico para . datas, non é ·eleit,or~lismo?
_tegro: ~ar. alg_
o ~o ,de1$S. -, . ' \
· so ft>j ·fesali:tar:, ·e eónstatar' que,
d<]s, · q~e está.~ ·. traballandQ. aó
a seriación e atrnsmisiór.ii e preci- _E un ·rumor tdtaL:mente i·~funEn fin, desexarnosyc:s q~e '. . hoxe por ~- hoxe,· a fotocópia é : P~ d-~~ fotoc<:'p1adoras, se ado1ta- _sameríte cando o 1Vietnam -e li- ~daqo. E certo que habia destaca-:·balé\1-nce do · p_r??u~o ll)tenor _ .
un ·instrume.nto ·de poder, Esto - raí! ' U~~a: act1tude ct1:1nha fotopa.bre, . cando _se toma .o· poder~ dos membros na mesa presidenbruto en relac1on a. ~e~.~da
qere. fücer que a. f<:>tocópia está ~ rah~a~~o_n t<?tal de cara~~~r_revoapare-ce a fotocopiadora masi- cial do .Partido .Onanista, pero
externa non sexa def1cltan9.
·ligada:, intiniamente cos apar:ato~ - , luc:_1onario: o mundo f1cana pa~ . vamente. Pe·nso que a fotoco- · · tamén o próprio caracter e con- .
·. de · dominación~ Non" ha·¡ nengun. -- rahzado. Por exemplo pod~mos - piadora· máis que un caracter clusións, que sen ser manipulaM. FERNANDEZ / IVf.V.
· , - G<:>ber~<:) ·Civil, ne.ligur:ih.a' c~mi- , vercomo na .decl~ración da r~r.:iimp~. rialista teno revolucionárie: . dos· por nengun pªrtido, plante·sar:1a, l"}enguri .c,entro de ensmo_i · da:, en _ xull~, sen!ln se_fotocop1a·
" '
·
· xa a converxéncía de todos
nenguo.ha Universidade·, · nengun:__ ran os carnes de 1dent1dade o EsTeñen pensado como alternativa . aqueis focopisteros, e<nese sensQ
cer:itro público e arua en xeneral· ·. ta.d o non teria i .gresos. Tamén
a.imp~rtación .de fotocopiadoras.·· r'lon é un congreso sectário. ~- .·
1
--.
que n·ó{l ·~eña unha-fotoc;:opiado- ·se ~cordou a constitución dunha ' . checoslovacas ou álemanas.ofien- ., Non- é eleitoralismo. Senso 'ten
ra. Neste s·enso podemos afirmar _ soc1edade de , todos aqu,eis
tais; ou ben a fabricac.ión destes celebralo · nesatas datas· para ., pre- :
,( ·,., ·
·
· -··· ·
amantes.d'a fotoopia. .
· áoaratos autónoma e autocentra- sionar, corno -se explicQu. nO·
~arrierit~ na Galizá?
.Congreso para .presionar 'a todos · Non creen .que Q·enorme avance
-o~ grupos poi íticps para ·,po~er
~ - ·C
das fotocopiad9ras destrue posAqui temo$ un problema _por- - 9e releváncia á fotocópia e·deOI
tas de traballo. nas fábricas , de
que nos paises· do leste. noñ hai
volverlle o · lugar que lle corres. papel calcante._?. · · fotocopiadoras porque 0 último . ponde, é. dicer que no ·c:t:mgreso
- ,·;¡ ...;.
, · Creó que nlon. · Por unha p·arte · qae· quixo fotocopiar ci carné . ·tratariase c!e que ,,.a fotocópia. se
aul'J'lenta . o consumo de' folios e de · i.dentidade- ríiandárono para - ~_onsiderase pn instrumento · ~á
E._
- ·· ao tempo cria toda· -unha sér:.ie· Sib,éria, pplo que somos· tremén- . s1ce. da soc1edade . e. por-- o~tra
da mente escép_tic.os . á.·hóra . de _., banda que en .cada ~l~ea, en ca.~
s· tremen,de · indústrias ·auxil-iare_
poder importar tecnoloxiá che- da centro, en_~ada " s~t10 houb~r~ .
das.
·
cosJovaca _
·
- unha fotocop1~dora. En def1mDadó que a tecnoloxia das foto'
tiva o lema ·poderá ser: . "ao pé
.CD · > · CD 0 ·•
·.
copiadorás é . americana; ·. n 9n é .-- Noil é -ó Conga:eso unha fot~o: . de -' c.ada cruceiro, . de -cada scaesta- unha nova forma de impe-:
pia ~esas actividades .- estupidas : _lextric, _urihá fotocopi~dó-ra" · ,
~e ._._N
·. rialismo?
·
- ·que fan· os ·americanos, como 9 _Oué · fotocópias · pen~ades facer
º
~
,:·.N
~
....
A. . N .
. ~
..
, r
tenis con tixola, lanzamento ele . para o fUttir9~ . - ·
·
·
• •
¡ -.
CW) ...... · ...
Penso que e·stá totalmente . con~
obxectos extran.os, cruce· de .riqs.
rl
·
. ,"
. fundida_'.a pregunta, _porque a, en · cálquer:· obxecto .que -flote e ._
qu~ · ~ ós traig¡:1n: as lie qui~tó
:-, : . . ;. : - .·::s .
..• . ~ ':= ' ,
.-tecnoloxia da fotocópia non é .,,. outras· paridas qué eñchen · proe filolóxia. , ·' . ·, . ' . - ..
americana. A fotocópia ten a sua
gramas -cómo "Verano 8.,30 Post'
M.V. / x.c ..· '~ ·
~ ~
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'A PRIMEIRA -SEMANA
o·E- oE:·c EMBRO ' .

·A NOSA TERRA EXTRA Nº4 .~

''Luis Seoane:
Compromiso e paixón
criadora" .· ··
•
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·Francisco Pillado ·
Pilar Pafürres - · .
Xavier Seoane
Sigwart Blum
:·Lt;t.Xeiro
·
, Lamazares
Leiro
Perfecto Esievez

C~rvalho Calero
·Pilar Corredoira'
Is'aac Díaz Pardo
Xosé Díaz
· · Felipe 'Criado
Basilio Lqsadá
Manuel Facal
Enriqüe Ortiz

·c. ·E
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L!Q'UINTETO DE' VENTO DA CORLJÑA :¡
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PAULINO PEREIRO E MANUEL BALBOA
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. f •AM-ELIA MUGE

RESERVAS EN:

1

A CORUAA: LiBRARIAS COUÓEIRO :E LUME: SANtlAGO: -LIBRARIA COUCE.IRO E TENDA MNELA. '.i:tES
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Croquis a man ·alzada
E enxene1ro de t
· cióris, grande _défe
· ndas alternativas e
. Comezou a sua f
escrevendo letras p .
e artigas E;in. xornaisA 'sua primeirá' publi ' "
VOLTAR, un libro de~;
curtas. Despois acada
tantes prémios,. entre;:, . .
PEORON .. OE QUROu,,/ 'J?
CIDADE-DE ~ COR UNA ~OJ! ,
VELA".i, "PREMIO · ºA ~IT
ESF?ANOLA" "O PREM 10 Fi .
CISCO LAf.JZA DE NARRACI
CURTA" ~. ·
- .·
·A últim_a novela qµe publicou :
-"TERTULIA- próduciu uh . ·
·grañde malestar entre o ''.pers0al da.pluma" ; pois ao parecer,
fai referéncia a alguns escritores
gaiegos e non para louva-los.
p·recisamente~ Digamos ~~. n<Or]_.
~
é un.ha novela para facer ~a-. ;
des entre os do gré:il'-~. no ¡ 'O LARVISION NOS PAGOS DE
; seu lugar, non andana
!"tranHUINCA LOO' e 'TERTÜLIA'. Un ·
qu~lo poi a rua, _sobr ·
Jttolci·; curso de língua xunto con ou. no1te.·
.
tros "O GALEGO HOXE" e a tra·A~ principais oora$- ~vier
dución de '.A ILLA DO TESOUAlca la son:
. · .
. · RO' .
FUNDf.N',
.Cootos . . ·.'A
'VOLTAR'. ~ovelas. 'A_· NO.Slt
ANTON CORDERO .
CfN?A', 'A INSUA', 'FABU~.

-Señor conselleiro, a ver se
para a ponte de Santos pude.:
se...
.· .
-Outr::a ponte? Si señor, o
proxecto aquel das Cíes, nonsi?
·-Refírome a que o dia de
Santos caí en venres, .así lib ·
mos o sábado ...
-Ah, Pereira, vost
pre está controlan ·
dário ... Pero non
estamos? Tem
á volta da ~ ·
só pensa n,
Pereira, n
tempo. ~
levisión,'
unidad
dia p
_pont
·nas ·
tor

· XOSE L..OIS

-a'

pasteliño. Mire que sexa dos
que levan cromos do Equ¡po
A. Son chuli.
(O señor conselleiro érguese . esbarar das pingas -polos cri_sno bar·, de chiripa, ti. .. Si. .. Cla.tais. Ausente, des_oi ps golpie comeza a dar voltas pola esro, home, - cómproche tres,
ños na porta de, Pereira, que
táncia. Detén os pasos absorto
tampouco t~ pases, nón hai
ante a falta de resposta, entra
polo esbarar das pingas da
que andar despilfarrando ...
co café e r:náis o pasteliño do
água polos cristais da xanela,
Vale ... Díllo ao Barreiro ... Con.
.
Equipo A)
fica imóvil e cos ellos en branfprme ... Hala.. De acordo: .. ·si,
-Ah, quén .. ? · , Si, Gómez,
ca. De súpeto, o teléfono de·o venres, ás dez e média. 'Eu
non ... Pereira ... Muy bien, Pevólveo á ratina)
saio no coche desde a casa.
reira, ¿me trae lós cromos?
-Riiiinnnnggg!
Verime recoller o chófer ás oito
(un sorriso de felici-dade
-A ver..-.
e média. Vale ... Chao.
acende o seu rosto .cando ao
-Le llaman de Chantada, es
-Retírese, Pereira. .
_
abrir o soqriño co &orno, en. (As pingas· esbarando ·polos
el señor Cutrin.
.
centra o xesto heróioo dun ne..:
-Pásemelo... Si... Cutrín?
cristais vólveno erivqlver hip.;;
gro pelado de xeito" minifur:idis-.. ,Qué ·pasa, langrán, cómo tes
notizado até que o teléfono · o ta que ca-sea as cacholas de
o 1asunto por aí? Si? No me joesperta)
dous_delincuentes):
das.:. qué va, ho ... ¿e a tí qué
. ....:....:...Puri, . non me. -pase máis
-Xa o teño, Pereira, mire,
caralla , te i'mporta?... Nada,
chamadas. Estou reunido.
mire ... Chámeme a Garrido Vahome, a verse te enteras .de
-Es q1.,1e, es pór la cita que·
lenzuela, debe estar en Presique aquí mandamos nós, jotenía para los del puertó de Ridéncia...
Non
vé?
·
Xuntando
a
der! ... Claro, home, claro ... e
- be ira, que· acaban de llegar...
todos os do Equipo ' tes cin -:-.
qué te va11 dicer? ... .Tranqulli-Pero non ·\té que estóu
quenta pontos. Lago envíalos · reli'nido? D_ígalles que veñan o.
dade, Cutrin, pareces un novato... Nada, nadá, aqui tes o - e entras no sorteo dun vídeo
xoves ppla _tnañá. E nei:igunha
Saba ... E o negro está escasíapoio de sempre, ho ... ti dischamada márs....
·
·
simo ... Non sabe ·cán~os paste_pós e ponto, e nada de elegán(Cando semella .que vai esliños teñ6 papado eu ·na procias ... entrar a rachar, com-"
camp<;1.r,_ as pinga§> repenican
cura do negro este, qué eleprendes? A ra-char ... Adiante!
con forza nos· cristais e o ceu
.
(Nada máis colgar o aurjcu..., " . mento ... : .
poñse chumbo) ·
·
-Señor ccmselleirb -intelar, o conselleíro incorpórase e
. .:_Hala, carallo, alegría -exrrúmpelle o ·subalterno- o se-:
dirixe os pasos cara á xanela,
_-clama o conselleir~. B inguiado automaticamente npólo· ñor Garrido ao aparato ...
, vierno y a joder.se, sí .señor...
· -Nañdo!· Oes; que xa· coninconsciente impulso que o
seguín ao negro ... Si!. .. Aq_uJ;
lewva a a recair na hipnose do
XESUS CAMPOS
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tesposte ta~ativamente ao por
q1,1.e das suas motivacións ao facer a sua obra. Perb tamén é
cet;"_to que hai .fotógr'afos de 9oa .
cahdade. En prens:a; . p.oñamos
poi:_ ~aso; ternos fótógrafos ·gue
estgm .facen~o unha obpa que
.nqn )en m0ito · que . envexai: á 'doutros fo.tógrafüs ·-do · resto do ·
Estad~. .o , .~esmo _yasa ha
moda. O que ternos ~ que- exportar a nasa fotografrn. J>enso
que . en Galiza · hai fotógra.fos
.-.qüe. poden re.sisti.r uwollo crítico.
"
- .

maiormente na imaxe. Do mesmo xeito que mi libro non -se
adifa para os ·que fan literatura,
unha revista de fotografia non
se fai para aqueJes que fan fotografia, s·e nón para todos aqueles
que están interesados pofa im'axe.
·

Nas semanas pasadasrealizou · a sua presentación en .
Galiza a revista "40 por 50'',
unha publicación adicada á
difusión do meio fotográfico. ManuelSendón, membro
do Centro de Estudos Fotográficos, fixo para kNOSA
TERRA esta entrevista / a
Xosé Abad un dos coorde·nadores de "4Q por 5.0". ·
Para· maior axilidade refunden.-se ás resposias.-dos 4 entre.v istados_nunha sóia.

Cando se ·tira. unha rev.ista es- .

p~cializada pensa-se a qúen vai ·

destinada. Pois ben, a quin vai ·
destinada "40 p9r 50"? ' _
..
,. Vai cla¡pmente destinada· ad
mundo -~"-~cultura en xeral.
Mesmo a ,p ropria_conceición da
revista non é . estritamente fotográfica, ainda que a fotrógra~ia
sexa. o suporte esencial. Tenciona-se' espaltar a fót6gráfia gale-· '
· · ga, nonieadamente a contenipo- .·
ránea, ainda que tamén. se v.al)..
recollerído .. aos · poucns obras e
'biografias dos -<hitmes clásicos.
E-digo ·que vai adicado ae> mun-·· ·
·.do· <!a cu!tura ell: .xe~~l po~que
tamen ha1 unha secc1on teonca
de'. debate !1ª . que 'ten colljda.
pontos de vista verbo da imaxe
·ae pintores., poetas, arquitectos, ·
·etc. desde tiil poRto de. vista cul. ' tural, xa que eremos que·a foto- grafia é un meio:; tui suporte
.que a todo o mundo, ou a unha:'
ooa .parte, da -xente, interesa,,
~ep.do_ .. en conta : que vivimos
nuiJ.ha , sociedade
baseada ·

••

Pensades que esta revista pode
ser viábel, pode sobreviver sen
axudas por parte das instítucións?
·

Nós partimos <;lá. base de gue .
a revista ten que autofinanc1arse. De feíto a revista 'Sae á :rü.a
sen nengún tipo de Sl,lbvención,
ainda -que ternos promesas de
subvencións, e mesmo algunha
pequena axuda xa concedida.
Agora be!1: nós partimos que
calquera idea cultmal ha ter"
unb.a independéncia· económica
clara. De ~eitó o númc:{r.o O, gue
tenta dar i~ea do gue a revista
po9e _ser, sae autofinanciado.

-Ver que unha sociedade foto- .
gráfica convocá un concurso é
causa normal. Ver que edita .
unha revista non o é tanto, q.u,
mellar, é raro . Por qué editades
unha revista?
.

· Sobre .a revista levamos xa falando moitos anos. Verdadeiramente á Sociedade Fotográfica
non se lle -ocorreu editar unha
revista. · ücorreu-se~lle a Xosé
Abad, a Cesar Dopico, a Santiago Mato, Alfonso Vázquez .e
a unha chea de xente . .Na sociedade surxiu ese núcleo de xente, pero, como tal sociedade
nón houbo esa idea. O pai da
idea foi Xosé Abad e á outra
xente gostou-nos a idea e en~anchamo:nos. O que acontece
e que a Sociedade Fotográfica é
dinámica, saen ideas e a Socie-d.ade canaliza-as. o proxecto de
"40 x 50" está arroupado pola
Sociedade Fotográfica, amda
~ue esta noi::i pretenda moi;iopoh{'.ar nada, senón só; respaldar a .
edición. Trata-se de recoUer o
panorama fotográfico : galega
que hóxe está comenzando .. a .
sentar-se.

para que manifestáse ·· unha
. sorprende_nte tran.quilidade,
tantó á hor.a de reéebér o prémio . como de atender aos .
meios de comunicación. Ins- '
tantes antes de receber o ta-·
. lón polo millón de pesetas (o
prémio de criación literária en
galego 'mellor dotado ewnórilicamente), o gañadoi expre· Vós decides que Jíai que desábase polos micrófoQos "éu
fender. a fofografiáj -non só no
non vou die.er que non esperaEstado, _ ~enán internacionalba o prémio, senón·,non esta~"ente. Per:o digo eu, non _habe~·
ria .aqui; pero si -que dalg"Qnha .
ria . que defer;i~e_r· a (otografia
· maneirá me sorprendeu, por- .
dentro da propria Ga1iza; quer
qU"e é . unha responsabilidade
~icer, loitar porque a fotcrgrafia_
moi _grande. para ser -a pri:iµei -.
ti vese un estatus semellanté · ao
ra f]OVela que escrebo e· qqe
doutras manifestacións expresz:
vas? . .
·· ·
por . ~up,~sto apresen to a · u~
certame .
·
.- ·
Unha certa , sorpresa saltou a
Ben, é que .eu freo que nós
, Ainda'-asi, segundo as nosas ·
noite
do
9
de
.novembro,
no
non debemos perder o tempo
informae::ións, houbo ·bastantranscurso da . cea de· entrega"·
en: cliscutir se a fotografía é.- ou
tes ,,.probabilidades de que o
do Prémio Xerais-85 ,- cando
non é arte. . ..
prémjo ficara deserto"¡ pesie a
Lú.is Mariñq, djtector ·xéi'al_da
'Xa. Pero unha_c.au5a é -~ª reque ás últimas oel¡qerac~óns
· e.ditorial, -anunciou o no'me do
tesia e. 0,utia e· ácqdar.. qu~ sexa
. chegaron._tres novelas. Unha .
.·:g_(!ñad0r. Nihguén das - 250 ·
respeitada.. . -_~- ~e ·:~·
~p€rsoas presentes sab.i.a.- coµsa . · delas , que ia baixo o lema " Os .
Brasilel[OS" ' foi recomendada
·. <'i1gúnha do ·gagadc>f: . .1.ojs ~ __ ,Efec;:tiv·amen.fe. Pero ~~enso
:·:. polo xurá.db para a sua publi- .
~~ós.é Pereira_-eón "As J19.ras·
. que. nese _cain.iño estam·os .."Eu
. caeién, e aind( que ·non se
vexo ·que perárite .unlla fotogra- .. · ""-d~. Cartón". ·
-}'
-. ..:" -;. .
· abriu a plica, puidemo~ saber
fia· dtJiib4 exposición a-xente' dé- · · ~Ninte·- a;nos, ~studante,
- üe Fi- .
ten-se, comenta~ compara, criti_,que era_, da aut9ría ge Xoan
:-':loloxia -Romanica no · CYVI .
ca, valora. Oco,rre-se-me agC?ra
Manuel Casado, o-gaña.d or do
.de Lugó, . .t. X. Pereira. non
unha .cousa: c01do •que -a ·sa1d'a
. pr.é mio· "Btancó Amot" deste
.· tiña pu\Jlicado practicamente
da fotografia non debe ser o gaano, recenternent{1 fallado no
nada, a excepción duris : pelerism~ : Penso_ que todós estaIrixo. . .
· · ·
- quenas-- traballos na reyista
rnos dacordo eo caracter demoA opinión x~ral de moitos
."D.orna". A novela, que ~e~rático da fotogr~a, da p.osibi- .
esc_riton::s_ asistei:ites á cea, que. · lidade de ac~dM amplos espá. presentar(l baixo· o lema "Ima.Lms Mar1ño ad1cou ao coíñecios 7ntre ~ p~voáción_ Tod~ o .
go Noctis", ~oi breve.m~nt.e re~
zo a Soxé Mª Alvarez Bláz· mundo-_esta <lis.pastó a- ve-lo mseñada:- por Vitor Freixanes ,
clependentem~nte da capacidaquez pre~ente na edición ante- _
membró do xurado, c;lespois
de crítica. A min non me intéreriot , era que conceder o pré:'da
entrega
_
tlo
millón
de
pesesa que· a xente valore economimio a un.h a persoa nova e destas
a
L.
X.
Pereira.
Frei.xanes
ca.mente a · fotografía; - senón
coñecidá era favorábel, tanto
explicab_a: qu,e "esta .. é unha·
_ ~orno rneio cultural.
·.,
para a literatura galega en xenovela tensa, ~mocionanle,
, ral, cpmo para estímulo dos
·-c_un grande-.f9ndo lfrioo, .moi ·
Estes 'temas~ son -interúantes
novps_criadore·s, e para a ·cre- ben cons.trµida, moi ben espara a vosi:z revista. Caído que
dibjJidade e o futuro dos pré- tru!urada, - ~- parél ríós é m:1_h a
nela debe haber non sófotogramios litei;:ários, afoda que tasorpresa que- un. autor - tan
fias, e xusti.ficación das mes.mas, .
·mén circulaba a idea de que .
senón preocupación crítica pala
··novo lograra esta· :-emo:tióñ, ·
no_s xurados seguen a prirriar
situación da fQtografia elJ. Gali·porque todos · espetulábafl)oscy.estióµs qe censura lingüísti.za, qu_er hoxe; quer desde ·unha
coa idade do autor".
perspectiva historica. Cómo veca P<?f ra?óns de normativa.
,A mocidade do gaiiadoi;: ·do ..
des o mundo da crítica fotográfi- .
Xeráis-85 non· era obstáculo .
x.c.
ca en Galiza? A sección crítica ~
. ..
-in.antera-se na revista?
.-

Qué valoración facesdes vós
do tratamento que -se l!e dá á fotogr_afia nas revis'.a~ que non son
.•

~stntam~n(e fotóg~aficas?

. Ben. ·En Galiza hai poucas revistas: Pensó que "Luces de·GaJicia" .infroducm o tema da fotografia e coido que. o ~eteu dignamente. Acho que cada drn
esta-se a tratar mellor o tema
· fotográfico. A un xomal non se
- ne pode pedir !Jnha i,mpresión
. abnante, pero si que se lle pode
pedir un tratamento digno, pero
1so ainda non éstá nunha s1tua~· ,
cjón óptima. Penso que 'ainaa
hai deficiéncia de suportes gráfi, cos.

:· -

~

Nós achamos qqe . os- textos
teóricos van se¡: ~ gi:ande resp_~l
,do. da .revi~ta .. O d$bate, teóricq·
eremos que debe ser un · foctot
esencial-. Con isto iinos comezar
· xa no número l . Partindo ·da
base, gue· no país os críticos fo:
tográf1cos poden-se conrar cos
dedos - da man, a . cou~a n0n 'é
<foadq. Asi e ,terdo," pensamos
'. que ~sta é unha da~ funcións bá"
' s1ca~ q~e ha q1mprfr a re"'.ist.a:
a cnac10
,
·
n dunha infraestmtura·teórica é.
cdtica que ·:hoxe i,Hda ,está por ·
facer.. Para 1so facemos un cham8:ment~ ~. todá ª: xente. ·que
p01da dice~ causas mteresantes
e, álemparte-, contando .cori xente .de fora .que ·colabore na pu-.
. blicación. De feíto ·xa contamos
con xente que pode aporefar
cousa's sobre teona, historia, ou
recuperación fotográfica .

· Qué avaliacjón [acedes da fotografia galega agora m~smo'Í
. P~ras~ que no ponto eero'. :Estabarnos na Idaae de Pedra e
agora ~oído 9ue xa podemos comezar .a diferenciar: Houbo,
claro está; unha época; chamemos-lle clásica. No ql1e · s~ refire
' "~o~ COOtemp?ráp.eos, p~X<? . Xa
hai uns . ' fotognifo~ defu1.1dos.
Por outra parte estou daeordo
. ;· -co ·qúe <licia h~ pouco en Vigo
1. Ji'óntcuberta e é que á fqtografia
· Cantos subscriptores coidades ·
galega falta-.llé, en gi:and~·par-. ~ . qúe presidade'S para que a r.evis- ·
~ te, promoción, e.que 'ó nivelera- .·
ta siga?
·
-pó. Perts0 que os fotógrafos galegas ñon .teñeh ·capac1dade amO -ideal serian 1.000 subscrip.da de defend~r a sua obra ...
. toEes..
" Cando dis defender,' a qué ·te
refires?,- a montar unha oper_a-;-· ción· de marketing~ao redor dela,
marketing nun senso moito máis
amplo q_"f!e º· comercial, elato'!

~ · Non. Ir;ideperidentement~ de .

i::¡ue esteas da'cordo ou non con
_,F<?ntcubert_a,, está cl~ro _que el
fa1 unha mtelectuáhzac10n ·da
· sua obra,. ao través oa história. ·. ·
l&o fa\ta-"iios .a nó,s·.. En _Galiza
lilOli ~ é· doado que un fotógrafo

T

Cómo se pode un subscreber?
- Ond~ se poae mercar?
- -

Polo de agór~, imo-la distribuir nós. Distribuira-se en tendas de- fot<:>grafja e en liqrarias
moi localizadas. Pacemos · un
cha!Jlamento a xénte no sentído
de ·que é fundamental termos
. subscriptores. As suscripció'ns
_pod.en dirixilas; .concretamente,
a Av. Rubine; 7-1º, de A Coruña -15004.
_ ·
·

,
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Alvaro Cunqueiro. -·: ·
Xoan Durán é compositor e
. pianista. Desenrola unha iptensa actividade concertística :
xunto co Violoncelista :Manuel"
Iglesias. Dentro-dos seus pro-xectos figura ·a estreia de duas
~ cancións. sobré textos de Fer- ,
. hándo .re~soa ' na cidade ale.mana de Heilde ber:g.
M~uel'Balboa, X9ari. Durán.
OPaulino Pereiro,' titula.d o ·
e Paulino Pereiro.
·en flauta traveseira, ven formando p~te de distintas
· As obras que ~ pareseman ,
padóns camaristicas por toda '!l
. son .de tres imprtantes valores
Galiza. Autor, de . diferentes ,..
. ~a · c'o mposición musical hnxe
composicións orquestais e de
en galiza, de entre ·a . xente
cámara está: actualmente be'- .
· roáis nova.
·
'
cado pola Xunta _para. -unha"
Manuel Balboa, nacido no·
_composición para barítono e ·.
orquesttá: ~
··
'
1-958, t.en x~t, unh_a lona traxectória. Ten estrenado obras ·
A .o bra que ap:r~sentará · tíen Londres, Paris; no Teatro
túlase "De tanto. a divagar en
'Real ele Msdrid e no Palau de . · .luz irreal, - sobré o poema:Barcelona. ,Unha sua . obra . '. "SOS", de ManoelAntónio. ' .
Recentemente, ·e p · . Radio
"Som!Jra interrumpida", é ·
Nadonal:, foi estrenada· a ob.ra .
obra de te,xto' incluida.no pro: ·.
. "0 cantico da · Fonte" para ,
grama · .oficial do ConservstóSoprano e cuarteto de corda, .
rio" :d;e Madrid. Está becado
sobre textos de Cesáreo Sán· pola Pirección Xeral de Cul·
·
·chez.
tura p.a ra musicar poeJ?aS de ~

O próxiino 7 de Decembro·
e no transcurso da ·
&presentación do ·EXTRA
de· A NOSA ·TERRA "Luis
.·Seoane: coinpromisoe . _
paix6n criadora", o~QUintetó
d_e Corda de A Coruña vai
estreruu" tres pezas iñ.édita~,
· dos compositores·galegos: .

,.

,..
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.

"
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. ..

MAN C. CHILLON 18
~
~
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~~
ia, o poeta, .a•,Jii" ·
jf:jo
leta ... , a palavrff~:·
q,iffi ·ingratitude voan."l'll"',·t ~..·•-r.!lr·¡
'nentemente no ar da
;aventura, a bela m
endexamais asumida... :·:
Inevitável parece o'.··
como se a arte e a suá
, ción pontual -no seu te~~
·fosen a través dos séculos caracteres incompatíveis, como se a
história -lle tivese asignado o
triste e amargo sino dun recoñecimento seródio ou da valora~ción póstuma da bbra ..
Desta "sorte", a literatura
tampouco. pudo escapar destes
mal de olio e tangaraño. A poesía sofre o total esquecimento
en vida, as '\flores do mal" viven en eterno inverno nun mundo de inéomprensión, e a imaxe
do poeta, popularmente, asócia-se con miséria e desocupación. A imaxinación, o s·o ño,
seioa nori forman parte da n;~ ali_- .
dade diária. Logo si, lago Virán
" eses merecidos. carteis de pedra
. tallada en ptazas, ruas e avenidas, cos seus nomes gravados en
ouro brillante, pasarán á histüria -páxina devanceiros- ,
centenári.os, homenaxes, flores
no cadaleito . In memoriam, honores a eito.
E asi é , deste xeito , como
ape,sar de que a poesia segue
viva como corrente de água ,fria,
como eterno castiñeiro das noL .
. sas fragas, como a máis grande
das verdades, ternos que volver,
unha vez máis, remitir-nos ao
seu pasado , mergullar-nos neste
calendário 1985 do que· están xa
a. cair as suas últimas follas, e
· celebrar conxuntamente un doble aniversario, unha doble festa in memoriam,
E se ben é xústo e merecidó
que este ano .sexa,dedicado primordialmente á nosa máis grande escritora, Rosalia de Castro,
tamén é certo que todos · os .
amantes da 'lírica ternos o. compromi o, a obriga, de lembrar á
figura ele Fernando Pessoa co "
gallo da comemoración do cincucntenário do se.u pasament0,
de traerá memória a aquel Fer- ·
nando Pessqa que ,un 30 de .NQvembro de 1935 falecia no Hospital Xera l de Lisboa, vítima .
duntia aguda cirrose hepática ,
esquecido nos últimos momentos por todos, e su¡nidos nos
máis gra ndes e terríveis padecimento"s de "delirium tremens" .
que o farian esmorecér nun grave proceso de auto-liquidación
--o proceso de· auto-destrucción
que máis tarde 'gravaría na hü;;tórfa Cesare Pavese,
Pero ... quen era este poeta
luso do que o ~sgré-v.io m~stre
estruturalista Román J akobsonesixe a sua inclusión 11a nómina
. dos grandes artistas mundiais nadas na décda dos 80, xunto a
Stravinsky, PiCaSsü,Joyre, Bfii...--.
·que, Khlebnikov e Le Co1bu-
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sier. (Eterna lista inco!J1pleta, ·
. que nós, co·seu permiso, seg~i 
ríamo.s con Otero Pedrayo, R1s- .
co', Cas.t.efao ... ). Pero ... quen'
era ·este eséritor portugués _a
quen · moit<?S críticos s~tuan n~
história da literatura -oc1dental a
altura dé Dante, Shakespeare, .
Goethe ou Joyce ... ·
Oct;ivio. Paz, quen realizou
un interesante ensaio sobre. a
obra de p'e ssoa, intitulado "Q
descoñecido de si me~mo"', conientava cor.r ectamente ·q ue 'os
poetas non teñen biografia, que ·
a biografia dun poeta er¡i a sua:
. obrá e ·neste sentido', a leitura
ou a'- r~.2'Jejtura dos seus livros
por parte de todos. nós, aportárá
o mellar coñecimento do autor -e será, sen · dúvida, a meirande
homenaxe ql;le lle pO:damos tri- __
mó critério. Un Pessoa que co· butar.
' ~
·
ñecia tamén a obra da mesma
Orabé11, ainda apesar destes ·
Rosalia. U.n exemplar dci seu lipresupostos, seria moi· conve- .
vro' "Follas Novas". ~ri ediéión
niente -analizar os dados -.máis·
madrileña de .1909_!_ · fOrm~va -:
· básicos _da ..sua .vida ·para un ha
.parte da sua .biblioteca particl.lmellar e completa comprensión ·
. lar asi. como outros ·dous textos
' dds. ·seus poemas.
· .
referipos á nasa cultura : ·
Asi ... , Fernando António
Comentadas estas . notas in- ,
Nogueira de-Seabra Pessoa nas~
tr9_dutórias , irnos· abrir as páxi- ~
ce en Lisboa no .ano 1888. Pernas dós seus livros , iniciar-nos
de
seu pai ªº~ 5 anos. e pouco
nunha obra · que constitue toda
despois a sua nai casa ·en segununha literatura, _unha producion
das núpcias co comand~nte
literária . considerada -como todo
Rosa, cónsul portügu.és n~ A.fri un tosmos, nori só por cultiyar
ca do Sul. tendo ·que--acompañar.
todos, os· estilos poé.ticos, ou· por
á su3' nova famíl_ia a .aquelas te~ \•
im abondoso número de escritos
rras africanas. Era o anó 1895.
que . s·e calculan · arredor dos
Deste xeito, comeza os :seus es- .··
28 .009 -ingratitui=le de só ·ter · ·
tudos. en Iíngua inglesa , idioma
. publicado un único lívrfo .' en
no qúe s'e desenvolverá en toda ,
vida, "Menságem'.' en · l935a sua prímeira época, até gañar
se_oón p9la modernidade da .sua
o mesmo ingreso na Universida-.
-'p oesía, a profundidade filosófide do Cabo. Polo ·Agosto de
ca do st:u pensamento .é. a im.1905 volta a Portugal, matricuporta11te aportación á literattJra
lando-sé no Curso Superio.r. de
do conceito ·"he.tei:ón-imo".
Letras. Empregado nunha escri- ·
E de qú.e, se. trata · est? nova
tório en Lisboa, dedica toda a
idea literária? O mesmo P,essoá
pontualizou , e Índicou as difesua vida a escreber correspondéncia en inglés e tamén a facer
·rénc :ias: "A obr5l ps.eudó!_iima é
Cl_Q autor em sua pessoa, sa·lvo
. algunhas ·t~aducióhs ao portu.::
gués, actividade_s -levadas adianno nome que issina; a heterónite en meio de atrancos ·das difi-ma -é do auto.r fora da s_ua pes_, oultades económicas.
soa; . e - duma indi_v idualidade
coJTI¡:)lefa fabriq1da_por ele".-. Gr.ande . e profonqo -coñece-....
dar polo- tanto dos-- dous jdfo. A.si; o noso poeta, a parti"r de
. 1914 --dous anos ~' despois de
mas, abre a sua ~ormaciótJ á un
universalismo· cultural. Neste
criar unha i11cipieAte idea--: foi · ·
sentido, leituras heteroxéneas . " . fab.rican ~o. unhas noy~s ind¡vi- ·
van ter decisiva ·influénda no ..
dualidades, u·nhas . diferentes
seu pensamento, desde os dási- ' ·
personalida:des. P?rn si mesmo ;
· cos e' románticos ingles·e s 1 simPessoa, reservbu o aútor dramá- ·
bdlistas franc::eses, Antera dé
1 • tico
de verso tradicional; ao
· Quental é Cesário Verde, livros
·· · po'eta"bucólico, priinário de insde psiquiatria · e teosofismo,
tintos, alma .de pastor, que és~chopnha'uer e Nietzsche, .... até ,,.
crebia en verso libre, chamoumanu~critos filosóficos · de míni: ·
lle AJ~erto C51e_i.r~· ; · Ricardo
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Reis ~ s~u primeiro soño
reencarnado cando · tiña 24
anos- seria o filósofo._greco~ro
mapo, dotado ,CO corresponaente ·' ep1curismo_; e ?'ª·· en quel} el ,
mesmo declinara toda. a émo-·'
·ción_··:·que ·ná() me dou nein á :
vida", -o · home da técnica, ·o
home dq fut~ro, enxe.ñeiro -éle
,. profisión ,' _Alvaro· de Campos.
Cada ·un ael~s ¡ terá .asi, o · seu
modo próptio de pensar, de 'ser
é' de escreoer.
'
·
. :Pessoa ·inda se apresent ba
baixo outros noves heteróni!11os' .
como C. 'Pacheco --de escasa produción- ·e como Bernardo ·
So~ares, mozo, a quen · lle daria
a proffsión de axudante de gar~
da-tivros en Lisboa e o offoio de
es~reber as .prosas poéticas- do
""Livro do Désassossego" -texto · de recente publicación no ·
ano 1982 ña sua primeira edición'.
Por qutra part~ a poesía de
.F. Pessoa apresentará tamén
unbas ' novas constantes temáti~
· cas :~ O · s.e u ·especial idea11sm0,
melanco1ia , a dar de pensar,
unha persor:ialidade fragmentária e o tédio ·que o invadia , apa,rec~rán sistematic~mente na sua
obra . .
A conceición do mundo para
o .nosq_ apoeta · foi dun soño,
dunha ilusión , As apariéncias
non . · teñen autenticida,de, . as
" i.d eás" - eséncias das cousásestán nun máis al.a-, non as po- · ·
demos per_c eber.... Nós, unica-_·
mente, miraremos .os seus reflexos, .:as -suas ·"sombras", todo,
formando parte da nosa persa. nalidade dividida . Fessoa faria a
· analoxia do r1o coa nasa vida .
~'As águas passam e _pao· voltam"". O pres:ente non é ri·a da-:negación, jmposibilidade do instante na que . anos máis tarde
afondaría o' pensador Cioran . .o
poeta , é un ser fr_a gmentário,
.. non ten consciéncia da sua per- sonaiidade. As palavras· peidense .no. pasado, e as dores cando
o ·poeta as -:c anta, xa non as ten.
Será, polo · tanto, un pnxidor.
''O poefa.. é _uro fing·i dor. I Finge
.tao completam_ente, !'-que chega ..
a 'fingir que éª dor / a dor ~ ·
deveras sente".
... - ~
üe re·sultas do seu escept1c1s- ·
mo, · 91=mha visión cosmolóxica
· vai ir reducindo , regresivamente, ao roáis completo egoísmo 1
illado n.o, seu "quarto" e titando
. desde a sua: "jahela". Pessoa ten
enyexa, cobiza das pe~ra~ ~ .das_

árvores, de. t9do.s os seres inconscientes,.-0.oi-lle a actividade
· de pensar, sumido ná rriáis apagada melancolía. Os estudÓsos
da sua obra miran na sua: triste
infáncia a causa da sua misantr~pia. Só ·amigo dos nenas, renúncia a todo anfor sensív.el refuxiado na cun.cha dó ·seu ideal .
"conscientemente . inconsciente". Non coñece a vjda afectiva
pois cando ama, ama en soño'
·e unh~· aversión social-;¡tsulagá ~
sµa cpent~.
·
..
Do estilo literário de P.essoa ·
' :in~camen_t~ dicer, ·. ~en- ne11gu~
ammo cnt1co, que e extraordinariamente modei-mno e . mo. dernista
todo o seu conxunto
e na utilización concreta dos recurso·s' máis corriuns: A criación .
orixinal de neoloxismos .e parti- .
cípios .present~, a frecuéncia do
hipérb~to .-·conxugan~se ·en pei-fe1ta mistura coa antítese, xogos
de palavras e conceito·s.
E asi, con este carácter de
modemidade e con este graU· de
·actualidade, quixemos achegarnos á sua vida e á sua obra, introducir-nos 'nos seus poemas, ·na musicalidade. dos seus versos, na diversidade das suas
ideas e nos abondosos sentimentos inda que non chegase
nunca a identificar-se con eles.
Queda aberta logo esta porta de
iniciación ou profundización, de
recriar-nos no seu labor na revista "A AgUia" e, sobretodo, '
no importa.ntísimo papel que levou adiante no grupo de Orp"
heu xunto a Mário de Sá Carneiro --outro grai:ide poeta que
abocou a sua vida á auto-destru.ción- e ªº escritor' debuxante
e autor deste deseño de Pessoa:
José de Almada ·Negreiros, entre outros; u.nha xeración que
qaria o froito da publ~cación
dunha incomparável revista ,
" Orpheu" , con dous números
en 1915, e un terceiro ,' ordena-do o material en" recente edición
de 1984. A leitura da colección
aos livros do naso poeta lem~
. brado, en Edi<_;oes Ática -de Lis- ·
boa: será- a nasa coinpañeira
nestes dias na procura de descobrir os val-ores da sua e da nosa
- intimidade, de sentir esa emo~ .
cióil que se lembra no acougo
nocturno . O próprio autor escrebeu un dia: "Sentir? .Que sinta. guem lé!"
Sentimento ou frnximento, a
poesia · segu1rá a ser soiedade,
ilusión, queixa ·e denúncia, unha
arma combativa da história en
ver~ión postmoderna de Rosalia. O poeta , seguirá a .viver na·
miséria da incomptensjón, se',.
guirá a ser o eterno trovador 'de
siléncios agardando o tempo
desa arelan te primavera f'jterária, mais como escrebeu o meu
heterónimo preferido, Alvaro
de · Campos, cqmpletando os
v'ersos da presentación ...
" ... A ' parte isso tenho em
mim todos <'.>s sonhos do munc,:lo ... " .
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[an~do - a terra _

.· ~1 retrinCos -cla historia
~Fernani Veiho.

~Miguel. AÍlxo FERNAN7 VE-

.·L LO naceu en Cospeitb - Feira
do Monte- da · Terra Chá no
.' an.Q .1958. ·Dende moi neno vive .
na Coruña, A súa figtira hunia-_
_na, como· a do Datío Xohán Ca{ :~ bana, ~anzal e elegante, fªinos
lembrar a unha abidueira ~chai- .~
rega, pesei a que os dous p~etas
1 son moi (lesemelh,rnte.s entre sí,
tanto no seu aspectó físico
co'mo no poético .. NembarganNa nómma dos poetas galaicotes ambos· teñen en-común unha
portugueMfli'• ....,.6'vo:figura
: certa lentitude de moviinentos,
·FE~-~·~·N'~ püesía ·
característica <te. toda a ~
gal~~ ~·~·.wiha'das
dos éhairegos . Miguel Anxo é
súas fipr* • ~¡¡ .yulto, unha
dono dunha .sinxeleza, incluso
das ·.s.úas eurel~
máis .nítido .
dunha simplicidad~ duq.ha sefu~o~ · ~~a~ tamén FE¡lreídade que 'se detecta I)Os seus
'
NAN-vt::LLO.
versos e. que nos· iembra os reA coincidencia é curiosa. · E '.
mansos dos. ríos cq&íregos ou a
non . só no nome dos dous poe'auga estancada das vellas presas·
. tas. Tamén na similitude da súa
·muiñeiras. 'UJ)ha auga escura,
poesía. Os . dous son poetas do
dade duh pétalo 1 uriha follá de "
amor. Ambos cantan, con emo-·
salgueiro, abeneiro du abidueición e fondura, o desexo amora que queda _abofando na suros'o: ese ancei~ imperioso, insperficie cristaíña como un batutintivo, inevitable e fata.). ·
xo máxico e dim'inuto.
O FERNAM VELHO portuFernán-Vello r~sponde á imagués era fidalgo e viviu no sécuxe que a xer.ite ten dun poeta relo XIII. Seu pái chamábase ·
quintado. Mesmo semella un
Gon~alo Pires Velho e súá nai
home que vive, non na Coruña,
Constan~a Gop~alves. A nai foi
serión que é parroquiano dos
monxa -freira- perante sete
vellos cafés· de París, de Roma, .-·
anos, probablemente en contra
de Venecia e que está en Galida súa vontade, no mosteiro de
cia de vacaciós. Sen saber· a raSan Vuitorinho de Donas. Rezón, servidor, que é da aldea e
párese na semellanza do home
asumeo con fachenda~ asocia a
deste mosteiro co nóso Vilar de
Miguel Anxo Femán-Vello con
Donas de Palas de Rei e lém-.Maréel proust e· o mundo de
brese o fermosísimo Rondeau
Guennantes ou con Gabriel D
de AJvaro Cunqueiro. O pai de
Anunzzio. E non o póde maxiFernam Velho raptou a que
nar, po.r moito que se ~sforce,
logo foi a súa muller·. Tiveron
nun café de Madrid, aíqda que
sete fülos, ún deles o noso poesí nos deliciosos 'cafés de Portuta. O feito do rapto é un episogal.
dio ben romántico.
Férnán-Vello, dei.ca o de oxe,
Non sabemos moito da vida e
-ten publiéados catro libros de milagres de Fema, Velho. Está
poemas. Trátase d_unha poesía
docume11tada a súa estadía nas
fundamentalmente lírica na que _
cortes de Afonso III de Portuo tema do amor é moi imporgal e ·na de Alfonso X o Sabio
tante cuantitativa é cualitativade Castela e León.
mente, aínda que non o único ..
A súa obra poética redúc_ese
A súa poesía está ligada a dos
a nove cantigas de amor, algimnasos cancioeiros medioevais.. E ha de amigo e unha de maldicer .
non só na temática, senón tacontra a famosa soldadeira Mamén na forma. Ent~ndemos q'ue
ría Balteira. Polos seus versos
se pode entroncar algún dos
sabemos ~qu~ a dona que él
seus poemas cos do seu homóniamaba aceptaba o casamento
mo do sécuio XIII.
con outro, feito do que o poeta
Veleiquí dous versos de F_ERse laia con amargurae mesmo .
NAM .VELHO: - ' .
con desespero. Nembargantes
noutra cantiga, a namorada chá- _
... que mi oizen, meu
a'migo, par Deus,
malle nada menos que_ traidor
· chorarei mliito destes
-treedor- ·ao poeta. E <loado
supoñer que se trate de dous
olhos meus ...
E tres de FERNAN-VELLO:
amores· distintos. Neste sotil
o amor . era unha somxogo oe amor e desamor vive'
bra espida
dende hai setecentos anos , a lí. o amor ~ra unha morte
rica, delicada e apaixoada, de
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lentísima_
do amor: _
Ou . ·estes .catro fermosísimos
·v~r:s.os·, de ·forma . paralelística, '.
qlie fr.a~n d9 noso ínconscente
~ as. froles-inmarceibeís das canti- .
gas de D. Denís: · - .
.
. De ap.dares que ela ten
levís'i111a que íntima - · . ·
para o mundo .que a ve
fan claro de luzada
.
de andares que ela-ten
flmes -de vento leva
· ·
no seu paSü delgado de .,
frescura e de lua.·
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Oza teñen un papel importan. te pbla sua. combatividade e . .
,.. organización. Parece ser que a
· fina.is d~ século · tirábase eQ
. Qza ..lln periódico anticaciqu~l
·dedicado a combater aos caciques locais, i.ntermediários
dos señoritos coruñeses,. e a_.
denunciar a marxinación que
os intereses da burguesía- có, ruñesa impofüa~ aos ald~áns
de Ozá. Chamabase cunosa- mente "La Montaña" , nome
fóra _de lugar dacia a situación
xeógráfica do concello. ·
Da organización dos labre·gos de Oza, alguns deles
obreiros "mistos" ou "simbióticos" na viciña· q1pital, · vai
xurdir en 1907 e sindicato
Un.ión Campesiña qu~ terja
unha grande af!uéncia e11 Oza
e_:arredores.
f

A Unión Campesiña, .que
~ empeza con carácter anarquista para ilo ,petdendo pouco a
pouco, yai ensaiar métodos de
loita revolucionários ·como o
boicoteo aos mercados coruñeses, o início de autoxestión
na . importación de ·millo para
i::achar os abusivos pr~cios .dos
maforistas coruñeses QU O famoso conflito da cebola qué ·
-se exportaba polo porto da
Coruñ~ aos · mercados ingleses. A Unión rematará participando nas eleicións mu.nicipais de 1908, abandonada xa
"a orientación anarquista,- aca. dando ..a maioria no concello
de Oza, o que leva aos caci·ql!es_ locais a empregar arteiramente as suas artes para repetir as eleicións sucesivas veces, ocasionando un · de tantos
escándalos eleitorais _da época. Constitúese un concellb da
-Coruña. Con iso cortábase de
raiz qous conflitos: o eleitoral
.e o perigo· que supuña a loita
do sindicato. A forza. agrária
diluíase entre os intereses ur1 banas e burgueses da capital.
Os y!ciños de Oza pasaron ·a
ser cidadáns do concello da
Coruña, ainda que de· segunda
diyísión.
Un servidor, residente hoxe
..:_agardo que sexa de forma
acidental- na parróquia de
Oza, ainda lle· e.sc~ita· a alguns
veciños dicer "irnos á Coruña"
cando baixan ao ceritro da ci~ ·
dade. E é que moitos <lestes
arrab.aldos da Coruña teñen
ainda moito de rural - sobre.todo en infraestrutura:e serví-'
- .._cios~ e pouco de. capital.'

nomes dos lugares

· ~O~Ulm .
•

O antigo conéellu de Oza .
comprendía as p.arróquias de
Sari Cristobo ·das Viñas, Elvi~
ña ~famoso polo castro e , a '
batalla_cqntra os franceses-,
Visma e a própria_ de Santa
Maria de Oza . Concello tipicameilte agrário no ·pasado,'os
seus antigo.s lugares ·conv.e rté-ronse hoxe en oarriadas popu- ·
l'ares da Coruña (Eiris, A Gai·teira, O Casrrillón, O Monti- .
ño, Elviña) ou 'en "pplígonos
industriais" (A .Grela, N:fesqiro , Som_eso) . De feíto que a
antiga _Corufia ficaba total- .
me~te esgan_
ada pola doble
~· aperta do -mar e ·do copcello
de Oza.

. . '¿Non están, nestas dúas es..,,
trofes delicosas, a· forma, ó
rimo; a mú~ica, a delic.ada emo~
ción da nosa prodixosa . lírica ·
médioeval. ?.
·.
· ¿Cómo se~ía o Feman:! Velho
Ú'e Oza."era · o escritor nado séciílo XIIT? ¿Tería unha se-_
: cionalista Xosé Lesta · Meis , mellanza física co ·Fernán-Vello ·
que nasceu no lugar do .Eiris
do seculo-X:X? ¿Cecáis era unha
de · Arriba a. finais .do século
persoa taci'turna, calada e ensepasado,. Emigran·i e-. a Cuba
. mismada? ¿De qué cór terfa _os_
moi novo, voltou probe como
ollas_?· ¿Cómo era o timbre da ·
·fora e· sen saúde, para casar
súa voz? ·¿Qué formas terían-as
con Matilde; a sua viciña cossúas sa11dacies melancónicas e ·os ,
tureira que' el -imortalizou· na
seus soiios?
·
sua obra "Abellas de ouro",
Pra nós resulta solprendente
retratos de sofridos persona, e emoGioante que doús poetas xes aldeáns. Ademais deste li·.de noso, ún deles un fidalgo
bro, que rematou xa ás p.o rtas
- portugu·és do séc.ulo . XX teñan
da marte, Lesta escrebeu tao m·esmo nome e tamén, salvanmen o :relato ·curto ''.Manecho
do as distancias, idéntica' actitu~
o da rúa" é "Estebo". En. tode poética. E, _sobor de todo-,
dos eles ·descrebe a vida e traque usen o mesmo idioma, as
bailos dos . seüs paisanos, xenpalabras n~cidas nesta · te~ra
te · humilde e popular: labrenosa, recendentes a uces e-cargos, costuteiras, mandadeiras ,
qll'eixas, a sal can'tábrwe atlá.nti-.
lavandeiras, ... Vicia misereI)ta ·
ca, envoltas en misterfosas e in-~
a dos -máis -coa única ·e desesquedantes brétemas . Que esta~
perada saída da . in.c erta ernipalabras sigan vivas· e maxicas,
, pese a.todo' e a todos, espresan. gra<;.:ión que. Lesta coñeceu- na
· propria carne. ,
·do a beleza' do arnor e da poesí-a, as.- dúas grandes e insustituí-Na história 'miúda recenfe
. bles luces que nos aluma'n e sen
- da nosa nación, ·descófiecida
as que non ·p'odemos conceper a
en gran parte, as xentes de
vida.
'

:Cédofeita:
i.t-

Houbo en Galiza dous concellos co nome de Oza: San Pedro ~ de Oza, coñeci'do agora
como Oza dos , Rios, apel:ido
que lle dan o Menda e. o Mi. ñatas: . nas Mariñas de Befan:zos, e o de Santa -Maria de
.Oza, ás porta~ da Coruña.
Este .último foi anexionado ao
da capital no áno 1912, fican. do como un arrabaldo d_a Có:. ruña.

x'. TORRES REGU~IRO
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.Q,ue no.s sáibamos, levan o
. nome de ·Cedofeita. itJgares~
que gardan algunha relac_ión
có .noso pasadoJ~udal; a·párróqui.a de Ribadeo que dis-.
froita de _tal: nome conserva
ainda · hoxe un ha torre de 1O
metros que xa se data docvmentalmenté no.. ano 1202.
-A · memona do . mesmo
. nome_fbise perrd~ndo nun lü- gar da 'párróqüia de Lérez
' que hoxe se chama "~_ Cas
telo"; lugar este que xa foi
obxectó da curiosidade do P·.
Sarmiento, que -escrebe ao
respeito no-· ano 1745. " ... O
luns subin ao castelo de Citofacta, hoxe Oedofeita ,_.- desde '
cuxo vérti.ce vese moitO:: Pon-

· tevedra vese deitada de
. · Oriente· a PÓniente, e a sua.
ponte de inediodiá a norte ; e
.rexístase · todo o Lérez coas ,
· duas xunqueiras, A Barca e
merito d<;i ·ria, wais non se vé
o Ullóo. E unha vista amenf.- sima. O vértice ·non ten castelo, mais · si marc_as · na pená
· viva de. que ali .houbo porta".
N oütto. lugar o noso bieito

· , , dá. tÍhha interpretación do tal
no me: ".~ ..Castel o por aquel
elevado. monte que a mediá
·-legu.a de Ponteveara ao Norde ·
e no camiño de Santiago yese
desde. várías partes e da Parafita. Chámanlle nos- iristru- ·
ment9s Cito Fadei · de Cito,
cedo, temprano .e de .(acho,
'· feíto. lsto ·é: O castelo Cedo
Fel.to, porque ainda se ·ven no

CU!fle, onde estiven, tal cal
ruma dalgunha fortificación
que se faria apresura~amente .
· Este ca.stelo por dommar basrreno deu nome a .
tante·
unha xurisdi<?ón_ ,que ainda, cha,man a xunsd1c1on de Ce- .
· dofeita, o que ao cume subise
do dito Castelo verá ·todo o .
mais ameno · e delicioso de ·
Pontevedra." · " '
, Poderia subscreber ao pé da
- letra todo o que o -noso monxe
di, calquer camiñapte que se
· toine o trabajlo .de .s ubirá fortaleza _ou castelo da parróquia
sfe Lére~ ,_ con efe~to a patsaxe_,.
e magmf1ca e dllatada, cun
detalle ho?(e. en dia que o bon,
do P. · Sarmiento non npodia
adiviñat, pojs a cidade aparece mergull&<;la nos fedorentos ,
bafos da terríbel fábrica de
Celulosas, que perfifa o horizonté da ria como un horríbel
dragón.
_
" __ · ·
. Das palabras do noso pij~i.
to o úqico que ou.samos'pór
e!1, dúbida ·é a s1;ia - ~~terpreta_
c1on sobre/ o s1gnif1cado do·
nome de Cedofeita; máis ben
q~e u~ castelo "feito cedo" ou
fe1to a presa, avogamos por
óutra explicación . d,~ tipo xeo~

· gráfico que é unha constante
<le todos os lugares .que levan
o norne de Cedofeito; a pri·meira parte do noine cedo,
pensamos se non nos atoparemos -diante dese elemento tan '
presente en tóda a nosa tóponímia qu.e seria un conedo ou
lugar abondoso en ··penedos
que evoluiu a cedo de xeito
semellartte a como se pr9puxo
nun número anterior cando .
explicamos o ·,~orne de Cea.
Todo ~az_i.r.ia do "r;a,nus" latino.
· A segunda. parte -feíta .ter~a un sentido abup.dancial, de xeito semellante a como funciona en palabras' hoxe usadas
como tume-faeto ou putre-fac;to.
·
· " Significaria pois os nasos
Cedofeitas lugares de curpes
penedosas mello'r que _obras
feitas de apm;ada que non cadrarian co bon traoallar tradi7
.. cional dqs canteiros galegas.
, Ao · ~ol).sultar un nomenclatoi español aparece eR Lleida
un lµgar ch<;imado Cedo-Torreeta onde · volven aparecer .
tódos· os elementos aqui co. mentado~. Curiosa coincidéncia.
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" .· diainos máis ciramos que · ia
e inúteis no qu_e· se refir~ a
..~he~~Jn~b!ica· iiqui, aqui,
· haber máis. Pero non. Aí acasensibilidade musical. Pero
aqlll,_. on~e · mnguen ,. nos en·bou-. ·todo; todo eoncluiu coa
cciido que pronto se poderá .
- tende, uh, uh, u_h, o· noso ráentrada dunha música mistufalar dun novo renasc1mento
,dic>, donoµ 08 seus riles aunha
rada cuns sons pi:etendiélada música popular galega que .
·vaca marela. ·
-.
·"
,.. ,mente ·~modernos' .
·
Mui:
nial,
muj
inal,
mili
mal,
mira ao. f~tur~ sen 9~~darse
· 'O texto . do autor é fro:;,o,
.organizado. ~
.
· .
nun trad1c10nahsmo fac1l e seµ
, confus~>, tJOUco· aportadpr de
J
'
.
peri~os, que sen dúbid;:t ten
'· novas ideias. Xa coñeciamos
_
HECT9R BUCH
. tamen o seu campo. Se ·fose
- ·. moitos dos xir,os ._-C\qe , a)?at;e~ .
posíbel, 'eu eliminaría aínda·
c~n ila obra. Os · gags .das _
mais no grupó a .importáncia
_.f
,diferentes .. persol!axes . antó-'
·case prepond~rante que te~. a ·
xanse máis. críbe1s p.o _autor
gaita (que non entra para mm
· q'ue rra obra que apadriña: · . ·
·a].-. no son máis desexábel do gru· -Poi: .qué.?, moi- simples, 'a
.. ·" · ~ ·.
.' ·-'
po) en me>itos dos .temas, e
tentaría de ensaiar coas posi:ngñ :( :ª"StHi:. _ ~ ,,.«partir ~~ai~.' é ·
e~tá- ,.qºA2,Uéri~o ' . grácia8 a . al'. .. .- _, .. _,. ,, .. . . ._ .
bilidades e dimas ·que un sin_nas Universidade$; ~n.asce , .a
guns ·_ tics físicos .dos actores .
tetizador poderia aportar. De - .,:.:~o~~ CÍ:!!1ci,~fi:-~qtt9.tr~~µ~~~·" "
todas formas son opiriións
.:: . -'A~f~ fabeias:::-prmcipa!s ;rdo -.
3~~~a~~:as~~~:·3~=-·
ll~-~e -·
persoais e é o próprio ·grupo
::-'.m:áv.im~iifo~ ·ÍIÍlplªntáijas ,;nim
:
'
sigual
fortuna
«iue
·queren
ac'
·
~J
o que debe ésco11er. .
·
~ ·" ·
· ·· - " T - , ·
De todo o disco e.u subliña- ~
:''._.prip.'<:;ipio. nq: grti.p~ , "a..pne ,_:són
tu~ a módo éfe 'leit motiv', - .
a·~e
eVIdentemente, sen fogralo.·• ·
. .
\:l
· ria, aparte da xa menciOnada
.¡-·~ xe_Q:~~~· '.Eb:tµ~ ':13'.@y: :J?~B'fn:· _ou
-_. · Polo qµe -se r~fej:e ao texto
·
· ·
,,
· "Dublin-Coirpbra":;_ · "~egue..:)\;P,dr~§:.:):iwep;ez -:;Qi p!J.meiro"'
Regneifa deJ3 oado" que xun- ·
'ouriha ;;Jtiíísica-tp:ie .fell;-1ugar:es ··
~n s~ nón nos. equivtoql!emoúls,
.·
9 que pense que es o e, o ~
1.
•
_
•
to con "'Bailada da Illa :Perdí- ,.- comunes co jazz' 'O rock e, ·a
tim:o . está nioi eng~ado~ R,ei-· , . · ·
-·
·- .
nova canción de· Cuba. Na sua
·
da" introducren unha ráfaga
- música · poden_~ a!op arse tanto ·
Xa ."é un-- rqc'k:ero COJOnuao, as
suas letras e a·sua música apli- ·
·· . . '_ ·
.
do rnellor· jazz feíto ert·Galiza
·cancións da Nova Trova cómo .
cadas ao mund·o do rock, asidespóis de Outeiro e,que ben
0 utras máis reivindicativas ou , ·
como . as suas realizacións en
A Editonal R~vol:ución, .que
·_ na liña intimista. Calidade coa
· poderian e-star interpretados
ven non por pnmerra vez a es·por ~n guitartista como, J9e ..
__ -axüda nalgunha das .suas eta- . . . vídeo , son bóas1 ag~ra ben, o
que non ademitQ · e· que pre- ~~ páxinasf ·~egúe recollendo
Pass ou un grupo_ cqmo 0
- pas dos ,músicos do .Grupo -de
.ten da éonvencemos de que
mterés tanto.·J?Ola ~alidade á
quinteto ·do. Hót ·Club de PaE
· ' t ·, s
d
~en~,en _act0n ' - onora
<'.?
ns. Calquera dos tei;nas _oµde .
hora de seleccionar os temas
: Gulliver F.M. é ~a obra· de
'No vieiro das ,rrocuras, máis
se ·ouvan os. sons da gmtarra
· l. ,AJ., cubano. O segundo e •
como polo se emarque dentro,·
teatro 1 ou un espectáculo tea. un músico · popular, da rua e
ou menos actuais, para o futuda ·esquerda, terreno que os ·
tral, e unha ..paiasadá sen
de
Dario
González
.do
.carrípesiño
.
Letras
sempr.
e
eléctrica
ro da música popular galega,
·e ditores deixan cada vez roáis
roáis
e
.
ponto.
Con
todos
0
merecen ºa pena' .como tra' reiv.indicativas da indepenNa Lua é das alternativas .
valeiro. Ternos citado nhlgunos meus respieots para a perballo sólido de Paz Antón na
ha ocasión libros tais como
mfis renovadoras que se posoa de Reíxa e o seu labor en
batería . e na c.orhp-osición. A
déncia e - antiimperialistas.
Andrés .Jiménez 'é cantor, da
"Bloque H", amena narración
- Rompente, en. 'Os Resentiden atog~r ' o seu prime!ro
· non perderse o resto do ·~r~po
_pobreza, d()s'campesiñps marsobre unpreso do IRA; ..Los
dos" .e como impúlsador de
.disco ('Na Lua" I Edigal
con Pacho, Alvarez no vt0lm0" .
xinados e do Porto Rico. invadías de la selva", novela pré-·
·certas · fopnas que ·dinamizan
EDL-70009) é -un exemplo a
e ·Ricardo Pereiro _no baixo
·
·
mio Casa de las Américas e
a cultura galega~ pero esto,
seguir. Desde o deseño da .
eléctrico, e 0 tr"aballo d~ flaudicto : A músiCa qu~ ' utiliza
que lev~ por tema central ·as .
meu• ; querido
e .amado
Antón,
·
-d A
R d ,
.. '· non está nunca cofnposta por
carpeta (Pepe Barro) tju'e su'
andanzas dos guerrilleiros
tas e sayo e ntóp- 0 n autores . wñecidos~: ufüiza só .
pón· unha nova conceición
gu.atemaltecos por zonas_selguez. Como ,di.cia _o cantaü.tor
os ritmos do seu--povó.
neste tipo de traballos para
~
·
Phil Ochs , "nestos tempps hováticas do seu país; recopilaxente que xurde, en maior·ou
rrprosos, a v_erdéideira p~otes-__.. Despois ·de.stas duas fig1:1-ras
- cións de ártigos d~ Bergamín
merior medi<;la, da tradición.
ta está na bel~za". Na Lua ·ten
subliñantes, moitos máis - ho~
e Alfonso Sastre; temas tan
Suprimir as fronteiras entre
conseguida a_belezá. : · ·
,
- mes e.grupos: .'Aires l3ucañe-actuais como "A Robótica'',
'--ros ' (agora 6 novo grupo de·
·unha estética moderna ou se
ou outros encadrados na co-.
·
XE$US L. TEMEZ
Roy Brown), Noel Henián- .
se quer, "pop'' queda tamén ·' ·r·
lección "Nuestra .lucha" co· - ''\·
dez, Antoiuo Cabán~ Frank
reflexado no folleto que
mo o publicado hai uns me,, . . '~ , ..Ferrer ou _o jncríbel acorcleo-.
acompaña ·ao disco, dekña:do
ses: "La batalla de Euskaldu~
..
.,.
._
·nista
Jo-e
Gloio,
un
prodíxio
ne5te caso por un membFO do
na". En total roáis de 40 tída música popular: .O seu, q
tulos nos catro anos longos de
grupo, Paz Antón. Na Lua
existéncia.
_~ . . dy todos,: é recúperar_no posí-.
conforma, tanto ·QO exterior
O - último dele.s 1 ~·con el .
be1 a raigame afro-caribeña, .a
como no interior, unha "estéagua- _al cuellou~ e obra de
rriúsica. dos. xíbaros e o que le- · ~ ·
tica industrial" que, fai dunha
dous economistas cataláns,
yaron es, españois. A língua -.
musica ligada á nosa tradiPere Jodar e Andreu Lope, e
casteJá é usada frente ao 1m-. - ·
ción, un produto cun ha cotrata o tema do traballo na
perialismo impdsto do inglés.
mercialidade ben medida que
economía sumerxida.
E asi han segtiir, loitando coa
se sai , e non se limita, af6:rfü.- ·
· - - Andoni Hernández, un dos
voce e a m~sica pola indepennadamente, ao~ pequerios _cír-·
responsábeis da editorial) con
déncia. nacional. . Por inoitos .
culos . de iniciados gue só ouquen tivemos oportunidá.de
anos.
ven o produfo tradicional-pe-.
de falar durante Unha recente
Unhá . discografia · Posíbel
pular enxebre .
· ..
visita sua a Galiza, d'efine a
(só para atopaí: no ~noso. p;;i.íS") :
· Se algo se está a criar sobre
editorial como pertencente ao
· Roy Bro ~ri.-' ~Profecía d<t
as nbsas ·aritigas (caducas?)
camr.o da es·q uerda . combatiUray9án"
··
va. 'Nese campo é aberta a·
. bases tnusiéais, e ese ..algo
Roy ·Brown· con Aires Bu...
todas as reflexión$"d J. Petrás,
quer dicer algo ií.oyo, iso é o
Coriat, son alguns os estran·caneros:-"ldem''que fan xente como Na Lua
xeiros .que xa figuran entre.os
Andres Jiménez.- "Como
ou Dóa. Na -Lua están nun
autores . publicados. A p.ivel
d filo del machetel'. ; '
plano de alternativa galega de
internacional existe tamén un
XESUS L. TEMEZ
calidade, con .moitos rexistos
certo vencellameñto coa -pue lµgares comuns. E en ternas
-blicación marxista nordeamecomo "Perdido con Charlie
.. ricana "MontJtly Review".
Parker" ~ nunha liña menos
"Hai editores~ comenta
bailábel, pode ser a álternatiAndoni, que foron de esquer- ·
n·o n · é o teu estilo. Ti es' algo
Semellante ao que sucedeu,-~
va galega ao que os anglosamáis _. que ese montón de · . da, como é o caso de Cis Po:xóns chaman-a "New Acou~tiG
sm~ede, en moitos . países que
:
. ~pular, Fundamentos, pero coa
timen tos f áceis, de restos do
Musi_c", a nova música .acústinon acaban de acadar a sua
,
·¡·
- teu niundo afilados e sen uni- "· :reforma fixéronse portavoces
ca. E un movimento ·que · se
independéncia cultural ,' Porto
·
·
verso auté1üico:
dunha es9uerda moderada
está a dar. nos países onde, até
que sintoruza en moitos ponNon parece · un texto do auRico ; .colonizada pol0s USA,
ten
dado
un
máis
que.
mo·j
intor ·de '~Gálletas Kok0chka
. tos coa política do PSOE".
hai pouco, a música foi pahiteresante : movimehto · musical · -·-'
Non":-Pa8ando aos actores .só
"Nos abrfmonos, coiitinua, ~
-mónio dos que só imitaban
un tipo de leitores minoritádicer que .adoecen unha vez
modas inglesas e americanas, .
popular. Non obstante, o motriáis do problema _d a voz: ·por
rio conscienté. A experiéncia
- e que está a dar grandes novimerito musical que se ten
momentos resultan. excesiva. de catro anos 'foi. frutífera,.
dádo na illa ~ cásequ~ deseo~ · ·.... ·', : . 1 •
-, ·
·
-:- •
mes -como Franco ·:Sattiato na
mente · molestos
nos seus .· · rion só para seguf!-? senón ta. ñec~<;lq n'? ~?so país. ~ políti·. ·• :, , ~ - - · .
ltália, Moving Hearts na Irouveos, e neutros sqn cruel- mén para ensanchar". "
landa, ou Trova:nte .e n Porhl:ca de ~d1clon~ discografLca no
a , oonu.ena :~"
mente mod·e stos nos seus ,
· ·-Editorial Revolución ex:
restó do Estado; dedicada só
~· .
.. . .
..
ga1. Na _!,.,ua pode conformarse
"pi~pos'. Tan· 'pianos' que
,porta un 20 · por ceñto da sua
.como liña im¡:mrtante desa reao produto · ª°:glosaxón que
-nori.se· ll:es:eseoita.
. ··
produción . a Latinoamérica.
venden as em1son:is comer~
velación en Galiza. Primeiro
Mortis, iio~ coida esa· gorxa.
A.ndoni Hernández · coménta·. · Edtr~os e~ sÓrrlso ~incero
éiais, e o case nulo ou inexis~
porque, como outros grupos
·como sigas P.olo camiño que .
nos tamén ' a .resisténcia dos '. ··no teáho1· dous futóbfiStas
·tente plantexamento por parte·
xa están' vendo, non se trata
vas tes os dias contado como
· do -·c elta ' celtasM causaban en
canaiS d~ distribución habisó . de recriar temas tradicio-·
das .radios públicas ,. xa sexan
· actor. Tenta non rachala tan_ñ ós ufiha-·a~adápel su.rpresa
tuais ante unha. .editorial . de
autonómicas ou· estatais, na º. ', que puña·· un toque de, esn<1:is. A música popular h~i
.t o. Vas ficar sen foz. Practiescasos recursos, asi como os
defensa de músicas de calida- ;
ca exercfoios~ . esfórzate é:n
que .ila repropondo e. facendo
peranza · ·:nos. noso8 cerebros.
re-ceios surxidos _:iri.Cluso en'non "destrozar o teu meio .dé
Esta.bamos dispostos a aquela·
de que prqpoñan novas lin_cáseque o d1ário, e Na Lua
tre libreiros ,de esquerda- á
' ser liome P.lemu:nente que é o
.inxeczón tle -virus necesária, .
hora d'e difundir títhlos de es--parece ent~ndelo moi ben. Un
guaxes e novas fronteira~, fixo
teatro. Debenos un detalle a
e a deixar detrás da .nosa .bu,.
querd~ revolucionáJ;ia. ·
único tema tradfoional e outro
que en todo o estado-só se pu.·- ~ós: coidate, .p or.favor.
taca o - pasado~
.
.
·~Unha. caract~rí~tica que . se
blicasen tres discos, todos eles
do século XVI, dun total de
· Ao conxunto de actores hai
. Escoitaínos · -- un - .intenso ... ·deixa ver nada roáis follear al.· doce, falan do. bon traballo
no xa ..desaparecido selo
"s~etch", un tanto coñecido,
que achacarlle que ' por mogunhas das .obras é a sua ·ame-·
compositivo do grupo. Os ouGuimbarda.
.
ainda ·q ue· non carecia de :ori. mentas nas esceas comun.s- re· nidad~, "queremos que .O: .ni- /
tros seus proxectos, por exemA situación da Illa de Portó
s~ta· inintelixíbel o que · teri:- _
xinalidade, .de chiste, de "hu- .
: vel . sexa asequíbel, que -non
plo , ·no campo da imaxe, non ·
Rico, "estado libre asociad,o"
mor anglosa:x.ón" . . E digo c_otan - expresar, os ·coros non
' resulteri long()s, .e · que , o dis- _.
fan senón presaxiar importanaos E'stados· Unidos, é ben
son tan fáceis como·parecen.
ñec_ido . porque "Artell<;>?'xa
.:- curso sexa o .mais smxelo po. tes cónclusións. Na Lua forclara. Colonizada .económica,
fixera referénci.a a este ·tema
Ademáis. o' espectáculo está . · síbe1 ·p ara octema tratado','.
man hoxe·. un frente de vanp,olítica e culturalmente polo
. - ·No · referente aos précios,
· inflado· -por Unha pretendida
na sua montaxé' anterior "Cel-garda cultural , de actualid.ade
graride viciño , só un grupo de
"os libros políticos sQn publitas sen Filtro". A ideia do co- ·
v_angarda., é .aqtii pnde .xa r~
. e con futuro alentador Iioñ só
xente coíneza a-d_arse.col).ta eii
vento: que é vangarda? ,.chis"'-. . - c~~ós· a .un 29 -por cento ·:por.
,lóquio é moi divertida, está
paFa eles senón para .joda a
princípio da invfabilidade
baixo .do habitual". "As tira- ·
tes tocados dunha certa fantraballada, e gostei de palpar.
i::lesa -situación. Cando a gue. das .son ·de 4 ou 5 .mil exem- .
tasia ?·; non vangarda·- s~m"Os
profundamente os nervos
n_os~ música P<?Pula~. E u~~a
plares1 nort '': tr~tamos . de. ter
lastuna _a mtruma 1mpres1on
rra de Viet-Nam, son moitos
Resentidos""' pero1non "Gullido persoal que comezou a
. beneficios, o rí.oso proJ;?ós_itot
ver FM"
que isto ha ter, e ten, nuns
os portorriqueños que morren . mov;erse sen acóugar no asen-._
· ~'Gulliv~r· F.M. é: unha meia:
· ~te agora ·con:seguidq, e o ..de .
meios de comunicación -cegos
defendendo unha p~tria que... . _to. Entr~os no xogo ..e pe-.
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Editorial Revoluci6il oferecé;.até un ~O por cerito de
de~nto a calquer inovimen- ·
·to i,nteresado en vende)', iOm- pre que se _poñ~:: en. contacto
ilirecto .coa editorial: .Gran

Via, 88,,.. Bl~que 6-P1-o 98,
_porta 3: ••41-id. .
1I1ii v
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Dun t~mpo . para' acó a lite.ra.tura chamada infantil (e -.a escrita para a mocidade) estase
a vender como churros ria
nosa nación, pois non hai
máis que botar unha olladela
a calquer catálogo_das nosas
tres editoriais e veremos como
·esta clase de libros esgótase
·enseguida e alguns levan en
pouco tempo várias edicións.
As causas? eu non as sei, mais
se son as que vento (leitµra
obrigatória) , mal, moi mal
van as cousas. Mais non irnos
falar aquí diso, as causas da
venda, .s enón da literatura
chamada para nenos e mozos,
e todo isto a propósito dun
novo -Jibro para estes escrito
en língua galega, pois ben sabemos que esta parcela literária está tomada polas tr:;¡ducións, e vistas as cousas un
non sabe se J?Or sorte. .
No antenor número de
ANT falábamos dun libro de
Méndez Ferrín dirixido _:_gupostamente.....:_ aos mozos.
Agora tócanos falar dun de
Ursuia Heinze, O b"i,tzón ·dos
nenas (1), que é a terceira fil:..
cursión narrativa na nosa língua· desta escritora alemana
de nación, as outras duas (das
que talamos no seu dia) erah
novela e contos para adultos
(sic). A presente é unha rioveliña para nenos , se isto é o
que teñen que ler os nosos nenos, recollainos os fardelos e
dediquémonos ao rock ou ao
desc~pulle de grilos, ser4 máis
beneficioso para todos' sobretodo para os nenos.
. A presente narración de ursula Heinze é devedora de todos os tópicos da literatura infantil feita até hoxe, quer _-dicerda má, da inútil , da moralista literatura para nenas que
a tantos rapaces afasto~ da
leitura. Que xa será menos?
vexamos: rapaza que as suas
compañeiras de clase e escola
desprécian . maiormente (ao
remate todas recoñecerán a
sua valia) encontra un estoxo ·
doutra rapaza á que lle ac()n- ·
tece máis ou menos o mesmo.
Solitárias e sen amigas, deciden axudar aos demais nenos;
para iso poñen un buzón nunha árbore, no buzón de· neHos
estes han deixar as suas cartas
contando os· .seus problemas,
problemas que as nosas I -suas
duas heroínas vanlles resol-· ·
ver. As meniñas van resolv~n- ·
do problemas na máis pura
.trad1Ción católica de .fvai .ben
. e n.on mires a quen (compré
sublinar .que elas converten
aos menos maos en .bons). E
· máis, resolven problemas de
pa'ro e todo, polo que tal vez
co~pririalle ao señor Solcpaga .escreber a este buzón. Iso
·. é a novela en termos xerais; o ·
"final, quer dicer o remate da
narración, a ,aventura ,final e
· ináis o colofón · non fan máis
que ratificar fodo o que levamos dito: toda ·a história se
rrÍove dentro dunha moralina:
· djgna de acéión ,católica e cou· sas <lesas. A ·mstória.'é unha
história dignificante ond~ se
· Ues ~m~sc( ~~s . ne.nos que f~-

cendo o ºoen "'(s1C) sempre se-

néitra:ción, na terra. Por · non
· falar de anédotas laterais da
história ttue fan · que esta .r.e. !JXCi por todas partes., pois a
autora, non sendo unha dilet- ·
. tante, quer que todo no relato-.
pstexa ben . soldado, "o que
pasa' é que . él históri_a en .si, o
miolo <:ta narracjón non se ten
por. parte rien~1mhá. En defi- ·
nitiva, unha h1stória, un libro
que" desexamos non Jean 6s
nenos,- e non porque sexamos
amigos de que 'estes lean histórias realisJas, senón pqrque.
é un libro · cheo de · bons e .
maos que sé conver ten (alguns) mercdle ao belo · exemplo dos starrings, porque é un
libro onde rema a moralina
dominante, ·porque é un libro
que- non qe1xa respiro (libre
eleición) ao neno, porque a
presente narración é unha
posta ao di& das dignificant~s
vidas de sant9s: e a presente .
seria un · remake da vida de
Santa Rita de Casia, patrona
dos imposíbeis por se algun
non lembra, e máis nada.
Por outra banda· hai outras
cousas: boa linguaxe, bon rit- ·
mo: narrativo, axilidade nos
diálogos ainda que estes mái's
ben sexan incribeis, moitas
anédotas ainda que ás veces
· parezan collidas con prendedores , eté., mais. fallan outras
cousas: a autora parece non
coñecer o m~ndo dos rapaces;
máis, resolven problemas de
paro e todo, polo que tal vez
compririalle ao señor Solchaga escreber a este buzón .. Iso
é a no:vela en tennos -xera1s; o
final ; quer dicer o remate da
narración, a aventura final e
máis o colofón non fan máis
que ratificar todo o · que levamos ditó: toda a histótia se
move dentro dunha moralina
digna de acción._católica e cousas desas. A hislóriá é unha
história dignificante onde se
~ lles. amosa aos nenos que facendo o bep (sic;) sempre · serán rec;oinpensados, aqui, na
narración," na terra. Por ·non ·
falar de anédotas laterais da
história que fan que esta re- .
nxa por todas partes, pois a
autora, non sendo unha dilettante, quer que todo no relat?
estexa ben soldado, o que
pasa é que a história en si, o
miolo da narración non se ten
por parte nengmiha. En definitiva, unha· história, un libro .
que desex'lmos non lean. qs
nenos, e non ·p orque sexamos
amigos de qu~ es.tes lean histórias realistas, serrón porque
é.. un libro cheo de bons e
maos que se conver ten ( a.lguns) mercede ao belo exe.mplo dos starrings, porque é un
. libro onde reina a moralina
dominante, porque é un libro
que non .de1xa respiro (libre
eleición) ao neno, porque a
· presente narración 'é unha
. posta ao dia das dignificantes
· vidas de santos, e a presente
seria un remake da vida .de
·Santa Rita _de Casia; patrona .
·dos imposíbeis por se algun
non lembra, e rriáis nada.
·
Por outra banda hai outí:as
cousas: boa linguaxe, bon ritmo narrativo, axilidade n<:>s
diálogos ainda que estes máis
ben · sexan . incríbeis, moitas
anédotas ainda que ás veces
parezan collidas con prendedores, .etc.' 11).ais fallan outras
coúsas: a .autora parece non
coñecer- o i;nundo dos' rapaces;
·.os seus nenos son sisudós. que
falan ·como , libros abertos:
"Xosé é un· pavero, n.m~o ~i ·
por . m_al ..,.- Cárece de . intuición, típico dos rapaces" (subliño .eu) di unha rapaza de 11 _
anos; poló que se· ve o mal dé
léxikco do que d.in sofren os
nenos de hoxe.non afecta a estes protagoni~tas. Por non dicer que estes nenas s-qn vora- .
ces leitor~~ de '('eme, Steven- ..
son ou En~e,. de onde debe:-

Na eidllde e os cans . par~
gue s1, P<>is o mesmo ·auto_
t\ do'

mónté:ise o seu ~ollo, que
apoiadoµio actual virtuosismo
da técnica do cine americano,
· por unha-.bfinda, e na efoctividade dos intérpretes, por outra,- conclúe nun mm· digno
. pi:oduto · comercial; .patoso e
tópico a ratos, áxil e · ameno
na maior parte. Un filme que
sen ,Madof!Il.a e o sn&tép. pecuµiario USA .quedaría' en obra
.discreta convértese así en popular e rendable.
Hai, sen emgargo, un as- ·
pecto sirigular no filme da SeidelIJ1.an, polo que paga a pena
velo. E é que producido, escrito e dirucido por mulleres
oferece unha imaxe diferente
do inundo e da relación afectiva da parella:

rá~ recompensacfos, aquí, na

libro, Vargas Llosa, manff.e&:
touse satisfeito do . filme · de·
·L ombardi. ·
~-- .. .... · ·

Rodada . "áS · e8condidast'

~ ~os niilitares, e
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A -PALIDÁ LUZ DA LUA
rian ser algo máisfantasios.os, .
menos pedantes e _máis egoís- tas que o -que nos apr:esenta a
autora.
En fin, que .ríos encontra,mos -diante dunha <lesas novelas' que - supostamenté:- se
dirixen aos rapaces e rapazas
de .certa idade e que non son
máis que éxercícios que pronto cairán-no vacio m<~.is absoluto por · falta de · ver<lade,
quer dicer porque os autores
non eren a história que están
a escreber, porqb.e coa sua
história o que queren é amos.ar aos rapaces o · camiño do
ben, porque son histórias que
nunca callarán no mundo infantil o,u da ihocidade pois o
exemplo ·que lles poñen é a
mera repetición do que lles
din na casa, na escola, no púlpito, porqrn~ sori histórias, relatos nos que· aos leitores non
se lles fala de ti, ·porque son ·
relatos nos que se intenta dirixir os seus sentimentos en vez
de proporll~s simples.mente
. histórias para que el~s, como
_todos os homes e mulleres
que en tempos · foron, voen
coa imaxinación ou na re'alidade cara mundos mellores
que sempre están _aq~i, e até
· o de· agora a narrativa para
nen os ria nosa nación ( agás algun caso exemplar) só deu .__
para desgrácia- relatos nos
que a moralina énche todo,
a.inda que ·ás veces tente ser
- unha moralin;:i de esquerdas o ·
que é máis perigoso, poís cairrios no filisteísmo. O buzón
dos nenas é éxemplo e paradigmá, Ursula Heinze pode
darnos máis como narradora
adulta (sic) ' como . narradora .
para qenos ter.ia de f~c~r unha .
viraxe de --como mínimo-180 graus , pois a s~a história :
é vella como vella é a morali- ·
na que deita.
·
· 1) O barco de vapor núm. 4.
' Editorial Galaxia I Ediciones SM.
·· -Vigo, 1985.
_,

•
eme

· Biiscando · a Susan
desesperadamente
. Tomando a vella fórmula da
comedia ,americana (o asunto
; que se enreda) e .engadín~olle
. de cara a billeterra o cansma
·' dunha cantante de moda (Ma-·.
_ do.1,1na . oh: · yeah ! , mais de
.. moda afnda no momento de
realización .do filme m~rcé a
unha ·reportaxe publicada nos
templos (con perdón) dq erotismo de silicona proexecutivos (Play-Boy, Phenthouse),
cunha polémica de ex~clqsivas
abran.guida,
a
Se1delman

Lonxe· d~ toda proposta estética, lonxe de calquera ambi:
ción de orixinalidade criativa
e contan90 con incomprensi_Mes subvencións do ministério
de cultÚra; hai uJiha serie de
cineastas españois qu_e deseo. briron · unha ·curiosa maneira ·
de compor: guióñs. Co.nsiste
esta, a xulgar polos resultados
en pantalla, e~ meterse no as- .
censor dun edificio de varios
andares, escoitar as conversas /
e l?Sº contarnos a vida .dos inqmhnos; pero s_en rectiala en
absoluto. para _transformala
nunha tealidade artística,
· como por ex:emplo faría Al- ·
· modóvar. . Non. Estes sóltana
tal cal. Un costumismo barato.
como crónica satírica, porque
íso si, satíricos ·son ·mm satíricos, da sociedad~ dos oitenta
vista desde ese utópico futwo

oori . poü~ '

présuposto, no pafs onde a ac- .
ción decorr.e: o Perú. A. -eUJade e os cans é unha-acr.e llisto- ·
ria no mundo militar aíravés
· dunha academia de ólilici>s e
dos ·conflitos · entre os mozos
in~mo~ .
·.
· .
O libro é .moi bon, :-e ·o
guipn de Jose Watanabe sábe
construír :apartir ·del
unha · pe1
. lícula ·.. lineal, cos -.pleinentos '
primordiais da novel~, : .pres' cindindo doutros -como o
· sexO:.-, para obter un briUante resultado,
que eontrti.:.
·búen uns int~TJ?retes de as<?mbrosa exprestvidade: Realiza. ción de . baixo presupostó,
pero moi correcta; dugha ci·nematografía pobre ·e ~iquí
case· des<;oñecida, a peni~na.,
que ten un. pro~edio de -dúas
: longas-metraxes ao ano. ~
" Premios en S. Sebastián
(Lombardi mellor- dlie.ctor)- e
Biarritz.
~ ·

e

BIRDY. Hai un tipo de: cine
· americano, tecnicamente · case
perfeito, no <;al o que se ·conta
ás veces n_on importa moito, .
. senón cómo se conta. Dado
- . que dunha mínimá idea son
_capaces de criaren un: clima -L .
imaxes' música, cine en defini-..
tiva~, do que dificilmente un
admirar desta xa vella arte non
. vai gastar.
.
Alan Parker cántanos ·neste
filme a historia de. dous rapaces, un normal; e. outro non
tanto, e os súcesivos cambios .
· que o tempo, a_ guer,ra, ete. /
provocan neles. E un filme so. bre uns amigos e quiza tamén
a imposibilidade n_este século
dun concepto: libertade. Todo
-isto nunha atmó$fera dramática ·na que o humor -un certo
humor madre in · USA {nada
que ver con academias ele poli. cías nen condutores)-. non
falta.
.
· · .Estupen<J.os actores, · bop.
música, fotografía á e,spero
.dalgún Osear e unha cámata
que fai loucuras. Unha película que se pode ver . ben_, moi
ben.
M~OELESTRADA

"Á cidaé:le !'os cans''·
de pleno emprego e felicidade
total. Resumindo, que se no ;
cine - madrideiro · de Ma-, .
drid~ dos setenta estaba a re- ·
céil descoberta sexualidade ~
· o· divorcio e a neura dos cuarenta anos ~ pan e auga do
paisa,- pois no costümismo dos
oitenta dancha co bingo e a.
informática. Pero sen variar a
fórmula, poque por ilon cambiar non cambian ·nen os actores. E o mmelor: que~COffiO· OS .
críticos tamén son de Madrid
e · todos · ·amigos pois din que
moi ben chico, e que muermadas espantosas como a noite
mais fermosa, de Aragón,
obras méstras. Pois vale . .
¿Que á .pálida luz. . . ten
momentos simpáticos? Póis si . .
¿Unha certa ironía resultona?
Tamén. ¿Que ·o Escobar salv~ .
moi ben a súa intervención?
Salva. ¿Que a maioría dos irivitados especiais fano ridícu. lo e sobran? Só fai falta mj.rar- lle ao :Díaz-:Plaja. ¿E _qué?
· Para isto .n on compr~ pagar
. mesma entrada· m.iha vez mais
nen dilapidar os cartos de cul, tura.

ª.

J.Á.M

O emparellainento · literatura
· cine non sempre resulta .ben:

LA CJUDAD Y LOS PISAROS (Peru,
1985), lnt: Pablo Serra, Juan Manuel
Oclioa, Gustavo Bueno, MigUel Iza,
Liliam1. N"evarro. Mús.: ·E nrique ltu~
t.riaga. Fot.: Pili . Flores Guerra.
. José Watanabe. Dir.: Francisco J.
Lombardi. (Outros filmes seus: •
morta dun magNrn-1981) . .
PARA TODOl·ToDOS E Ai>EMAIS
PARA UN COLUNJSfA DO ~'FA
RO" QUE _UN DIA· O MOi LINCE
DE$COBRIU UN CRITICO APOL- .
LITICO, OU SEXA: IDIOTA
BIRDY (USA·1985L lnt.: Matthew ¡
Modine, Nicolas Ga_ge, John . Har- ' .
-kins. Mús.: Peter Gabriel. . Mont.: :
'Gerry Hambling. Fot.: Mich~: ;
Seresin. Gu i6n: Sandy . Kroopf e :.
·Jack Behr. ~ Dir.: Alan - · P&rker '
(outros filmes seus ex.@.,.de ,...._ ;
noite -1978- , fama -1980- e, ·o rinl- · -.
r9

·1982-).

.

. PARKER SABÉ FAClfR -CINEf:· seADEMAIS VOCE GOSTA DE ABU_LAS,POIS MELL~R •
. . .
DESEPERATELV SEEKING SUSAN J
(USA, 1984)1nt.: Rosanna Arquett8, ·
Aldan Quinn, Robert Joy Mark
Blum, e IMadonnal. Fot:· Ed. · l:achman: Guión: Leora Barish. Dir.: Su·san Seildelman (outros filmes seus:

Sm_it~-1~~-L--·---·--·-·

PARA MADONNIANOSb FILOFE- ·
MISTAS E AMANTES A COUSA .
MODER,..A.
.
A. LA PÁLIDA LUZ DE i.A LuNA
(espaí'ia, 1985). lnt.: José SaCrtStán,
Emilio G. Caba, .Fiorella Faltt>yano, · ·
Maria Luisa San José, Agustín Gon- :
zález, Esperanzí!I Roy, Luis ·Escobar.
Fot.:· Hans Bunnan. Guión ..: González Sinde e J~ Luis Dibildos:
D'ir.: González Sinde (outros filmes ·
seus: lviva a et. . medial}
-RECOMENDADA PARA OS aOE
NUNCA ESCARMENTAN -.

Este ,ano Gl,licit v{li a9~ Osp,r
en a hora bruxa de .Armlllén. No .
~ ·

próximo número f alaremos:. .

..,

COORDENADO POLO
_
CENTRO DE ESTUDOS FOTOGRAFICOS

Cada momento histórico preséncia o nascimento
duns particulares modos de expresÍÓJ:?. artística,
que .c orresponden ªº carácter político, as manei.ras de pensar e aos gostos da época.( ... )
A medida que s~bia a burguesía, e qué se _consolidaba o seu poder político, cambiaba a clientela e o -gosto transform~base. O tipo ideal deixa
de -ser .suntuoso: no seu lugar aparece o rosto
.-- burgués. Levita e sombreiro de copa reemprazan
o trixe de encaixes e a peluca, o bastón substitue á espada. ( ... )
.
"Mandarse .facer o retrato" era un deses actos
simbólicos mediante os cais os individuos da clase social ascendente manifestaban o seu ascenso,
. tanto de cara a -si mesmos como <liante dos demais, .e situábanse entre aqueles que gozaban da ·
consideración social. (.-.. )
<
O retrato, que. na Fráncía éra, desde babia sé. culos, priviléxio dalguns círculos, sométese, co
desprazamento social, a unha ·democratización.
- Xa desde antes da Revolución francesa, a moda
do retrato comeza a espallarse nos meios hurgue~ ,
ses. A medida que se afirmaba a necesi(Jade de
representars_e a si meso, esa móda criaba hova·s forínas e novas técnicas co obxecto de satisfacela. A fotografía que, na Fránciá, foi de dominio
público ·en 1839, debeulle, nunha grande medí- ·
da, o seu desenvolvimento e a sua expansión.·

Auto~ettato de Quentin La Tour. (Museu de Picárdie, ~miensl·

Gisele Freund."A fotografia como documento social".GG

Dos dous famosos
inventores da fotogr~ia
Daguerre nunca concebiu
a idea de ir alén do marco
de representación do
pintor naturalista, men _
tres que Fox Talbot

.~ N. -281
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advertiu de contado a
capacidade da cámara
para aillar formas , .
normalmente
imperceptíbeis para o
óllo espido e xamáis
rexistadas pola pintura.

W..H. Fox T~lb~t. Debu~o Fótoxénico
de pluinas'e en~ixe ( 1839)

AXllfDA .
·::-./

CAN SEN DONÓ
·oué , dicer -.desta publ.icación. qUe
· no...,n se ' teña .dito?. Vai polo númerp 13, ~ tan 'rY)aléfico' núméro
coincjde ci:>. periodo eleitoral.
PoniuaL iñformacióA en clave . de
humor sobre os comícios autonó- '
micós. Un riÚr:T'le{o do. ;'Can seA
O.a no'; praticameñté ·_'monográfico. . ...
.. ;,
'·
A venda nos quiosques de toda
/ Galiza ao précio áe 125 ptas. · en
· formato de xomal. .

- Hotel · M~drid

10;30.

SARAMAGANTA

E.un

pequeno caderno de divulgación da natureza. O ·seu ·primeiro .
número estivo, na primavera pasada, dedicado ás anduriñas. Debido
ao ·éxito e repercusión qtie tivo .entre as rapaza·s e rapaces das escalas de Oleiros, os al)tores d~cidi-_
ronse_a facer un novo caderno, escollendo como tema aos ,corvos
mariños, unha das aves máis coñecidas no mariñeiro Concello de
-Ole iros.
.
A história de Ubar~oi está contada cen naturalidade e frescüra (tal ,
e como a relataría un corvo mariño) . Nela adivíñase imediatamente
unha . ménsaxe claramente ecoloxista: a denuncia da cor:itaminación '
dos mares . e da -destrucion da ria
daCoruña, ps Agresións urbanístí. cas á.costa, a caza esquilmador? e
·
._
.
absurda:..
Ademé;lis o relato,° plagado de da- ..
·tos científicos, non Eiéixa de intere~
sárnos sobre a vida. e costumes
d_os nasos person~es mariños.

gar ·q present~ción, median~e ~o- ·
·tuación en . directo, do pnme1ro
disco- do:· grupo "'tila Lu'a". A actuaéión celebra:rase· no Auditório
do Centro Culturál da ·Caixa de ·
Afdáos Municipal de Vigo, a partfres das 8 horas da _
t arde.

DE
· LiNGUA GRATUITO

·~ CURSO

CURSO DE FOTOGRAFIA

ort-·

· Curso de i.niciación a Fotografía
· g~nizado pala AS'-PG. A partir do
martes dia 3 de Decembro terá ·lugar no Coléxio Público Ele Reibón
en Moaña un. e.ursa de lniciaciqri á
Fotografia impartido polo especlalisfa Manuel Rua cunha d_\J~aGión de ,
30 ñoras, a desenrolar os martes e
xóves de 6' a 8 da- tarde. Os ·intéresados deberán cliamar áo teléfono
314144 dé ~a:ña.

Nun acto orgaqizá.do- por Xuven -':'
tudas Musicais de Vigo, o Sábado dia 30 cios éorrentes ~erá . lu-

1nteresadós.'em aprender e_· aper~
·. fei9oaf é! nossa língua por-s~
en ·contacto a tra'V'és ·dos telefones: · 47- · 09 7,9 (perguntar ·por
-Henrique) ·-ou 25 18 62 · ·(pergüntar por 15a'bel) ·
"A IJO~ pátria: Galiza · A nossa _lingu¡:i: o galegó•
'._Orga_niza: AGAC--Vigo

· o prato." de Xahier Gorizález . . .. .Martes, 3 ae Decembró. A.T. Ta.- gajlo; coa obra "Un dia voume ·
cabre ... e non vai haber quen
; .. ). ,
'

FAUSJ10

-· -~

éhegou á nósa redación esta publicación - o 'númerq 31/32- desta publicación de "cultura aragonesa", maioritariarnente en caste· llano e con sección - sobre a 'fabla aragonesa'. Artigas, comentários e éntrevistas sobre Aragón.
Ouen sinta curiosidade pala readade desta area da Peninsula 1bérica, pode escreber ao apartado
de correos 889 -50080 Zaragoza .

... ..-.,_
. ¡ '

.....

VERTIGAIS :
te quente e fri_s>. Certa cantidad.e "
de ·er.va ou · lena atada. 2.- Cetaceo qúe en.·certos mares acom-.
paña aos barc0s. Embarcacións .
mariñas. 3.- Símbolo químico
do Térbio. Peguena pota de b9rro sen asas: As consonantes dun
rato . . 4.- Vogal tr;.ipli~ad_a. Pronome ·demonstrat1vb. Nome de·muller:' 5.- O ráélio d~ circunferéncia. Partes ·dun móbel · que
1
apoiar.i no· chan. Aparatp electrónico
detector de obxectos.
' .
.

Un ex~elente ·trabal lo. de Salabert
,. sol;lre o grande escrítor francés·. ·
Un traballo de recuperación para
a literatura do que é considerado
un escritor menor, unha apoloxia
da obra de Verne, un estudo sério
das Viáxes - extraordinarias, unha
reivindicación de Veme como es- .
critor máis alá do Veme como
µrecursos feíta por un-dos home_s
que doli, tal vez;-:as mellares ver- ·
sións de Veme neutra língua que
noñ é a · francesa. Un libro para .
:todos: nenas; mozos, grandes e
ancianos · (sen esquecer a versión
feminina).

. LA POESIA CATALANA DE
.POSTGUERRA, por· · Jo.an
· : Triadú. Edicións 62. Barcelona, 1985". Z36 páx. .
..
Manual de introducción á poesía
catalana .até 1975 por un home
que ten tr:aballado moito a(nda
.. que 'sen grandes . consecuéncias,
.quer dicer Triadú parte dun a
· priori ideolóxico o que non lle ·
permite moitas veces ver as árbores que conforman · o bosque, como acontece .aquí con Carner e, ás
• veees, con Foix. Con todo un· bó
manual introdutori.o sobre todo
para aqueles que só ·coñecen duas ·
ou tres voces da poesía catalana ·
da. tempo estudado porJriadú. _
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· PRODU!;AO: ER'\Nqv~_-. -·~ R~~erva~:~uñdoda Can~io Telf:2S402

TERRA BRAVA., por Anxel
. Fole. Editorial Galaxia:Vigo,
1985. 35.0 pax. 8~ - ptas: .
Nova edición deste· libro de rela. tos xa clásico da 'nóS8 literatl,Jra.
Fole manexa o idioma popular
'·cu'nha mestría-qué seria desexábel
aprenderan os nasos· novas ·escri, tares que só coñE~cen o idioma po·lo "manual". Fole sabe contar,
con gÍ'ácia; eón estilo, co aquel
que fai d~ -simg]e anécdota un
canto xénial. Nestes tempos de
pen.úria narrativa, sempre e benvido·un escritor como don Anxel. · ·

·1937, CASTELAO E SOLITO
EN . VALE!\ICiA, µor Pablo
Porta . Martínez. MQvemento
renovador· da arte galega n. 5.
Ediciós do Castro. Sada, 1985
-234 páx. 1200 ptas .
o p~esen.te. v91ume dos de: .
bu>.<os de guerra de Castelao e
Souto. Descobrir, en verdade, non
- "d.escobre ·nada novo e todo el nos
parece " un. exercicio feíto para
aqueles que.non ·coñecen os albumes dos citados artistas, pois se a
eles irnos sobra a metade do libro
(e o ' bon é ·que o presente reproduce moitas desas estampas). Un
· acerto: a. transcripción do artig_o
de Zarnacois sobre Castelao. Untia
desgracia: a bibliografía, ria que
falta unha obra tan fundamental
como épstelao artista de Sf'.loane. /
.

HORIZONTAIS

~· 1.- Dise do Hquido ciu'.e .está en-

Novo c;!escobrimehto · aa novela
·policial frahcesa. A presente ~- a
historia ' do asesinato dun pai . e_'
· dun fillo--' con viñte · anos polo
. meio. o comenzo. a 'brutal repreí
sión pola <;:RS da l'.flanifestación
~ do FLN. arxelind acontecida -en
P:arí.s o 17 de octubre de .1961 :
Lago de 37 páxinas dun realismó ;brutal ven unha excelente historia
de intriga que desde aqu·í recomendamos aos amantes_ do poli~ ,,
· cial e a·as outros'.
..

.:.,..

verbas cruzadai·

1.- Sanatório de partos. 2.- Glob0, mundo, esfera. Soñ feíto polo ar ao pasar polo~ beizos setnipechados.
3.- . Consonate da. , Dise da poesía heroica. O
aluminio. 4.- .Neme de muller.
,., . Demonstrativo femín ino. Alá ao
· lomee. 5.- Verxel do deserto.
Otgao que segrefa a orina. Consonante que ' pluraliza. 6.- Povq
da Coruña con neme onornat0, peicó. Terra entre mont.es. 7_.Abreviatura de feminino. Sensación molesta d.u nha· parte do
po. Retfouso popular: 8.- Mamí,fero db · deserto . . Oeste . xeito.
Dono. 9:- Dirixiase a,Afias, alisas. Moverse dun l'ugar a outro. ·
1 O.- Publicación diár:ia. Ao revés
· prédo establ.ecido para · a venda
dos xéneros. '11.- Existir nun lu- ·
gar. L:eira ·que se · 11e dá a unha
filia ·como dpte.
· :
·

MEURTR-ES POUR- MEMO·- R.IE~ por Didier - Daefünckx.
·Série Noire nº · 1945. Gallimard~- Paris, 1985. ·
__..,;

~~JULIO . VERNÉ~ ESE DES~ .
. CONOCIDO, por Mi!Juel Salabert. Alianza Editorial Libro
Martes, 26 de Novembra:· Grupo ·
de Bolsillo.no. 1112. Madrid,
· Keltike de .Teatro. Obra: "Espada ·
3~ páx; _
5QO pta.
.,·1985.
.

coNcERros:

ROLDE

1

A ·Asnciación· Ami90s da Cultura de " ·
Pontevedra organiza para o dia- 22 .
no Hotel Madrid .en . Pontevedra·
unha Cea a Babltista Alvarez éomci ·
· persoa ii;npulso.ra Ció Gr\¡po Bra¡s ·
Pinto.
,

'.-RECITAL .
DE 11 NA·LUA"-

AGALIA
Sae á venda a ternejra entrega da
revista que · estacionalmente tir~
do prelo a 'Associac;;om Galega
da .U ngua (AGAL). Neste número
apreséntanse catro estudos;
- Andaluzia,: entre o subdesenvolvimento e o 'p laneamento econqmico regional.Os 1ímites acutias
do mesmo, de Francisco Alburquerque Llorens.
- Para umha caracteriza9om do
conceito "Galega standard", de
Maria do Carmo
Henríquez
- O emprego agrário e o ,desenvol. vi mento económ icd de Gal iza, de
Edelmiro López lglésias.
- Ordenac;;om educativa e carreira
docente, de Henrique Telho ·
Hai despois notas de Azevedo Filho, sobre ó contlito 1ingü ístico
galega, de Carlos Duram, Maria
Macedo Silva, Aurora Marco,
Domingos Prieto, Joam José Santamaria e E!vita Souto.
·
· En criación traballos de Xavier
Seoane e X . Devesa.
Completan AGALIA unha sérí~
de informacións sobre actividades
da AGAL e notícias referidas
ao naso idioma, e recensións de
libras· e publicacións recebidas.
Tópase nas librarías-e pódese peder ao apartado -de correios 560
15080 A CORUÑA. E para asinar
ao apartado de cor~eos 453 .32080 - Ourerise.
AGALIA segue a manter unha
·maqueta sóbria e. un . aca_bado
impecábel :

HOMENAXE A
•
~AUTIS1:A ALVAR.éz '

Tr~ta
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VéiriE;Jdade de 1 .Mai,
Ast~o mi. 7,. Cebar os an,?0!>.
Fai . ~-. cigarrós. _ Corisoant~. . -8.Conxuñto de do1:.1s. .1 mposto d9 ·
vaior engadido. :.p.a5a de-' dent.ro _ .
a fbra. 9.- - As duás · primei.r.asélo .:-. alfabeto. Canto p0pdl.av
Prepar.ados, · listos.' 10.-- pe ~caaa
dí.a, ·'a dxéctivo.- Entrac!a oo_.comezo ~de ·algo. · 1 J.; Deus do ventó, plural. Artéria ~.0 cór.azón. ,
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· Deus te·salve Galicia deses ·
seres tan "VIVOS", deses seres tan· "MORTOS", qµe xamáis intentaron cambiarche
o.s viejros fan rangos, cheos
de dores e ausencias, cheos
de esfbrzós e loitas, cheos de
· fame e traballos. ·
, Deus -te s.alve Galicia, de
Deus mesmo, porque nünca
che fixo un TriÍlagre. Anién". '
-. Soiq así,-poderás ser .ceiba·
algún día, Clona de ti mésmo,
miña terra . .
¡Erguete, Gali~ia!

~·.

SOLUCION AO
VERBAS CRUZADAS.
DO~~· ~80 ,,.' .- · ..

Horizontais:·. 1.- ,.Ai-éiprestes.. · 2.Chabs .• Agu 11a: · 3. 1 -En: Ocsu-1. Mi·~·
4.-· 'óDf. _, AAA. ~ ·$oa...~- 5.- O.rió~. ·
Sé'i. • S. - 6.-Ana. !?ni :" 7.- C-; Tri.
X.iada. 8".- Hio. Ns.A:: un. 9.- Ar:
O:iorr9. ~ Lo. 1Ó.-~ Galear: Coia.
l1.-· Asoar. Vapor.
·

::

(ven da p~x. 13) ·
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-Rock en .PortUgal
.

.
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_30 anos ·se

.Teloneiros MANUEL RIVAS .

..

..

l

Choven estadísticas sobre Gal iza. O mellar . da.s estadísticas
sobre o naso país é saber cantas acertaron ª!9<?· O dia..en. que
que as . estad 1st1ca.s comc1dan
axactamente cos resultados
maravillosó de ,Galicia terá mor:.
to. Choven _tamén as análises,
os informes, os' estudos. Den~ei
a historia~ ás relacións sexua1s,
dende a agricultura de a.utoabastecimento a.té a post-industria
da castaña, e despois ·de ler o
que os demáis· escreben . confeso que nunca, nunca . me foi tan
descoñecido o meu propio pais.
Pero e bon, ao cabo, que se tale tanto de Galicia, anque só
sexa polas eleicións. Despois da
movida todos sabemos que non
virá a removida senón un escuro
horizonte que teremos que encher sen luces de artificio. Sucede con frecuencia que criticamos o trato que. lle dá a Gali-.
ca a prensa de Madrid e non reparamos, nós, xornalistas, · no
propio espel lo.
·
Analizar como ·se tratou a ·
campaña eleitoral né;! prensa. g~
lega pode ser todo un· exerc1c10
de como funcionan os resortes
da mímese · provinciana. Alguns
xornais. dos chamados despectivamente "de Madrid". ·na profisión, afondaron- moiJo máis
na realidade galega e fom máis
pluralistas. Os suplementos dos ·
~omais galegas fóron nalguns
casos -prolongación da ,.propaganda, no sentido de que só se
lle deu audiéncia aos dous ou
·tr~s ·partidos q~e sairon "como·
maioritarios, GOmo se ·º xor- .
.nalismo se fixera con·· cinta
.métrica. Creo .s inceramente tamén que 'TV e rádio foron esta
vez máis pluralistas. En fin, que
nesta ocastón funcionamos co- .
mo cronistas teloneiros nun espectáculo no que só brillC?u con
l,µz
propia o cometa
'Hall~'.
.. .
'
..
·1

'
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volverªº
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p~ssara_m ".

-

J

· Nos anos 50 quando o roc~"n'roll ~9me9ou a revoluéionar o mundo, Port·ugal,
embora "orgulhosamente só" segundo a
ética fascisca-salatar.ista, nao foi excep- . ·
9ao. As influencias de Muddy W?ters., ~ill:.- ·
Haley, Chuck Berry, the Platters, etc., ·
sentiram-se também na júventude portuguesa e em 1955 surgia o primeiró grupo .
da -história do rock em Portugál. Chama. vam-se "Os Babies'' e limitavam-se a copiar éjue de fofa chegava através -de alguns disco?. A banda durou cerca de tres
anos e estava dando o . primejro passo,
surgindo ·ainda na déc'ada 50 vários gru::pos e nbmes _individuais ser:n história. Se:ria já na_década. de 60 que dos inúmeros
. nomes er:itao surgidos alguma qualidade
.· come9aria -a despontar. Nomes, entre
muitds.i como Plutónicos, Ekos, Espa:. ~
ciais, Alamos, Quinteto Académico, Tár""
taros, CA, Turma. 6, Grúpo ·5, Objectivo .~
' e. múitó ·e specialmente · os Stieiks, GhinchilaS· e Qoarteto 111.1. Seriam estes úlfr-. ~ 
. mas com o· tema "A lenpa del rei D. Se- _·~
. bastiao" quem iriam· revolucionac l']ao só .[L .
·, o. rock cantando em Portugal, em portugues e por portugueses, mas a música . ..J. L __ _ _ _ _ _ _...;.,,.;;:i
- portuguesa em gerál. A música do _111 l ... · G.N.R. (Grupo ·Novó·Róck}
quebrava lógó urna barreira entre o rock
e a música popul-af tratendo para ?Sta
tima Legiao,.. Rádio M<wau, Stick etc.
novas sonoridades e maior riqueza melóQuatro anos foran ~ necessários para sedica e musical onde a pebreza dé' simples
parar o trigo do joio. Hoje, o rock em PorALGUMA DISCOGRAFIA .QUE ACHAacornpanharnento de violas era_ quase
tugal reduz-$e a meia d0cia de nomes,
MOS ÜTIL PARA TENTAR COMPREENsempre notória na époc.a, num ,gra·n de e
cuja sohoridade · ultrapassa as fronteiras
DER O ROCK EM PORTUGAL:
importante movimento denolT)iado pelos
do puro rock e bebe houtras fontes como
"balandeiros". O l~ 11 provava ser possíó pop (Hérois do Mar}, nos blues (Rui Vevel cantar rock em portugue~ corñ urna. . loso), ha música popular (Jafumega, UHF,
SHETKS.-Os- 20 mais (colectanea) - (EMl-Valentim de Carvalho)
··
certa qua:lidade. Quem na9 gostou moifo . • Rü.i Veloso) ou (iGjazz e funky (Jafttmega,
Piantados de Fesco (Boom-Nova)
foi a censura fascistq que perante o pri:_ Rui Veloso). O rock continua assim a' tenSheiks c;:om cobertura (Dai'NQva-Nova)
meiro álbum do grupó ·em 1970 mandou · . tar gbolir frónteiras entre os vários tipos
pura e simplesmente que fosse retirado
·de música recusando rótulos [Ígidos~: QUARTETO 111 .-Quarteto 1f11 (Columbia-Va- .
do meroado. A emigrai;:ao, a fuga gue.:.aberto ao cruzamento de ideias. Alguns · lentim de Garvalho)
rra colonial, o racismo e a escravatura
nemes sonante~ da música popular porQ~ARTETO 1111 . .os 20 máis (colectanea)dominavam a temática desse Lp. O Rock _ . tug1.:,1esa tem nos· seus tr:abalhos tonalida.
(EM l-Valentim de Carvalho)·. .·
·incomoda va o sistema ditatorial e torna- ·
-Onde Ouando Como Porque Cantamos Pededs rock. Exemplos diss.o -sao certava-se mais urna vez o porta-voz da juven- . mer:i-te Sérgio GodiríhQ, Troyante, Jorge
ssoas Vivas - (Decca-VaJentim de Carvalho) , .
da Música Popular Portugu~sa
tude, o seu. grito de ale_rta juntameri1e
" Palma, José Mário Branco, para quem a '~ ~Ant()logia
n. 1 (CM 1 - V.C.)
·com todo o movimento de m(lsicá·popumúsica -ñao·tem' frbnteiras.
PETRUS CATROS ,Mestre (Guilda da Música ..
lar ..que paralelamente vinha crescen_do e -.
·sasseti)
_ Rock em - Portugal é um pouco disto
tinha como impulsionador principal José·
-Ascensao e Queda (Decca-Valentim de Carvatudo desde há trinta anos, E o futuro? O
Afonso. Na profunda noite . do fascismo
lho)
.
· aparecia a L~a C~eia.
·
··
futµro é já hoje e o rock por cá continua
, TANTRA -Mistérios ~ Maravilhas (EMl -Va·
lentim de Carvalho) ·
vivo ou pelo menos a _tentar s9breviver.
-Holocausto (EMl-Valentim de Carvalho}
: · No ' íni.cio dos anos 70 novos grupos -. O som maldito dós URF e Xutos e Ponta- Humanoid flesh (EMl-Velntim de Carvalho)
pés está aí
par dos percussores do
aparecera, imulsionados pelo sucesso do
UHF -A flor de Pele (EM 1-Valentim de Carva. novo -rock que passa po~ .nornes como
Quarteto 1111 e de outros qüe. iam f.i cañlho)
,
'GNR, Rádie:> Macau, Sétima Legiao, Mar-Estou de Passagem (EMl-Velntim de Carvado pelü 9aminho. Até ao · 25 de. Abril de
lho)
tinis, Ban ,- Guito da Ira ou Prece Oposta.
' 19.7 4 grupos como o Pop-Five, Miní-Pop, ·
-Persona non Grata (RT -Rádio Triunfo)
Sindicato, Evolu9ao, Renova9ao, Hosana,
-Ares e Bares de Fronteirá (RT-Rádio TriunHeavy-Band, Psico, · Smoog e P~trus
fo)
.
-No jogo da noite -ao vivo (RT-Rádio Triun·
·-. Castrus (estes .com umha _obra muito im. CARLOS FEIXA
fo)
portante denominada ·"Mestre") tiveram a
(colaborador da revista
. RUI VELOSO . -Ar de Rock .(EMl-Valentim
sua época, tendo alguns deles . tido pre-·
MC/Mundo da Can~ao) .
de Carvalho)
sen<?a no 1°, Festival lnternacioñal de Vi·· -Fara de Moda (EMl-Valentim de Garvalho)
·
· lar de Mouros em 1971, un acontecimén-Guardador de Margens (EM 1-Valentim de
. ·to ·mareante para r.a jLiveritude dos anos' : "Xutos e Pontapés" .
Carvalho)
· .
.
70. Após Abril de 7 4 novos grupos n?SJAFUME<'iA -Estamos aí (Metro-Som)
cia, estando cvom eles preparandó ' o te-Jafumega (olydor-Polygram)
rreno para o grande boom .que surgiria
-'-Recados (Polydor-Polygram) .
nos anos de 80. Arte & Ofício, Perspecti-·,
SALADA DE . FRUTAS -Sem ac;:ucar (RO_.
ssil)
va, Tántra, Jorge Palrna, Circo da Vida, A ,
-Se cá nevasse (Edissom)
Ferro e Fago e Rgxjgéiiüo talvéz os. nó- - ·
-Crime perfeito (Edisom)
mes mais em evidencia no finál da doca·
HEROIS DO MAR -Hérciis do mar (Phida de 10. Em 1980, U.HF e Rui'VelQso se- , ·
lips-Polygram)
riam os priricipais impulsionadores dumc:
~Mae (Ph'lips-Polygram)
_
nova - onda d'e rock cantado em portu,JORGE PALMA -Com urna viage~ na palma
da.man (DecGa-Valentim de Carvalho)
. '
gues, desta vez .com ·a ·. aposta de· algu-Téja (Diapa5ao-Laniiré-Sasse,ti) ,
.· ·
mas editoras díscográt.ica~. "Jorge mo,
~Oualquer , coisa
p'ra
musica
(Da
novarreu" e "Cavalos de cqrrida'"-(UHf) e o álNova)
.
·
. bum "Ar de rock" (Rui Veloso}, as primei--'
, _"7Acto Contínuo (Philips-Poly@ram) .
º'.'.:. . Asas e perías (EMl-Vah~ntim de Carvalho)
ras anlQstras. Este-enorme ?Urto veio mo-O lado errado da noite· (EM 1 -Valentim de · ·
difi~ar totalmente a música em P0rtugal.
.
· Carvalho) ·
' · ,
·
·_
Os ouvidos comectaram a: sentir .e a gosXUTOS
PONTAPES
..:....Xutos
e
Por:itap~s
:
.tar da música com .palavras ¡;>ortuguesas
( Rossil)
.
-~
.
.
nao só o rock come9ou a vender c9m,o
LENA D'AGUA E'BANDA ATLANTICA. · .
a música popular. Ajuventude aderia as- .
.. - -Perio de Ti (EMl-Valentim de Carvalho) ·
sim ª<? ~ovime~to da música popular.
. TRABALHADÓRES oc)- COMERCIO, ;,...Tri~
· "' pasa moda do Pórto (Pqlydor-Polygram).
. ..:....N.a qrasa (polydor-Pplygram) .
. .
Dezenas de- grupos apareciam e desapa-·
GNR (Grupo . Novo Rock} -Defeitos espe- ·,
reciam. Do muito bom ao Péssimo, havia
ciais (EMl-Valentim· de Carvalh0)
'
de tudo um pouco. Alguns nomes tiveram
-lndependenc;:a (EMJ -V:alentim de Carvalho) .
Os homes nao .se quere.m bonitos (EM 1-Valentambém nesse_tempo a sua história dos
·' tim deyanf_¡:¡lho)
.
quais bem poucos ainda hoje existem.
SETl~A LEGIAO -A um Qeus desconhecido _ ,
- Saliento entre muitos os Táxi, GNR, Sala- -·
(Fundac;:ao Atlántica~
·
da de Frutas, FM,· Lena d'Agua e Banda·
RADIO MACAU. R:adio,Macau (EMI - Valerttim
Atlantica, Jafumega, Alarme, CTI, Trabalde Carvalho)
hadores do Comércio, Piéoliéo, Roquivá- .
PS.:
'Apenas se. m~ncionararn'; albums: .
rios; Xutos e Pontapés, Carpo Diplomáti. co, Go Graal, Faíscas, Heróis do Mar, Sé--
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C. VARELA (Cangas)
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