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Cámbi·o 'táctico·.
Na configuración do segundo parlamento autonómico de Galiza reaparece unha das forzas significativas
desta terra, o : BNG. Xosé M. Beiras
prometeu acatamento á Constitución
española ao Estatuto e é ve;fxurou
pola memória de Castelao loitar po'la
soberania e liberdade de Galiza. Os
anteriores representantes do BNGPSG negáranse a este ritual e foran
expulsados da Cámara. ·

e

E positiva esta mutación táctica do
BNG? Polo de prorito fo] unha decisión longamente discutida en duas.. ._
Asambleas desta forza e obxecto de
cavilacións constantes. As razóns pódeas ver o leitor nas páxinas deste
periódico; desde a tra'dición de ANT
na sua análise do país alegrámonos
deste cámbio táctico dos. nacionalistas do BNG.
Hai algo que pesa sempre na .vida
política, a sua fluidez. O feito de que
as institucións autonómicas nascesen moi débeis e careza!") inda .hoxe

1

de· competénéias importante~, non
impede que sexan motores simbólicos de primeira magnitude. Estas institt,Jcións están a configuré;)r p imaxe
de Galiza ~ a preséncia inelas de todos os sectores de certa implantación é unha necesidade. dicemos
máis: seria desexábel que unha mellor lei eleitoral permitise acadar re- presentación a part.idos que levan
unha vida reál no país inda que minoritária. A leí ·el~itor:al actual ,gravita
sobre os grupos maiores e favoréceos desproporcionadamente algo
que priva o país das· cores dun cromatismo completo. _
A-auséncia do Parlámento durante
a pasada· etapa do BNG privou · a
, a_quel d_unha verdadeira oposición e
permitiu que Coalición Popular e o
PSOE levasen a cabo unha chea de
leis belixerantes contra as necesidades históricas de Galiza e deixasen
de debater problemas de gran alcance. A auséncia do BNG debilitou .a
imaxe de Galiza. Non en todo f()i ne- ..,

gativa porque .era preciso ·reafirmar
daquela con firmeza a soberania do
.país e marcar con,fo.rza na co11ciéncia
galega· os· direitos inal_iená~eis que
nunca debemos renunciar. _
Hoxe está cónseguído parte deste
obxectivo e parece máis . doado conxugar a preséhcia parlamentária coa
acción na rua para seguir na movilización do país. Dicemos que. nos alegra a solución dada polo BNG porque
supón un avélnce atrevido e un sabar
adaptarse ás _novas _mentalidades.
Poúcas veces tivo Gafiza unhas iricitacións tan preocupantes a resolver:
a entrada no Mercado Comun, a reconversión, a transformación agrária,
a normalización do seu idioma. Todo
Ún conxunto .que nparece esixir solucións definitivas ~- das que non pode
eximirse un Parlamento por pequena
que sexa a sua marx~ operativa. Saber que ali soará a voz do nacionalimo máis expeditivo é un _a conteciment6 histórico importante.

cartas

E AS VACAS PUXERONSE
EN FOLGA
Podia que fose porque as fémias son, aó parecer, moi enmeigadoras e gestan de estar
arranxadas, foran os ciumes típicos que hai entre elas, fose o
que fose, o caso é que as vacas
de toda 'égaliza puxéronse en
folga debido á entrada do país
na CEE. O que se montou fuxe
a todo o imaxinábel; os müxidos .
das cuadrúpedas na praza do
obradoiro, cun aquel no son que .
asemellaba dicer: "Presidente
dimisián"; bostas a esgalla en
toda a capital galega, sítio onde
se axuntaran parfa expor as
queixas e mágoas; cuxiños picariños pastando e brincandoa
lediciosos polo campus universitário, e algun qué outro despistado entrando ás clases cos
alunos ... a situacián era desde
lago para tomar medidas e efectivamente asi se fixo. ·
Pola noite a TVE paralizou a
imaxe xusto candó o XR ía facer
outra das su as trasnadas; logo,'
tras un intre no que todos estivemos exexantes unha voz nos
anunciou que un · portavoz, nomeado especialmente para o ·
caso, da XL!nta de Galiza ía
mandar unha mensaxe ás folguistas,.escoitamos.
"Estimadas traballadoras produtoras do leite que nutre os no- sos corpos; ben sabemos os
problemas que vos atinxen e
irnos tomar as vosas peticións
como se fosen nosas e por elas
irnos loitar ante o Goberno de
Madrid; mais agora tendes que
recapacitar, non é· cuestián de
que andedes soltas . polo· meio
. de Santiago producindo o espanto da xente que nos ven visitar, nen a mesma povoación;
non é cuestión de ·que mexedes
por riba dos coches oficiais que
andan aparcados perto do Par. lamento, nen que botedes_
arroutos abafantes cada vez
que un conselleiro quer talar
convosco; o Gobemo ámavos, o
Goberno mímavos. Ben sabe..:
inos que esas peticións de· "muxidoiras non, a man qye da mais
. gustin" e "colchón de plumas,
nada de cemento nen de toxos"
.son feitas por elementos illados,
ácratas o máis seguro, que chegan a todos os sitios, pero que
en realidade carecen de valor,
porque vós con ese ollar sereo
e paciente, ese ver un pouc0
nais de todos nós, saberedes
comprender a situacián ~ voltaredes aos vosos . cortellos e ali
agardaredes con. comprensión
as medidas eficaces que eu vos
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e negativo; levam funcionando
xuro chegarán".
desde hai umha dúzia de anos
Asi .falou o portavoz· oficial e
as chamadas leis sobre os raditodos ficamos abraiados, .sabíamos que as vacas non far'ian - ·cais, de lealdade a Constituigom. Por pór Url1ha cruz no forcaso; pero sucedeu que, ao non
. fnulário a preencher, nom onde
haber quen as muxise os tetos
a consciencia senom a evidéndas folguistas estaban a ponto
cia ·abrigava, ja forom despedide rachar e ali se desfixó a foldos de cargos públic:;os miles de
ga; cos cornos baixos e deixa11traballadores. Perguntas como,
do ·un ronsel de leite voltaron
aos cortellos, patalexaran ao · 1 que doengas sofre? Pertenceu
algum parente seu , ao Partido
menos contra a CEE ...
Comunista? e outras de variado
XOSE LOIS BREA SANMARTIN
teor, tenhem sido o · motivo da
suá desgraga.
.
·
Por se isto fosse '- pouco aos
DEMOCRACIA. NON SI?
deputados "verdes" no Bundes'Neste tempo eleitoral, ainda hai . ta:g, n~da suspeitosos de comunistas, hoje veta-se-lhes b ac;;c·e.persoas conscientes e exentas
so a certas comissons parlade má inten<;om que me surmentares aduzindo razons de
prelidem ·quando mostram a sua
seguranga do Estado. Quer diinquietude perante a posigom
zer, 11om os botan - a condigom
dos nacionalistas de nom . jurar
que se portem como bons rapane, prometer _acatameQto -¿¡
zas. ·
Constituigom espanhola. E genOnte foi a empresa CASA,
te de ideas progresistas e pen- manhá quiga se desencadee a
sam na utilidade do sufrágio. Ao
caga de brujas no estaleiro galecabo comprendo a dificuldade
ga da Bazán ferrnlana, igualpara assimilar a valerosa postumente pértencente ao-INI e con
ra do "Bloque" numha socieda"'
de burguesa, que fai da aparta . encargos militares provistos da
tecnología chamada estratégia.
de maos nos negócios entre caQuero eón istq dizer que os travaleiros, a homenage mais -plásbalhadores de O Ferro!, F,ene,
'tica a hipocresía e a indignidaNaróm e en.geral de toda a Galide:
za tenhem sobradas -ra:zons, por
. Eu pedir-ia-lhes, desde estas
se non tivessen ja poucas, para
páginas a tod_o s eles, que reflexionassen· sobre un feito recen- , sentiren-se preoéupados.
Porque queridos amiguinhos,
te, avondo ilustrativo, como foi
a investigagom (capt)eo en rigor) · · o asunto de jurar/prometer fidea que forom sometidos os tra- · lidad.e a Constituigom, além de
umha questom de honra, que
balhadores da empresa de aétamém a hai, é a mostra mais
reo-náutica CASA, pertencente
evidente de resisténcia dos traao INI e radicada nos arredores
balhadores e as camadas pop u- .
de Madrid. Polo jornal "El País"
lares todas, contra a avalancha
inteirabamo-nos · que mediante
inquisitorial que ameaga con
formulários assinados ao pé,
baixo juramento de dizer a ver- ' arrastrár-no.s para o·mais escuro .
da idade meia.
dade e toda a verdade, foromE ti, afiliado as CCOO, onde
lhes tirados aos trabalhadqres,
porás a cruz .quando che perdados íntimos, familiares, sobre
gunten, . "milita usted en algún
actividades sindicais, opinións
sindicato comunista?". Fermoso
políticas, etc. O procedimento,
quadro de democracia, nom si? ·
em resumo, é anti-constitucioAtentamente,
nal mas a falsedade dará pe as
responsabilidades á que "·h ouJOSE Mª. S. PENA
ver. lugar".
Moaña
Som as con~igons .USA,
DAPOS ELEITORAIS
apontam . os voce1ros guvernamentais, nom se s~be ben se a
A respeito da informa~om que ·
maneirá de desculpa~ Non vaia
dá A NOSA TERRA (núm. 282,
ser que os russos .(sempr-e os
pág. 4) sobre os resultados
russos) · cópiem os magníficos
eleitorais nas 7 grandes cidaavións que a devandita empresa
des galefJaS, é lamentável que
·
fabrica.
o unico orgao periódico de exRealmente som os primeiros
pressóm nacionalista ·c om que
síntomas dumha velha doenga
conta o país se limite a reproque se extende como urnha praduzir os cadros que de antes
ga por toda a Europa occidenpublicara LA VOZ DE GALICIA,
tal. Nom é nengumha novidade
con visom espanholista total.
dizer que na RFA, modelo ao Nom .deveria A NOSA TE- .
que 'o Estado espan·hol lhe seRRA fazer especial fincapé nos
gue os passos en todo o policial
dados referentes aos partidos

- n~cic:inais? Por que nom se putransgredir as regras do permitibl1cam as cifras de votai;o-m
do até _nos sones, declaro;.me
do PSG nos anos 77 (em que
culpável pola' miña posível
participou só), 79 (duas elei- , crueldade cando un dia as cai;ons ern que UG prefigurou a ·
deas que manteño se estrelen
actual forma~om PSGEG) e
contra' tantos c.orazóns afiados
mais no 83 (em que voltou a
que hoxe pretenden facer-me
· sua.
acudir só)?
·
· Em quanto ás cifra~ das eleiEu, que por veces escondoi;ons _dos an-os 81 2 83 dam-se
me entre as sombras para renascer en min mesma, declarosó as de EG na linha do
me culpável por non chorar e
PSG.EG e inclúem~se as do
por ir vertendo nun papel a raiva
PSG na sigla BNG (que, antes
do 81, tampouco nom era tal · que un día fuxira de min e permitirá-me ser livre.
s~nóm BN-PG). Ainda mais: úCulpável, para rematar, . de
los votos do PG en todos estes
anos?
·
non aceitar tribunais paternalistas que pretenden entender e só
Nóm parece senóm que o
saben reclamar~
PSG, 'partido já histórico, na_ceu ainc:Ja nas eleii;ons d_
o- 81 !
. ALVA
Este jeito de calcardes os darA Corufia
·dos tendenciosos da imprensa
V:IRGJNIO FUENTES
espanhola radicada na Galiza nom é sério, companheiros ...
A noite eleitoral, escoitando a ·
Saúde e Terral Galiza livre ·e
rádio, indigneime profundasocialista!
mente como galego, como me
indig.no moitas veces ao escoiXOSE-MARIA MONTERROSO
tar a moitos profisionais da
DEVESA
política debido ao seu menosA Corunha ·
précio
cara o noso povo. Este ·
_EU •..
el')fado non é mais que conseMULLER...
.
cuéncia das declaracióans do
CULPAVEt!
gobernador civil de PonteveCulpável de ter renunciado á
dra, o español Virginio Fuenperfección ao .eterno para bustes, alardeando da quase . decar pequenas eséncias aqui e
saparición do BNG na provín· alá Entre tempo ~ tempo.
ci~ de Pontevedra .. Igualmente
Culpável de reivindicar o meu
af1rmou que isto era consesiléncio, de perdoar pequenas
cué·~~ia de que "el Bloque ha
inxust!cias contra miil, como
de~1d1do hacer política y ha
pequenas vingan.zas, doutros
dejado la _pedrada", quer- diseres tristes.
cer, a loita na rua. Como é lóCulpável de ser violeta, de
xico, a reacción de calquer ga· querer arar en "mares infértis" a · lega nacionalista pode ser seprocurar a·comprensión onde só
nón de repulsa ante estas pro· hai egoísmo.
voa_cións. Galiza estaría morta
Culpável por non poder baixar
na sua conciéncia nacional sen
dun altar centro de todos os
o "verdadeiro nacionalista" e,
golpes.
desde logo, nengun estranxeiDeclaro:-me culpável de rouro ten que ensinarhos o que é
bar o mar que agora baña o meu
bon e. o que é mao votar. Qué
corazón mentres guiso,. frego os · votemos Aacional.ismo é, sen
pratos ou leo poesias.
dúbida, -'o que máis' lles doi'.
Culpável de ·non . asasinar, de
. JOSE PEREZ
que~er dar vida, de non reberitar
(Compostela)
muros senón de atravesa-los.
Culpável de ter un sentiniénto
prático imposto a forza de báCAMBIÓ DE PRECIO
goas de sangue que me obriga
a abaodonar ar:nanter eternos ·
A partir do número 284, que
sairá no mes de ·xaneiro, o préque me "regalan" a sua preséncio de portada de A -- NOSA
cia. De ser realista e buscar "ese
TERRA mod.ifícase e ~asa a ser
tempo de amor, para viver". De
de 90 pta .. O motivo fundamenser vingativa e loitar contra as
tal deste incremento é, como
' pode. suporse, o .áumneto dos
sombras.
. custes que pr:ovoca a aplicación
Culpável da dozura .que esdesde primeiro de ano do LV .A
condo e que por veces escapa
O préciq ·das asinaturas anuais
inconscientemente .nun sorrisó.
tarryén se incrementa (3.0QO pta)
ma1s aquetas novas subscripc16ns
Da: ternura que doi nas miñas
que
cheguen durante este mes
-maos, ·na miña pel, por esas cad~ Decembro manterá11 , a pro'
rícias que non podo dar, que
x1mamente antiga tarifa de
poucas veces recebo. _
2.500 pta.
·
Eu, amante. Adultera · por ·
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de .Xogu·etes

·"Queúdos Reyes Magos:
Son Marta e quero que me
traiades todos os xog,u.etes
para nenas que anúncian na
televisión. Fun moi boa todo o
ano. Grácias ". .

J
ti1e

el
3.-

m
)S

1e
))-

e
rle
3-

;ó
A
ia

a
lane
)Í-

ja
rS-

,te ·
e-

fo
ene-

nte
e-

a

1

ia

li-

ó-

aeD-

ta

m
e,
ll - .

é

1e
in

:z·
a)

cadro ou. pintando unha<.can.cela.

),

Non resulta éstraño que
ocorfra · nunha sociedade baseada no consumismo; a teleMarta é unha nena que, como "
visión, insfrume.nto supremo
a rnaioria dos nenos; es!á a
de venda, vai adestrando ao
ver nestes días centos de xo- neno desde pequenci para que
guetes anunciados na televise comport~ como a sociedasión e parece ser ,que todos lle
·qe. espera del e .que se convir ta
resultan maravillosos ou, cannun cidadán· para o cal o feito
do menos, gostaria de· te los.
·. de consumir se~a un pracer eri
si mesmo.
·
·
Por suposto, hai outros nenos máis comedidos que, sen
Pero non é só o afán de vendeixar de querer o mesmo, deder a función da teíevisión;
vánanse os sesos e cámbian
feíto cando un neno está venq uince veces o contido da car·do a, tv., e cü'ncretamente a pu ~
ta , para seleccionar alguns de
blicida<;ie, está a asimílar forentre toda a variedade (?) que
mas de comportan:iento e estise lles oferece entre . "Espinelos de vida determinados.
t e " e " A Bola de Cristal".
Lembremos que M arta , . a .
lsto non é de estrañará os
nena da nosa ·carta, pedía lle
publicistas . despregan todos
aos Reis "todos .. os xoguetes ·
os seus recursos para producir
que an.úncian na . televisión
estes efeitos nos cativos que,
para nenas". Estes son xoguesó na . campaña publicitária· do
tes que imitan os instrumenNadar -de Novembro a Xatos que utiliza ·o prototipo de ·
.mamá: unha c·o ciña, unha ·
neiro- poderán ver no aparatiño máis de 2.000 anúncios de
plancha , - un ha tricotosa, cacharriños, xogos -de tocador, ·
xoguetes entre a primeira ·e a
segunda cadea, a maioria depelucas, etc. (por : suposto
les entre programa e prograun ha mamá -dunha clase social
ma infantil (o que equivale a
determinada), xoguetes que
unha inversión de mais de mil
identifican á muller co coidad.o
millóns de pesetas en publicida casa e o embelecimento
dade).
persoal, apelando o resto das
. . . _ veces ao - instinto m·atérn¡;rl.
Pola contra aos nenos. oferéPequenos enganos
censell~ . coches,
vaqueiros,.
soldados ,. laboratórios de quíOs mecanismos empregad_os
mica, ordenadores, etc., xogos ·
polas casas comerciais para
· que identifican ao. neno co pa :.
_e ncauzar as peticións dos pepel social atribuído ao 'home: ·
quenos aos Reis, son múltiqctividader agresividadé, dureples e variados, pero tamén
za, cqmpetitivi,dade.: .
moi fáceis de descobrir.
Por outra parte, a forma de
Así, a cotio, o tamaño non
vida que apresnetan o.s anún~ ·
coincide coa realidade; os
cio·s non ten nada a ·ver co·a
"Madelman" e demais bone: quiños da mesma espécie, paquín, o pallaso malabarista e
cidade e non -p9r iso escapa- . vida da maioria dos nenas,· ca-·
sas fastuosas, cuartos preciorecen moverse na T.V. coa
fago as mil maravillas". O bomos dos seus efeitos.
. /
sos cheos .de xoguetes, pais
mesma axilidade ct,un exploraneco, o único que fai por toda ·
No caso dos nenos, a cousa
que
xogan
cos
fillos,
nén2{
e
dor ben -entrenado; os sonimaravilla é tocar Un tambor el
é máis · grave, e a manipulanenas moi ben vestidos, desi- ·
soziño pero, iso si, despois de
dos, ás veces,. son producidos
cióñ é maior se te·mos en con -.
hibidos, felices...
,
polos obxectos reais dos ·que
lle ter dado corda previament~
ta que o neno ten un sistema
. lsto -leva a que o peq'ueno
son réplica -o que se escoita
o neno. Ademais, ainda que .s ó
nervoso menos desenvolvido ·
desexe ser e viver como os hecomo fondo no anúncio de
sexa pola insisténcia coa que
e unha capacidade para discrinos da televisión e ao lle pedir
lbertren é un tren de verdade,
recalcan a palabra "superdiminar a realidade da -fantasía
no 'Aeroporto Legoland é a sua
vertido", case paga a pena
inferior á do adulto..
· aos Reis o ·produto, o que pre·tende realmente 'é acadar
c.relo.
voz dunha azafata de carne e
Ademáis, cómpre ter ·_ .en
aql)ela situación.
óso a que anúncia. a chegada
conta que, para moltos nenos,
Pero claro, nehglln neno ~ai
do voo ... - ; as maquetas que
Do précio, raras veces se
ten máis credibilidade o que di
alcanzar
através do xoguete .a
lle serven de marco ·a certos
nos informa nos anúncios, e
a tele'v isión que o que . ne pofelicidade que _mostra a televixoguetes nen sequer están á
isto, segun.do dados obtidos
dan dicer ps pais, mestres· ou
~ión e non todos. van poder
venda no comércio .. ,
polo pedagogo José Manuel
especialist(!s en calquer tema.
· ~cinseguir .tan sequero xcigueTamén ocorrre que, a maioEsteve nun estudo feito' sob.re
te en si.
'
ria das veces, as filigranas e · o tema, obedece~ . aindq máis
Asi, ·vemos como a publ ici·que a inte.reses dos fabricanmaravillas do xoguete non dedade é discriminatoria e v ai dipenden do aparato en si, setes, ·aos dos comerciantes en- · Consumir ou -xoga r?
rixida maioritariamente a u n
nón da habilidade do· neno _ treos que se topan oscilacións
sector da povoación cuxa - ca- ·
de até un 25% do .valor do x.o que o manipula,· neno qµe foi
.
pacidade adquisitiva está 'á alseleccionado
entre rnoitos
guete.
· Co n tb.do isto, vaise forxando
tura do préc:io de tai.s xogueno .ñeno á. necesidade de conpara realizar o anúncio _:__ª ver
tes.
.
sumir, de ter "eses" xoguetes
que neno, cando lle poñemos
Asi, enco·ntramos efectivaPorque, a quen vai c.lirixida
nas mans un xqgo de máxia,
mente algun xoguetiño que el
"que anúncian para xoga·r, xocerta -publicidade de xoguetes
realiza .os trucos ,t oa destre.za
.só resulta relativamente baraguetes a coti'o sofisticad9s,
deixando a un lado noñ só os · como o scalextric-, o lbertren,_
profisio-nar do pequen o · mago
to, pero que para o neno Aon
a Moto Payá oü o Rico Porsche
t_e n nengun valor sen os co. xo'guetes sinxelos,, criativos o.u
que o· anúncia.
.inventados por el, senón que . 928', cuxos precios- superan alOutra das figuras retóricas
·rrespondentes accesórios. E o
guns casos as 10.000 pesetas?
. esquece tarnén a posibilidade
utilizada por este meio é a · caso,- por exemplo, da boneca
Ainda sen ter en conta estes
"Barriguitas" que custá ao rede xogar con instrumentos e
om isión, quer dicer, apresén"luxos", póderíase dicer que a
. dor das ·3 00-- pesetas pero que
situaeió.ns . non catalogadas
_tanse todas as · car·acterísticas
televi,s ión é unha not~bel prosó . cun · dos seus ·· múltiples
bonitas e chamativas ·do xo-·
como '"xoguetes.". Neste efeito
influe tamén_a atttude dos pais - motora de decepcións. Notácomplementos, o coclie, a nóguete sen facer referencia, por
bel que nt>n inevitábel, pois
ria, o. tiovivo, etc., · proba bel-·
que adoitan a utilizar frases
exemplo, ao material co que
nengun nenó está indefectibeL"'.·
.mente supere as 2.000 - pesecomo ." deixa iso, nen que non
·está construído, a igade á que
mente destinado a ver tres hoti veses: xoguetes para entrevan · dirixidos, ás · auténticas
tas ..
ras diárias de televisión.
terte'.' ... , cando o neno está a
• Para algo se · empeñan nos
· proprieoades do ~oguet~ etc.
. anúnci'ós en repetir ".ColeccioNa T.V. -todos - os xogos paxogar coa regadeira das pJanNURIA VARELA
na sus vestiditos", "Descub.re
tas, as pinzas da rou-pa, botes·
recen .boni'tos, entretidos; é
(Pedagoga)
va_leiros, restos 'de lá . gardacapaz de facer divertido até o
todos sus complementos" ...
. Poré·n, o .fácil que resulta
xoguete máis, insul·so ·e aborridos,
periódicos . atrpsados,
(1) Como un . espácio menos imunha pá ... , .relegando o mundo
do- .non hai máis que ver a
d.escobrir o .i.ntríngule ·dop
portante que o dos adultÓs; con isto
un grupiño de· nenos felic.~~ e
do neno aos xoguetes propriaa.núndo non merma en abso0s pais quedan libres do nena por un
mente ditos,. (1) Que tan ben o
mortos d~ · r.isa ao 1 r~dor dur1
luto bs -seus efeitos; de facto,
moifos adultos · somos conspallasiño, ao tempo que se espasarian o~ nenos regando as . rato e ca.a conciéncia m'oi tranquila,
:eles xa cumpriron ao ll_e regalar os
·coita ·un ha canción de fondo' . cientes do engano-e a manipu. plantas, ordenando unha re. xciguetes nos Reis.
que dí ~'Son Truquín, ·son Tru- . !ación na que se basea a publivista, axuqando a colocar un
•..
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A expresión dos sentim-e~tos
através do xqgu,e té
a.

moslles, asi, ·aos tillos o que 'polo píimeiro arrebato de fúria
eleición determinada. Todos
~mós que_
i.n dústria
pode gastarnos a n·ós, ou o do neno. Este idehtifícase cos · pre" tende que se me·rque o
sabemos por própria experiénque desexc;imos de pequerios seus · xoguetes e,. asi como maior . número de xoguetes
cia que as demandas e os de1\ ~stas datas do Nada,I !1ºn
e non tivemos, esquecendo a pudo amar e odiar á sua nai, posíbeis, xoguetes c~ros que
sexos son imposíbeis de satis·son os nenas os urncos
necesida'de do nena que debe- ao seu pai; ao irmán, e non se mostran pseudocientíficos, ·
facer, son fundamentalmente
que teñen necesidade de fanría ser o motivo fundameAtal por .iso- desapareceu, ou_qué:.. ·da man da idea de progreso e
imaxináribs, encontrando os
tasear. Nós, os adultos, tamén.
da eleición.
·
·
límites na própri.a realidade.
' reno menos, tamén debe ter a avance. Mais a maioria das veRecórrese ao mito dos Reis, de
Dado que son imaxiriários, teop-0rtunidade de expresar· ·nos · ces o ·xoguete, que mesmo se
Papa Nóel, dunhas "felices
Orabén, o fei1o de." ter: en · seus sentimentos desprazados vende como ed_ucativo, está ,
ñen moito a ver coa imaxe do
canta
a
necesidade
·e
o
interés
· d a que o seu
·
festas" que, lago, nunca son
semellante. mentres que a neao xoguete;
·am
pensac;lo para ·que o nena
tan felices. Trátase de persodo neno rion significa cumprir destino non estexa nel, senón ·á prenda unha experiéncia con- ,
cesidade pode ser posíbel sanaxes que viven no ánimo de
calquer npeticióri qúe este ex- en persoas do -seu entor_no ás creta. procura o entrenamento
tisfacela, a demanda oriéntase
todos os que queren, e poden;
prese . .os pais saben ben das que non ·pode agredir. As · ve- en destrezas determinadas, liao outro ainda que se mediatidar unha surpresa aos pequeconsecuéncias que ten mercar ces ·o nena trata de buscar os mitando as posíbeis respostas
ce através dun obxecto; no
nos nestas festas do Nadal. E
determinados xogo.s. Para .que mecanismos c:lo xoguete non do nena. ·Non soen ser, estes
fondo, tratase sempre dunha
non é esaxerado dicer que, toxoguetes educativos, de uso lidemanda de amor. Demanda, · mercar uri scalextric se · logo tanto por un afán de i'n te_ntar
non hai espácio onde monta·
dos os que funcionamos como
non tanto do obxecto real,· · 1o?
Para
que
mercar
un
·xogo
descobrir
o
mistério
que
para
bre, nos que os nenos podan
persoas maiores, lamentamos
como do fantaseado. Calquera para cando s-exa máis grande _el entraña. E, polo xeral, debe- espallar a sua imaxinación e
dalgunha maneira o feíto de ,. sabe que 'se
nena reclama
non ser nenos pequenos im-.. . un xoguete, a sua petición non · 0 nena? · A eleición do xoguete mos admitir que a destrución as su as fantasías. Un puzzle
- debe estar de acordo cos inte- do xoguete por parte do nena esixe diversas aptitudes,· mais
pregnados da ilusión do _enremata nese xoguete: despois
reses e . coa su_a capacidade e con leva atitudes de culpabili- xa está preestabelecido o que
canto mítico. Ese mesmo endese pedirá outro e outro e
dade.
o neno debe facer con el. Pocanto que. nos leva a dicerlle
idade para manexalo.
rén, hai taméñ moitos obxecnunca será o mesmo que ten
aos nenas que os Reis Magos - · o seu irmán ou o seu amigo.
facer co xoguete roto?
maioria dos xoguetes que
Depende moito das candi-. tos de xogo que teñen un cam. lle han traer Uf'! regalo. Nestas . Nunca será, nen lle proporcio'ha'i no mercado están fei- · cións, porén non é aconsellá- po menos restrinxido de aplidatas revivimos os nasos anos . nará, aquilo que el · arelou;
tos pensando . en que duren .bel deixar ao alcance dos ne- cación, dando máis posibilidada infáncia e as nasas frustraporque se arela noutra orde:
·pouco . e . haxa ·q ue _mercar nos .-os xoguetes rotos a mé- des o imp.ulxo criativo do
cións. Frustracións que explinon na material senón na sim- .
,
neno.
can, tnellor que nada, as nosas
· pronto outros novos.·Provoca- dias, se non susceptíbe1s de
Dado que ·0 aborrimento
bélica.
manifestacións cos pequenos. . · Ante o xogo dos ne no~, aos · · se, desta maneira, unha sensa- ser ·reparados, o nena pode' pode levar ao neno
a certa atiAlguns pais parecen tomar
adultos, quédanos o respeitar · ción de. transitoriedade, de in- axudar e presenciar' a reparapala ción. Non se beneficiaria de tude de molestar aos demais,
moi en sério estas cré.ncias,
o s.eu .desexo. Un nena identi- - consisténcia, Favorécese,.
· constan_te·
·
- de sentir que por parte dos adul- os país esfórzanse en manter
outros renúnéian a promover
contra, a pro,cura
fícase cos outros nenas, cos
obxectos substitutivos. ~ im- - tos hai unha atitude de desin- ocupados aos filias. Polo xeral
a ilusión infantil apoiándose : que xoga e ten relación. Se un
·
·
· n_on é tarefa doada. Expre- .
' na "necesidade" de non men-. .varón, polo que s_exa, ten
portqnte que desde o pnme1ro ~~terés, onde- tanto-ten que este- sións deste tipo. pódense estirlle aos nenas. Estes pais non
a
no
de
idade
haxa
na
vid.a
do
xan·
rotos
ou
inteiros.
El
pode
coitar con relativa frecuéncia ·:
como compañeira de xogos a··
saben, ou esquecen, que a
unha nena idenfüácase eón ·nena xóguetes perdurábeis,· perceber que se non hai aten- vai xogar!, 0 que pode s·er
promoción da simboloxia dos
se podan amar e agredir, cións cara as su as causas tamela, e pode que xogue con ela. .que
sen que se vexan dest.ruídos pouco as .haherá con él.
equivalente a dicerlle: déixaReis Magos, ou de papa Nóel,
con bonecas, cociñas, etc. De
me tranquilo!, xoga coas tuas
non é mentir. O mito está no
todos os xeitos, non se soe
· causas!, sinónimo de non me
naso sentimento, no noso esoferecer bonecas, cacerolas,
toques as miñas. Con isto non
pírito de vida. Todos podemos
etc. aos varóns e,· se estes fan
queremos omitir o respeito
saber que o "Reí" que nos suresa demanda, trátase, polo xepalas causas dos outros. Pop.rende co'n calquer causa
ral, de desalentala. Aqui cóm rén, os adultos, ás v.eces,. reacpode ser o irmán, os país, os
pre dicer que tan . alienante
cionamos frente ao néno
abós, pero todos taremos
pode ser .a tendéncia estabelecomo se fose un ir:iimigo do
como se non o soubésemos.
cida e manipuladora de ofere -que tememos que esnaquice
Non pensamos, portanto, que
cerlle aos nenas pistolas e ás
algo; reprimímolos, entón, ana poesía de certos feítos sexa
nenas bonecas, como a contes -de que fagan nada e, parasinónimo de .inxenuidade, setestatáriá a ultranza, se non se
doxicamente, estamos a ind4nóh dun estado de ánimo exdá liberdade ao- nena. Non hai
cir ao nena a que actue como
presado nunha dimensión mánengun perigo en que os vase teme que o faga. Considexica.
róns goste·n de ·xogar coas bo~
ramos que resulta importante
necas, cociñas, etc. Cando un
observar como os nenas po·.. A ié . aquí talábamos dunha
nena xoga hai' ·algo que se
/-\visión ideal do· regalo e da
den coidar as causas que quesimboliza. Non debemos, por .
sua p·rocedéncia. Pero o xoren e. quese lles ensina a quetanto, fixarnos só 110 rol social
guete favorece, tamén, a eclorer.
que nos parece desempeñar o ·
Para o nena, o falarlle de ir
sión dunha poderosa indústrra
nena mediante o xogo.
que trata de vender o maior
xogar pode significar a alusión
número posíbel de xogos fade ir facer causas ás que os
adultos non conceden valor,
cendo usa da tunci'ón -emativa.
Aeleición. dó x~~uet.e, póde
os . publicistas son expertos .
ter mo1to ma_I$ a. ver cos
son enredos improdutivos, en·")..
vendedores ao nivel · do in- próprio~ p~is ·q ue co desexo ·
t6n . non debe estrañarnos que
consciente. Utilizan nas suas
dos tillos. As veces; trátase de
os ·nen os non queiran xogar,
mensaxes· publicitárias situ·acompensar. con xoguetes cus-·
dado que selles significou que
cións relacionais (que tanto os . tosas as faltas de dedicación e
non é importante . .
nenos como ·os país poden bocomprensión que se teñe:n cos_
Estase a perder por q>mpletaren falta), desexos de identi- tillos: pasa a s.er o xoguete,
to .esa posibilidade dé' aventuficación, etc ... Son mensaxes; asi, uñha maneira de redimir
ra na que os pais e os tillos faestas, difíceis de vencer, ainda
certas .culpabilidades.
·brican xuntos os xog'uetes.
sabendo · da sua falsedade inTamén npode suceder que,.
Ante- ·as incompatibilidades
·. ocupaciOnais, e as alusi6r.is ao
teresada. Sobretodo · porque,
amparándose no efeito surprecando mercamos determinado
sa; aquilo que se lle vai pro- ·
<;:ansáncio como negativa, poobxecto, podemos estar nouporcionar aos nenas estexa
daríamos falar : dese esp~cio
. comim unha lúdica e priviletra escena ainda que non nos . profundamente influídos ,POdecatemos do · oculto motivo -~ 105 . próprios desexos·consc1enxiada oportunidade c;le comu.que nos levou a facer unha
tes ou incooscie~tes; mercánicación ..
.. M• XOSE LOUzAO CAMPOS
PsicÓl~ga
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Expectánte·_:constltución ·do· Parlamento ,
A promesa de acatamento da· Constitución e do Estatuto
e a xura pola memória de Castela'o de ·defender as
libertades de Ga.liza e os direHos naci6nais do povo galego,
realizada polo deputado do BNG, Xosé Manoel Beiras, foi
ornáis destácad.o da constitución do Parlamento gale!JO
na sua segunda lexislatura, conxuntamente coa:reelec1ón ·
de António Rosón para presidir a Cámara. Reeleición non
despexada até o último instante no que un voto ré:>nipia
.ºempate 3~-;33 entre o candidatq d~ -CP e o socialista :
Carr:o Fernandez.

áinda que . lle oferecian a presidéncia de tres comisións.
Poi a sua ·banda CP que ria establecer un pacto máis aniplo
·con CG; un pacto de goberno,
é)O que istes se negaron; quedando asi fóra dós qrganos de
. goberno parlamentários.
Mentras no interio.r do Pazo
de Fonseca producianse votacións, ás s~as portas cinco gru-'

pos facian ouvir as su as ·protes- -ame por en .marcha o parlamentas. Ali estaban os obreiros·tte
to". O depu_tado nacionalista
ASCON, reclamando sÓlución
e·xplicarialle a estes cinco gru~
do seu problema, e os labregos
pos a decisión, aumentando asi
d~ .. As Enchousas, os integran- . as protestas. que subiron de tptes de AGAL, que ·protestaban
no · ao sair os parlamentários,
·pola represión_que· "patjece un
sobretodo os do PSOE, desta- .
importante se.ctor da nosa socándo os · abucheos a SUso
ciedade cuxa única culpa é . Mósquera,secretário xeral da
empeñado na defensa e digni-. UGT. Pola sua· banda Gonzzlez
fiq~ción da. 1íngua e cultura
Laxe e Sánchez Presedo escanacionais"; as. femini'stas que
bull íronse pola parte de atrás
reclamaban aborto libre e grapara non ser vistos. ·
tito e métodos anticonéeptivos .
Remataba asi unha sesión par"
axeitados e os Centros Colabolamentária presidida nun priradores da Proteción-- de Meno- . meiro momento por un ha -mesa .
. res,· dos que os nenes levan seis
de idade integrada por lglésias. /
níeses sen cobrar as mensualiCorral, qúe pronunciou ao codades · coas que cobrir as suas
mezo unhas verbas que ninguén
necesidades máis elementais . . · aplaudiu, e ·que, Nogueira Fer~iveron toda a sesión pero hon
naridez e Sártchez Presedo.
foron recfüidos polos represenTamén faria unha brevé diser. ~antes parlamentários, por. máis . tacLón o Presidente do Parlaque Xosé Manuel Beiras· inten- . mento quen afirmou que que- tase, prfrneiramente desde o es-' 'ra ser presidente de todos e
levar a·dirección do parlamento
cano, formular a proposta e,
de mane ira ·colexiada.
··
logo, personalmente a António
. A.E.
·Rosón, que n lle . contestou
textualmente: "p~iméiro dei-

R·esolución .
do BNG

A Constitución do Párlamento
gatego o dia 17 en Compostela
estivo presidida por unha ténsa
e_x pectación. A espectación subiu de tono cando o secretário
da mesa parlamentária chamou
a Be iras Torrado, Xosé Manoel
Hixínio, para que prestase. aca~
tamento á Constitución- e ao Estatuto. En Fonseca non se
ouvia o máis leve marmuri'.io.
O Parlameñtári·o do BNG levantouse do seu escano, situado a
carón do público, precisamente
onde se atopaban o Capitán
Xeneral da VIII Rexión Militar,
Manuel Fraga e Garcia Sabell.
,F íxoo con toda parsimónia,
enarbolando un caravel vermello e dirixiuse. pausadamente, ·
mentras repartia miradas despreciativas a alguns deputados,
ao estrado. Ali -espéctación ao
máximo- dixo "si, prometo",
para co caravel en alto, continuar "xuro pola· memória de
Castelao defender en calquera--:
frente as libertades de· Galiza
e os direitos nacionais, do povo
galego" ;. enfrentando asi a pro- ·
mesa de acatamento a unhas
· leis, coa xura de ·fidelidade á
_loita do povo galego e á suá liberación nacional. ·
·
O outro ' mo_m~nto tenso _pro· ducJrase_cando na prime ira Yotación para Presidente do Parlamento apareceron tres votos
en branco, pqr .parte de parlamentários de·cP, case con toda
seguridade os .alcaldes de Bó.ve- .
da; Palas e o ex-llberal Vila, ngados ª "Cacharro e enfrentados
· con R-osón. A 'faciana de Albor
· er;a pa,tétic~; Barreiro ·parecfa
petreo pero cos ellos-en branco; .Ro.són 1ívido; Fraga ai.nda,
que, tentaba- aparentar tranqui~ _·
; lidade, Cfeixaba , ~scapar ün ar:
qe basilisco.
_
- . . .
Desde os bancos azu.is 'todos
voltaron a \lista para ·ónde··esta- ,.
ban estes~ tres deputados_~,que-.

~O
_se~ue mC!_strá.~d~se
castigaban a . Rosón. Suárez
Vence non puido máis e foicontrar1a a Const1tuc1.o n .
lles dicer algo.
·
L.:ogo, na segunda votación,
· A promesa de acatamen·fo á
titución que hai que botar ·
realizada ao non acadar nengun
Constitución e ao Estatuto
. abaixo".
candidato a maioria absoluta,
foi explicada polos r·epresenBeiras fixo tamén nesta
estes deputados da ria ni le o seu
roda de prens~ unha hometantes do BNG como "un
voto ao anterior· Presidente do
naxe aos parlamentários que ·
cárnbio táctico", xa que, seParlamento que asi lle ~ gañaba
gundo explicaron nunha· roo preced~ron, menifestando
por .un voto ao candidato sociada de p·rensa Bautista Alvaque o non xurar na anterior
lista Carro Fernández (que na
lexislatura 1.1foi _unha posturez, Encarna Otero,. Francisanterior lexislatura, por certo,
ra fecunda _polticame·nte", e
co Rodríguez e o parlamennon fixo unha sc:>a vez uso do
tário ·Xosé Manoel Beiras
.que "os rendimentos políti~ .
galega). ·
"non vai haber nengun cámcos non se identifican cos
Rosón sairia elexido por 34
resultados ele.itorais''; polo
bio na defensa da soberania
votos de CP e Carro obteria os
que despois de terlle explinacional nen nos métodos
22 do seu partido, o PSOE, e
cdo _ao povo o. por qué dunde 1o ita empregados até ago~
os 11 de CG, que . na primeira
ra".
'1a situación onde non houvolta votaria ao seu candidato
Afirmaron
que
nunha
bo ruptura e o papel da
Carlos Me'lla. PSG-EG votaron
Constitución pactada, hai
asamblea nacional do Frente
a un home do seu grupo, Marque-cambiar de táctica. ·
~e - adoitara esta decisión ao
tínez Rand~lfe· (presentádo a ·
valorar que ." a preséncia nas
Despoi~ de afirmar que o
todos os postos) e Beiras 'votalabor do BNG no Parlameninstitucións era necesária
ria en branco.
'to vai "ser unha. palanca que
como .eco das movilizacións
Para Vicepresidentes sairon
recoñecendo ' que "de moactúe ·dialecticamente1 polo
elexidos, disipadas xa as dúbimento 'perdemos unha -batatraballo de .base e a moviliza
das e os posíbeis pactos, Pérez .
ción · social' ! ~ e que "desde
lla, pero non a guerra", pero
Vidal de CP e González AmaQÓS non escoJ lemps os cadentro irnos por en evidén_diós do PSOE, que repite ·car- ·
miños polos que ternos que .
da os princípios antidemo- go; ocupando 9s ,carg_os de setr~nsitar, senón -que, mencraticos da Constitución e a ·
cretários . tamén dous homes
tras non coAsigamos a libe- . · · Autonomía, pois cando pre- ·
ds mesmos ·partidos, Núñe'z Ca- .ración naqiónal estes márcasentemos inciativas válidas e
rreira . por - AP e Pablo Sande
nolos o poder~ polo que en - fructíferas para o noso popolo PSOE. Ouedou constituí- . ·
determinado momento, co- . vo, vannos dicer que non
da asi ünha mesa bipartidist.a
mo ' neste, te.mos que por al- - . emos cpmpeténcias", deu a
~ue .Pé!rece ser que er~ o interés
gun novo método de loita
coñecer o deputado do BNG
tanto do PSOE como de AP-.
para / seguer combatendo
. ~nha acta notarial outorga' CG ainda· ·que apoióu: ao can~
polos mesmos obxectivos",
da polo" notário Cesar. Cundjdato socialista á . presidéncia~ ..
segundo afirmou . ·Bautista
qeiró .na que X.M. · Beiras
· · Alvarez
· qu·e dou fóra dista mesa ao .nón
fai constar, despois de an·alichegar a un acorde co 'PSOE e
: Pala s~a banda o deputado
zar en profundidade, até .
co 'PSG"EG. Acórdo dificil xa
Beiras declarou que o seu
historicamente, os actos de
que _os representantes dos tres ..
labor "'" non se vai encarrilar
. vasallaxe e xura, que o acagrupos só se ··reuniron minutos
pola via do parlamentaris- ." . tameato "non ten outro
a..ntes de .e mpezar a sesión e
senso e finalidade ' que o
mo" ,. apost.illando que o
precis.a mente á po.rta ·do ParlaBNG ,. é moi distinto ao rescumprimento dun princípio
mento: ls·o si, houbo chamadas
to dos partidos presentes .aa
formal" e que "segue obri-·
· telefónicas. nas ·q ue o PSOE _ .. Cámara xa que "nós ~egul
gado ~ gargar os princípios
pretendía que o PSG~EG
· e finaljdaqes que inspiran ao
mos cue's:t ionando · o p'arlaa Carr:o, .R'ero . istes tj~~rian :un
mepto e -a própria autono- . BNG, é dicer a loita pgla
.acorde- mái·s amplo. ·que. lles
' 1ibera-ción nacional de Ga.mía~', . .P~ra · seguidamente
· permlti.se- estar presentes · na
dicer "nón"seria intellxente_
1iza e a loitar por eles nó
mesa, ao que .se negaba o PSOE
que o BNG tentara~ niftifü -'· ~se_o da soci~dade e. no parlaCfir por negat"ivá cmha Con~- ~ _mento". . _

BNº
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A Asamblea Nacional Extraordinária do Bloque
Galego
Nacionalista
(BNG), celebrada o diá
· qµince deste mes en Santiago, decidiu ,que:
O · noso parlamentário
Xosé Manuel Beiras estivese presente no Parlamento Autonómico, ainda que, para iso, tivese
que aceitar a imposición
antidemo~rática e' fascist~ de prometer acatamento e fidelidade á Constitución Española e máis
.. ao Estatuto. de Autonomia" . .
Esta resolución foi to. mada a partir dos seguintes critérios básicos:
. 1.- . A nosa posición non ·
vai significar, en nengun
· caso, un cámbio .na nosa .
práctica poi ítica nen na
valoración · da Constitución Española e do Estatuw, como textos legais
que establecen ·un marco
pql ítico que non garante
unha democrácia real nen
menos unha soh,ición pa- '
ra os problemas de GaHza.
2.- O noso ·cámbio de •
táctica está motivado po- ..,
la necesidade de non p.o~
. ~ermos en perigo outros
aspectos
fundamentais
para o avance da nosa poi ítica de defensa dos intereses · populares galegas:.
· preséncia nos concellos,
-. ·medre da nosa incidéncia ·_
social, imposibilitar ou
dificultar o confusionismo, o ocultameiJto e
manipulación da nosa alternativa poi ítica. '
3.- Recoñecemos que, de
momento, · perdemos
unha· batalla nesta guerra
frontal que, durante case
catre anos, estivemos a ·
dar contra os riemigos da
democrstización da vida
pól ítica e da liberdade de
expresión. Non obstante,
coidamos que non foi
inutil ~ seguiremos a dala
con outras tácticas.
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1-Cong_reso da Confederación
Xera.1 de Traballqdores Gal-eg'os

Tí-es persoas . .
ocuparán a· secretaria
zona de Vigo e membro de .
De "positivo,para o avance
. rele'(ánci~ no sindicato.
do sindical'ismo de .tnásas
·en· G·aliza", foi calificado
Ponéncias .
pof dirixentes da
·
Ao -longo do Congreso foron aConfederación Xeral de
probadas as ponéncias .de bases ·
Traballadores Galegas
progr:amáti_cas, estatutos, ·rela· (CXTG) o 1Congreso
cións internacionais e acción
desa organización
· sindical.
·
eelebradp· os d'as 14 e 1_5
As bases programáticas defí· de Decémbro no marco
nens~ "'~o ~eoor dos princ(pios
· da Faculdade de
de smd1callsmo de clase nacionalista. e de mas·as, .como liñas
Económicas
.
xenéricas e· democrácia indede Compostela . .

pendéncia, pluralismo ' asam- ·
blearisrrio e idioma oficial .o galego, no aspeito interno.
Nas · ponéncias descrébese
a~en:~is a "sit~~ción d~ · depen
denc1a e opres1on colonial que
padece a nos-a nación, cultural,
económica e politicamente'!.
A CXTG pronúnciase tamén
Secretafia de compromiso
pola unidade sindical e no poi ítico pof a_criación dun frente
Vintecinco persoas resultaron
amplo de esquerdas e nacionaelexidas para formar parte do
·
lista.
Consello Nacion~I e .once para
Entre as resolucións aprobao secretariado. As tres niáis vetadas desté · último organismo . das cabe salientar a adesión ao
XI Congreso Srndical Mundial
formarán a secretaria xeral coa celebrar na ROA o próximo
lexiada da CXTG.
Os tres dirixentes . el ex idos, _ ano; a protesta pola morte de
Zabaltza, e o apoio á Unión
Pepe Diaz (109 votos), Manolo
Local do Sindicato Galego da
Dios (114) e Fernando Acuña
Sanidade de , Vigo no tocante
( 178) representan ás tres prinaos probler:nas que padece o
cipais correntes que compoñen
Hospital Xeral desa cidade.
a · organización (PSG-EG, exO Congreso aprobou tamén
CSUT e antigos membros. do
a carta financieira e a formaBloque de Vigo).
_
ción du_nha .comisión que elaNo secretariado nacional., do
bore o "Plan Galego de Empreque forman parte ademáis dos
go".
.
citados, Xosé Lois Muruz-abal,
Postos á fala con Fernando
Lois Bu_rgos, X_esus Arrizados,
e Manuel Castro Rat6n, Xosé Acuña para ampliar información sobre o Congreso este neLuis Martin Freire, Alberto
. Fernández .Campo e Paco Sébio, gousé en redondo a facer decla,
racións a este·periódico.
destaca
a · auséncia
de
Agust_in Malvido, secretár:io ~a
M.V.
Cerca de 250 persa.nas, entre as
cais se ma·nifestaba unha forte
preséncia da zona de Vigo, asistiron ás duas xornadas de debate seguindo o 'lema do Congreso "o sindicalismo en marcha
sen ataduras".
·

.Su.b stituir a Fraga~: ·.
un.plan en tres t~m,pos ,
paña (dO'nos de La Voz) e's tán
parte o plan, xoga a favor de
desde un primeiro momento · Barreiro, e pédelle ao Presico plan de C uevas (lítjer da
dente da Deputación de Pon¡:>atronal). Augusto Assía,
tevedra que abandorlle o carque sempre anemefou congo de presidente provincial
tra Xosé Luís Barreiro, retode AP. Rajoy négase e afirma
mou os seus ataques, que
que "os ·comportqmentós
esta vez_, sorpcesivamente
personais de Manuel Fraga.
para a maio'r'la, van dirixidos
non me parecen .nen correccontra o próprio Manuel 'Fratos, ne~ democráticos, nen
leats ". E a primeira .vez que · ga, ao que durante tantó
tempo ensalzou de . maneira
un ca'rgo do partido arremete
despbi,t ada. Agora cornpárao
directamente contra Fraga. A
co Rei Sol e afirma explicita~
liorta continua ainda en PonPonto pri.meiro: Socavar o
mente que xa non é válido
tevedra. Reúnense os catro
poder de . Fra'ga en Galiza,
'para presidente ao tempo.
·presidentes das deputacións.
para que non ·poda atrincheque o · descalif(ca · rotundaAfina! non hai acordo, sobrerarse nesta comunidade aumente: "que seria ·de nós se
todo entre Cac·harro, Marfany
tón0ma. Primeiramente é nechegase á Moncloa". Parece
e os demais; .ainda que se
cesário derrubar a Xosé Luís
que estivese a ·talar:- dó Bloinsta a N,úñez a ·que non
Barreiro, ou, mpolo me'nos,
que.
abandone O'urense.
minimizar o seu poder. ConAlguns conselleiros reú:.
tactos cos persoeiros que taPon~o terceiro: Comprome~
nense con Barreiro, promémén detentan o poder,_ reu- '
ter a mil empresários para
tenlle o- seú a poi o, uns J?ara
nións e misivas aos presidenque aporten· cada un, ·de cincontinuar no Goberno se Ba- · cocentas mi.I ·a cinco millóns
tes das deputaGións. Tantear
rreiro segue a decidir, outros
a Fernández Albor instándode pesetas, para desta forma
porqUe cairian ·con el. Barreille a que colla as rédeas do
petencia_
r o relevo de Fraga.
ro vai apontando na sua lista
G_o berno e que sexa el quen
Un relevo .. ainda sen deseo-'
nomes e ináis nomes, case
.nomee aos conselleiros.
brir pero que con total segu- todos ·queren Oi:Oenación do
ridade non vai 'sef 'Roca e
O -pla.n, redactado un mes
Territóri0 (Suárez Vence, Pormenos Suárez.
.
antes das eleicións autonótomeñe, Páramo Neita, ParMentres tanto Sancho Rof
micas galegas, colleu moita
do Montero) · consellaria á
desembarca en · Pontevedra,
máis forza ao ver os resultaque tamén aspiran desde Ou- · Cabanillas
planea 'p o.r Galiza,
dos obtidds por CP a cal, pérense.
. Rosón, Xoán Xosé, mantén r sie a que Manuel Fraga puxo
contactos en Madri·d e transtodas as suas forzas en conAlbor hai veces que parece
m.íteos a Galiza. E talando de
seguilo, non deu acadado a
querer xogar por libre, serneRosón dicer que en Lugo in- .
maioria. Agora todo é máis
lla qué despois da canwaña
tentan que. António dimita
fácil. · Moita xente dubitativa ·
eleitoral tomo u algo máis de
como . parlamentário; · farao
- sumouse á operación. As
decisión, - pero as máis das
con seguridade se non• eón~
liortas internas favorecen ta~
veces parece que non vai con
segue a presidéncia do Parla- .
mén a expansión do plan.
el, ainda que mantén os seus
mento. · Marfany está ao tanto descontactos alonxándose cada
Dentro des-ta campaña de
de un · primeiro momento
. vez máis de Fraga. através de xente relacionada
En Galiza o primeiro ponto . .sustitución_de · Fraga hai que
meter tamén a batalla que se
co grupo Pastor. Cacharro, · da operación está a dar resulque primeiramente actua un
tado, agardándose que nesta · rexista na rádio e.na TV autonómica. Desde Madrid hai
pouco · pola sua conta, é
lexislatura haxa bastantes
tempo que se '.'aconsellou" .
apoiado ao instante na sua
cambios.
,.
.
que había ql!e "sacarlla a Barebelión. Marfany tala con ViPon-t o segundo. Para inten- . rreiro das mans". O enfréntatorino Núñez e _tamén con
mento sube de· tono dia a
tar o recámbio de Fraga e o
Cacharro. Logo Mariano Rarelanzamento dun novo líder · dia; o "clan de madrileños"
joy rebélase contra Barreiro e
xoga forte dentro d·a "casa,;.
que doncuza á direita até a
contra Fraga. · Recebera a re· Lio por -un lado, lio ·por ouMoncloa é necesário colocar
comendación de que non se
tro, hai quen di que .en Gal iza
a homes de , confianza nas
podia deixar que Barreiro se
haberá Goberno autonómico
emisoras e nos xornais, so· fixese forte en Poritevedra,
para os "idus de marzo" ..
bretodo a nivel local.
pois de conseguir a sua caíEn Gal'iza Augusto Assía e
·da,. poderia dar o salto outraALFONSO EYRE
. Maria Vitó ria Fernández Esvolta. Fr~ga, que coñece en

No Hotel Eurobuilding de
Madrid onde estaban reuni dos os representantes do poder económico (sobretodo
banqueiros e eléctricos) escoitouse afina! da reunión
.. unha frase lapidária: "Está
claro que Fragba non nos
· serve para chegar á Moncloa; hai que substituilo". Ali
quedou perfeitamente redactado un plan.
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Qué· pasa. en Euskadi?
Estas últimas semanas, · ~e calquera ten segu~do as notícia:;
da prensa referidas a Euskadi,,
'pode .que se pergunte sobre a
posibilidade .de que podan
producirse mudanzas fundamentais na liña de . a.ctuación
das diversas organizac1ons
que · compoñen o Movimento
de Liberación Nacional Basco.
Nos meios de comunicación
teñen aparecido notícias de
negociacións entre ETA e o .Goberno Español, un comunicado asiriado por "un colectivo de presos de··ETA militar-"
que pedía o cese ~a l~_ita . a~
mada da sua organizac1on, fa1- .
se público que o Ministério do
Interior aterece unha nova fórmula de ·reinserción ·que· alcanzaría os delitos de sangue, son
trasladados 14 presos das cadeas de Herrera der la Mancha
e Alcalá á prisión de arrepentidos de Nanclares de Oca; perta de Vitória. Asi podíamos ir
ampliando un ha série de feitos
que .poderia levar a máis dun
a perguntarse: Qué suced.e en
Euskádi?
Mentiras en grande, desmentidos en pequeno
Qµizá ó que máis chame a
atención fóra de Euskadi, no
que se re~ire aos acontecif'J'1entos arriba sinalados, sexan as
notícias referentes a presuntas
· negociacións e arrepentimentos dé ETA.
_ Até agora, ficaba ben Claro
que ETA non estaba por negociar unha rendición nen por
adoptar saídas individuais,
como o arrepentimento. Variou algo?
_
Segundo o diário El País, un
. colectivo de presos de ETA
.chamaba á sua organización a
deixar as armas. E o mesmodiário, pero en diferente edición,. dicia que o Goberno español negociara novas formas
de reinserción por medio do
parlamentário de Euskadiko '
Ezkerra, Bandrés.
Pero despois de ter tiracjo
estas notícias con gran despregue por parte de El País, e
por suposto animadas pola
prensa dócil do Ministério do
Interior, resultou que non tiñan nengun preso que pudese
facerse cargo do comunicado.
Todos os pre~os aos que indirectamente suxeria a autoria,
condenaron o escrito. O cómu-

n_icado d.u n "colectivo .de pre··süsp·ensa d.e ·antemán".
sos de ETA" era un invento do ·
E para iso non dubida en
Ministério do Interior.
causar o máximo dano posíPara disminuir o ridículo,
. bel, investindo as enerxias ,e
trasladaron á forza a 14 . premei.os . 11ecesári'os·:" Remátasesos, _que non puderon metelles o prazo para obter os_relos, desde o princípio, no mósultados· alegremente prometidulo de arrepentidos, ainda
dos? Cál será o précio désas
que afina! empregaron porras
presas e nérvos?
eléctricas ·e demais instrumenO azar <;la tortura
tos represivos, para colocalos,
polá forza, -en dita módulo.
A . desaparición de Zabaltza.
Xesto s·i mbólico e esclareceUn dos síntomas da resposta
dor.
~ pergunta anterior, pódea dar
Ah! pero da famosa negoo desenlace da detenc.ión de
ciación con ETA, non desmeMikel Zabaltza. Estamos ante·
rece -no seu ridículo. Dixo o
· un novo caso ·arregi, só que
prestixioso El País que Ban- ·
nesta ocasión non queren que
drés. tiña valido de intermediá·apareza
o ·cadáver en mans da :
rio nunhas negEiciación·s para
Garda Civil. Daranse n~s p'r óa inserción ou o arrepentimenximos dias variadas versións
to. Esta notícia non aturou nen
do caso, _que terán o ·c arácter
·un dia. O mesmo Bandrés tivo
de apresentar o caso co-mo ex.Apesar deste ridículo, a coque dicer publicamente que si
cepcional,
pero; como dicia relaboración
entre
os
socialdetentara transmitir prop.ostas
centemente Herri Batasuna
mócrátas continua e en nome
de arrepentimento, pero .que
ninguén de ETA quixo entre- · dé sagrados e escuras intere- ~ nunhas declaracións sobre o
caso, "a excepción seria que
ses depórtase, confinase, d_
e tévistarse con el.
non acorran máis casos como ·.
ñanse
refuxiados,
facilítase
inEn ambos casos, tivo a notí.
o
presente de Zabaltza". Porformación ao GAL, ... O Gobercia 'falsa lugar. destacado nos
que, por moi exp'ertos que seno francés non deú mostras
meios de comunicación. E os
xan, os riscos de levar ás perde tentar rectificar publicadesmentidos ou non. aparecesoas por torturas a eses límirnente a . sua npostura, pero
ron ou fixérono moi marxin_alaté .cando van manter unha
mente. E en ambos casos tivo
- política que non lle vai traer
El País un papel destacado na
senón maiores problemas a
intoxicación informativa, ainengadir aos xa de por si grada a saqendas da p_o uca conves que ten o PSF?
sisténcia das suas · informaO GAL nas suas duas últicións. Qué lle obriga a Er País
mas tentativas fallidas coñeci.a queimarse tan burdamente?
das ten deixado cabos soltos
-que inducen a pensar que os
Xogan contra o tempo
Os próximos- 27, 28 .e 29 deste
mandatários do Goberno esO luns 2 de Decembro os Trimes terá lugar en Barcelo·11a a
. pañol e do GAL non teñen os.
bunais de "Xustícia" dó EstaConferéncia de nacións sen
nervos relaxados. Parece · que
-do daban a absolución a José
l;stado da Europa Occidentai
hai indícios para pensar que,
(CONSEO), despois'Cfün ·
Carfos García, .que deixará por . en ver de rñercenários; terian
proceso de ·case un ano de_
tanto a c·adea, ao. igual que xa
deGidido os primeiros a sua.
fixo anterformente con Tito
participació.n directa nos aten-_ reunións preparatórias nas
Martínez Meiztegui. E a certifitados contra os refuxiados ~ . que teñen participado a
meirande parte das
cación .da· chapuza xudicial na
· bascos. O vernes 6· de Decem-·
·organ-ización~ nacionalistas
que se apoiaron para pór a --. bro, a sorte e os erro·s dos
da Europa Occidental, e na
ETA e ao Movimento de _L.ibe- -. agresores deron ao traste cun
que estarán presentes
ración Nacional contra -as cor· atentado que teria podido ser
diferentes organizacións de
das.
.
uriha carnizaria, na que podeliberación nacional e
O terceiro extraditado, Pakirian ter .ca ido tanto refuxiados
movimentos·anticoloniais de
'to .Lujanbio, correou pior sorte
como ddadáns de Euskadi
todo o-mundo.
porque, á falta total 9e probas
Norde.
das acusacións 'que se lle imMoi grande debe. ser o inteA CONSEO ade_
m ite. a partici-,_
putan, ao igual. que aos seus
rés de asestar -agora un golpe
pación de representantes c:,le
compañeiros absoltos, seguen
como para transgredir os límiformacións po-líticas, sociais,
en prisión á espera dun recur~·
tes da permisibilidade ' pastos
so ante o Supremo.
polo Goberno francés ás acti- . cultu.rais e cívicas pertencentes .á nacións europeas occiO Goherno español tiña ql..Je
vidades GALosas: no facer vídentais sen estado próprio. O
pagar dalgun modo a fidelidatimas entre os franceses.
recoñecimento das identida- de francesa. lmaxínense o ridíComo dicia o diário EGIN,
des nacionais, · a reivindicación
culo que teria sido para o Go"presa, moita presa debe ter o
berno francés se :todos os exGoberno de Felipe ,González .
traditados estivesen na rua.
para pensar a reválida que ten

tes indeterminados entre a
vida e a morte, ·aí .están: Díxo·110 a noiva ·.de -Mikel cunha-fras·e cuna e expresiva .da situé!- ,
ción: "fóiselle·s".
_·
. Os executores físicos están
no cuarteliño de lntxaurrorido,
pero · son responsábeis, xunto
coa Garda Civil, o Gobernador
e o Goberno español, pois non
somente permiten eses casos
e encóbrenos, senón ·que · alimentan e lex.islan para qu!"l a
rep·resión máis. siniestra· e dolorosa campee ás suas anchas
sobre os sectores molestos da
cidadania, especialmente en
,
· ,
Euskadi.
, Todos os síntoma~ apontan, "'
pois, a que tentan acel'erar o
ritmo do$ diferentes apartados
da guerra contraisurxente, que
decía · Cas·inello., para · tentar conseguir trunfos a curto p'razo. Pero· as presas nunca foron
boas conse11eiras e' este Povo
ten corda para longo . .
IÑAKI RUIZ ·DE PINEDO
lñaki Ruiz d_e Pineda, é Parlamentário e membro da Mesa Nacional de
Herri Batasuna.

Vaise _celebrar
a Conferéncia de Nacións
·sen ·estado da· Europa Occidental
dunha Europa de -pavos soberans, unha nova ·arde internacional que sup~re o ordenamento estatalista en todas as
ordes, o recoñecimento e efectivización do direito de autode- terminación, o respeito aos
métodos de· loita para obter o
exercício dos direitos ·nacionais e a solidaridade ~xplícita
·cos povos que loitan pola sua
emancipación s.o n alguris dos.
pontos marco do encontro que
se celebra en Barcelona.
Ertre os obxectivos que persegue a CONSEO están o criar
unha plataforma de intercámbio e colaboración, , programando accións comuns; o
compromiso de extender os
acordos da ·CONSEO e ·efeitivizalos en cada marco nacional,
e conclusivamente abrir un
proceso de· aproximación e colaboración entre as diferentes
hacións sen estado da Europa
occide·n tal.

_estado crítico
XESUS VEGA

Rei nserció-n.
--ou desapar;ición,

O abaixo firmante ten o perigoso costume de acompañar a comida coa visión do telexornal. Pois ben, o martes
1O de Decembro fo·i un deses di as nos
que é necesário destilar unha notábel
dose de humor _capaz de ,evitar unha
úlcera estomacal diante do que están
relatafldo polo' monstro televisivo.
Resulta que o referido dia - 10 era ·a
comemoración da declaración univer·sal dos direitos ·humanos. E a redacción do telexornal quixo cel_ebrar semellante acontecimento cunha' _de- ·
monstración de obxectividade inform·aitiva. Tomando pé nuns dados dé
Amnistía Internacional relativo,s á prática internacional da tortura, detivo-se
na análise de catro paises: Albánia, ,
Chile, Sudáfrica ·e Líbia. Deberon pen·sar que, desde _un certo ponto de vista, existía empate. Pero, en realidade,
a goleada era evidente. A tortur,a era
· apresentéida como un sub-produto do
atraso característico dos países que
non forman párt;e dó civilizado Primeiro Mundo. ·
· ·
- Pero o mellar ainda estaba por che-_
gar. Na nietade do telexornal apare"· ceu a. notíci.a da de.saparició.n de Mikel
Zabaltza. O tratamento foi exquisito:

Cando escrebo esta cronica -non
cumpri·das a.inda 24 horas desde a
aparición do cadáver de Zabaltzá no
.Bidasoa- a principal incógnita é sa·ber cal será a· versión final de Barriohuevo. Serán . sacrificados tres ou caOeste xeito, en plena eufórta euroofereceu-se a versión oficial dos feitos
tro gardas civis -sobo argumento de
pe-ísta, o Esta.do español demonstraba
e anunci'ou-se que un xuiz donostiarra
que sempre hai excepcións ·q ue con. que, en matéria represiv-~, pode acatiña aberta unha investig ,<ición sobre
. firman a regra- par.a manter a místi_dar niveis ·homologadores cos apareo caso. En nengun momento se fal,au
ca do. Estado t!e . direi.to? Non é moi
da acusación de tortura realizada po- . llos estatais latinoamericanos.
atr:evido, sen embargo',· pror:iosticar
O cuartel de lntxaurrondo, 'por·
,, los familiares do ~esaparecido.
certas cousas: Barrionuevo non dimiexemplo, non ten ·moito ·que envexar
Non tiveron · sorte os respobsábeis
tirá, o governador civil de Guipúzcoa
a unha dependéncia policial chilena:
-dos servizos informativos de TVE .. A
no_
n será cesado e Felipe González
non hai libros ' onde se rexisten as encoinciEléncia ·do '"e-aso Zabaltza" coa · . trad-as e saídas das persoas detidas,
non desmentirá o ·seu confesado
decla'r ación dos direitos humanos non·
amor pol'a Garda Civil. . Están afeitas a
non hai constáncia .expresa das chadaba moita marxe de manobra para
madas te·lefónicas entre os membros · conviver con cuarteis como ó de lntevitar o ridículo, Pero cando se fala de
xaurrondo onde se cultiva o siléncio
do cuartel. .. Confirman-se, asi, as reEuskadi o ridículo forma parte do cósolidário que se deriva d·a convicción
· centes palabras de Alfonso Guerra: "a
digo de correspondentes de guerra co · Garda Civil é unha das· iñstitucións
de _que, na defensa dun Estado que ·
. que traballan os principais meios de
vai receber· o bautismo oficial euroque mellar funcionan". E os de lntcomunicaCión. Hai que negar que se
peu, vale todo. Cando se asume a lóxaurrondo son conscientes de que, no
to.r tura sistemáticamente en Bilbo oü
xica da lexislación "antiterrorista" hai
pior dos casos, as causas serán moi
en San Sebastián porque non se P.ode _ parecidas ás que agora suceden na
que aceitar os posíbeis ' "erros" dos
aceitar compartir honores represivos · Arxentina de Alfonsín. Ao mellar non
suborElinados como algo próprio.
· cos funcipnários de Pinochet.
Para iso se cobra a fin de mes.
·
se chega nen aí e pasa como en Co..:
A partir de agora, e_
n todo caso, o ·
·1ómbra: o presidente "pacificador"
Pero fuxindo ·da palabra tort!ura ~qui·governo de "Barronuevos" deberá
zá non tiveron tempo de valorar ascodecide '~pacificar" dunha vez por toclarexar aos seus súbditos se a "desadas. Os gardas civis de l.ntxaurrondo
notacións do termo "desaparecido'.'.
parición" é a outra cara da "reinsernon son parvos: saben que Alfonsín
Para non recoñecer que Zabaltza foi
ción". Se esta é a moda coa que pene Betancur son amigos de Felipe.Gon"' torturado tiveron que asumir a su.a.
san "pacificar" Euskadi. .
zález.
desaparición física durante 20 dias.
1
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Cando ·os eufóricos participantes na contramanifestación entonaban os "Me.lilla unbida jamás será vencida", Sidi Amar,
que fixera o servício militar obri- ·
gatório e·n Regulares, lembraba
os hinos bélicos dos "pechos de
muralla" sempíre .a c;:antar ao
"imbatido exército nacional",
coa mente posta na história, nas
pasa-xes do desastre de Anual,
.ou no episódio do Barranco do
Lobo onde 'comezou o regreso
definitivo d.as tropas espanolas.
'.' Estes son tan burros que non
leron a- Ramón J. Sender e · as
suas crónicas da Guerra con Marrocos"', Si di ere que non tardará
moito a recuperación das cidades do Norde. "ou pensas que
estarían dispostos a mantar uii
conflito armado?"
· Ciare;> que o problema agora
complícase, o Goverr:w español
vai ·procurar a plena integración
na OTAN, interésanlle estas ci-

Melma: a última descolonizaci,ón
Por outra banda está
A lei orgánica sobre
. -. categoria.
por ver a capacidade material,
Direitos e Liberdades dos
económica; do Estado . para
Extranxeiros,
manter detidos aos que vaian
popularmente coñecida ser expulsados, milleirós de persoas, e os custes que ocasionacomo Lei de Extranxeria
rán os traslados á outra parte qa
está ocasionando graves
fronteira.
· ·
conflitos ao Goberno
Foi a comunidade islámica
español. As comunidades
das cidades de Ceuta e Melilla a
de refuxiados políticos de
primeira en organizarse para dar
América Latina e sobretodo
resposta ao grave problema que
a Lei ocasiona. Manifestacións e
os musulmáns de Ceuta e
contramanifestacións,
agresións
Melilla realizan unha ·
e enfrentamentos, nun proceso
intensa campaña
que ocupa ás comunidades áracontestatária contra unha
be e cristiá. ·
Lei tachada de racista, ·
A solicitude para convoca(
unha manifestación contra a Léi,
insolidária e fascista.
o 9 de Novembro, en Meli}la,
António Masca'to, que
fara desestimada polo Delegado
residiu en MeHlla e c·oñec;;e
do . Governo, pintadas e panfleás persoas que
·
tos realizados pala activa comuprotagonizan o conflito e a
nidad islámica foron o prólogo
rexión nordeafricana do Rif
á manifestación- realizada o 23
de Novembro, pedíase a dimi.oferece unha aproximación
sión do Delegado, .calificándose
ao que pode ser a última
a Lei de racista e fascista, dez
fase dun proceso
mil musulniáns sacudiron o
descolonizador.
medo aquél dia.
Tendo en canta que unha Lei Orgánica afecta fundamentalmente aos direitos básicos das persoas, o Governo español, a Cámara Lexis lativa tiña que recorrer a esta modalidade "legal"
para iniciar a expu lsión de moitos millares de persoas residentes no Estado.
A lei 7/85 sobre Direitos e Liberdades dos extranxeiros, de
22 de Outubro, irrádia dous aspectos fundamentais, a tremenda insolidáriedade cos colectivos étnicos, relixiosos, políticos
que precisaron acollerse á "hospital1da.de española" na fuxida
dos seus lugares de orixe. Exilados latinoamericanos e musulmáns de Ceuta e MeliHa ~teñen .
até o 31 de Xaneiro para considerarse extranxeiros na terra
que elixiran para viver, mesmo
seus tillos nascidos en calquer
lugar do Estado terán a mesma

Lo~o da manifestación, o Pre- ·
si dente . da · Asociación Cultural
Terra Orrínium, Aomar Mohameddi Dudu, comezou a or~ani
zar unha marcha a pe de Mala9a
a Madrid para reclamar atencion
aos problemas que ocasiona a
nova Lei. Moitos lembraron a
Marcha V.e rde, prévia á descolo- .
·
nización do Sahara.

Extranx~iros

As comunidades islámicas de
Ceuta e Melilla defenden seu direito a non ser expulsados dunha terra n¡:i' que nasceron, na
que teñen organizada sua vida.
A Lei obrígalles a acollerse á tarxeta de extranxeir-O que lles .permite viver · "legalmente" pero
coa categoria de extranxeiros,
apesar de ser nascidos nestas cidades' como demostran os certificados de nas'cimento. As tarxe~
tas .non serven para viaxar a outras cidades, serian . concedidas

Aomar.Mohanieddi
Con trinta e cinco -anós, licenciado en económicas pola
Universidade de Málaga, é· o
único musulmán con estudos
universitários nasddo en Me. lilla. ·Foi militante do Pesoe,
responsábel de finanzas, nas
últimas eleicións municipais
ia ser candidato nas listas do
seu partido pero a "xente ainda non está preparada para
aceitar a un musulmán como
candidato", o Pesoe melillen~
se marxínou a un compañeiro
por razóns raciais e relixiosas.
·
· ·
Coñece moi ben a história
do ·lider rifeño Ab-Del Krim,
quen comezara colaborando
coas forzas de ocupación
para finalmente acaudillar
aos rifeños e bereberes contra o exército español. \
Se cadra non estamos nunha repetición da história, o
certo é que hoxe está, Aomar,
radicalmente enfrentado aos
partidos políticos españois
con preséncia na sua cidade
e promove asociacións cultura1s como Terra Omnium integrada por musulmans, e o
Partido dos Demócratas Mu-
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na sua terra .

p~lo. Delegadp ~º- Governo pré-

v10 informe pol1e1al segundo o
comportamento do solicitante.
mentres tense redactado o Es- ·
tatuto que regulamentará ·a vida
de Ceuta e Melllla, próximo a
ser enviado polo Governo ás
cortes foron suprimidas as ·palabras "autonomia" de todos os
artigas, medida da que ·non van
gastar as forzas que apoian a lei
de extranxeria.
Outro problema c:¡ue terá que
afrontar o Estado español á entrada na CEE vai ser a consideración que os dem'ais paises da
Comunida'de Económica fan das
cidades de Ceuta e Melilla; a
maioria calificaron a $ituación
como "colonial".

Cando son miúdos procuran
os zapatos negros dos soldados ·
para tirarlles brillo a cámbio de
cinco pesos, a bursa de pipas a
dous, a culler de améndoa torrada- por dez pesos. As mulleres
limpan casas vellas onde moran
funciohários e · ten entes, água
escasa chea de .impurezas, todo .
o_dia, todos os días por tres mil
.pesetas.
,
·
·
Os homes procuran roupa vella, cartón da embalaxe das televisións a cor; outros compran
en Nadar os vexetais que non
poden cultivarse en Melilla e
chegan ás cinco da mañá co.n
burros carregados aos tres mercados. O contrabando -fardos
na cabeza- é ocupación preferente-·das mulleres que cruzan o
bosco de Rostrogordo.
· "La cañada de la muerte" poderia ser un bairro liberado, ali
non é posíb¡;¡I que entre un 11 cristiano" dada' a reacción violenta
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A contramanifestación
Na sé do · PSOE, con carácter
unitário e preséncia de todas as
forzas pol1ticas con representa ción en melillá, foi convocada
unh¡:i manifestación para a que
se escolleu odia 6 de Decembro
.(Dia da Const'itución}. Bandeiras
españolas -algunhas co vello
escudo franquistar- é pancartas
· ·p or todos os bairros da cidade,
_colocadas por funcionários do
Concello, aproveitándose a propaganda oficial coa que se celebraba Odia.
Adxectivos calificadores para .
quen · asistlse á manifestación
·"esp;;iñoles, patriotas", para os
que non fosen "traidores, mo- ·
ros"; detencións de . indivíduos
· m.usulniáns acusados de formar
piquetes con que abortaran a
contramanifestación; pintadas,
ag·resións; entre tanto o .Comité
organizador do Pavo Musulmán
facia ·un chama mento "para que
fechen os co_mércios todos os
demócratas que entendan a
i nxustiza".
O ' dia 6, s·e gundo fontes cdo
Concello, participaron todos os
melillenses españoles · na manifestación: "nen un só dos censados ficou na casa" . .
.

Dudu
sulmáns.
· Foi expulsado do Pesoe por
denunciar a sítuación do .colectivo mus.ulmán; nesta semana o Alcalde ven de cesalo
como' Administrador
dos
mercados de Melilla, onde
traballan musulmáns exclusivamente.
·
_
Polo despacho da sua morada, na Avenida do Xeneral
Aizpuru, pasan. todos· os dias
dúcias de musulmáos, á procura - de asesoría, seu carpo
diminuto fica materialmente
oculto po[as moreas de Boletins Oficia is ·do Estado. Non
. duvida en calificar· de .fascis. tas ás forzas que ap'o ian a leí
de extranxeira nen expresar
claramente .a imposibilidade
· de reconciliación entre árabes e cristianos. ·
Coñecido hai tres anos, o
seu proceso de radicalización .
na defensa dos · direitos na ·
sua comuoidade está seriamente acelerado. Do aoutro
lado da fronteira as forzas políticas marroquis reclaman a
recuperaciór:i das cidades sen
mais demora.
,
A-situación interior é de ·extrema tensión.
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dades como pasto de v1x1anza
do tránsito polo Mediterráneo, o
alto valor estratéxico de Ceuta,
MeliHa, Alhuc~mas e Chafarinas
imprime unha . nova dimensión
na situación colonial. ·
Alén de ser "garitas", a inda
debe atenderse á importante capacidade militar das cidades,
Melilla canta co depósito de armamento máis cuantioso de Europa, o polvorin de Horcas, e soporta perta de .m édio cento de
recintos militares ---..'.cu arteis, fortes, cámpos de adestramento,
parques 'de material pesado ...º mesmo pode dicerse de Ceuta.
As más son simples bases mili. tares. Eis a fisonomía das cidades, acuartelamento e tendas de
material xaponés. ·
·cidades cuartel atestadas de
pol·icia militar, rodeada por cerres de arámio e bunkers, onde
. as colunas de exército marchan
cada dia palas ruas, polos balrros onde malvive a comunidáde musulmana..
.
A comunidade islámica; .mu. sulmana, árabe, de orixe marroqui, ou· "' mora" como se .denomina de maneira insultante,
convive co exército nestas cidades. Trátase dunha maneira especial de viver, negados os ·direitos básicos -non poden ser
proprietários de vivencias, non
se lles facilita 'o carné de id'entidade só unha tarxeta de rnsiden te5, no mellor dos case>s-, con
pagas de tres mil pesetas e- os
resto·s da comida- sen seguros
socia is.
Non importa que os nacidos
.en Melilla acudafl' aó Rexisto Civil para procurar regul.ar sua_'s ituación, son "moros" e non van
conseguir salvar os atrancos burocráticos, nen as redadas que
remátan co seu traslado· ao .outro lado da fronteir:a; volven
sempre, nasceron ali·, teñen ali
sua família, seu meio económico sumerxldo;·
·

que provoca, de non ser porque
nón -ter:i água, nen luz, nen esgotos ou servícios hixiénicos. A
"cañada" só ten cavas nas que
habitan as mulleres que poda
manter cada musulmán coa prole que tivera, o bairro ten sobretodo miséria e unha estrita vixianza militar de cada movimento interior. Ainda asi, para eles, ·
é o primeiro bairro liberado.
Non é certa a pretendida convivéncia oficial, o feito de estar
tan perta as comunidades cristiá
e musulmá non supón qu~ exista Viziñanza. As tensións, as
agresións, o despre·zo racial ve·ñen sendo a realidade do dia a
dia.
Sami é fillo dun funcionário
matroqui residente en Melilla,
casado ali desde hai trinta' anos
cunha melillense. Sami fai seus
estudos ·de EXB nunha escala
pública na que seus prÓfesores
lle chaman "Hassan" ' e "Moro".
s.é!mi. repite curso, nC?n por· defic1enc1a intelectual; so suspende
por dicer que seu nome é Sami
e protestar polos insultos, repite
curso por represión da raza prepotente.
·
Os funcjoríários e comercian- ,
tes que participaron na contramanifestación defendendo a ·españolidade de Melilla, teñen estabelecida sua residéncia en Má·laga .ou Almeria, durante anos
foron mercando ali un piso e
montando un negócio que aten. ·den simultaneamente. Non existen construtoras na 'cidade, ali
todos sab~n que antes ou des- ·
pois haberá que r.etir9rse.
,
Nunca p9derei esquecer a
náusea dun cativo mu·sulmán
que procuraba entre a marea de
vertimentos urbáns, no queima. deiro dos arrecifes, algo do que
os ·soldaos 'non lle botaran aos
parcos. Comia .ratas mortas xusto ao pé do Cemitário da , Con- cepción.
,
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Co-ntra H~ne'i.· K'issinger

·Xenebra, nláis ·dá paz . . ·.
·· que da guerra das galáXias
-
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eleicións _-autárquicas .

A runión ·
da direita

.

.

máts arriba; e non van deixar . caria a prever un ha estanquei.:dade absoluta dun sistema esde aum~ntar, visto os grandes
pacial antimisis, ninguén p9de ·
programas americanos (bom~
garantir que· seria imiu'lnerábel ·
bardeiro B- ·1, misil MX, nova
el mesmo a· bombardeos maxeración de . submar.iños Trident, novas fo·gvete,s -de cru- ,. sivos·: noutros termos, a píiceiro .embarcades en avións~ e
meira · resposta que se pode
"·
.
·
· . s de guerra. Mantera paesperar é a saturación, quer · '
ou c
O , feito de APU ·(Coligación
dicer o emprego dun . número
lear, mais a un nivel
Por iso
PCP/MDP) ter resistido . con
tan elevado ·como fose posíbel
infe rior ('a
íntima relación! entre
de a pancada dos "cen .
de m.isis nucleares- estratéxio 4D
ción das arméÍff éspaciais e a ios de SaA Luís" é o
...
)
Non
é.
pois
sLJr
cos
(
e
mitación daf't~rmas esfratéximáis· destacábel das Elei- ta abso u
. as .pro o t .
cas: "A falta'"'C:funha estanqueiAutárquicas -municibel.
da_d~ rig.orosa do.sistei;:ia a~ti
s- celebradas · o pasado
D_espregar, nes
m1s1s, (... ) o me10 ma1s s1m-·
w:;;J,,,g en Portug-al.A · "Santa
táncias, _ un sistem
ples, probabelmente o menos
ruzaCla" que organizaron as
antimisis provocaría
~.
Definamos, en primeiro lugar~
custoso, e en todo caso o máis
orzas' políticas da direita, a
tura concluinte da
'-'''··: de
a situación actual, a inda a _risseguro · para conservar un ha
. ·s ampla na recente historia
atóm ica , se se tratase du·~~is
co de semellar unha miga cínicapacidade de destrución su·f iesa, PS/PDP-PSD/CDS
cos. Desgracidadamente para
ciente para manter a paridade_ te.m a sen fallós, ou relativa( arti · ü"" Sociálista/Social óemente
estanco.
Apesar
do
preo mundo, ,a causa está asi, e
nuclear, é a saturáción. Nin mócra.tas/Centro Democrático)
Ademais, e non é o menos
sumíbel retraso soviético nps
· nori é nasa a responsabilidade
guén, efectivamente, se arristiña por obxective ·recoñecido
impo rtante das ·imp licaGións
nen están nas nasas mans os
el i'm inar dos concellos á APUr~
po líticas da "guerra 'das galámeios para cambiar a face do
·da .que $ motor o Partido Coxias", o programa IDE vu lnera
planeta desde que, hai cuaren. o acordo firmado en 1792 e.n- . mun ista Portugués. Con este
ta anos, as duas primeiras, e
motivo · ·recuperouse e ·. amtre. _Estados Unidos e a Unión
únicas, bombas nucleares des_pliouse o pacto roto nas pasaSoviética sobre a lim itación de
truiron Hiroshima e Nagasa das eleicións lexislativas, ft.1narmas anti-misis (AB·l\ÍÍ). A siqui. A paridade m1clear subsisdamenta lmente ·nos concellos
tuación
xur.ídica
foi
magníficate, quer dicer, a capacidade de
de - maioria comunista. Non
mente
exposta
por
Josef
Golddestruir os seus países mutuaconseguiron o ob~ectlvo.
blat, responsábel do programa
mente dos arsenais soviético e
APU perde oito concellos,
·de control de armame.ntos . e ·
nordeamericano, unha ou vápasa de 55 a 47, mas non desMarietta,
Boeing
Aerospa·
-Por
qué,
cada
decl~raci6ñ
.desarme
do
SIPRI
de
Estocolrias veces. O número de caree o protagonismo na metade
pacifista de calquer persoa · ce, Hughes Aircraft e gumo, nun artigo publicado no
gas atómicas, áinda que "exsul do Pais, por contra gaña intras,
que
xa
efectuaron
·
ou
colectivo
é
automaticadiários El. País .o 3 de Decemcesivo" , para inflinxir ao adfluéncia
en
determinadas
enormes traballos de demente acusada de aliada
bro pasado. Se o p,roxectado
versário perdas inaceitábeis
áreas da metade norde. A ressenrolo na matéria". Éntón,
obxectiva da URSS? Por
sistema nordearuericano · inpara el fica á par: unhas
peito das Eleicións á Assemrecap itulando, no ano 1981
qué o pacifismo non é pátriclG1e láseres de raios· X detona12.000 da parte nordeamericableia da República (6 de10utuxa
levaban
moi
avanzados
mónio
tamén
dos
goberno~
dns
por.
explosións
nucleares
na e entre 7 e 9.000 do lado
bro) aumenta un 4%, o que a
os traballos. No 85 "·prefido Ocidente capitalista? E
no -espácio, re$ultaria ademais
soviético. Engádanse . a estas
.
ren que non 'baxa acordo"
notório que o Prémio Nobel
violado o Tratado lnternacio- · si.tu·a no 20% do total.
as armas nudeares chamadas
Os Reformistas, · PRO, ·. do
tódas
as
compañías
citadas
.
,
de
paz
concedido
á
organi-"
_
nal
sobre
o
E~p~.cio
de
1967,
de alcance intermédio (termiPresidente Ramalho . Eanes,
e máis a General Dynamics
zaciórí Médicos lnternacioque proibé expresamente a siloxia OTAN), ainda que .a
que
tiveran bons resultados na
(submarinos
clase
·
Ohio;
·F'
nais para a. Prevenéión · da
tuación de armas nucleares na
URSS considéraas estratéxisua presentación do 6 de Ou16, F-11_1...), Rockwell InterGuerra Nuclear · s_
e ntoulle
órbita extraterrestre e aléh.
cas dado que poden alcanzar
túbro, pasan ao 4,75% dos vonacional (bombardeiró Bcomo un tirn á administrao seu território nuns dez minutos. Certo é que non presenta- 1
B
...
t
Lockheed
Miss
ile.
s
ciónnordeamericana.
Esta
O
acordo
de
redución
de
-artos e' non parten dos EEUU,
ami Space Co. (misil Trident
mas estratéxicas non· { impo-·· ron candidaturas en boa párte
asociacióñ fundada por gasenón dos F-111 da LJSAF en
c;los concellos, ainda asi com-0-5 para os Oh'io), Rocketylenos soviéticos e americasibel (como o demostraron as
Gran Bretaña ou aeronaves
parativamente -concello por
dine de Los ANgeles (láser
. nos, non é ben vista nos cír- SAL T-1 e 11); per.o non teria senembarcadas na VI Frota, ou ·esconcello- ten .unha baixa sigquímicos
e
rampas
de
desculos
gubernamentais
esta·
tido
se
nor:i
se
leva
·a
cabo
contán instaladas en vectores
·
·
·
Regúe electromagnéticas),
xuntamente coa eliminación . nificativa..
·dounidenses, pero o vicecomo os Pershing 11, .ou os
Outro
dado
a
ter
en
conta
é
·
Northromp
.
(
bombardeiro
ministro de Sanidade da
das armas de ataque espaCruise, e os seus contrários
oa da ·abstención (31,6%), alta ·
invisíbel ATB, F-5, F-20 .. . ),
ciais. Dado que Reagan e,.máis
URSS é un dos seus presiSS-20. Engadamos a "Force
United Technologies, Tendentes. Por qué- non ás beio Pentágono non parecian dis- . para un povo coa .cultura po!íde fra·ppe" nuclear francesa e
tica que xerou o 25 de .Abril, o
E.lectric,
Raytneco',
General
do
Potomac
e
·si
ás
d·o
ras
postas
a deter o progra111a
os Polaris británicos. Tamén
frecuente proceso eleitoral ,
heon,
Ling-T-emco"Voug·hJ:.
IDE, os soviéticos déronlle ás
Moscova?
os milleiros de granadas, obuunna vez por ano- npode .ser
Todas elas e · máis forman·
Porque a "indústria bélica
suas xustas propostas · unha
ses, min.as e proxectis de mora caus~. Para o 15 dé Xaneiro
parte do. '.' Californra Clan" e
dos EEUU prefire que non
arriplitu'de e resoán'cia sen preteiro nucleares chamados tácda oligarquía m il itaro-financedentes, cunha apresentahaxa acordo sobre desarticos ou de teatro desp-regados
ceira de Texas.
Gión de ga la en · Paris no mes
me" . (El Pais, 21.11 .85). E,
RESULTADOS
a ambos lados da fronteira inAgora os ·cartas: o minis. de Outubr\) . . Era imposíbel
claro, as suas preferéncias
teralemana, e teremos un caPorcentaxe
Nº
de
concel los
tério
de
Defensa
gastou
en
.
·unha negativa ·en redondo a
son unha esixéncia so'n
dro aproximado de armamende. votos .
- con maioria abso luta
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d!;l
armas
nutermos
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aceitar
os
unha
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to nuclear no mundo (aparte
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(en
1
+
·
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·
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O
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do
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D, non en fabricación) 21 biconceito de Iniciativa de DeEsta situación configura o
27,38
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E, apesar de todo, este foi o
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.PRO.
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el imfnación da IDE, e quedou ·
Martín
Marietta)
alcanza
de
peset.
a
s
·ao
mes
da
em.
medo a ver absolutamente
. 0,59
UDP - .
en evidéncia ' ante a opinión
presa de laser · Helionetics · máis de seis billóns de pedestruído o seu território e
'setas. O - do borribardeiro
pública mundial. Porque apelnc. Teñ ademais 250 1J1iapa·rello produtivo ·e aniquilasar das equiparaciqns burda"Stea ltfi" (Northmp~ mái$
llóns en accións na ·mesma
da a povoación), ou como teóestán fixadas as Presidenciais,
. mente mecan icistas .dos ponde -tres billóns. Entre 1946 e
compañia· californiana. As
rico freo aos avances militares
os candidatos traballarán ese ·
1981
EEUU
gastaron
2,3
bi·tos
de
vist9
·de
Reagan
e
Goraccións de Helionetics mulconvencionais (no caso das ar30% que non c0ncorre ás furbachov
por
parte
.
d
a
prensa
de
ónc:;
de
dólares
en
armas.
ll
tiplicaron , e> seu valor por
mas tácticas), asi estamos, e
nas.
opinión e os meios.de comuni·seis en c-atro anos ('Interna- · 1Do 82 ao 89 están prev.i stós .
nisto está a carreira armamenNo prox1mo . número ,' A
.
máis
d_e
400
billóns
de
pe·
cación
masivo?,
dos
xogos
tional
Herald.
Tribune,
29tística desde Agosto de 1945.
NOSA TERRA fará Üfl'ha a~pla
malabares fuxid.ios de henry
setas
.
E
o
presuposto
do
Es.
.
04-83).
E isto era o que se intentaba
valoración das Eleicións en
Kissinger (El País, 15 de ·detado español para cuarenta
O actual director · de in.salvagardar en Xenebra. lsto
Portugal, 'referindo as perspeccembro. Di que a actual discu anos! Daqui ao- ano ·2025,
vestigacións do Pentágono;
~ra , polo menos, Q que intentivas da ·eleición do Presidente
sión ' "qéixanos paradós na esen
pesetas·
constantes-.
E
s.ó
Ri.chard
Delauer,
era
executaba facer un dós estadistas
da República. ·
tratéxi¡:i do extermínio de civis
para armas .a nucleares e est ivo· de Thompso·n R.amo
presentes.
_
A. ~ .
que,
de
non
súperala,
-levará
químicos
e
paciais;
os
-láser
Woodridge lnc. (TBW), de
Se se leva a efeito a IDE, o
de
Raios
X,
os
feixe.s
de
par_
ás
dem.ocra_
cias
ao
pacifismo";
·
Redondo
Beach~en
Califorequilíbrio estratéxico nuclear
tícu las ,(átomos ionizados,
quer dicer, non deixar de pele. nia, .especi'alizada desde hai
mundial cairá ·do lado no.rdeáóu portadores de carga suxaf senón calzarse guantes de
máisde dez . años.. nos camericano, pasto que, polo mebatómi·ca) .
boxeo'; ítem mai?', non-ir. elimi·. · ñóns laser e supercomputanos "teoricamente, ós misis so- ·
Tras esta alucinante cata- ,
nando, ·g.radualmeñte
misis
. doras para a IDE ..
viéHéos ficarian impedidos de
' n uclear.e.s, , senóA.; . pára ·:.facer:·
No outono do 81 (re~ór · rata · de diñeir(), ·qué podealcanzar o chan americano,
mos diceré de paz? A quen ·, ·
nos· menos daño, con$"tr:uir a ' dese, dous ános antes do
mentre~ q1:.1e os proxectis· esta10~" e, como se detnostrou, sa..:
lle interesa? A Reagan, a
famoso dis:curso qe Reag.an
dounidenses si poderiafl gd'lturar:·o mundo de máis fogue- ·
Weinberger? Ap "California
· ~'Stars War-5 ", o ·23 de' Marpear o território da URSS.
·
tes_. lefa.is), apesar do aplo ·'do
zo· de .·19831, · C9spar Wein- · Clan'', aos petroleiros texa~
As propostas de ·Gorbachov
g.oberno británico:---á -iniciativa
nos? . Ouén _e logo o qu~
bE)rger · esixia, nun discurso
fo ron ··elaboradas· no - senso
iaríqui, ou as id.i·dteces 'de ·Fer:
manda na-Casa Branca e· no-·
chaáó polá rE)vista Fortune,
dos
~acord.os
co.ntinuador
nández Ordóñez ("A IDE é url
Capitóllo? Acaso non loi ·
- "armas cósmi·cas de ataSALT-1 e· SALT-2: limitar e ·ra"prensa libre
instrumentó.
para a .paz''), Xe_..:,
do
.EsReagan·
gobernador-que".
Dicia
a
revista
que
cionalizar a caneira de· arma-nebra
,foi
·
máis
de
Gorbachov·
tado
de
California'
durante
"centos
de
millóñs
de
dóla:,,..
mentos - nucleares estratéxi-.
.
. que de Heagaí}. \
res choveri_an .ás empresas ~ case vinté anos? .
-cos. · Abso1lu.tam-ente IÓxico
F.C.
-McDonnell Douglas{ Martin
posta 'que (lamento a palabt.af
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"sobran", como xa se dixo
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. Ainda que apresEjntada
..
exclusivamente como .u nha
medida de següridade e ·
unha garantia contra"-o .......
enfre.ntamento atómico, a
Iniciativa de Defensa
Estratéxica (IDE). do.
presidente Rea.gan ·
constitue un dano novo nas
relacións iriternaciónais,
especialmente no
, .
. enfrentamento estratex1co
entre os EE.UU. e a Unión
Soviética.

traballos de utiliza.c ión militar
do· 1aser, feixes de partículás
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e .n().IJ~,., .. ·
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' o+ . ....robábel
, . . . . i-

non _d esbancoúá APU

Por qué non se firni~~
a paz en Xe.n ebra·

·o.s

.'

'/

1
No centenário
de Prisciliano

_tribuna

!
11

>

;¡

Sínodc · Extra·ordi-ríário

·s

"i

e

Pluriformidade e unidade

Ouén foi Prisciliano(
._
ante 0 avance ·d~, feudalisf'.lo:
FRANCISCO CAi:IBALLO
Da sua vida material, ha1 1.600
Esta transfo~mac1on. yaulat1n~
anos rematada, non é moito, na·odia 8 deste Nadal· clausurouconlevaba fortes tens1ons e mm
turalmente, o qu~ ~a.~emo_s.
especia_lmente en lugar~s onde,
se en Roma o Sínodo ExtraorHoxe coinciden as op1nions en
como era o caso de Gal1za, a rodiÍiário. E o segundo dos conafirmar que naceu na r;:esma
manización aperas pasara de .
-vocadós desde a constitución
Galiza. Aqui pas_ou ~s ma1s do_s
ser superficial -po~o _que se
desta modalidade por: Paulo
seus dias e aqu1 de1xou prendimantiña con wan v1t?l1dade a
VI. , . . .
.
da a ·sua idea dun mundo quepequena pr~pnedade libre camA expecta~ión mundial ' ~
non cadraba coa que os poderes
pesina-, po1s o modo de pro~u
,· ..
ian consolidando.
este acontecimen~o desbor- ·
ción feudal implicaba.ª ,co~st1tu
No contexto desta provincia
dou todas os cálculos e criou
ción de grandes lat1fund1os a
ocidental do lmpério ,Romano
nos meios de comunicación
costa do pequen o la.brego,. que
(Galaecia) e xa no seculo IV,
vai, por divers?S _v1as, caindo
unhas prospectivas falsas: por
quer dicer, ca~do unha fonda
baixo a dependencia dos novas
máis que tai~ meios o 9i~esen
crise ialle abnndo paso ? un
amos da economia e o ~sta.do,
repetidé!S_ veces,, un. Sinodo
novo ordenamento da _soc1ed~- .
os señores. A lgrexa, in:>trumennunc·a, pode contrad1c~r n_en de, el -ainda que de onxe pa~n 
to pasto decididamente desd!3
-tan sequér criticar a un Concícia- converteuse en voce1ro
principios do século _IV ª'? servi-· lio. Calquera que coñeza algo
das masas rurais galegas, e~plo
cio desta clase, ace1t~ ~o ~nha
tadas e e·n trance de selo ainda
da funcionamento da lg_rexa
interpretación do cr_1st1an1smo
máis, pero coa espera.r:i~a dunha
Católica sabe que iso é impoque r"espalda e sacraliza ~ . n~va
mellara da sua s1tuac1on. Claro
síbel'. ·.
.
arde; a xerarqui~ e~les1ast1ca
está que a forma e~ que soubo
vaise integrando tamen econoQué se debatía logo J10 Sí.
plasmar eses ance1os non. ~en
micamente entre os poderosos . .
. nodd?' Unha interpretación do
moito a ver coas formulac1ons
Vaticano 11. Os longos tratados
que nós podamos facer hoxe;
ben, frente a isto, Prisei~
. doutrinais daquel Goncílio . tepero ninguén n,egará que aos
liar no -que en v~rdade n~n
ñen máis dunha leifura. Debeseus contemporaneos e compaé (como case. ningu~nl un cn,arías·e intentar unha . leitura cotriotas faloulles de forma ben tndor totalmente orixinal, senon
telixíbe,I.
·
mun . que·. facilitase a praxe
que toma 'elementos doutra~ c:oTanto foi asi ·que os seus mes- - rrentes preexistentes no ·cnst1~
. edesial nestes anos posteriomos inimigos corr:iprenderon
nismo e fara del- alza a sua crires ao vixésimo aniversário do
axiña a para eles pengosa mentica contra esta lgre,x? q~e se
Vaticano. '
saxe que espallaba .entre a·s .hupuña do lado dos pnvil_ex1ado~,
, Esa · finalidad.e tracexouse
mildes e emprenderon de contados explotadores; re~e1ta part1~
lismo das posicions radicaleclesial á central. Pero todo
·sobre un marco único, o Docudo o ataque. Finalmer:it~,_no ano
cipar do sistema de vida !3n que .
mente o postas leva á 'di!?olu- · ese interesente estarzo non
. mento "A lgrexa baixo a pala385, aos seis de ter 1n.1c1ado a.s
xa caira o alto clero, co1dando
ción e a perda ~e identidade".
contrapesou a liña orientadora
·bra de Deus·, que ceiebra os
suas prédicas, as autond?d.es c1que tal causa.· n?r:i vai en, ~onso
da autoridade central da lgrevis e relixiosas da ortodoxia cae
mistériosde
Cristo
para
a
salnáncia co pnm1t1vo ~sp1nto da
Con este texto non queda vexa que soubo observar e: contólica fixérono decapitar.
·
·vación do mundo". As sucesi- . <:lado o pluralismo tl3olóxico
relixión. .
Mais tanto foi asi, tan:én, q~e
seguir a aprobación dun ~ate
vas reelabofacións -deste doPredicaba en cámbio un tipo
que non entraña proposicións
durante séc4los a dout~ina priscismo básico e dunha le1tura
de vida exemplar, baseado na
cumento expresa.n _as diver- _ "radicalrtíente opostas", pero
cilianista permaneceu viva entre
de tendéncia "fundamentalispobreza ascética ~ no riQOrisíTIO,
xentes leituras das diferentes
si moi cautelado. En cámbio o
as masas labregas e o seu recorta". O ton da lgrexa actual non
vivindd do traballo agncola en Conferénd9s
episcopais
e
o
do non podo, nunca, ser borraDocumento insiste na "inculcomuni.dades ' que c.ompartis!3n
é o da década do sesenta. Daproceso · de -unidade a que se
do da memória ·do naso povo,
turación" da ·lgrexa en todas
tarefas e bens e que . rer:iuncl'?quela buscábase o diálogo ca
chegoi.J._
do seu pavo.
as cu~turas, afondando asi na
sen á riqueza, á xerarqu1a e as
mundo hoxe destácase o "saEquivocaríase
quen
vise
incorporación-ás diversas pardiferéncias.
.
gro", ¿erto tipo de "ghetto"
1\ pn ven ao caso entrar agora
neste
documento
unha
síntese
Como esta crítica plantéxase
tes do mundo nunha dinámica
edesial frente ás culturas e as
' " polo miúdo nos plantexainterpretativa
V_aticano 11
desde dentro da mesm'a instituallea a todo "tridentinismo".
realidades mundanas. No sementos teóricos, que por outra
para os nosos d_ias. E somente
ción eclesiástica -:"-pois el _er?
Para
·inculcar
a
"teoloxia
_
da
par~e non nos chegaron de forsenta camiñábas~ cara un hounha reflexión pontual e, dalclérigo e che~ou a b1.spo de Av1cruz" ape_la o Sínodo aos sigma directa, senon polo pouco
rizonte plural que prepara.se
la- colocou as autoridades nungunha maneira, intentad<;Ha da
nos dos -tempos,
fiábel intermédio dos seus de"lentamente" un cámbio esha difícil situación, e un primeiro
esencialidade
do
·
·
Vaticano.
"pois
hoxe
medrpfl
por
todas
tractores. Pero hai factores que
concilio reunido no 380 para
trutural na lgrexa. Hoxe quer
Concretamente é a autocomcompre ter moí en canta:
.
partes
a
famé,
a
opresión,
a
condenalo non foi capaz de
pecharse tal posibilidade; se
p·rensión da lgrexa o que- está - inxustícia e a guerra, as tortu7
O primeiro é que as demonimostrar o carácter herético das
b~n permanece '? horizont~ do
riláis
en
xogo.
Pe_
ro
das
múltinadas "herexias" non foron
ras e o 't errorismo e outra forsu as ideas nen parece qu'e ·se
Vaticano 11, debuxanse pa1xaples imaxes que a tradición, a
nunca, e menos nas socied?d~s
atrevera a escomulgalo.
·
ma.
violéncia de calquer
ses bretemosos que alongan a
precapitalistas, deb~~es este~e1_s
Non obstante; en vista da am- . · teoloxia e. o_ direito caná"nico
clase ... Parécenos que nas ditan necesária _"democratizasobre simples cuest1ons teolox1formulan co.m o apro·ximación,
pla difusión e audiéncia que en
ficuldades actuais Deus quer
cas, senón que se trataba da
ción" da cómunidade eclesial
ó Concílio subliñára a de "sa- · ensinarnos, de maneira máis
Galiza acadara o movemento, ·os ·
plasmación ideolóxica de fortes
e a activización dos carismas
defensores da arde aprestáron- .
érnmentum ou mysterium" e a
profunda ·o válor, a importándisputas sobre a forma de e_ndo pavo de _D eus.
se a co-m batelo e tras algunha
da "povo de Déus". No doeucia
e
a
centralidade
da
cruz
de
tender a organización da,nsoc1etentativa legalmente inf'.uctttomento sinodal sublíñase a de · Xesucristo:·.
dade, nuns momentos en que a
·
O Sínodo é un reflexo da
sa a · evidéncia do pengo de
mistério, imaxe que está carelixión impregnaba todos ~s
"involución eclesial" que está
subversión decidiu fionalmente
r~egad~ de longuísir:na_ tra_diaspectos da vida e ap_arec1a
·O documento insiste noua viver a igrexa. o mesmo que
á lgrexa e ao Goberno a persecomo o elemento determinante
ción patrística. e mo1 querida
guilo e a -executar ao fun.dador
tros pontos doutrinais e p~~tias coletividades . políticas. A
das relacíóns sociais. Dai a vio_pa_ra a lgrexa Ottodoxa. S~.n
xunto · con alguns seguidores
cos deser,wolvidos no Concilio.
·crise económico-social ten un
léncia qtie desencadea~an e a
dúbida- .é unha 1maxe rno1to
principais, cumpríridese isto en
Destaca a disposición de esirremediábel reflexo nas ígrefrecuéncia dos . enfrentamentos
m~n0.s ~ dinámica que a . de
Tréveris no xa dita ano .385.
.
creber: en Roma un '!catecisxas. Penso que o Sínodo foi un
armados e as represións · fero"pavo de -D eus",.,. pefo non mo" de Joda a doutrina católi- · · trunfo de Xoán Paulo 11 que
Cori todo · e pésie a outros
ces.
dous concílios condenatórios
ccrntraditóriá.'
" ca, tanto sobre a fé como sovisceralmente entende a lgreAs herexias foron, p·ois, ata(39!;3 e 400~, non mor~eu con
Seguindo
cos
aspecto~ docques contra a arde e:st~belecida
bre .a moral, que sexa como
xa dentro ·de formas de crisPrisciliano a ·sua doufr1na. · Ao.
t_
r inais _podemos ·_ enymer~r.
e moitas delas const1tu1ron -~so
pont0 de. referénci53 Rara os .- tiandade . e para quen un ha
contr-áório, vintecinco ano$ d,esdous
máis:
a
defensa
·da
pluriporte de auténticas revoluc1ons: - pois en traban ~ en.G?Jiza os su~
catecismos e compendios que
diáspo.ra cristiá noi:i é intere~
formidade e a teoloxiá da cruz.
En seguí)dO lu~:r~r nos ocup~ra
se redacten nas -difersas resante. Sen contrad1cer un so
vos e mentres ex1st1u o seu rei"
Di:
unha c;:ons1derac1on que requ1re
no, támén · o prisci_liar:iismo manaspecto dp Vaticano 11, manmáis vagar. Pasto gue o priscjxions
. .
. deste Sínodo
·
t e' conxun -tivo uriha total v1t_al1dade ent.re
A celebración
ten d o -o se·u h orizon
;~A · pluriformidade na lgrexa,
lianismo foi un. mov1mento h¡::ireas masas campesinas d~ p~1~.
Extraordin~rio
per~itiu.
~s
dí~
-tural,
.o
Sínodo
serve
para reyi:.
debe diStinguirse do . rr:iero
tico, contra qué or~e atentaba e . Tras a. anexión á monarqu1a V1s1ferentes conferénc1as criticar~ -- g.orizar a ve'lla _ es!rüt~ra xeraren qué forma o fac1a?
· .
pluralismo. Porq~e ª· ph.~rifo~
goda (585) é posíbel que_. _fc:>~e
~cúrra -Romana, ao centralismo · :· quica da lgrexa e de1xa ad kamidade é unha verdad~1ra . r~
O sistema sócib-económico ~ perdendo forza, poi? · OP0$1Cl~n
aos ataqu~s á Teol~xia : lendas graecas o "cr.iar novas ;
-'papal
escravista, que fara o caracterísqueza
·
e
leva
consig~
a
plen~
máis dura que entQn ·a topana
da Liberación .. lgl,_lalmente_c~:u:r- · formas substitutivas
comutico da Antiguedade e, de forma
tude, ela é a verqade1ra catollante a acción conxunta dos texeral, o dominante en todo o lmtrapor f.l visi?_i: da pen!ena
f.l~idade p~r.~grin_ante.
rratenentes gal egos e o novo. E~~
cidade, mentres que o plur~~
pério Romano, atopábase .xa en - tado pero par·ece· ser que perv1franco proceso de desaparición . veu 'cando menos, até algo des..:
poi~ da aparición do~ musul. máns (716).
·
_
.
Tal implantación se supón que
chegou a acadar que r:ion faltou
que_pareceriah o ' seu desquen sostivese a teona de que "Af~dúosamente"e
A. despedidª ·
tino·. ._ ·. · ·
·
pertencese a Prisciliano e non
pensamos, quizá se~.tr~t~ ,
ao Apóstolo a. tumba de ComOuedámonos · sen lugar
dun autoengano ~rarJ..qu1li
postela, e que o descobrim~~t~
onde expresarno_s~ como o
Quizá sexé;lmos dos que as
zador, que non ten .porque ·
no ano 813 significase a 9i::f1nit1 desexo,~ e, asi, asumi,mos ~ _
p.refiren curtas., As .despeser unha despedida defini:va integración na ortodoxia canecesidade de circuilar, de
dida's case -sempre se cotiva
senón
temporal.
tólica da veneración que a aquel
non deternos pretendendo ·
bren dun tono -depresivo
Sabemos . que ti~beria
se .lle viña ainda _rendindo, COf'.lb
_ cal·rriar' e esgotar o que é
en cantQ teñan .- algo _,_di- .
m·aitos máis temas · dos
. pervivéncia inarticulada na p1e. ina'g otabel.
-,
cíamos no anterior ·núme· que poder Ja'lar; pero . ta-:
dade popular.
.
. .
Buscaremos,
enton,
ro-.:.. de perd,a. Poréñ, o
mén, ás veces, -podemos
Baixo unha perspectiva d1~.t1f')
esas· outras tribunas desde
ta
que 'OS .anos transcurridos
·. ton que adoptemos. _deter a sensación de· estar fa: ·
e á nasa ollada científica (o naso
República
qnde, tampouco, poderepende, en grande medida;
landa sempre do mesmo:
xeito de ver as . causas) lle dá,
mos dicelo todo- e mante··do carácter máis ou ·mede El.Salvador, 9
ddun imposíbel. De -algo.
ñós mantemos o seu recordo e
remos, desta manei_ra, a
nos .irreparábel ,e definitique _ non ten obxecto.
Tel. 56 _58 12
o . transmitimos ao _futuro,. ~~
eterna insatisfacción que
vo
da
perda
e
do
que
nos
Como
non
.
teñen
obxecto
SANTIAGO
tempq ,que apreci9mo~ !3 .as1m1permite criar.
espera logo da partida.
esas · pulsións amorosas
lamos a carga de xu:st1c1a que
Praza do Libro
Nesta Cé!SO ímonos desque' nunca se esgotan na-:
Priscil.i ano aportou. ao mundo.
Tel. 26 63 77
M. FERNANDEZ/M.V.
pedir desta coluna · -o
quelas cousas e · persoas
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Conflitb sanitario en Vigo

Sair dunha
anguriante situación
Nas semanas pasadas voltou, pala via da presión sindical
e ciudadana, a primeiro plano a situación sanitári~ ·
de Vigo e a sua bisbarra, con flecos de saturación de
servícios no Ho~pital Xeral de Vigo e a intervención
policial nalgunha das accións dos traballdores da sar.iidade.

mente trátase de que o Hospital Municipal utilice parte das
camas que non son empregadas, tendo en canta que a mei.-'
rancie parte do centro está concebido para aquelas -persoas
que acreditan a sua condición
de ·probes.
.
_Os outros ¡:rontos reivindicados son:
-Control pala INSALUD das
camas conce-rtadas con POVISA e sectorialización- das urxéncias con ese centro. ·
-Contratación de personal para a apertura de coronárias do
Hospital . Xeral.
A unidade
de c9ronárias, · actu~lmente
instalada_ non funciona, e non
é esaxerado dicer que a xente
pode morrer dun infarto coas
instalacións ao lado.
-Conc·ertación de ·' Centros
Sanitários para· enfermos cróni·cos. .
·
·
-Apertura dunha terceira cab~ceir'a de Urxéncias.
.
.
O conflito
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Non é nova a situación da sanipódense proi'onagr até -2 meses;
dade en Vigo e a sua comarca;
de 3 a 4 anos para intervena concentración da asisténcia
cións traumatolóxicas,; mes e
sanitária na cidade fai, neste
médio no seivício de radioloxia
campo, máis certo e palpábel
e contando o centro con só un
a definición do 'Gran Vigo'. E
reumatólogo, un dixestólogo,
faino para mal.
·~: endocrino, e tendo que
.O conflita· plantexado, e no ~ atender no servéio de Neurocique houbo vários incidentes
ruxia tanto -a9s pacentes de
coa dirección do Hospital Xeral
pontevedra· como os de Ourene coas·. autoridades do 1NSAse.
LtJ D, tiña como núcleo unha
A táboa reivindicativa
táboa reivindicativa na que
A prime ira proposta que se fai ·
confluiron tanto os sindicatos
é que se ·utilicen ao cento por
(CCOO, SGS, . INTG,- CXTG),
cento as camas públicas exis~
como
CESM (organización
tentes, 'eu de factl adecuamen~
corporativa dos médicos·), e
to. Desglosadamente pidese
era apoiada pala Federación de
que estexan en uso as.. camas
Asociación de Veciños e as ordo Hospital Provincial, que·
ganizacións políticas, BNG
se no ai:io 1982 tíña 420 camas-:
PSG-EG e MCG . .
-nunha ·província co ·,índice
Na táboa reivindicativa faciase
Compá~ de espera
máis baixo de camas de todo o
patente unha serie de mellaras
O conf 1ita foi plantexado á vis- .
Estado-, pasou cos distintos
necesárias -mínimas segundo
ata da saturación a que chegara
os convocantes- par:a descon- . pr:esupostos aprobados pala
Corporación · provincial a con- . o centro e a falla de resposta
xestionar o Hospital Xeral
palas institucións. O dia 17
tar no 1986 con só 300. Con
-centro público que reco·lle
o comisionado do INSALUD
este centro o INSALUO tiña
prácticamente toda a asisténpara galiza, Dr. Caro D_obón;
concertos pero só para Xinecocia sanitária da bisbarra-. Nesa
aceitou a viabilidade da práctialtura o hacinamento no hospi- . loxia e Urxéncias. Esta reivindica totalidade da táboa reivindi"
cación é apoiada polos traballatal era moi grande, e en longas
cativa, a ~~cepclón da instala1istas de espera os enfermos
dores do centro cuxo director
cióri da . terceira cabeza de · ür- ·
agardaban horas e horas deitaten dimitido por esta progresixéncias, que pronieteu estudar.
dos nas camillas e moitas veces
va desutilización. Pídese que o
nos pasillos do centro.
.
O impassse prolongarase até
H<?"spital Militar, actualmente
o 15 de Xaneiro, data na que
Nas denúncias efectuadas fa. abandonado, sexa adecentado
.ciase fincapé en que as esperas
adquiriu o compromiso de se
e empregado en troques dos
no servício de Mediciña Interna
trasladar a Vigo, ou_travolta.
satiatórios sustitutivos. E final-

Transfondo· corporativo
Vári.as acotacións hai que ·fa- .
cer' ao tema da situación
sanitária en Vigo e ao conflito que recentemente viviu.
Un observador pregúntase.
que fai . unha agrupación corporativa,defendendo con .énfase a sanidade pública. Pregunta qüe se contesta sabendo que coincidiu o inicio
das acc'ións de forza no Hospital X eral co · dia no que
abrigaba a· firmar,' por primeira vez aos médicos, control que non desexan. e que
. remata -formalmente- ·eón
parte da 'piCaresca" habitual
· de simultanear un soldo público cun. negócio privado.
. As céntrais sindicais con·trolaron ' inoi de cerca que
1
· non fose Ó cónflito que sai-

qué non· esta vez?~
se a tus pública pero latexou por baixo, sen tirar
Doutra banda estaria o iñnen pisca de ·razón ás reivin:
terés de .POVISA, do que ao ·
dicac·ións urxentes para desparecer .hai xa unha oferta
conxestionar a sanidade no
en · Madrid <;le venda, · p.ara
"Gran Vigo".
mostrar a sua indispensabili~
Sen que se poda afirmar. · -dade e forzar un mellar précgn rotundidade - 'non é
cio.
·
constatábel máis que por .:. . ' Pero estas son acetacións á
indícios- é máis que sospeimar'xe que, se noh convén ·
toso o colapso do centro
·esquecer . -por qué sen6n
-nun momento tenso e cando
un ecoar tan desmedido nalse ¡ª_aplicar a Lei de lncom-· guns . meios de comunicapatibilidades. Os médicos, e
ción?-, nón tira 1 nengunha
sen ·que s·e poda dicer nada~ · razón ás reivindicacións efe·i. poden conxestionar o. centuadas.
· tro sirrlplesmente retrasando
Unhá cuestión final. Qué ·
altas que, habitualmente
vai pasar cando se tr-ansfira
dan. O amparo é sinxelo: a
o INSALUD á Xunta de
situación ~ non. a provocan
CP.?.
eles, pero se noutras ocax .c.
sións evitan. o coágul_o , por

Folgas de fame en várias cid~- ' ·
des galegas, manifestacións,
recollida de .firmas e múltiples
actos_simbólicos forman parte
dos actos organizados nos úl timos dias pola coordenadora
. nacional , de Organizacións
pola Paz, a cal integra a colectiv9s pacifistas de diversas vilas galegas, sendo apoiada ~
por . partidos á esquerda do
PSOE como MCG, PC, LCR,
PCE(ml), etc.
.
·
. As folgás de fa me forori inici-adas en Ourense, Ponteve- ,. .
dra, · Vilagarcia e Vigo, cidade
esta última onde várias membro~ do colective> poi a paz "A
Revqlta" permanecen no seu
local ·. inxerindo unicamente ·
água. ·
Ademais dun énterro simbó. lico da · OTAN a celebrar · eñ
Vigo o dia 19, na Porta do Sol,
_ e da manifestación celebrada .
na Coruña o 17, os colettivós
Anti.,,,Otan e a · Coordenadora
están a prpmovet diversos actos entre os intelectuais, tendo
xa celebrado ceas pala paz en
Comp~stela, Vigo e Pontedeumeí co ánimo de movilizar a·
este sector en contra da OTAN·
' e das accións militaristas do
goberno español.
Membros . da Coordenadora
· de Organización·s pola ·páz fi-

.r --------------/

i \

\'

'

xeron fincapé en que compre
pasar do asombro e o desen~anto ante a atitude pro-atlant1sta do ·goberno a unha toma
de postura definida en favor ··
da Paz e o desarme. Éstas
mesmas persoas, ao tempo
·q ue valoran como moi previsíbel o medre do movimento
nas próximas semanas, destacan a necesidade de non dar
por. coñecidC?s os argumentos
ant1-otan, as1 como a de insitdir neles como forma de contrarresta r a campaña e os
enormes meios que o goberno
ten pensado movilizar a favor
do "Si" no prometido referendo.
.

Organizados pola AS-PG

Encontros pedagóxicos
Acercar máis él renovación pedagóxica ao profesorado é o
obxectivo dos 11 En·contros Pedagóxicos organizados, entre
o 9 e o 12·· de Decembro en
Compostela, pola Asociación
.Sócio-Pedagóxica Galega.
Durante- os encontraos, nos
que estaban matriculados cen
participantes., celebráronse aulas de história (metodoloxia e
··_didáctica da história), meio
ambiente (estudo do entorno
na escola), plástica (confec~
ción de máscaras en pasta de
papel).

Tiveron lugar ademais conferéncias sobre a lírica galega
actual, a situación do ensino
estatal, asi como unha proxección de cine antropolóxico
("Amalla _e o meigallo"), cunha apresentación e diátogo ca
guionista, Marcial Gondar. Os
encontros remataron cun recital de poesia. ·
De maneira semellante. ao
ano pasado, a AS-PG .ten a in-tención de organizar encoritros coma este en diversas cidades e vilas galegas.

1 Asam~lea de Mullere~ do MCG
.

· Cos lemas de · "Vencer o
medo", "Erguer a revolta" e
""Mudar o partido" celebrouse,
en Compostela, durante os pasados 14 ~ 15 de Decembro, a
1 Asamblea Nacional de Múlleres do MCG .
Na asamblea, convocada
pola estructura autonorna? de

~

·'

n:~lleres

da citada organizac1on, valorouse a expe~iengia
como nova e positiva e como
unyaballo que contribuie, entre outros obxectivos a correxir . a aplastante presencia
masculina que. se dá no·s organos de dirección da maioria
dos partidos.

AVENTURA!Unha novela que se recomehda
cal urosamente e que poden ter
todos os membros da fa¡nilia;
ou sexa,
unh a i nversión rentable.

X.G.G.

TREBOADA

[s'I

l

Martln Coutinho_ en busca do. sol
é moito mais
(que unha novela de aventuras):
é. a gran aventur a do
home
en busca de si mesmo .
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Un singular volume dentro
da nosa literatura.
·

X. Gonz{l\ez G6mez ·

M •. QuintAns Su{lrez

EL CORREO GALLt=:GO

DIS .
TRIBUIDA

POR
GALAXIA

A NOSA TERRA
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No trinta -ahiversário de

;como quen di

Teele

\

Vivir (eu vivo, ti vives él
vive) é estar eiquí neste
mundo, alentar eirexas limpas (as· me·nos) eirexas po·dres (as máis) desfiar o t emporal a traveso da realidade
e ir·ollando como a auga corre por ista frag·a, sempre
c_hea dunha mult1tude de incógnitas.
·
Ainda que tratemos de fuxir, imaxinativame.nte, da
rea lidade biolóxica -nacer,
crecer, morrer- no tempo
da vida hai un arquivo agact:iado de paixóns e pasmaceiras que xurden de cando
en vez.
Denantes as pasmaceiras
producíanse por feitos aillados: o miragre de Fátima, a
auga de Santa Xusta que
curaba tóádolos males, ou a
virxinidade de Sofía Loren. ·
Pero xa digo,e ra de cando ·
en vez.
.
Hoxe non. Todo adiantou.
Hoxe, tal como se yai facen do o encaixe dos días, é casi
imposíbel ter unha mañanciña sin sentir como bate
nos ' vidros da nosa fiestra, a
pasmaceira máis pasmaceira de tódalas pasmaceiras,
pois as causas mellaran pra
deixarnos cada vez máis
parvos.
(Tes razón, amigo Ferf-ín:
Non sei como non queda. mos t odos parvos con aquela radi o de Machín, Manolo
Caracol, "La casita de papel ", ¡arriba España! , vintecinco anos de paz). ·
Hoxe,, día once de decembro, sinto que me petan nos
vidros e que me din q1,.1e Art hur Teele, abogado de Miami, no imperio de Rona ld
Reagan, viceministro
de
Transportes (non sei si no
te mpo das dilixencias das
pe lúculas do Oeste, sempre
en percura de ouro, má is
ouro, revolver na man, chapeu texano, i unha rapariga
loi ra cos peitos moi ben
amañados) di que a Xusticia
español non é de fiar, que,
do caso Rumasa a depende
de que España sexa ou non .
terceiro mundista, que lanza
acusación·s sobar persoas,
incl.uido o Rei, e como si estivera nun ran chito que
debe ter en Miami, ·sigue talando o que lle peta porque
él está eiquí pra defender ao
señor Ruíz Mateas.
Eu pergunto: ¿Ouen ten a
culpa de todo isto? ... ¿O Arthur Tee le? ... Non. A culpa é
de quen non calle ao setíor
Arthur Teele por unha orella, e, ou ben o mete na cadea, ou o pon da outra banda da fronteira. Pero tamén
penso que si eso non se fai,
é porque ao mellar, quen
colle palas orellas a alguén
. dos que din que somos independentes, é o señor Ronald Reagan, que . a inda camiña 'co caneo das películas, cas mans perta das cachas dos revólveres, pra sacalos denantes co enemigo,
e se fa i falta, rachando despois uns vasos de güisqui
que está sobar o mostrador.
Vivimos de miragre. E
non estamos parvos de todo
porque a nosa pasta debe
ser dun material cle primeira
calidade.
Pero, ¡caralla!, si seguimos aturando como si ainda
vivise o difuntiño, penso
que sobran albardas.
Eu pergunto: ¿Somos ou
non somos ceibes? ... ¿Somos un Estado independente ou non somos? ... ¿Ternos
unha política democrática
ou estamos a xogar co
pobo?...
. Seño'res: Eu coido que vai
senda hora de que cada
quen diga quen é.
O pobo aguanta. Pero non
se esquezan que algún día o
mesmo estala cómo se fose
.un foguete que nin siquer
sabe de onde lle sae tanta
forza.

MANUEL LUEIRO REY

, JI

UXIO NOVON·EVR
.

Non doutra causa senón dunha ·
contacto íntimo con eles. Sobretoducindo a emoción da música sen do con Raméff Piñei·ro. Quizá ·se
demorada intimidade co alto · bostida.
que, coas fontiñas e as .aves foi
Ramón Piñeiró. non mostrase en· Quer dicer que empecei a escreque nasceron' "Os Eidos". O Libro
tón tanto ent!Jsiasmo polo libro eu
ber en galega sen ter leituras gafe· non me teria centrado tantó nel.
do Courel comezou a brotar no
. gas, case. Léra xa as poesias
Con Celestino de la Vega, aihda ·
colo do ar para face·rse amig0 do
o_rientais( .a poesía bíblica, a exípsiléncib. o siléncio é· o que nel reque o 9oñecia, intimei .moitos
cra, osVedas, a poesia índia ... tiña
·SOa para indic~I' ·a vasted'ade do · •. anos máis . tan:l~, até sentir por el
fido fodo menos a poesia grega e
templo e o seu credo. O Courel é
. unha verdadeira admiración. Mais ·
latina. Menos, menos .. . tiña fido a
· a correrite de "Os Eidos" xa estaa ancha catedral para _perceber os
poesia~ negra, curiosamente, nun- númens ori:i<inários do chan da
ba cOnsolidada previamente:
. ha. antoloxia 'francesa que atopei
Galiza. A lembranza da aur-ora é' o
· Na pureza de:> libro influe a miña
na Biblioteca Nacional e cuxa verque habita nela. Por iso a sua V.oz
falta de leituras .galegas prévias a
sión ·ao castellano era de don Ma"tácita ou profÚnda" é sagrada.
... el e un partir cáseque só do xeite
nuel Azaña.
"Os Eidos" r.on sairon do proda cantiga popular e ,o estilo da
, Mais todo isto estaba ao fondo.
fundo para profa·nar o rnistério.
fala : Todo isa moi castigado e moi
Cando empecei a escreber en gadas terras 'altas e sós. Ao instalar:luído.
·
lega abandonei o xeito vangardisse nelas Novoneyra sinalou o cen ~ ·
ta de escreber que .t iña, automatiPergúntome como é qu_e un ratro do seu mundo, imago doutro "' .- paz, -portanto: non un supervicamente. Record9 un poema q.ue
cosmos máis exteoso -Galiza- e
se publicara en Madrid, nunha reviente da épo~a da Repúblicamediante esa eleición existencial
vista que se chamaba "Bengala"
empeza a escreber' en galego no
consagrounas para despois, coa ,
que podia ser como "Os Eidos",
iníció dos 50.. .
sinxeleza duri antLgo redactor ·dos
quer dicer.: un nunca se ·encontra
Vedas ou do Enuma .ElioSh, invocaO certo é que eu escrebin en.
inteiro, un vai·se encontrando a
las e convocalas. As palabras focastellano até os vintedóus anos,
anacos nas cousa·s, '~pedazos tar:i
ron escritas, entón para gardar o
xµtamente até que cheguei aqui, a
lejanos, a estas manos mjas, 'que
siléncio dos tesos cumes, para caCompostela, . e encóntrome coa
se quedan mirándome algunas vetar o. ar e sabe·r. das sombras. ·
peña do Españo l. Manuel Maria e
ces, con los dedos tan llenos de
má is·eu chegamós aqui no a110 52. - súplica". Eu viña dunha poesía
Hai agora 30 anos da edición de
Manue l Maria xa daquela escrebia
deste tipo 'e xa o munao das cau "Os Eidos"; qué impresións garda
en galega con pl enitude, en pri- ·
sas, o mundo do que -non é o
daquel momento, do ambiente do
meiro lugar. E despqjs, ao enconhome, viña gravitando sobre min.
galeguismo da época, dos seus. intrarme co grupo de Santiago, desHai outro poemq __da mesma época
tereses intelectuais ...-7
cobrin dé repente que aquela línque diciá "No sotros no, pero las
gua que eu sÓ' falaba tiña tamén
cosas, ellas tienen ya escogido su
Eu entón estaba moi detido no
uriha literatura.
gesto de siempre, y saben de la
Cou rel. Sempre no Courer, co Cou- .
_Dase o áiso de qüe eu tiña !ido
tierra suya prometida, cuando
rel· e só de vez en cando viña ás
a poesia de gran númer:o de pavos
oyero·n los nombres, que nosotros
cidades, a Lugo e á Coruña. Antes,
do mundo, con maior ou menor
sin ·cuidado les pusimos, y que
polo 1952, cando fixen o servício
amplitude. Tiña lido poesías me$ahora les vamos repitiendo a cada
milita r, pedin vir para Santiago.
mo exótic_
as antes de fer ·poesía _ mirada".
Aqui habia unha gran peña literágalega porque non sabia que exisria no Café Español, na rua do Vitia poesía galega. lso dache unha
lar: a ela acudi.an Carlos Ma$ide,
idea da cál era a situación. N·ós podon Ramón Otero -Pedrayo, Radíamos chegar á Universidade .sen
món Piñeiro, Domingb ·García Sasaber isto, ·tamén sen saber riada
bell, Río ·Barja, Ramón Lugrís, etc.
. da ex istén cia do galeguismo. Tiña
E tamén Manuel Maria e máis eu
que haber un enorme clima de que ba)xábamos do cuartel de San
medo para que nada disto se nos
Gaetano. Rematada a hora da
traslucise a nós. ·
.,
peña íame para o estúdio de CarAsi que eµ antes tiña escrit o' en
los Maside que estaba na casa de
<;:astellano. Eu empecei a escreber
enfrente e . ali seguíamos falando
tarde, aos dazaoito anos, mais só
até as 8 da tarde, ou .ben saíamos
foi até os vinte anos qUe empecei
a dar un'ha volta á Ferradura. Maa escreber' xa non como escrebe
side foi ·o -home que máis me irri- ·
calquer rapaz que o fai senón
presionou na miña rnocedade.
corno o fa r-ia alguén que .parece
Lago de empezar a escreber '!Os
· que se vai entregará poesía como
Eidos" tamén intimei moito con
único acto verdadeiro da sua vida,
~amán Piñeiro. A ditadura uníacomo único acto t otal.
nos a todos.
· E despois, aos vintedous anos,
Franco Grande conta no. seu recando ao encontrarme aqui coa
cente libro "Os anos escuros~' que
peña do Café Español paso definia primeira conferéncia que el est ivamente a escreber en galega.
coitou en galego fora a voste-de,.
Ernpecei a 'escreber en galega no
naquel ciclo sobre poesia galega ·
Courel, nun permiso no ano 52.
celebrado no Círculo Mercantil no
Volvia para a casa dun campo e diano 1957 ... ?
··
xen "vou escrebe r.'. '. non pensando ·
en escreber un poema, porqu e eu
Non foi tmhá conferéncia. Foi un ·
daquela estaba escrebendo poesia
recital cunhas palabras prévias.
de varigar.da a tal. .. E dixen, "vou
Era a primeira vez que se .falaba
escreber unha cancián para ser
·en galega ' nuli acto público en
cantada"... Ben, boa foi!, que
Compostela e todos no.s demos
aqueta canción desencadeourne e
canta e habia u'nha tensión · a.uro~
. despois durante tr-inta di as ou
ral. Estaban todos os galegusitas
máis cada día esc rebia un poema,
da peña -menos 'don Ramón que
un poema en galega. E -xa todos
se fara a Trasalba e mandara unaqueles poemas entraron en .:'os
has palabras-. Estaba tamén
Eidos". Toda esa obra ent rou diBoúza Brey e o pintor Urbano Lurectamente en "Os Eidos", de golgrís e os 10 ou 1'5 estudantes galepe. E dábame ;:¡ sensación de que
guistas no Círculo Mercantil, entre mós dictaban, de· q!:J e eses poe-.
eles Mé.ndez . Ferrin que teria 19
mas estaban feitos. As veces, non
anos. E o alcalde de Santiago, Ra- · oostante, habia no poema u.n ha ·
món Otero Anlle, e Borobó, o dizona que quizá non respondia ao
rector de "La Noche".
que eu queria, á expresión . como
Recordo que era un recital de
' eu quería. E eu sabia, infalibel- .
poesía trovadoresca medieval gamente, que ~xistia a palabra xusta ·
lega-portuguesa e que.no meio do
para aquel sítio. Igual tiña .que esacto saltaron os aplausos ao reciperar 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 anos e ás
tar ·a cantiga de San Simón, de
·veces pasaron 15 ou 16 anos e,
Mendiño. Era un gran fervor o reiefectivament e, habia unha palabra
nante. Entón todos os que sentiaque encaixaba · ali exactamente,
mos a emoción e o deber de Gali que non a encontraba no morñenza estábamos moi unidos. Era
.to de ser escrita.
algo relixioso. Inda os que non o
·
sentian respeitábannos.
_ lsó dábame a impresión de receber, un ditado. Quizá polo que teSemella como se "Os Eidos~'
ñeri "Os Eidos" de ... si, son per.constituisen unha espécie de pro- .
soais, mais teñen algo de obra
cura do ser, da autenticidade exisdun pavo, de texto previamente
tencial, através da natureza. Perelaborado· pala experiéncia integúntome se o coñecimento de
rior de todo Un pavo. E moitas ve- ·
Heidegger polo grupo de Lugo ten
ces tamén escrebia seguindo un
relación con isto ...
sonido, é como se eu a emoción a
Unha vez escritos c;>s primeiros
tivese musical e,- re~lmente, lfle.
poemas dos ~idos, asi como a me- - dedicara con palab ra· a ir reproautade do libro, é cando entrei en
cindo aquela emoción. A ir repro-·
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Eu. vifia deste tipo de poesía,
·avanzada na expresión, e de repente pásome, ·de golpe, ·a unha
forma ·de expresión PORular. Porque, Claro, como no galega só tiña .
como · experiéncia, como mostra ·
anterior, a canción popu lr, que eu
conocia desde nena do Courel. .. a
canción popular' e o estilo da fala
era o que. me inf~rmában. ·
A cultura galega ten tradicionalmente unha particular visión da
natureza. uos Eidos" constituen
un dos·cimos desa experiéncia da
natureza própria'da nosa cultura ...
. A _Poesia de vangarda xa prescinqrra dun excesivo son. En "Os
Eidos" para "dar" a .natureza habia ' que botar man, por exemplo
do ~in:i~C?lis~o fónico . Porque er~
mor drfrcrl d1cer o que quería dicer
-tantas veces teño rachado poe· ma~-, non h?bia que dicilo, en
real1dade, hab1a que suxerilo nomeando cousas e que, asi, saise a
canció~. O poema estache golpeando desde moitos sítios e ti
procuras o son...
·
O importante de "Os Eidos" -e
quizá o único que non é "espontá neo" neles- é seguir o fio conductor, non deixéilo apartar da natureza, mé!ntela sempre no centro
puro-. Non sairse da pura exten·
sión da natureza .
_ A experiéncia da natureza en
"Os Eidos" é cuasi relixiosa. As
contínuas enumeracións son, en
realidade, invocacións. Vóstede
ten feito unha distinción entre o
sentido da terra e o sentido 'da
paisaxe, entr.e un sentido que ten
un carácter cercano ao do relixioso e un sentido máis cultural,
máis externo.
Exactamente. Porque, claro, Terra para entregarse esixe unha
longa cor:wivéncia e a paisaxe ...
poetas que nen a terra coñecen de
visita teñen escrito aceitabelmente
so-bre ela. Dáda a natural ensoñación que a natureza provoca sobre
o home, e mesmo o próprio mito
da natureza, provocan a atención
sobre ela e o desexo de escreber
saber sobre ela. Mais outra causa
é _unha experiéncia directa, profunda e apaixonada, unha continuada · experéncia íntima coa Terra. Outra causa é a experiéncia de
quen espera da Terra a máis grande e últim a palabra e espera até
un límite como eu xa non espero
hoxe.
Eu non escreberia "Os Eidos" se
' eu non esperase que a terra mo
podia dicer todo . Eu esperaba dél a
toda comunicación, , unha causa, .
un lugar, un eido, un ámbito de
estáncia. "Os Eido's" nomean o
mundo e, ao nomealo, convócano,
convócano e acude. lnvócalo e
acude, ti non notas?, "o lobo, os
olios, o lombo do lobo". Quer dicer: está ahí oi animal, mesmo em .
movimento, os ollas eh movimen to ...
O . simbolismo fónico colabora
con ·i sto ...
Si, · porque o poema .acércase a
tentas. E unha obra misteriosa. O
mistério · fónico está falando co
mistério da emoción aquela. Eu
era moi estricto co que queria dicer. Ainda . que tivese vagueda.de
era nioi escrito. Eu sabia cál era a
·emoción . e nunca .. mé apartaba
dela : Eu non deixaba irse a pala, bra. A palabra vai até onde di verdade. A palabra npn a deixo irse
de seu. Detéñoá xusiamente ond~
acaba a miña experiéncia.
Por.todas parte~ está a :natureza
como mistério ..• ·
·
O siléncio. Sobretodo ese silénpoema. lso é ver'- .
.i:;io que rodea
<Jaqe. H_
ai un respeito' ante aquilo.
E como se a natureza estivese aí.
E o que .comunica é siléncio, realmente. Un siléncio interpretábel.
Non puro siléncio senón un siléncio que s~ pode interpretar se se
tera _µnha grande carga ' de ~mor.
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voz, pero predominantemente ña
fala, como materializábel. Igual
agora · estamos facendo un ademán dun tipo ·de hai trescentos
anos, que pasou ao seu fillo, ao
seu neto que chegou a nós ... quén
Dios, por moi carente de emoción
relixiosa sexa, quén é tan descastado que non sinta respeito ant~ a
heréncia profunda! Por iso que o
nacionalismo é a relixión dos
.ateos.

i..

Don . Ramón Otero Pedrayo non
ia descamiñado cando escrebeu
'~Novoneyra soubo·botar sobre os
ombreiros da mai Galiza uo velo
inconsutil de imortalidade" ...

i'a,

lso é o que pasa. Aí é onde seguen vivos os mortos. Na fala e no
resto. Cando xa .tanto desapare- ~
ceu. E nos "Eidos" hai conexión
con isto através da natureza. N·o
pasado o home vivia en comunicación coa · natureza, longamente,
e "Os Eidos" rememoran . ese pa..._
sado profundo.
Claro. Todo isto é vago. E é inútil. Toda esta poesia é inútil. Mais
se ten algunha utilidade é esta: recuperar . a identidade galega. O
que ún anc;la .buceando nas cousas
son emocións xa sentidas por·
rnoitos homes deste pavo. É un
·encontro de 'identidade. A procura
·da identidade dun pavo cando ainda é recuperábel.
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"Os Eidos" tratan tamén de dar
conta · dese tipo de experiéncia
que non pode enunciarse· sen de- _,.,
mérito dela... -
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Esa é u nha das causas· do idio>
ma. O idioma nuna é perfeito. Ao
sentir o siléncio- perde o nome, "O
aire ten un ha c-0usa· que se perde
si ún a canta" ... Son experiéncias
vagas, dunha pura vaguedade,
realmente.
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Intentaban, asimesmo, s·er unha
,
poesia de acento popular.
Eu viña do terreo das vangardas
·e o lema que me propuxen cando
empecei a-. escreber "Os Eidos" '
foi: "Escrebe como se nada estivese ·escrito". Os vangardist as dician·: "Nunca ·escrebas corno xa
está escrito" e, claro, isto último
mutilou moitas obras literárias, fíxoas esqYemáticas,- fíxoas perder
tota lidade. Pero, se o que no
home é inovación, é mínimo!, a
zona de diferéncia mesmo dun
gran xénio, como Rosa lia .ou Sha. kespeares, a respeito da zona coniu n cos homes do seu tempo é
moi restrinxida!, Ouer d icer: non
ha i que avergoñarse de ter unha '.
ampla zona comun cos homes.
Non hai que fuxir, na tua obra literária, desa zona comun. Escrebe
comó s·e nada . estivese .escrito ·
para poder dar a comunicación da
totalidade, dos intres, das emocións, escribe ind o por todo.
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bébete, "lngrave de ensaño /ten- · · unha rara tensión e é c:jue aquela
me a tarde no colo/ .e só pouso os · comunicación do siléncio é clave
para poder seguir vivindo, quer diollos.;." A ensoñación da natureza
cer, para poder l!'eguir sosténdose.
pode· ser tal que xa nen fincas flª
Era n·e~esária a comunicación coa
terra, levitas . • isto dá unha idea
Terra. E o que lle d~ tensión ao li moi clara do que a emoció.n nos
Eidos. Asi estaba eu cando esci-e-,.. bro: Hai un· poema _qu~ di "Eu ás
-bia "Os " Efdo~. Tiña unha gran · veces quédome sin nada. Afonda
o que .teño I na door do que me
sensación de acollimento por. par.falla. /Sin Deus ó que·erguer prete da terra. Uhha emoción .case
gos / acóllome · á tua ollada ... /" É
mística ás ·veces, "Eu · sein o que
un poerria de amor pero tamén
oio /no soüto soio /e non sein I o
vale para a natureza.
·Este~saber entrar en comunicaque sein" O sentimento da natufeción co~ natureza suxire aquel
za é inefáoel, rnoi iriefábel. O siSe acaso é un libro relixioso por
"estado de.aberto" q,u e.falaba tieiléncio perde o seu nome ali. ·
carecer precisamente. de- Deus ...
degger. Aquel pres_tarlle ouvidos á ·
abertura do ser. ·
Non sei quen era que dlcia que ·
Exactamente. Exactamente. Si. ·
a natureza é a pegada da man de .
Por qué é un l[.bro relixioso? PorDeus.' ..
Si'mplesmente exporse. Mais un
.que o_ sagrado, xa. noR digamos o
exporse emocionado, esperando
E·
relixioso, o sagrado é o máis procomunicación. A natureza é tan
u non quero dicer tanto pbrfundo. As capas máis profundas
vária, tan profunda, tan poderosa,
que, ao mesmo tempo, estaba na
do teu recordo. As capas que resd
natureza sen_ Deus. Quizá ela su. t~n tre!llen a,...
:.....
plan-tábao; Talvez por .estar sen
ponden ás primeiras : miradas, ~s
olladas de neno. 0 -· que está pri· A natureza no_CoureJ...
Deus pedíalle sustentación á natu- .
réza .. , Un ha sustentación segúra, ·. meiro sedimentado. iso é o máis
. ... é pode'rosa. A preséncia domi: ·: cornfrabel, algo certo en que fincar. _ sagrado-_ e o máis proft,mdo. E nos
nante é a natureza no Courel . .Ten ··· Segt1ramente isto é o que lle dá
Eidos vaise a por esas primeiras
- un ha forza .sorbedora. ó C0ürel · tensión ao libro. Nótase - no libró
capas de memória, ·:~. profundas
Sé se pos'úe ese amor pode cóntinuar o síléncio. Hai un poema que
di: "Salgueiro de tara irada 1,xa
non son aquela . ollada
A ollada· vai / mais non leva nin ·
trai"'. Ou sexa: ao. non ser unha
ollada carre·gada de ensoñación,.
volve tamén vacia. Agora v9lta co
teu si,m ples silénci_o e antes voltaba co teu total siléncio, coa-fondura do teu siléncio.
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medicións do mundo, a por es·as
ojladas de cativo· tan tremendas,
tari desprovistas de ·intención e de
nada. Que van a polo niundo.
Como o pasado profundo tamén
ven do teu povo. Por iso · a emoción nacionalistá é tan grande, é
tan sagrada. Porque a emoeión
nacionalista está ligada ao pasado
remoto do teu povo. Todo o que
lle pasou ao meu povo pasdume
a min. Ese resto que_quedou· do
teu pavo... que quedou na fala
precisamente. Os homes. morrerori, esquecetT!OS os abós pasados
alguns anos, pasados moitos case
esquecemos o acento da voz dos
nosos pais. Mais -todo iso quedou
depositado na fala. Por iso o idioma, a fala é tan terríbel. .. é o único .
sítio onde seguen vivos os antepasados. O idioma é o depositário
do pasado profundo. E esta é outra emoción · relixiosa, é sagrada.
Por iso non son doados de des.montar os naC:ionalismos. E todo
o que queda. Todo o que non -naufragou do· pasado. E queda en to.dos nós, nos ade.máns, no tono de
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Eu estaba cantando unha te·rra e
o sentimento da terra é inefáb'el e
senón te vales do idioma producido por aquela. mesma terra, do
idioma que con ela mesma conviviu ... é esencial. O sentimento da
terra é bastante inefábel: quédache unha emoción musical, · UR
golpe' . de siléncio, quédache un
sorbo de estatismo, algo de levitación. Era esencial cantar a terra co
seu próprio idioma. As palabras
necesitan séculas e milénios. Non
poden facers¡;i nun laboratório por.
li~guistas. O galego son todos os·
dialectos do galego. Non hai ' outro
galega. E ainda hai moita expresión' popular por recuperar.

•v

"Os Eidos" son unha poesia ascética, unha poesia que se depura
para chegar ao esencial.
Si, claro. Eu queria chegar ás
causas dun_só golpe. Un golpe directo. A forza da intensidade. E ~
.dun tirón. Que a emoción dun instante no_n se perdese por nada colateral. E como tirar unha flecha:
hai que tensar, colocar - o arco 1 -"'
pero ti o que recolles é o mamen:
to da incisión ...
Un ·dos sentimentos básicos de
"Os Eidosn é o desamparo.
'Dise, "Poden ·inseguranza e desamparo ... " Dominan. O estado do
home domínano a inseguranza e.
. o desamparo. Aparecen en "-Os Ei- ·
dos" e tamén nas elex-ias. Están
e·s critos simultaneamente. /E_un '.\
sentimento que t~mos _sempre perene. O desamparo. E- un sentimento que teño ainda hoxe ...

Texto: ANTON BAAMONOE
.

Fotos: CHUS GARCIA
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"Ascón, Soludón'.', é ün berro
que ·cada dia se . est-a a escoitar con máis forza nas ruas gal_egas. Os ·obreiros dista empresa, cansos de .promesas, de es-·
perar solucións, decididiron reclamar na rua un posto de traballo. Para iles a "solución Santodomingo", · poi a ql.ie ista em7
presa se faria cargo das fact9rias de ASCON, non é nengunha solución viábel. Segundo o
Comité de Empresa ó benefício seria só para Santodomingo "xa que cambiaria .unhas
instalacións ·vellas . por unhas
novas, poderia coller a xente
que lle eonviñera, e ainda . lle
darían cartos. En _cámbio para
os traballadores todo seguiría
igual: estaríamos na rua, sen
traballos e sen cartos~'.
Diante dista situación acordaron en asamblea levar todas
as semanas diversas accións
reivindicativas para urxir unha
saída a unha situación que se
fai insosteníbel.A primeira acción tivo lugar
o dja 12: á queima de dous
vagóns de RENFE, situados
nas imediacións da estación de
.
Vigo.
O dia 17, en médio dun gran
desplegue policial, intentaron
pecharse na delegación da Conselleria de Traballo en Vigo.
Como. resultado r:existáronse
catro detidos. Tamén ese dia
unha delegación desplazouse a
Santiago para protestar diante'
do Parlamento autonómico, en
sesión constitutiva. Ali increpa- 1'.'0n aos parlamentários, sobretodo aos,socialistas, pero a sua
protesta non pasou de aí, ainda
que o que tiveran previsto nun
primeiro momento fora desplazarse todos até __Compostela,
desistindo logo ao "ter medo a
non cheg'ar a tempo"~ en .palabras d.os tra~alladores.
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·Unha interpretaciónSoCiolóxica das. ·eleició-ns
.RAMON MUÑIZ
:ara e'n tender os resultadós das
P
.eleicións· ao Parlamento Galego do pasado 24 N, asi como can-

{

tas se celebren, é necesário ter.
sempre presente que no sistema
·capitalista , ª!? eleición~ teñen
· como principal obxectó o de reforzar dito sistema e polo tanto
gañan sempre os partidos que
asum.en ese papel. . ·
.
Desde o século XIX o sistema
implantado pola burguesia foi
madurando cada vez mais e as teses
·e struturais-funciolnalistas
que evadian as contradicións de clase ·existentes e situábannas na
categoria de patoloxias, mentres
falaban dunha "sociedade con--sensuada ", de ron paso ao fu ncional ismo actual que admite a ,peri. gosidade que para o sistema ten
a loita de clases e por conseguinte trata de neutralizala mediante
mecanismos que foron depurándose e sofisticándose ao longo do
tempo.
·
.
Hoxe en dia nas sociedades capitalistas p esquema político simplifícase bastante debido a toda
unha série de factores tais como
os avances científico-técnicos, o
meirande control do poder, o incremento dos mass-media, etc.,·
reducíndose a dous partidos políticos principais e con alternánticas periódicas no poder que obedecendo a distintas expresións de
clase teñen como función evitar 'o
conflito social que poña en entredito o próprio sistema, actuando como "válvulas de seguridade"
contra calquer veleidade fascista
ou ditatorial, ou contra calquer /
movimento revolucionario. Así,
un preséntase de "direitas" representante da clase burguesa e
outro · de "esquerdas" representante da clase traballadora , pero
ambos · aceitantes e defensores
do sistema "democrático-burgués" imperante.
Tras destes, aparecen toda
unha série de apéndices e subrogacións que, mentres aceiten o
sistema, este déixaos xogar o
xogo libremente ·pudenqo dárse
cámbios e variacións de partidos
e líderes no poder, pero o esque·ma rematará sendo o mesmo que
o descrito.
Tras destes, aparecen toda
unha série de apéndices e subrogacións que, mentres aceiten .o
sistema, este déixaos xogar o
xogo libremente pudendo darse
cámbios e variacións de partidos
e líderes no poder, pero o esquema rematará sendo o mesmo que
o descrito.
.
O problema xurde cando a dialéctica social xera grupos antisistema, quer dicer grupos cuxo obxecto é o de cambiar a orde capi talista dominante por outra con trária . Entón o sistem adeféndese
utilizando os mecanismos adecuados e propprcionais
perigo
co que se enfrenta. Evidentementé, nunca pode consentir que un
grupo antisis~ema poda gañar as
eleicións nen ser, incluso, posíbel
alternancia no poder. Os rneios
para evitalo son de sob ra coñecidos, desde o próprip contr~I do
'poder co qué iso representa~ control educativo,_ lexislativo, administrativo, dos meios de comuni- _
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Fora· o 25 de Novembro dQ ·84
a data de inauguramento . do
Mu-seu do Humm; cincuenta e.
duas Qbras de autores gale"
gos, novos na maíoria dos. easos, · co compro.miso. d~ -ser
editado un catálogo don- fu.n- .
dos. Na 2ª Xornada 'foi apresehtado o catálogo do Museu
con prólogos de Francisco Pillado, ·Fe.l ipe Senén, R'amón Pi- ñeiro e Clódio' González. Nel figuran só os humoristas gráfic'os, o xénero máis .empregado, se ben a dinámica iniciada ~
en Fene pretende ampliár as
pos-ibilidades a-outr-Qs carnpos
do humorismo, bai~o o qitério de ser un Museu. vivo, fo- .
mentando todas as ¡'técnicas"
posíbeis. como o !iterário~ con.:.
tos de tradición oral,, teatro, .
cine; fotográfico, regu eifas .. .
· O Director do Museu, Xaquin Marín,_ven desenrolando
un traballo intenso na promo- ·

condición para adquirir unha imcon algunha_ afirmación sobre
portáricia cuantitativa que lle per:· que ao sistema interésalle máis'
r'nitise dar un salto cualitativo. O_
ter a·o .BNG "dentro" (de institusistema sabíao e no-A podia .concións co.mo o Parlamento, entén- ·
sentir isto de riengún xeito. A nindese) que "fóra", poi a posíbel raguén se lle escapou que o lanzadicalización que poderia adquirir
. mento de EG foi toda unha operaaté, incluso, deixarse entrever
ción de marqueting -eleitoral ·inialusións á violéncia armada . ·seciada moito antes da campaña
gundo esta visión o BNG tamén
propria mente · dita e onde os
cumpriria o seu papel funcional,
meios de comunicación xogaron
integrador no - sistema. A miña
un papel fundament~I. Camiloopinión é· que un grupúsculo por
Nogueira de· ser o único parla- . .: ·
moi radical que sexa e por moita
mentá.rio dunha formación polítivioléncia armada que pratiqµe
. ca débil en militáncia e mais débil
deixa de ter impo~áncia deséle a
ainda en capacidade movilizadoperspectiva do cámbio social, .da
ra, de escasa introdución social e
transformación das estruc_turas,
· menor airida instituciona l, descoainda que a teña a niveis i ndiviñecida no mundo rural e con pouduais, quer dicer, pasa de ser un
cos votantes, pasou a ser o 3° poproblema político a conve rt erse
lítico mais coñeci~o de toda Galinun problem~ . mera.mente poliza despois de Fernáridez Albor e
cial. Por isa o medo está na introGonzález Laxe . Apenas houbo dia
dución social pun grupo antisist ea partir do ·mes de Agosto qu~ a _
ma como o BNG,_ na .amplitud.~ ·:
r.prensa- de r:naior-tirada de Gali.za
que podan- acadar as .suas pro-·
.tema, o BNG, en canto que defennon falase dé -C¡;imilo No'gi.teira e
po_stas. Da.í toda a campan-a .nega- .
cación, da economia, etc. até a rede a soberirnia nacional e unha
qun xeitó moi positiv o. O político
tiyá que a·sistema _VS!n levand_d'·en
. presión pura e_simples se chegademocrácia popular con_tradicinmáis activo e dinámico do Pa rla- ,
contra del, criand.o unha :fmaxe
se o caso .
·
do de cheg · a constitución espamento, nacionalista pero m oderadistorsionada, oscurantista, dogPero ·se ben i~ o "establish.
ñola
que
consagra
a
dependéncia
do e aberto a todos, foi .a imaxe ·
mática, sectária, violenta, afonment" através de todo o seu pogalega
e
o
capitalismo
como
orde
introduciaa
polos mass:-média no
dando nos seus defeitos e erros
der, consegue exercer unha maeconómica e s9cial. Un partido ,
, eleitorado. "Diario 16" e "El País"
e ignorando as suas virtudes e
nipulación masiva sobre a sociefuncional EG-PSG, utilizado polo .
dedicábanlle eloxioso!? artigos.
ace'rtos·, c·ando non, como facian
dade criando unha uniformidade
sistema para contrarrestar ao .anCouselo -no "Farp de Vigo" facíá
os '. prirneiros funcionalistas, alu cultural, para o que os meio$ 'de
terior e polo _tanto como instru · un ha dramática · chamada ·ao
dindo a unha posíbel patoloxia
comu:iicación cumpren un pape¡I ·
mento de integración socia l de
pavo de Vigo para votar a Camilo
colectiva. Xa na aprópria conten-esencial, chegando, aquela·, a vosectores potencialmerate disfunNogueira. Fotos deste líder -con da eleitora l; usando como leitta r o que o sistema quér que · se
·cionais.
perfeitas aptitudes p'ara _xogar o
motiv a xura da constituci ón, lanvote, o que non pode elim inar por
- Por último Ún partido .comunisxogo, xusto é recoñecelo- eran
zando a mensaxe da inutilidade
decreto · son todas as contra dita, por naturaleza anti.sist ema
publicadas. polos xornais xa rede votat ao BNG pasto que non
cións que unha sociedade de cla pero que, pre'Cisam ente co ntra
partindo propaganda nun mercaia-ir ..ao Parlamento. Evidentemen- ·
ses xera ou que uns povos oprin;;itura, consens_ua a co n~titución
do ou falando cos traballadores
te o BNG cops seus exíguos
midos manifestan e polo tnato
nunha fábrica. Rodas de prensa,
me ios, víase na imposibilidade de
ten que reco ñecer a estes grupos - reconyerténdose nun grupo aceicomunicados e decl-aracións suas
contrarrestar dita mensaxe. Por
antisistema com o o tal ón deAqui- · . tante do sist ema e pol o tanto
:competidor na representación da
'eran atendidas pontualmente e
isa dixen nun princípio que depeles da idílica "sociedade consen " esquerda" co PSOE, pero en in_magnificadas polos meios de coria darse cun canto nos dentes
suada" · que- non é outra cou sa
fe
rioridade
de
co
ndición
s
diante
municación. Todo isto situou a
cos res ultados que sacou, que se, ·
que unha socieda de alienada e
da
meirand
e
cr
edibilidade·,
rrl'aioCamilo Nogueira· case en equivaefe ctivamente, pode melloralos,
er:mprender, · contra· deles, unha
res
meios
e
máis
apoio
deste
por
léncia cos . líderes dos partidos
ta mén estarán sempre moi limitaloita sen trégoa co obxeéto. de
parte do mesmo sistema, pasan maioritários. Consecuéncia: 70
dos, por unha banda -porque o ·
er-radicalos. Par-a iso, e · adema is
.mil votos e 3 deputados, o sistepróprio s,istema fará todo o necedos mecanismos anteditos, ut iliza - do a ser o PC un m ero apéndice_
da represe ntación m aióritária da
ma conseguiu o seu obxectivo.
sário para que así sexa debido a
aos seus contrários, . quer dicer
Pero como partido subrogábel
qu e se trata dun grupo que cuesimplanta oü poténcia grupos fun~ · "esquerda" no Estado (neste_
caso con moi pouc_
as posibilidaque é, estará moiu condicionado
tiona os seus· propios fundamencionais cuxo obxecto é o de Aeu 1des- ao m enos a médid praza- ·
·na sua evolución pola utilidade
tos e por. outra banda porque as
tralizar aos disfuncionais desde
de facer variar a situación apesar _· eleicións burguesas teñen -as
ao sistema, invalida calquer posiunha aparente similitude de con de que o sistema, como aceitante
bi lidade de "unidade do nacionasuas leis -ben coñecidas polos
tidos pero dunha pr_
ática de intedel, pode non ser belixerante con
lismo" que non po uca xeRte, com
public istas- que os grupos antigración no sistem_a dos colectivos
el no- xogo político-e leitoral) ou a . , sistema, fieis a si mesmos, tra nsmoi boa intención pero partindo
"desviados", intentado facer i negrupusculiz:áción eri _Ga liza, signide consideracións mecanic istas e
greden e polo tanto sitúanse en
cesários soCialmente aque'les -gru -_·
descontextualizadas, desexa, baclara í.nferioridade de condicións
pos políticos antisistema. Desde a · ficando que, aquí aq m enos, é totalmente ine·c·e sário .socialmente
seándose nunha hipotét ica suma
di ante dos que as acat an.
perspectiva da esquerda é o papara
o
sistema
.
.
Segundo
o
plan
de votos de ambos grupos que os
pel que historicam~nte cump riu
texarñento exposto extraemos as
paria con me llares -resultados. Na
cgunda.- E norma l _
q·ue os
social-democrácia frente aos par_
se'guintes
conclµsións
cinxíndoprática
rion fu ncionaria asi, pormiv -litantes de EG-PSG estexan
tidos comunistas ou o nacio.nallsnos exclusivamente ao campo
que o medre de EG está precisa- contentns ca incremento de \fOtos
mo "moderado" frente ao nacio, "nacionalista _de esquerda".
mente en función do q1:1e b BNG
e deputados, pero independente- nalismo "ré!_dical"-.
rimeira.-E lóxico que o BNG
representa e o enlace con el seria
mente deles e dos das orixes
estexa descontento- cos resulo suicídio eleitoral de EG porque
o caso do Estado a Español
dese partido, EG, como grupo
e11 xeral e no galega en con- ·
tados obtidos, non obstantE:l de- - funcional que é, será potenciada
o sistema non llo p~rmitira (quen
beria darse cun canto nos dentes
· non lembra aquel "edito rial" de
creto reprodúcese o esquema sina medida qu-e ao sistema lle in =
"La Voz de Galicia" cando o PSG
nalado:
por conseguir algo máis de 51 mi l
tere~e. , Nestes momentos cumvotos e un deputado (é de facer
Dunh~ banda- dous partidos
se aliou co BNPG cuxos .titu lares '
pi"iu ·n papel de ne.utrali¡¡;ar ao
- notar a arbitrariedade do metodo
maioritários, un representante da
.rezaban "O suicídiÜ de> RSG"?), se
_BNG, ornanizacián que se movia .
_no reparto dos esc'añbs, de ta l
"direita:' (CP) e outro da "esquerna h i pótes~. de conseguir ser a • - isa ocorrese veríamos . como Ca' xeito que CP 'ten 1 deputado por
da" (PSOE), un apéndice da direimflo Nogueira, éte ser un político
ún ica opción de esquerda e nacada 15 mil vofos, e.$ 0E 1 depu- -: - - cidnalista,.,con representación par- ,
ta (CG) que _d ebido ás característialto, guapo, .elega nte, activo e intado por cada · 15 mik vo_tosJ -CG ·1 --- Jg;_mentah a 'a.ebido a~ s!_tuació._n ' estelixente pa$aria a co nverterse en
cas próptias que reviste a evolu d_eputádo , ¡;>ór- caqa 14 tl'li l"votos,
enano, ·décj-épitd,. hortera,. inestáción política española e galega,
'peCié!Í na que se atopa.ba o PCG e
~G - PSG 1 diput(:!clo po~ cada 23
ainda non consoli9ada partida-ria-.
· a ·unha EG ·con ·poucos ,_ votos _.e.-, " bel e medi_ocr_e , .Asi . é ·a vida'; ou
- mil votos, meDtres ·qu~_ o BNG ne.. ~mellar dit0 asi é o sist_em a,. n_b que
mente sobretodo no campo da di- n:le·nos actividade.· Se isto acorría,
· se desenvolve a nasa vida.
- cesitou para obter 1 Oiputado, 52
reita, e polo libre xogo polí~ i co : ..
b BNG convertíase no ponto : de
Esté artigo -. nori ' pretende ·ser
mi l votos) que sumado ~ aos cqneleitoral que o sistema permite
referéncia exclusivo pa·r~f mo-jtas
aos partidos · que o reafirma n,
cellos que contro la ·ou nos que
outr-a cousa .que, un ha aportación·
persoas e colectivos proclives á
está_ presente e. aos~- sinditatos e
pode nun futurcr.iacer varia r sisociolóxica máis para unha-.maior
disfundonalidade, reafirmada
tuación, pero s.exa o· p;;irtido ql,le · - ~so c iacións que· ¡:;iotén<>fa,"·impe. éomprelisión dos procesos políti. ao s :s-eu:s ·.part'idários, eliminariasexa, ·a tendéncia bipartidista ca , ' den . a sua · gfüpusi;:ulización e -o
co-eleitorais n'éfnosa.Terra. Agbo·ao merios~ por algun tempo- calesquema "direita". versus _"es-ghetto comq_sen dúbida quereria
ra serán os políticos os que terán
quer competénci·a no -campo do
.o sistema ao ·resultarlle inecesáquerda" é,a que priva.
,
'que sacar as _conclusión~ · políti· .na:cionalismo de esquerda, . ou
·
rio socialme'n.te. Non .cc;rnctirdo
Doutra banda \.Jn grupo antis~~- "
seca .- colocaríase en :inmellorábel ,_ .. cas.
,~
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apar-tado res ultaron gañadores Alberte Ferreiró, colabora:dor de ANT, e Moisés Feman-- dez· Formoso. O xurado acor:· ,•
._,:•" .'
.....i .. ' <dou conc.eder o Ptémio Espe·cial Curuxa de Humor' e lsaa·c
Díaz Pardo "polo:·c;:testacado labor do desenroló ·do humori's· ción .do humorismo e do .Mu:.
titu lada Os Humoristas e a Reseu" e "Cu~1.,1xa do humor".
seu, . recollendo traballos
conversión, dado ·q'ue é Fene a
. No Xantar de agasallo esti- ·
mo galega".
clásicos galegas, estabelecenbas·e loxística de Astano onde
ve.ron gran parte dos colaboraAinda restaba a actuación
do coñecido ·humorista popu- . __
do contacto con experién,cias
se padece a recoliv.ersión tiña
dores do Museu, Xesus Camlar "O Xestal" . quen ia pechar
similares en - todo o mundo, : que ser ese o tema centra '!, Ripos fumético, Pepe Carreiro ·
conseguindo para Gal iza un
vera Arnoso, alcald'e ·h ado na.trabado; Marín .1-ince, Siro cal- ,· -as 2ª Xornadas do Humor. . O hun::ior como parte funda~
fundó d~nom-inado "·Os espa- ·', lista deixouno ben clarp "apecad.o, Xo~e ·Lo is deputado,- Otí, ·
ñois''. con · obras de Chumy · · sarde non ser no _nosó caneeFre1re; Srlvar; con Eyré de A
mental da nosa . cultu ra ·difeChúmez, Mingote, Mena, Mállo tempo propíció, ao humor,
NOSA TERRA e Mascato de
renciada e_stá a ser apoiado
xinio Ballesta,. Pablo e ·outros.· · - -~non podíamos perder a opor- · "'. C_an S.en Dono.:Todos a pro.d udesde diferentes entidades, a.
Alén diso ~a ten promesas de
tunidade de .. acollermos unha .. c1r para-o Museu entre grolo e · revista Can sen Dono e o Mu~
seu, - iñstalado · en Fene, son
humoristas . portugueses que
das manifes.t~cíons _m'&is vivas
grolo.
.
.
1
mostras importantes dun feito
da riosa cultura ;'. · · '.
.
Na tarde as · actuacións ' de
cederán_ obras para unha sección de humor portugués. ,
A Xo~r:iada do,-1:iasado dia 8
Xico de Cariño. e Maéli_a Muge, ·. cultural de magr:iitude incon ~
testábel. Este periódicó ven
DE ASTANO
estivo carregada de activida·a excelente cantante de Mosendb proba da intensidade
AO "XESTAL"
de,. inauguración da mostra ·"o
v~mbique, deron paso á entreprodutiva dos nasos humorishumor n-á escola,~' , con trab.agi;l dos prémios dos concursos
Ariteriórrnente tora e:d itada - llos de colexiais de toda a-bis- · "O · humor na escala" · e os _ tas.
unha r~v ista, con obra gráfica,
barra, "Novo's fundos do Mu·"Curuxa do humor", neste
A.M.
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Xor·n-ada-s .. do
Humor. ·de F~rie ...:.
de

.~

Pilar _
Garcia ·
~egro
E !icen.ciada en Fi loloxia, Hispánica e Fil.oloxia Galego-pi0rtuguesa . Ten importantes t:~a
ba llos publicados · en moiitlGS
xornais e revistas, pr i1ncipalrilente en "A NOS.ATERRA'
mide colabora asidllláme111te
Asimesmo é lllnlila briilll' ant!e
·conferenciante. · e~pecial~za
da en temas de 1íngl!Jla e 1~terat ura galegas.
,
Ten publlicados os segúintes
libros: "Problemática das 1íngu·as · sen normalizar. Situación do galégo e alternativas"
"Castelao contra a manipula- ,
ción", "33 aproximacións -á
literatura e á língua galega" e
"Rosalia de Castro. Un ha
obra non asumida".
1

1

1

•

ANTON CORDERO

. f1ELLQR·GA11CA .

_.f~ENNADAl
Deritrodo Nada/ galega, colle todo isto
Monumentos, artesanía, festas de inverno... tradición e
bo~ cociña galega.
.
\
Case, case,-poder.iamos dieir que Ga/icia é outra coa
chegada -do inverno.
Viaxandó ·nq Nada/ encontrarás a outra cara de Galicia;
todo'o que non viches no vérán, aparece polo Nad~.

.VlAXAPOR .EtA
É unhq. -niensaxe da DirecdÓn Xeral
de Turismó e Tempo Libre.

lJNTé
DEGAUCIA -

".. ªw ·

. meir
. . o··
G
CULTURAL

A NOSATERRA

.

;

,,,,.

NÜMERO 283

.

Antaviana: Teatro de Fadas e .sen.ores con bigote
.

--

'

.

.

'

mor. - "Divertirse é necsário, di
Jaurne, ainda que iso . non quer
dicer rirse . Pódeste divertir con
Macbeth ainda que non te rias. ·
.se queres levar mensaxes políticas dalgunha tendéncia podes levalos pero antes que nada o teatro ten que divertir. Que .o públi.. co se ahorra é imperdoábel".

"Antaviana", 'a palabra máxica, é a obra que deu a coñecer
'á compáñia de teatro catalana "Dagoll Dagom". Foi repre-

sent.ada re~entemente, , .en período de reposición, na Coruña
-e V,go. Lu,sa Adan e Jaume Mallofré, dous dos actores da
obra, falaron con A NOSA TERRA.
Apesar dos fortes aplausos entre .
os que culminou a última representación de "Antaviana" na.Galiza, Lluisa parec·e que non as
ten todas consigo . Recén limpa
de pinturas pergunta: "Moi risoña a xente de Vigo non é,
non?".
-Influe a atitude da xente?
Jaume.-0 que influie é o
cámbio de público.
Lluisa.-Si, e o outro tamén; .
se a xente ri dache moita máis
marcha, senón desconcértache
. un pouco.
-En "Antaviana", como en
"Glups", hai un gran interés
polo humano, pola .vida coti~ia
na ...
-E a liña que está seguindo
Dagoll Dagom, di Llu.isa .' A
xente que sai na obra é moi cotidiana, ainda que ás veces estexa
levada ao extremo, é xente que
recoñeces de contado e isto ao
publico góstatle.
-En Glups; intervén Jaume,
está máis caricaturizada debido a
que está baseada nos comics de
La:uzier, as maquillaxes están
máis esaxeradas, a escenografia
é chillona, é a estética das bandas deseñadas.

nun xesto que acentua o resábio
que no entrevistador xa deixaran
"Glops" e· a mesma "Antaviana"
a que· inevitablemente asócia a
un certo conservadurismo.
-Cal é o elemento que dá
· continuidade á obra, através das
distintas secuéncias?
-O arlequínr di Lluisa. Pará'
min o fio condutor é qíle a partir
dun personaxe cotidián déixase _correr a fantasía e a história admíteo. Aparece ury· asasino e
logo aparece a conciéncia ,, entón
pasamos a outro plano que xa
non é o real. Isto pasa en todas
as escenas, pensemos no que vai
á compra e lle medra unha plánta:
·
Perguntamos logo polo hu-

Centro Dramático Catalán:
"'Grandes montaxes e pouco
públic'o"- ·
-E ~ difícil mai1ter un grupoprofisional en Catalunya?
-Depende, di Jaume. Qagoll ·
Dagom. ?º igoal que Els Comendiants, Els Joglars, etc. pódense
mantet. Dagoll Dagoni · p9r
exemplo, que chegou a ter duas
compañías _ funcionando, -tivo
que "curralo" moito, ademais de
pedir algun~as subvencións pero
que nori chegan. A Generalitat ·
recuperou a Flot~ts; como viña

de Fráncia, da Comedie, etc .,
como un consagrado, déronlle
un teatro e todos os rneios.-que
quixo, ten unh~ plantilla de ·actores que empezan e que estan a
elevadísiirn;is.
cobrar'\ ..saláriós
..
.
- Pero Flotats, intervén Lluisa, ainda é un caso a perdoaÍ e a
aplaudir porque.~ está facendo
bon ~atro e enche . cada dia. Co
Centro Dramático en cámbio, o
que están buscando é prestíxio e
non teatro, grandes montaxes·,
moi gra~dilocuentes e logo a
-x·ente non vai, non gosta.
Jaume.- Hai moitos actores
que andan daqui para aló obteñen un traballo de tres meses e
logo voltan ao paro e asi van sobrevivendo.
- Os actores en CataluQya sodes cataloparlantes?
·
~Si, di Uuisa, o cohtrário
seria un handicap.
Cando lles ·comentamos a situación daqui, a resposta é clara.

- "Ali non hai eses ·proble- .
-mas, están xa superados".
-Hai escalas de teatro en Catálunya?
__:_Si, contesta Jaume. Hai o
Instituto de Teatro que é da Deputaciqn. Agora a maioria dos
actores novos son formados no
Instituto. E do mellorciño . que
hai.
-:-Coñecedes algo do teatro
galego?
-Non, nen idea, ·respostan a
coro.
Cando ainda resoan no teatro
as notas de Jaume Sisa, quen -xa
tiña colaborado con Dagoll Dagom na "Nit de San Joan'', obra
representada xa na Galiza e sen
que serva de menospréeio para
ninguén, un pensa .que . aqui bó-·
tabse de menos a profisionalidade destes actores, · ainda que
nos importasen ·tres pitos as .
fa das.
M.V.

Da fantasía .á vida cotidiana
Unha das escenas da obra que
recolleu máis exito foi quizá a ·
cea de nadal dunha típica família catalana dos anos 50 que se
ve. interrumpida pola entrada imprevista dun Papá Noel. O -veJídico do resultado fainos pensar
case que estamos mirando polo
buraco dunha pechadura .
En toda a obra de "Antavia·na" , di Jaume, hai personaxes
máis críbeis porque son da reali. dade cotidiana, que poderian ser
o teu viciño ou o teu pai e hai
outros absolutamente fantásticos
como a Fada madriña, Papá
Nóel etc .
.:._De ónde ven a tendéncia a
sacar persona>tes marxinais, la·
dróns, asasinos...
-E que se parte dun material
literário -fala de novo Jaumedun autor catalán que é Pere. cal'derers. Antes de "Antaviana"
· era totalmente descoñecido . Fóronse seleccionando os contos
máis doados de levar a escea. En
Calderers hai desde Iadróns e
asasinos até Papá Noeis, Anxos .
e Fadas Madriñas.
O principa~- mérito e a clave
de "Antaviana" quizá sexa. a capacidade que ten a obra para
compaxinar o aspecto máxico
coas partes máis verídicas, sen
que case nos demos de conta,
sen que sintamos un choque entre cousas.• de princípio, tan di- ·
ferentes . Jaume ·confirma a nosá
apreciación: e sinala de seguido,
sen que sexa a única vez que fai
eita observación ao longo da entrevista, que a'-Obra "en nengun
momento pretende dar unha
mensaxe, n:en influir na xente":-

IV Encontro Internacional
.de L.íngua Galaico-Portuguesa
..
'·

··Coa presenza de destacados professores da alianza e Portugal
celebrous~, en Pontevedra os
passados 6 e 7 de · decembro o
IV . Encontro. Internacional da
língüa galaico-portuguesa.
Segundo os organizadores das
jornadas "constatou-se ·a necesidade de supe,rar a normativa oficial ex,istente . em Galiza que

t

.

atenta contra a unidade estrutural da língua galico-portuguesa,
náo tem em consideragao a· história' documentada e .a etimologia, .assim· como os crit~rios da
romai:iística, deturpando a natureza da língua comum e afastando a variante galega dos sistema
galaico:.luso-brasileiro-africano
de ex,pressao portugl!esa, a que

.

'

.

- , pertence - por direito própri9,
para Q inserir nó ambito do cas- .
teihano" .
.
_~
.
·· Considerou-se tamem "a ·necessidage de .unificar .os critérios
da normativa · padráo comum no
que respeita a linguagem científica e técnica, com intervengao
de organismos .correspondientes
_e de · expertos nas .res¡:>e~tivas

matérias".
Reclamou-se para a variante
galega "o mesmo _státus do que
para ªs outras realiza9es do .sis..tema, portuguesa ·e brasileira, de
· forma· a mánter as característic&s
peculiares de cada urna das tr~s
Falas .cj.a Lingu~ Comum e garantir o seu acceso aos organis- ·
mos internacionais e estudos

univ.ersitários, assim como a necessidade de introduzir de forma
conjunta os estu_dos correspondentes das Literaturas e Culturas
dos Povos da área cornum".
Denunciou-se o uso do "galega macarrónico" nos meios de..
comµnicagao da Galiza. Toman~
do-se tamem acordos sobre matérias ed1,1cativas e de toponímia.

···· o
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Xoaquín Agulla Pizcueta é
escritor e poeta, pertence á
Xestora da Asociación de
Escritores en Língua Galega;
foi ponente nos II Encontros
de Escritores Galegos Cataláns
e Bascos en Donostia ( 1985)
s9bre a Lei de Propiedade
Intelectual e recentemente
xunto con Mª do Carme
Krilckenberg representou á
AELG no III Congreso da
A.e.E.E. no que o tema
monográfico foi a ,devandita
L.P.I.

A nova
lei de
propiedade
intelectual
e o caso
concreto
·de Galiza

trora un ente institucionaÍ da Ge·neralital, encarnegándose de ·con~
· . veníos para traducci<,)ns e . vendas
noutros mercados e· que se ·nós fixésemo-lo propio, permitiría a divulgación. clq nosos libro galega en
Portugal e en Brasi1, entre outros
mesteres, o cal implicaría. fa1at xa
de números.
·.'-l.
Un' labor de promoción do libro :·
nas escalas, cos mesmos autores
en viv0-, de lecturas de textos de
representacións teatrais e recitais
garantizarían unha presenza viv~ .
· dos nasos autores rháis aló dos
trinqujes das .'lib(arías.
Como consecuencia, cando os
escritor.e s, · cotno cole·c~ivo repre- .
s·entado pala AELG, . t1vesen que
· se diri'Jür á X unta, terían un · claro ·
e de{inido· organismo .de~tr:o da
mesma a quen existir realidades e
unhá política lingüística-e ·de i;iifu. sión do . libro decidida, destemida
·
e de futuro.

XAQUIN AGULLA

Proemio
Toda lexislación mundial sobre os
dereitos de autor. está vencellada,
métafóricamente, coa · chamada
"Galáxia Gútemberg~'. 'Non obs.tante, hoxendía os soportes 'dunha ·
obra literaria exceden os 1-indes da
escrita e do prelo; o ciné, o video,
a: ·información en xeral, están di- .
rectamente relacionados coa obra ·
creativa e co au~or.

Papef da AELG (Asociación ne-·
~scritores en Lingua Galega) .
Volvó ós cataláns; eles pretenden
que a súa asociación se drganice
cun carácter totalmente de defensa
dos -dereitos dos seus asociados,
mediante unha asesoría xurídica
especializada, decote atenta a eses
mesmos intereses e ás relacións
cos editores e institucións. Hai
algo que ainda non ~stá sobradamente asumido polos nasos escritores e pola mesma sóciedade, que
pesia non ser un colectivo sindical, si somos un colectivo organizado , ou deberíamolo ser e desa
maneira exercer unha forza sindical cara ·aqueles aspectos relaCÍonados coa obra creativ<1:.

As primeiras Leis Europeas que ·
afectan ·ó Dereito de Autor e que .
aparecen polos séculas XVII e
XVIH, son realmente unha cesión
de privilexios, de Jfllonopolio, que
os estados dan ó editor para á ex- :
plotación das obr.as literarias, en·
detrimento do propio autor.
Hoxendía, e inclúso con · este
Anteproxecto de Leí de Propiedade Intelectual., as cousas non mu~
dan excesivamente, anque haxa
que reooÁecer que se ·9s criterios
impostas palas distintas Asociacións de Escritores do Estado son
tidos en canta, o avantar, anque
cativo, pode supor un beneficio
para os autores; estoume a referic
á obrigatoriedade de contrato en
toda publicación, á ·irrenunéiable
potestade de autoría, ó éontrato
específico para cada clase de reproducción (libro, video, cine , tra- duccións) e non como ven senda
que. o editor dunha obra resérvase
os dereitos de autor para as futuras
reproduccións duh texto que é do
seu fondo ed,itorial como baseamento dun guión cinematográfico.
Que se maritefia o prazo de 80
anos que ata hoxe rexe para que
un ha obra, 'despois de finado o autor, pase a dominio públicq, e qve
neste caso, devenguen un imposto
para a promoción do libro, para as
Asodacións de Escritores o'u para
un fondo -de Seguridaqe Social ,
agora .· que Q escritor vai pas·ar ó
Réxime de 'Autónomos.
_.
Todos estes aspectos, comenta~émo -los máis detidamente cando
sai·a publicado o devandito anteproxecto:

\,

··· O caso concreto de Galicia

prefiro nGn ·dar nomes po.is · que
. acó, neste recanto do Globo , coñecémono.s todos para ben e para
mal e faise innecesario menti¡.los,
pero para semellante argum,enta~
cioón ·direi que neses éasos, -a cul-tura; como inversión nqi:i rentab1e,
desgrava posibl.es triv1,1tos de beneficios de empresas adxuntas, ,e
ponto:
Ns tiradas, arique empezan a ser ~
de .10.000 exempla:res. no caso da :
literatura infantil e no de certos
encu.miados autores, nón Úcede ·
na narrativa, xeralrnente, de 2.500
exen].p. e na po.e sía de 700 exemp.
e no teatro. xa ·nin .quera. falar', agás
dunha colección e dos esforzos da
Escala Dramática Galega cos seus · ,
-Cadernos, ese terreo semella un
errno, o niño do corvo, metafóricamente falando. ·

En Galicia, ata hai moi · pqucos
anos, os autores noveís que comezaban a · publicar nas editoriais,
non firmaban contrato ningún nin ·
te.cebían cadela ningunha por dereito·s de autor; dábanse por ben ·
pagos con tal que- lles editasen as
obras. Hai queh argumenta que algunhas editoriais galegas fixeron
labor patriótico e ata filantrópico,
.

Como 1Iio mellor dos casos, o
tanto' por .eento de dereitos· de, autor eslá _nun 10 ou J.2 % , o lector e
rnercador de laibrós pode. desegui"
da saber das ganancias .dos ñosos
egrexios · escritores . _(descante
amais o 12% de IVA e· teña en
,canta· que se liquidan· só , o 75%
por causa das devoloucións dos h-

breiws·) entón só se nos acorre
unha pregunta, ¿quen -vive do negocio do 1ibro, que xa- o.empeza,a
ser, en cifras de moitos ·ceros á esquerda da coma dos .céntimos? Remato , minimi~ando os 12.re~uízos
que .a Nova Lei pode supor polo
de agora para a nosa ·rt?alidade.

Alternativas para o futuro
·s e hoxe, unha industria ainda en
cern.es, máis con cl'aro futuro de
rentabilidade, oferece poucas expectativas para os nosos escritores,
non por iso nos ternos que durmir
nos loureir<¡>s, pois que moito é o
que pod~mos conseguir .deste mer- .
cado medieval (con ordenadores
por suposto) en canto a dignidade
coas nasas obras e, por. que non, .
. en canto a b.eneficios 'materiais;
porque, señor e,ditor, vostede será
moi filantrópico de peteiro para
afora, moi galegy.ista, pero a · va' :· quiña ·polo que vale .. .
Os .cataláns." que para a praxe da
vida ·son. moi cucos, racionais e
correctos, están a resucitar unha
realidade pasada; o antigo lNSTJTUTO PARA A PROMOCION
- DO UBRO que _seríá, como nÓu-

Unha· organización q1,1e se _ d~ixe
de maniqueismos persoais, que
responda a ideas claras, que pescude' saídas para a problerriática de
difusión da poesía , _do teatro, e
que se adiante a un fenómeno xetal no estado, a política do libro
infantil , baseada exclusivamente
en . traducc1óns de obras en coproducción, porque Hes supón abaratamento de custes ás editaríais, rexeitando de ·cheo a entrada de autore~ galegas nese mund0 lúdico
da nenez. Moitos son os portas
-nos que cumpre pór en orza ·as
· naos e moitos somos os que (ademais dos editores) estamos embarcados nun ¡:iroxecto de futuro no
. que o idioma e a nasa cultura
arnais do fenómeno comercial ten
que q.dacar unha dignidade e unha
presencia enraizada . acó. Nesa
perspectiva hai unha idea, e con
1sto remato, que oebera ser asumida por todos, institucións, editores, escritores e pobo, unha cultu-

ra existe de facto porque existen
partituras, esculturas, cadros,
bailes, libros .... , é dicir, que todos eses colectivos de poder non
teñen xustificación de existir sen
o noso pacente labor, hoxe caricaturizado polo polo tópico do
artista e nún futuro recoñecido
pola obra colectiva consumada e
legada a sociedade; ora ben, un
texto literario é o proqucto xeneroso do traballo persoal coma
ca/quera outro producto, a insp.iraáón non' existiu endexamais
sen as doentes e gratificadoras
horas sobre os folios ampos .
1
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CULTURAL

:os'nomes ~os · lugares. :

.\ retrincos ·d8 histoiia

A-illa
de Colleira
unha
avanzada
no Mar
dos Cántabros

o

1

As illas galegas foron na ldade
Média refúxios de monxes e eremitas, en cuxos siléncios mariños debian atopar un lugar idóneo para as suas meditacions e
retiros.
Asi foron habitadas, por felixiosos desde as illas Sias ás de
ons deica esta nórdica illa da
Colíeira, que hoxe nos ocupa,
nas águas do Cantábrico e nos
confins das terras da Coruña e
Lugo.
Se queremos saber-algo sobre
esta illa é moi conveniente ter a
man o libro titulado: "El monasterio de San migue! de la· isla de
la Colleira (Historia y leyenda)"
do que é autor don Enrique Cal
Pardo, magnífico traballo que
nos informa da história do convento desde a sua fundación, do
seu potencial económico, e das
suas vicisitudes no tempo, todo
iso acompañado dunha colección
documental amén dunha dúcia
de jJustracións que fan ben levadeira a leitura deste traballo investigativo.
Só unha chata, mágoa para
nós este libro, e é que está tódo
el escrito en español; é lástima
que moitos investigadores da
nosa história e da nosa cultura
refuguen o uso do noso idioma
como ferramenta usual dos seus
escritos científicos.
¡Que teimosa preferéncia a set
provincianos do español en lugar
de ser epígonos da nosa cultura
nacional!
Ulo o espírito daquela · xeIJ.te
da xeración Nós que levou
adiante un traballo tan exemplar
como é a "Terra de Melide".
Mais, voltemos á idea que dirixe esta sección que é tratar os
temas en función do seu nome.
· O que hoxe nos intriga é o
nome da illa: "A Colleira".
A opinión máis comun e a do
susodito libro é a de que estamos
<liante dunha llla Coelleira, ou
sexa chea de coellos, nome que
desde logo non responderia á
realidade biolóxica de hoxe en
día pois cuase non existe nengun
na illa, onde o ser vivo ífJáis omnipresente máis ben parecen ser
as g.ueivotas.
O argumento que sostén ~sta
1

u bandas

de música

•.

cac1qu1smo _
hai,~ dousexplicación do nome é, que nos
documentos medievais é chamada Quonicularia ouCun,icularia, e asi aparece nomeada nun
documento en latin do mes -de
X uño do ano de l 095 .
Posteriores documentos.esci:ében illa Coelleyra facendo unha
tradución directa dos pergameos
latinos, pero xa posteriormente
úsase o nome actual de Collei-

ra.
A razón do nome non debeu
de est-ar moi clara para todo o
mundo· pois hai quen propón
unha etimoloxia ben diferente; o
libro denantes citado fai referéncia ao señor R. Bascoy Pérez,
que opina que o nome .procederia de coelum = ceu que á sua
vez procede do grego kaio =
queimar , arder, en reíación cunha suposta abundáncia na illa de
fogueirns · e lumes necesários
para a navegación daquel tempo,
e polo tanto.a nosa illa non seria
illa de coellos senón de foguei. ras ou fachas que marcarian a
entrada nocturna na gran ria de
Bares.
Na nasa opinión a primeira
teoria baseada no paso fonético
de Coeileira a Colleira, non
deixaria de ser unha causa estraña no noso idioma, pois en nengun outro_ caso tal palabra evoluiu dise xeito.
Que o amanuense medieval
latinizase o nome que escoitaba
na voz do pdvo como "cunicularia", non é un argumento definí- ·
tivo, pois os escritos daquel
tempo están inzados de falsos latinismos.
A segunda opinión da orixe
greg_? do nome métenos no tema
sempre espiñento da posibi!idade histórica de colonizacións
gregas neste canto ocide.ntal que
está pendente .de confirmacións
claras da arqueoloxia.
.
A vista disto, non será máis
natural pensar- que, se a nosa ínsula é chamad.a Colleira, ou
Coieira?, será por ser un lugar
abondoso en pedras, penedos ou
coios'! sobretodo se ternos a
mesma palabra usada nese mesmo senso nun lugar ben próximo
como é o soado porto do Caído
de Bares.
A visión da .mole da illa corno
unha ousada avanzada da terra
no mar cos seus enormes faralleiros ; fainos pensar tamén nunha posíbel orixe do seu nome
com_o llla da Escolleira; procedente dunha scopúlaria latina.

l;V~NCIO BAÑOS RODRIG~EZ 1

mes, tais . como no ano 1929,
no que conseguiu o segundó
- prél)liO nas festas do Corpus
en Ourense, estando. ·á frente
Desde eses palcos de pedra,
auténticos altares da música .
da mesma don Xúlio Tojo. O
popular, - escóitanse na mañá
mesmo ocorreu rio certame do
do dia de .festa grande, o con1971, que conseguiu naquela
certci .q ue ' oferece a renomeaocasión o primeiro .ptzmio e
da Banda de Celanova. Unha
que tarilén se celebrou en Oudas · agrupacións tamén ·de
rense, sendo entón directorgrande fama e que tivo o se.u
don Xosé Zalda Garcíá e ao
nascimento no ano 1912, cun
mesmo tempo a cOF1sider¡;¡ción
brillante historial, cheo de .im· da mellor Banda de Música
portante.s ·prémios e galar-.
Popula~ consegvido en Ov;iedóns, pesto que é linha das
do baixo a batuta · de don
comarcas o.urensanas . que
Afonso Salvatierra · Mesa, cosempre gozou precisamente
. lleitandq despois unha grande
dunha grande afición á músicá
- série de éxitos na xira realizae da que sairon valores moi · •
da a Vend:uela . no pasado
estimábeis', á frente da cal es- .
mes ·de Outubró , onde deixativeron prestixiosos directores
ron a grande altura o prestíxio
que influir~m cosiderabehnenartístico non só de Celanova, ·
te n·este desenrolo bandísti,co
senón tamén de Galiza. .
Actualm.ente ·atópase baixo
e _o que e~ta agrupación _se
· mantivese a grande nivel ~r
a dirección de don Alexandre
tístico, conseguindo diversos·
del Río Fernández, moi coñeprémios en diferentes . 'certacido por estes contornos. ·

Celanova

séculos
,-Un xomal agrário recollía a noticia, aló polo ano p.ove -deste século, da aparición_ dun curioso ·
documento sobre o caciquismo
que sofriran no pasado os viciños· dunha parróqui·a de Bergantiños,: no concello de Carbalkl.
-Cecais a intención do xomal
agrário era ilustrar aos seus lec7 ·
tares de qµe o cacique non era
í.ln especimen único e propio da
sua bisbarra e doi tempo que estaban a vivir. Si os lectores pensabanb que "en todas partes c0:..
cen fabas" tamén poderían chegar á reflexión de que non era
bon que un soio as cornera to~
das. Podía ocurrir, pola contra,
que o lector,
ver que o caciquismo era unha plaga xeneralizada e de toda a vida, considerara que non pagaba a pena escor~
narse contra do tinglado. Poida
que désta - consideración v~ñan
os prirpeiros "pasotas"., polo menos os deste século.
· Sin emb,argo, tal e como nos
ilustran os estudosos do movemento .agrário, -semella que a
gran maioría dos labreg.os optaron pola primeira postura: solidarios, campesiños da Unión,
antiforis~a de Teis, agrários d?

ªº

X. TORRES REGUEIRO .1

crego Basilio;-0s primeiros sin· cesar~ que· máis b.en semellan
dit_atos agrários de clase ... , fixexogos de nenos: apropriac1ons
ton tremer os ,cimentos do tinindebidas de terrees dos viciños
corrimentos de lindes de fincas
gládo caciquil nas primeiras d~
cadas do presente século.
no seu bendicio, apropiación de .
Voltando ao fío_, o manuscrito _
fondos públicos, ameazas e enen cuestión ·titúlase "Fazañas dovío á cadea dos viciños que se
cacique de Bertoa", e. ao }_')arecer
lle arrepoñían. . .
·
. foi atopado por un estranxeiro
Dato curioso do documento é
que o levou con el de volta ao
. a referencia que fai aos hirmanseu país . A noticia do achádego
darios, Ílemigos do cacique,
e a transcripción do documento
cuio nome fainos lembrar aos fr.-apáreceu en LA DEFENSA (nº
mandiños medievais. Probable157), órgano das asociaciqns de
mente tratáabase de ·afiliados ·a_
labregos de Betanzos, vincula: algunha innandade de resistendas ao movimento de Solidaricia e defensa contra os caciques. ,
dad Gallega, no ano 1909. ·isto
evitou que o documento desapaA man anónima que redactou
recera para sempre_, como tantos
o manuscrito incunábel debía ser
outros .
persoa · algo leída e defensora
Para os agrários de La Defenconsecuente do noso idioma. El
sa o manuscritos "tiene valor
mesmo acÍara que somentes se
inestimable para la his~oria del
parou a describrir as fazaqas
caciquismo bergantiñán ,' y hasta
maiores do cacique porque "as
para el conocimiento y uso de la
pequenas son tan vastas como o
voz qicique, que por lo visto ya
orballo mfudo, que parece que
era-popular en Bergantiños hace - ·
non molla e pon a un coma uri
_un siglo, contra lo que podíamos
sapo'-'.
creer". Nós engadiriamos ade¿Queri era o anónimo relator?
-mais o valor sociolóxico, lin~
Si ben non aparece como sufrigüístico e e~nqgráfico do ril~s
dor directo das fazañas caciquimo.
les, sin tese solidario cos asobaO curto documento -,-pouco
llados polos atropellos, falando
máis de un folio-- está escrito
polos viciños que "tiñan bqca e.
en galega e o xornal betanceiro
non podían falar". Segurarúente .
situao a finais do século XVIII
que non se trata dtm labrego coou, todo o máis, primeiros do
rriente. Podería ser un labrego
XIX . D que conta tiña total virico en desacordo cos métodos
xénci<1 para ós agrários de La
dó cacique, un viciño emigrado
Defensa, e o máis graye é que
a América, ou incluso o propio
segue a te-la hoxendía en máis
.crego da. parr9quia ~ ¡Quen chp
dunha parroquia galega. Claro
sabe~ O importante é o docuque ao millor máis dun caci_que
mento que nos deixou, un dato
de Bergantiños e os moitos pu~i
máis para coñecer esa historia
los do 'Caciquiño 'de Bertoa que
miuda e, antiga da Loita dos na·campan poloi país reiríanse
sos labregos en contra da oprehoxe coas "fazañas" do s.eu antesión e o asoballamento.

X~AN M. CARBEIRA 1

(músicos de ·galiza

·Marcial
del Adalid
y Gurrea

con Mendelsohn, autor cunha ·
form_ación e ámbito familiar semellante- -ao-de AdaJid em non
· poucos .aspectos. Comenta Margarida Soto cómo Adalid atópase a cabalo entre -dous xeitos .de
vida,. duas sociedades moi divers~s: a europea e a española. E
ine.gábel a grande ·diferéncia que
existe entre· as suas sonatas ou
"romances sans paroles" e al gunhas pezas de salón. composta.s coa vista posta en Madrid. A
sua "Sonata fantástic<!." Op. 30,
sinada no 1853, é un cúmio do pi.ano español e a máis rotunda
mostra da catidade e robusteza .
da obra adalinián . A ópera é ta- ·
mén unha obra ~olitária no am-.
biente español, palas ambicións
vocais, orquestrais e escénicas e
transcende o teatro musical pe-n insular do XIX. Ese coñecimento da voz e o refinamento
amósanse nos dous ciclos de
cancións_.

(A Coruña, 24-VIIl-1826 I Lóngora, 16-X-1881)
Com¡;iositor. Educado nun seo
familiar de ricos comerciantes
ilustrados e be'licosamente constituciona.listas, aos 14 anos- traslado use a Londres onde estudou
con Ignaz Moscheles. Posteriormente receberian tamézn forma.,
ción musical en Marsella. De
volta na Coruña · a administraCión da sua fortuna permitiu'lle
dedicarse ceibemente á música
con frecuentes viaxes a París e
Madrid-e mantendo contacto con
outras capitais eúropeas. A. sua
música vai .ser publicada_ por
CATÁLOGO.-"In'f:s e Bianca"
Flaxland (París), 'Ebner , (Stutt(Ópera). 5 Sonatas para piano . 2 sogart), Antánio Romero, Casiminatas para piano a 4 mans. S6nata
. ro Martín, M:- Salazar e Pablo
- para violin e -eiano: Cuarteto de corMartín (Madrid) .e Canuto Berea
das. 24 "Romances sans paroles",
"Enfantillages" , é .numerosa obra
(A Coruña). A raiz dunha desi para piano a 2 e 4 mans. Várias
lusión tras~cta mostra e·n Madrid
obras para orquestra, coro con órgao
da sua zarzuela "Pedro Madrue cámara. Un ce ntenar de cancións
-ga" vai voitar pára Paris onde
clasificadas en duas coleccións preparará a estrei;:t da ópera _"francesas'.' e "galegas"- e unha co- ·
con libreto en_italiano-- "Ines ~
lección de escenas dramáticas.
. Bianca" tamén sobre Pedro MaEQICIONS.-(actuais). . António_
. druga; a quebra do Teatro dos
Ruiz-Pipó: "ha noche" Balada Op.
Italianos Ímpede a estreia. Casa29. "Gratitud" Nocturno Op . .47.
do coa escdtora Fanny Garrido,
"buas romanzas sen. palabras" e
nos últimos anos da sua vida
"Variaciones a la antigua usanza"
("R.oínánticos españoles". Unión
prepara o ciclo de cancións galeMusical Española". Madrid, 1976.
gas que tanta influéncia poste- .
N" ·de plancha: 22079) . António
rior terian.
Iglesias: "Vals brillante", "ImproviAdalid é unha das máximas
.sación?', '\Elegía" e "Andantino con ·
figuras do romantismo · españÓl
variaciones" (Real Academia Galle· e, sen dúbida, ó mais intemacio- ) ·
ga . A Coruña, 1965). Margarida
nal _ dos nosos compositores. ·
Soto Viso: "'Mélodies pour chant et
piano" M .A.1 e "Cantares Viejos y
. Formado na escala .beethove· Nuevos de Galicia:· M.A.2 (Fundanián, toda a sua obra caractetíción Barrié de la Maza. A Coruña,
zase poF un gran rigor formal,
1985) .
un· refinamento e unha hipersen,sibilidade que fan ben doada a
BIBLIOGRÁFIA.-Guy Bourliidentificación da sua música. ·
gueux: Adalid . (Die Musik in Ges- ·
Moitos dos seus intérpretes .sinachichte und Gegenwart. Kassel,
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libros

O albatros
deforme,
de Selen.e

' t

1'

A segunda entreBa dos cadernos de poesia ' Cen Au~as"i
que · dirixen na Coruña Migue
Anxo F ernán Vello, Roxélio
:.Martínez e Francisco Pillado,
é un volume conxunto dos
xóvenes poetas Júlio Béjar,
Lino Braxe e Rivadulla Cor,cón, bailo o título "lgor de
Albatros en Selene" 1 . tres verbas clave que sintetizan o talante ou as preocupacións de
cada un. Con ese título, os
tres fixeron o ano pasaao e
este unha série de recitais, ás
veces acom12añados con música, na Coruna e en Compostela. Con Xosé Mato, escreberon o poema liminar do libro,
que fa!' de prólogo, onde lgor
coma un albatros procura nos
reinos de Merlín e Briseida a
Selene, dona . ou neve, ferida
de amor esbarando nos soños
líquidos e nos lagos, o que,. seria como un programa poético de transgresión onírica pola f antasia, a beleza e a distancia.
A entrega de Júlio Béjar,
"As praias desoladas", de versos ·coidados, pulidos, tensos
no ritmo, na medida e na linguaxe, que arrecenden cultura e mesmo civilización,, inclue poemas que falan dos
que "levamos polo parte num
tristíssimo éxodo/os sonhos
malditos que can~óns nos outorgaron" -encabezado por
unha cita de Anxo Pastor, un
estraño e radical poeta hierof án tico ou tenebroso: "o día
ven inscrito nas frontes / de
nenos non nacidos"- , ou
poemas de corte alexandrino
ou catuliano dedicados á "docíssima Popea"b impresionismos a carón de ebussy, interiores sensuais e un chisco decadentes, esteticismos viscontinianos... En ocasións nos .
arredores do que eu chamos a
Poesia Merengada -sen _perxuício do que institua o Pontífice Histérico da Críptica
Galega-, dun grupo de poetas
galegas mozos, culturalistas,
J;elamidos, p3;steleiros, golosos
ou lánguidos, remedo dos
"novísimos" eª1'añois de décadas pasadas J úlio Béj ar une
ao seu saber facer e seguridade literária intimidades . nevoenfas, melancolias' oníricas,
tristuras algo compracidas,
· combativos homenaxes como
o de Babeuf, intuicións violentas case románticas, . todo
con gran sagacidade e domínio do tono e da linguaxe
poética, e ás veces un golpe
ae_ tecla que o alonxa das 3.1miscaradas poses de petisu do
grupo de culturalismo. chei-rento ceas refinadas deposicións de galiña criada con
chocolate e_pastas.
·

Rivadulla Carcón

· "A sombra dun 'canto", de ·
Braxe, é, na miña opimon, -agar~ando o Berreo
Xusticieiro do Perseguidor de
Desalmados da Literatura Galega- unha selección equivo.cada dun · 'poeta que tén tan
suxestivos romarttismos célticos e belas recriacións lexendárias. · Reunión de · poemas~
breves case todos, de distintas
-"Novoneyrianas",
épocas
"Decéncias",
"Epigramas",
etc.-, onde os excesos ou a · ·
mística sexual de ·Bataille desco bren o sentimentó·no insul-.
to, o éxtase na convulsión e
no su_plício, ou mostran un
.inconfundíbel dandismo ·na
descomposición
aldraxan te·
do albatros vóando ínesquecíbel através do fúnebre, o
. convulsivo e o mali~o, como
·n un mal<litismo mevitabelmente elegante -no fondo da
bile, desembdca en suxestivas
inscripcións e epitáfios do inferno, do mal ou do soño. A .
mostra de Lino Braxe, de todos os xeitos, revela tiñha inqued~~a, unha ~nsia, unha
comoc1on de horizontes, de ·
sensacións ou de arelas en
p_oemas solt~s, ~ensos e 'vivificados e moveis, que non é
comun na poesia galega actual, sempre acatando o Ditame do Galo Alporizado
Inapelábel e Sábio, que ten á
derradeira pala bni..
·
Pola sua parte, Rivadulla
"Corcón" -de quen coñezo ·
mellores poemas, como os· de
lgor Umbra Poesis: "Igor a
cabalo pola praia'', "Bosques
de plastilina", ·" As de usas
afogan n.os estanques" ... aport~ con esta "Calío¡>e" · a
fantas~a qesbocada ~ anarqui~a, o mxeD;uo utoplSIDo idea~ta q:ue ti:ansgrede ·polo son o, a mealidade, a befo'za, o
<l:an.dismo ·e o mito, , q entu'siasmo en versos espontáneos
e acel~ra~os, exaltados, o
amor cosnuco de deusas e estoupadas alturas c0mpaxinadas coa boémia cidada, o desembarazo ou ·a liberalidade
ou o asombro de carpos femin!nos, beixos, flores,. noctur- ·
nidades, borracheiras. As Ion- ·
xanias, as mulleres míticas os
lugares inventados, os recunchos" da infáncia, mi.s túranse
coas len das, ·as leituras máis
impulsivas ou ácratas ou vitais, as paixóns, o jazz o embelecido, nun tum~to de
L~o

na vila costeira de .Balon~ un
imaxes que estalan e sáltan
pintpr que viña, como é frec~en-q.~izás un POl:lCO caóticas de
.m~-:- co ~1n¡:mxe do ánimo
. te na -Galiza, ·do ex-ílio e da viaeufonco, . esc1tado, escintixe, cun fardel de serenidade nas ·
leante, tolo, non ' como simsu~s costas, Leopoldo Nóvoa,
ples verbas controladas ou dode1xou
caír unha frase perdidamesticadas, non e·se adáxio ·
que alguns -~aquela retomamos:
adorII}~cedor
de solJ?ores,
_"Realmente 1 .aqui se respirn s,aúronseJS, etc., que agariman,
de".
empachan . ou ·embotan. ·A
poesia de Corcón nasce dun
Naque] · momento, compre
dinamismo que recolle impalembrar,
~urxiron algunhas vorabelmente. moreas cfé~ cousas
ces recelosas do que se anunciaquizá apresuradas ou fáceis
va como limiar cfonha nova xeira
pero ilusionadas, dunha.xene•
den~ro da Arte Galega cbntem- rosidade fantástica· que conporánea;, voces que seguirian a
duce á subversión da revolución onírica, da rebeldía do .
latexar durante un tempo até que
amor, o' corpo, o soño as flopaseniñamente o · crescimento
res como síntoma de .liberdaininterrumpido daque1a asimi1a-de, a . maldición como." beleza,
ción de novas tendéncias e ·de- ··
.O poético COIDO SUJ>eración·
cantación de renovados rexistós ·
do mundano-e hurgues, a iIIlacriacionaís, foi-nas facendo aca- .
xinaria siro balista de Baude· . lar. Hoxendia, podemos afirmar
laire ou Poe, onde . o deforme
que non estavamos equivocados
ou o macabro de lgor l>ode
ao apoiar incondicionalmente un
ser test ,dunha beleza roáis alta e demoledora. Toda sexa
movimento que traía na sua dedito con permiso· do furibunclaración · de princípios moitas
do verbo macarril do noso
claves que o país necesitava no
chulo poético.
terreo das Artes Plástic;;as ou Visuais.
ANTON 10 COSTAS GOMEZ

arte

.

As aries
plásticas
e ·a Galiza ·
dos oiterita (I)

A boa saúde, o ritmo acompasa-·
.do, os pasos sen . medo cara
adiante, a vixília das miradas esg~ellad_as polo retrovisor cara o
que deixamos atrás, son algun's
dos sfotomas do saneamento
dunha cultura. incluso diríamos
mais: dunha colectividade. Cando no anVO?rxiu "Atláotic;a"

"Atlántica'" e os oitenta
"Atlántica" viña ser, deste xeito,
unha platafoqna ou· movimento
no que estavan unha boa maioria
dos que de·sde meiados dos 70
· viñan configurando un panorama
de incorporación de novas actitudes dentro do ámbito das Íinguaxes plásticas ou vi-suais. Na
sua presentación fixavan-se
como obxectivos, entre outros:
. -Promoción e di~ulgación
das últimas t~ndéncias da Arte
galega en Galiza e fora dela,

considerando ·todas _as linguaxes
de expresióf! plástica (pintura,
escultura, arquitectura, cerámica, fotografia,, vídeo, .poesia visual...).
,
-Contribución á iríformació.n
da arte actual.
- Difusión da arte de oturos

pavos en Galiza. ·
- Realización ·anual ·· dunha·
JllOStra de arte que se C.OnVirta en
ex·ponente oas -últimas manifestacións da cr_iatividade galega,
tanto .de artistas con.s.agrados
como das últimas· xe"razóns.
- Realización de exposicións
de autores de ínáx1mó releve.
~onográficas

· -Perspectivas da criación
dun m.useu ~e vangarda que aco. Ua primordialmente as últimas
· tendéncias das Artes Plásticas.
.. E e:'idente que moitas destas
mt~nc_1ons ficaron no papel,
ma1s 1so ~~n ,.é extraño nt.m país
cunha pelttica cultural inexisten• te ou anacrónica que sempre
desconfiou dos intentos vancruardizadores no ámbito cultural
Mais a primeira. saída pública d~
colectivo foi un ·auténtico éxito
de. crítica e público ' Ie os acontec1me~to~ e a evolución. posterior
da p~astica no noso país virian a
confirmar esa impresión. Até. tal
pontó que hoxe é incuestionável
o feíto de que "Atlántica"- abriu
aquela xanela, aquelas novas ro:..
tas e en certo xeito tamén aquel
n<?vo "esI?írito" que alguns de
nos anunciamos entón, e que era
un eco mais do que hoxe se dá
en chamar o "espírito dos 80"
un espíritd ou xeito de crear fei~
to de liberdade e paixón de desin ibición e espontaneid~de, de
sentido poético e transgre_sor, ~
vez que mergullado no nomadis. mo, no subxectivismo e no
ecl~ct!cismo, sen perder as peculiandades de cada tradición
particular.

A razón do seu nome, "Atlántica", dava-a o Presidente desa
sociedade · formada por intelectuais e artistas co obxectivo básico de promocionar e divqlgar
as últimas tendéncias das Artes
Plásticas en Oaliza, no limiar ao catálogo da mostra de Baiona:
"A vila de Baiona, cunha.simbó-
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lica ubicación atlántica, chea de
reivjndicacións históricas nas
- primícias do coñecimento . de novas formas de vida e de cultllfá,
parece-nos o emplazamento idóneC) para fixar esta mostra · das
últimas tendéncias da plástica en
Galiza". Un, atlantismo cultural
no· q1,1e xa teimaran Risco . e __
Seoane. Este último con aquela
fecunda ·reflexión de que ao longo da costa atlántica existía
"unha línea romántica, non clásica, un expreionismo consustancial..." Reflexión ql.le lago
faria sua, en toda plenitude, Réimundo Patiño 1 descie o seú exí- ·
lío madrileño.
E óbvio, xa .que lago, que detrás desta reflexión ·de Román.
pereiro, protagonista clave ·no
r~nascer dos 80 na plástica galega, subxacia un claro intento- de
enraizar na ubicación ·xeográfi. ca, histórica e culturaldo país en
que nascia e do mar que a bañava. E o tempo deu a razón a
elección deste termo, porque
tanto dentro como fora do país
serviu de cavalo de batalla e carta de identidade da nova pfástica
galega. Fundamentalmente fora
de Galiza, o nome de "Atlántica" conleva unha conotación ~
muí clara e unha série de referéncias xeográficas, J:iistóricas e
culturais que nos diferéncian e
singularizan a respeito da ·arte
das vanguardas de outros poyos
peninsulares; sobretodo se o devandito termo é encheito de sustáncia e contido rea is.
"Atlántica" uniu. no seu seio
criadores achegados de moi diversas áreas, grupos ou mesmo
xeraóns. Asi, xuntavan-se nela
veteráns como Reimundo Patiño, pioneiro en solitário durante .
moitos anos, ou Datas e Lodeiro, até membros do_grupo "Galga", . como Cabanas, Correa,
Mon ... o importante núcleo vigués con alguns pintores de outras áreas galegas, como Vidal
Soutq, Goyanes 011 Facal. :. acarón de arquitectos , escultores ..-.
grupo inicial que se iria modificando, as veces sustancialmente,
e no que irian entrando. e saíndo
membros segundo as vicisitudes
concretas de cada exposición.
Asi , por exemplo, na mostrado
83 no Xelmírez haveria importantes navidades: Borrajo e Lei- ro na escultura, e Baixeras , Permuy , ·Quintana, Xesus Vázquez
e Bibián entre os pintores.
·
Neste evolucionar de " Atlántica" 'ao longo do tempo , as críticas mais subliñáveis ao movimento viñeron dadas sobretodo
polo feíto de que alguns estima- ·
vamos que havia certas auséncias notáveis no seio do colectivo , .e de feito de a partir da l"
Mostra se abandonar aquel ideal
·de Arte Total que caracterizou
primeiros momentos de "Atlántic" no sentido de recoller "todas
, a~ linguaxes de expresión plástica (pintura, escultura, arquitectura, cerámica, fotografja, vídeo, grabado ... ) Con efeito., é
de notar en "Atlántica'' a ausén. cía d,alguns _ traballadores da
plástica · que viñan labourando
con rigor e craitividade no ámbito d'a vanguarda, dese a década .
dos sesenta. tal vez mais discul- . ·
· pável sexa o feíto de non continuar co ideal d? Arte Total, pela
razón antes· apuntad.a: as dificultaaes, a' nível ·económico e infrae'structural, de realizar mostras de complexa organizáción
nun país no' que falar do termo
"política cultural" é un-·eufemis.mo' galopante., e 'no_éitie todo o
Jaóor de renovación ven sempre
da man de pioñeiros e esfo.rzados (i}Ue loitan . contra a indiferéncia -cando ·non contra a
aberta hostilidáde- oficfalista
das institucións.
. Mais hoxendia podemos considerar que o · acometido de
"Atlántica" está -cumplido, e os
. obxectivos en boa parte logra- ·
. ' . dos .. C.ontinue ou non o colecti- ·
vo ~ realizar .eventos plásticos
·. como ·o último do Palácio de
Xelmírez en· 1983 en Santiago,

o . ac~metido fundamental do
mov..irriento está realizado: dar
un pulo indudável e.un alento renoyador . a nasa plástioca contemporánea, ·e fazé-la saír do estreito marco no que estívo ·moito
tempo ensumida. Nesta orde de
cousas, compre sinalar o éxito
conseguido pola plástica galega
en ~ 'ARCO'.', o .pasado ano,-can·. do na de\randita · feira da Arte
contemporánea celebrada en ma, drid, presentou,se un livro, reali·Zado pola DirecCióp Xeral de
Cultura as ordes do señor Alvarez Pousa, que viña dar coeréncia e unidade de esforzo .ao labor
e a éalidade dos artistas-galegos
ali presentes, alguns deles moi
..J):óvenes e xa no limiar dos vieiras intemacionais ·de difusión
cultural. Como tamén podíamos
sinalar a presenza reiterada de
galegos en bienais a nível de es- _
tado , ou mesmo intemacionais ,
o cido "Trasatlántico" na galeria
Sargadelos de Barcelona , e outros eventos ql:le demostr'an que
o momento criacional galego nas /
Artes Plásticas medra en puxanza a medida que a presente década avanza.
"Atlántica" veu realizar, deste
xeito , o que no seu momento
realizaran os Castel~o, Maside,
-Seoane, Souto, Laxeiro, Colrneiro (o primeiro deles mais
ben como. detonante, ideoloxizador e c0ncienciador; e os outros
xa a nivel intrínseco, tanto a ni. ve! de ·linguaxe c·o mo a nivel
conceptual) ... ou o que intentara
realizar ria postguerra o grupo .
" Atlántida" en A Coruña, antes
da sua dispersión poladiápora,
que , corno sempre, coutou o impulso inidal. .. ou o que dun xei~
to decidido, e porén logo afoga- ·
do, realizou o grupo de vangarda informal "A Gadaña" ; co seu
.teóric'o e tamén pintor Reimundo
Patiño ao frente ... o~ o que o .
grupo de Ourense da década dos
sesenta iniciou tarnén no seu
momento: quer dicer; intentos
sucesivos de inaugurar novos ci clos, rupturas dentro da nosa
.Arte para equipará-la , nos seus
respectivos momentos , coas
vanguardas e a actualidade internacional , combatindo o estracis- ·
mo e o anquilosamento autódo-....
nos. Esta tentativa é a que vai
reali'zar , con mais éxito que as
suas precedentes no contextos da
postguerra, o colectivo "A~lánti
ca", ao gozar dun contexto mais
recep~ivo , dun. maior potencial
humano e criaciünal, e dunhas
condicións obxectivas, senón fáceis, s í mais axeitadas para un
cámbio de norde cultural.

publicacións

gráfica

''Luzes'_'
e~ metáfora·-

O .número 7 da revista de comics
galega máis coñecida foi presen~
tado recéntemente na Coruña.
Arturo Regueiro · ún dos coordinadores coméntanos ante ·este
acontecerilento algunhas das in"A erótica do Roder .e da ·culterioridades e dos obxectivos. da
tura- en Galiza é o lema sob
revista.
o que os coordenadores da
· " Valiuíndiez escomenzou no ~
nova
revista
"Luzes de
1982; --escrebe así todo xunto,
veñen orgaruzando a presen- .
dinos Arturo, pois é como ·estatació~ d~ número 1 (o segundo despo1s do cero).
mos re-xistrados, o outro seria
apropriación . indt1bida
dun
Manuel Rivas o direcfor, ten
nome~; aquel ano ·empezou
.declarado entorno
contexunha série de xente que faica un
to no que se vai mo-ver a · pudibuxo meio hippie, estilo mablicació~ que ~·as institucions
autonómicas compoñen un
koki, sexo, drogas ~ rock and
nov9 {actor que abre novas
rol!. Des ta maneira saliron · os
vias ·culturais e taméri novos
números do 82, 83 e 84, en plan
xeitos de domesticación"; so- _ · · case.fotocópia".
: bre isto precisamente pensan
"No 85 ~oubo un rt".pla!ltexatratar no seguinte número 2.
. mento de idas.- e con este número
O exeínplar presentado ago7 serán catró os que tiramos nes·ra ven fundamentalmente 'dete .ano. As melloras que acome.dicado ao Reimundo Patiño.
temos forón fundamentalmente
Neste apartado colaboran Xavier Seoane, Xosé A. Castr.o
técnicas e de contido".
e Alfons9 Galle~o Vila, xunto
"Agora ternos unhas páxinas
cun · cuestionáno que Xulia
éentrais (o Valiumonce) que son
López . Pereiro fixera ao pinunha tribuna aberta ás cousas
tor.
que suceden, non tan de-·moder. O número, moito' máis den·nos senón po_rque teñan a_lgo que .
so que o anterior,, cónta ainda
dicer; pretendemos que sexan arasi cun amplo numero de cotigas máis de fondo''.
laboracións. diversas · (M. Per_Como poideron comprobar os
nas, Fernán Vello, González
que pillaron algun dos últimos
Gómez, A. :aaamonde, Mato
números de Valium .. . as mello- _
fondo, ... ). ·
· Nesta segunda aparición
ras da revista alcanzan· á elaboconfirma con acerto · a sua
ración de páxinas en · cofor. No
aposta gráfica, en base a fotóano 86 os coordinadores teñen .
grafos e ilustradores " novos
· pensado editar seis· números, se
~e están a sair con bon pé
é que conseguen algunha axuda,
(Tome not~ "Escrita"') . .
e para iso xa· están en tratos co

ªº

J>or outra banda trátase de "recuperar a linh<J. xente que non é
moi · coñecida entre os novos
como X. Marín, Raimundo Patiño . . . Estamos pensando en facer
unha reedición de "As duas viaxes".
"Aquí houbo e segue habendo
moita dinámica· de_ comic .feíto
por grupos ·de amigos, localis- .
mos, etc. Hou]Jo que rachar con
todo isa e abrirse a todo". "Agora contamos con xente que nos
está pasando no vos guións ,
como Suso de Toro; Anxeles
Sumay , Xelis de Toro etc. · Esto
servirá tamén para· potenciar .o
galego na historieta".
M.V.

o ·mar:
fotografia
. .
e poes1a,
.

Todo o mes . de Decembró, e na
S~ Os peiraos de Vigo -a única
exclusivamente adicada a ,fotrografia. q'ue hai, na actualidade,
en -Qaliza-'- está pendurada unha
exposición sob o lema ·xenérico
de "O Mar". Con motivo da exposición ....:...-e incluindo nela o
mesmo critéri~ o Centro de
Estudos Fotográficos editou u~
coidado catálogo cunha ampla
mostra da exposición, intercala- ·

XAVIER SEOANE ·

Unha
homenaxe
Reimundo ·
aC

Patiño
Actuando como apoio a. unha
que at~ ·o 15 de. xa~
neiro- está aberta no Museu Carlos · Maside de (Sada) , pdiciós
-do Castro puxo en Circulación
un libro que recolle uhha escolma de tex.tos de e sobre· Patiño.
Marino Dónega (secretário do ·
MU'seu) e Isaac Diaz Pardo .
abren a publicación --:-"Reimundo_· Patiño é o primeiro artista
plástico que~ logó da guerra ci-_
vil, · restaura ·o compromiso da
arte galega co destiño do seu.
povo" --di . Isaac Diaz Pard,qe a partir de aí intercálanse as
fotografias e os debuxos de Patiño con textos de Luis Seoane,
Uxlo Novoneyra, Xosé Femández 'Ferreiro, Méndez Ferrín e
· Xaviei Seoane, incluíndose ta~
mén unha ampla ficha cronoló- ~ica sobre o pintor c;oruñés.
exposi~ión

Metáforas
A respeito do contido "Luzes" .seria encadrábel- nalgo
que poderiamos chamar corrente da metáfora, que tanto
abunda ultimamente no paí$.
Aquí danse atl<PJ.t:ismos, cida~
des-nación, · .mohicanismos ...
Qué pasa, x_a non quedan
nomes-para chanrarlies ~ cousas? Qu ·é falta de atreveinento a que induce á metáfora?
Ond·e están as luces, das e~
é de agardar que non só Uus-.
tren senón ·que tamén acla..:.
- rerl? · Hai claridades sen ris. cos?.
·
Perguntas estas g_ue de nen. gunha maneira afo~~ o posit!Vo. As publicacions, desde
as posmóaernas até -·as de
sobriedade . ensaística;. todas
contribuen na tarefa de- pen:sar, e cliso fai falla.
·
M.V.

V aliutndiez-:
historieta

.

..:Conceilo de Compostela por
exempl_o. ·· A publicidade está.previsto que cubra un tércio QQ
custo da edic!ón.
A distribución, que en tempos
· foi de man en man, agor:a trátase
de que sexa máis en sério, através dos ,quiosques e para toda
Galiza . "Rexeitamos os localismos, comenta Arturo,· elabórase
en Santiago pero a xente que a
fai na, sua maior parte non é de
aqui".
As liñas xenéricas que os
coordinadores tratan de imprimir.
á revista serian a respeito do t.om_iC: "oferecer unha panorámi~a·
da historieta gráficá, que se fai
en Galiza".
"Dentro desto. ~oinenta ·tamén 'Arturo- hai debuxantes e
ilustradores que van a unha van~
garda específica, independente
da que ·q'ueren irripoñer o utras
revistas como Madriz, .e tc."
"Non é que unhas . sexan mellores que outras pero aquí hai
unha série de debuxantes moi
valiosos como -son: Couñago;
.. Isaai;: Pérez Vicente, Nacho Hortas, Gonzalo Viana, etc."

da polos poemas . que moitqs
criadores galegas enviaron especialmente para o evento. A síntese cristalizou nunha f ermosa
publicación onde se entrelazan
dous liris_mos , ·de prata e tinta,
unidos fortemente e sen contradición. Manuel Rivas, Xosé·
Abad, Reixa, · Delmi Alvarez,
Cesáreo Sánchez, Vari Caramés ,
Alberto Avendaño, ~ukas, Lois
Pereiro, Lobato, -Baixeras, ·Manuel López, Rodríguez .- Fer,
Ochoa, ·Femán Vello, Mancho
Rama , Vítor Váqueiro , Sendón,
Méndez Ferrin, Suárez Canal;
Avdino Abilleira, Ricardo Terré, e Alvarez Cáccamo , son os
que inte:gran ·a obra que no seu
. .prólogo afirma ."se adoita ser
moeda corrente que a.· fotografía
sexa ilustrativa dun texto ; coidamos que pode ser didáctico o
feíto dé que un texto actt)e perante unhas fotografías e perante
a sua capacidade de suxeréncia.
Arelari.amos que este _camiño
s.ervise _para ultrapasar -certas actitudes de capela que-se ben re- ·
cuando-a ainda fican no noso,
país."
X.C.
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FOT
COORDENADO ~OLO CENTRO DE ESTUDOS FOTOGRAFICOS

AsoEDADE

D.UÑ REPORTEIRo··oE'FONDO·-

OSEF,
OUDELKA
N

o .inverno durme no chan nun despacho e
non deixa . de traballar no laboratório. Na
primavera deixa todo e ·ponse en camiño. Todo
isto seria cansQ se J.K. non fose aos 47 anos o
mellar fotógrafo da sua xeraºión e un dos · máis
grandes fotografos vivos. Asi o definiron·os ingleses o inverno · pasado canpo espuxo as suas
fotos na Hayward Gallery ao lado dos debuxos
de Matisse e os cadros de Renoir.
Entrevista de Heiné GUIBERT
(Le Monde - Agosto- 198?)

,!

_:_Levó duas caixas de
películas., unha con 80 .
carretes e outra con 120
Tri-.X, un saco para -dormir,. un· colchón de plástico sen ar para o isola~
.mento, tres cámaras. de
fotos pares ~e gafás.

N. 283 /

19 DE DECEMBRO I 1'985-

. -Paso sempre polos
mesmos circuítos desde
hai cinc() anos ...
-Fago fotos e durante

·o inverno· examínoas ·.e

vexo or:lde e.$tiv~n ben
bu . onde podo inellora~ .
las:.· A volta a ese país
permíteme ser máis -preciso.
·-.

ÚLTIMAS NOVIDADES -EDITORIAIS
.

....

..

,

LIB.RO·S
Alonso, .E liseo : Reiciñeira. 2ª ed. Sada:
Ed. do ·Castro, 1985 . 85
Rúst: colee.
"Narrativa pra ·nenos"·. 380 ptas.

p.;

Facilitadas:
pola
revista

mela. Llngua Galega 1. MacÍrid: Ed.
Santillana, 19.8 5 . 160 p .; Rúst. 775 ptas.
Equipo "Blanca de lÓs Ríos". Escribi~
' Galega. Plan de redacción 1. Vigo. Ed.
Galaxia/S .M., 1985. 48 .p. ; Rúst. 250
ptas.
·

Alonso ·Montero, Xesús. Coroa poética
para Rori~a de Castro. Vigo : Ed. Xe- ·
rais, 1985. 148 p.; Rúst. 500 ptas.

Equipo "Blanca de los Rios." Escribir
galega. Plan de redacción 2. Vigo: Ed.
Galaxia/S.M. 1985. 48 p.;- Rúst. 250
ptas.

Babarro Gotlzález, Xoán e Fernández.
Mart.ínez, Ana Mª. O noso gBJego 1.
Propostas didácticas . . Vigo: Ed. Xerais , 1985. 130 p . ; Rúst. colee. "Ensino".
5·00 ptas.

Equipo "Blanda de los Ríos" . Escribir
galego. Plan de redacción J, Vigo: Ed.
Galaxia/S.M., 1985. 48 páx.; Rú;¡t. 250
ptas .

Babarro- González, Xoán e F~rnández
Martínez, Ana Mª. Primeiro libro con
Malola. Vigo: Ed. Galaxia/S.M ., 1985.
105 p.; Rúst. colee. "O Barco de Bapor" ._
Pre:q¡.io Barco de Vapor, .1985. 370 ptas .
Beiras Torrado, Xosé Manuel. Consti-

tución española e nacionalismo galego. Unha visión sociaiista. Coruña:·
Ed. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda 1985. 24 p . ; Rúst. 225 pt~s.
Bird, Marcolrn. O manual das bruxas/
Trad. Xosé Mª Bouzó Fernández. Vigo:
Ed. Xerais, 1985 : 93· p.; Cartoné. 1.200 _
ptas.
Blanco Blanco, Concha. Contos para a
escola. 4 ª ed. Sada: Ed. Do Castro,
1985. 79 p.; Rúst. colee . '"Narrativa pra
~enos" . 380 ptas. ·
Casal Xohán. O camiño de abaixo . 2ª
ed. Sada: Ed. Do Castro, 1985. 178 p.;
Rúst. colee . "Narrativa" . 750 ptas .
Casares Mouriño, Carlos. Vento ferido.
5ª ed. Vigo : Ed. Calrutia , 1985 101 p. ;
R~st. c olee. "Narrativa" . 400 ptas .
Castro, Rosalía de Cantares Gallegos.
Edición de Juan Barja. Madrid : Ed.
Akal , 1985 . 319- p .; Rúst. colee. "Bols illo ". Edición Bilingüe. 500 ptas.
Castro, Rosalía de. Follas Novas. Edición de Juan Barjá. Mardid: Ed. Akal,
1985 . 413 p.; Rúst. colee . ''. Bolsillo". Edición Bilingüe. 700 ptas.
.

/.

Colectivo "Albariza"' . Edigal Galega
(Primeiro método audiovisual para
aprendizaxe da lingua galega) : Santiago: E.d. Edigal, 1985. 4 libros e 3 ·c ass ettes. 4 .800 ptas.
Colectivo "Avantar". O noso galega 5.
Propostas didác ticas. Vigo : Ed. Xerais, 1985. 89 p. ; Rúst. colee . "Ensino" ..
500 ptas .
Colectivo "Avantar" . O noso galega 6.
Propostas didácticas. Vigo : Ed. · Xe- . rais, 1985. 149 p.; Rúst. colee. "Ensino" .
700 ptas .

Equipo "Blanca de los Ríos" .. Escribir
. galega. Plan de redacción 4. Vi@-o: Ed.
Galaxia,/S.M.
ptas.

1985. 48 p.; Rúst : 259
·

Equipo "Raiola". Xíigaro. Língua galega 2. Madrid: E d. Anaya,'.1985. lis p . ;
Rúst. 250 ptas .

Martín Iglesias, Paco, ¿Qué cousa é
cousa? Libr0 das adiviñ~-~ Vig0 : Ed.
Galaxia, 1985. 416 p.; Rúst. colee. "Cultura Popular," . 1. 100 ptas .
Mayare· Rodríguez, Purificación. Debates ideolóxicos en la Compostela do
XIX. Sada : Ed, ·do Castro, 1985. 203
páx.; Rúst. colee. "Liminar/Historia".
800 ptas.
Mér;i.dez Ferrín, Xosé Luis. Arnoia, Arnóia. Vigo : Ed. Xerais, 1985. 78 p.; cartoné. 750 ptas.
· M.éndez Ferrín, Xosé Luis. O cre.,úsculo e as formigas 4 ª ed. Vigo: Ed. Xerais , 1985·. ·114 p .; Rúst. colee. "Montes
e Fontes" . 400 ptas .
Miranda, AIµsia. Mitos e lendas da ve_lla Grecia·. Trad. Xosé Neira Vilas. 2 ª
ed. Sada: Ed. do Castro, 1985. 136 p.;
Rúst. colee. "Narra tiva pra nenes". 560
ptas.

Normas- ortográficas e Diorfolóxicas·
do idio11_1a galego. 5ª ed . Vigo: Ed.

FeriÍández Teixeiro, Manuel Mª. O camiño é uÍlha nostalxa. A Coruña: Ed.
Arracada, 1985. 96 p.; Rúst. Poesía. 700
ptas .
'

Real Académia Galega/ Instituto da
Lingua Galega, 1985. 190 p.; Rúst. 550
ptas .

Filgueira 'valverde , Xosé. Rosalía cos
rapaces. Santiago.: Ed. Xunta de Gali-

Murado López, Miguel Anxo. Bestiario
dos descontentos: Vigo: Ed·. Xerais,

cia. Consellería da Presidencia, 1985.
149 p.; cartoné . 850 ptas.
Fole Sánchez, Anxel. <;ontos de lobos.
Edi. Xerais, 1985. 88 p . Rúst: ; coree.
" Montes e Fontes" . 359 ptas.
Fole Sánchez, AnxeL Historias · que
ninguén ere. 3 ª. Vigo ; Ed. Xerais: 1985 . .
195 p . ; ·Rúst. coléc. "Grandes Mestres".
390 ptas.
Fole Sánchez, Anxel. A-lus do ca.n dil. ·
5ª ed. Vigo: Ed. Galaxia, 1985 . 160 p .;
Rúst. colee. "Nárrativa" . 620 ptas.

1985. 68 p. Rúst. poesía. 600 ptas .
Neira Vilas, Xos é. A prensa galega de
Cuba. Sada : Ed. do Castro, 1985. 169
p.; R:úst. colee. Documentos para a historia contemporanea de Galicia" : 900
ptas.
Novo i.Neira, Uxio. 'Os Eidos. Libro do
Caurel. -2ª ed. Vigo: Ed. Xerais, 1985.
251 p . ; Rúst. colee. "Grandes Mestres" .
· 500 ptas.

Conan Doyle, Arthur. Sherlock Holmes, detective Trad. Francisco ~.si.doya
e Gonzalo Navaza. Vigo: Ed. Xerais,
1985 . 176 p. ; Rúst. coklec. "Xabarin".
575 ptas.
Cauto Rozas, Fernando . Escritor dun
labrego. Santiago : Ed. Autor, 1985.
Imp . Minerva. 93 p .; Rúst. 480 ptas.
. Cunqueiro Mora, Alvaro . As crónicas·
do Sochantre. 3ª ed. Vigo: Ed. Galaxia,
1985. 169 p.; Rúst. colee. "Narrativa ".
550 ptas..
Cunqueiro Mora, Alvaro. Si o vello SiÍlbad volvese ás illa:s. 3ª ed. Vigo: Ed.
Galaxia, 1985...167 p.; Rúst. colee. "Narrativa". 550 pt.a s .
Cuñarro Santas, Guillermo e outros.
Chalana. Lingua Galega 2. Madrid:
Ed. Santillana, 1985 .. 160 p.; Ri¿st. ,775
ptas.
Cuñarro Santas, Guillermo e oútros. '

Dorna. Lingua Galega 3. Madrid: Ed.
Santillana, 1985. 160 p.; Rúst. 7 75 ptas.

Cu~arro Santas , Guiller~o e outros Ga-

-'

Rippón, Angela. 1 mun~o máJdco de
. Victoria Plum. Trad. Beatriz Carballa
Alonso. Barcelona: Ed. Gama, 1985, 68
p. ; Cartoné. 550 ptas.
Rippón, Angela. As olimpiadas do
hosco. Trad. Beatriz Carballa Alonso.
Barcelona: Ed. Gama, 1985. 20 pax. ;
Rúst. colee. "Troquelados · victoria
Plum" . 100 ptas.
Rippón, Angela. A variña máxica.
Trad. Beatriz Carballa Alonso. Barcelona: Ed . Gama, 1985. 20 p . ; Rúst. colee.
"Troquelados Victoria Plum". 100 ptas.
Robles, ~toni_o. O Dragón das catro
cabez8,Jl. Traduc. Maria Xesús e Xavier
Senin.. Vigo : Ed. Galaxia, 1985. 32 ·p.;
Rúst. colee. "A Chalupa", 230 ptas.
Rodríguez Reixa, Antón. · História do
rock and roll. Santiago: Ed. Universidade de Santiago, 1985. 68 pax.; Rúst . .
colee. "Premios Galicia". 8 50 ptas.
Sagarzazu, Pako. Xianiño .e Xianón. ·
Trad. Mª Xosefa e Xavier Senin. Vigo:
Ed. Galaxia, 1985. 32 p.; Rúst. colee: "A
C~alupa". 230 ptas.
·
Saint-Pierre, Bernandin de. Paµlo e VirJ
xinia. Trad. Xosé Manuel Martínez
Oca. V.i'go: Ed. ·xerais, 1985. 149 p .
Rúst. colee. "Xabarin "-_ 575 ptas .
Soto Viso, Margarita. Marcial del Ada-·
lid. Mélodies pour chan t et piano. Gantares viejos y nuevos de Galicia. Coruña: Ed. Fundación . Pedro Barrié, 1985 .
466 p.; Tela. colee. " Documentos históricos " . 4 .000 ptas .

Paz Andrade, Valentín. Galiza lavra a
sua imagen: Sada: Ed. Do Castro,.

Torres Oueiruga, André s. A revelación
de Deus na realización do h o me".

Gallego Dominguez, Olga e -López Gó- _ 1985. 228 p . ; Rúst. colee. "Ensaio". 850
mez, Pedro . 1.,troducción naarquivísptas .
.
tica. Vigo: Ed. Autor, 1985. 85 p.; Rúst. - Porta Martinez, Pablo.1937, Caste~ao e
Colee. "Anabad 'Galicia Estudios" , 600
Souto ~n Valencia. Sada: Ed. Do Casptas. ·
tro, 1985. 233 p.; Rúst. colee. "O move·mento renovador da Arte Galega" .
García Gonz~ez ," Constañtino. Glosario
1.'lOO ptas.
de voces galegas de hoxe . Santiago:
Ed . Universidade de Santiago, 1985.
Portela Paz, Agustín. Pontevedra, boa
~729 p.; Rúst. colee. "Verba Anexq·: .
vila. Pontevedra: Ed. Xunta de Galícia.
2.800 ptas.
Consellería da Presidencia, 1985 . 172
González Reigosa, Carlos. Crimen en . p.; Rúst. 1.200 ptas.

Vígo.: Ed. Galaxia, 1985. 441 páx. ; Rúst.
colee. "Ensaio e invest igación" . 1 .475
ptas.

. Fole Sánchez, Anxel. Terra brava, 3ª
ed. Vigo: Ed. Galaxia, 1985. 349 p .;
Rúst. c0lec. "N~rativa". 850 ptas.
·

Compostela. 3 ª ed. Vigo : Ed. Xerais,

Programas de preescolar._A Coruña:

198_5. 190 p.; Rúst. colee . "Narra,tiva" ·
Premio . Xerais · de novela, 1984.- 650
ptas .

Ed. Xunta -de Galicia. Consellería de
Educación e Cultura/Biblioteca Gallega
de La Voz de Galícia, 1985. 566 p.; Rúst.
col.e c. '"Ensino" . Edición Bilingüe. 1. 700
ptas. ·

González Vázquez, Xosé Manuel. Vinteun outonos . Lugo: Ed. Autor. Imp.

Programas de Ciclo Inicial. A Coruña:
. Ed. Xunta de Galicia. Consellería de
Educación e Cultura/Biblioteca Gallega
de la Voz de Galicia, 1985, 655 p.; Rúst.
colee. "Ensino". Edición Bilingüe. 1. 700
ptas.
. ·
Grupo "Non o A:rt " . Historia da cidade ' Pl'Dgramá de Ciclo Medio. A Coruña:
da Coruña. Barcelona : Ed. Nono Art, - ·Ed. Xunta de Galicia. Consellería de
1985. 68 p. c artoné, 800 ptas. .
Educación e Cultlla/BibliOteca Gallega
de La Voz de Galicia, 1985; 935 p.; Rúst ..
colee "Ensino". Edición Biliñgüe. 1.700
Heinze, _Ursula. O buzón dos nenos.
Madrid: i:;-ct . S.M./Gala.Xia., 1985. 125 p .; . p tas .·
Rúst. colee. l' Ó Barco de Vapor" . 380
Rabunhal Cargo, Henrique Manuel.
ptas. '
·
Epistolário em catro tempos. A Coruña: Ed. Autor, 1985. 24 p.; Rúst. 250
Lei eleccións ó Pai:lamento de Gali.ptas.
cia. Lei gastos electorai~. Santiago:
Ed. Parlamento de Galicia, 1975. 270 p. ;
Raña·· Lama, Román. EXtramuros da
' Rúst. 700 ptas.
noite. Ferro!; Ed. Socied~d de Cultura
Valle-Inclán, 1985. 75 páx. ; Rúst . colee.
Lópe.z Ferreiro, Antonio, A tecedeira
de Bonaval. Edició n de Xosé A. Pqlacio
"Esquío de poesía" . 450 p t as.
e Blanca Roig. Vigo: Ed. Xera'is, 1985.
·Rei
Núñez, Luis. , Arca dos · faiados.
276. p.; Rúst. coJec . " Clásicos Galegas" .
Sada: Éd. i;>o Castro, 1985. 72 p .; Rús~.
1.200 ptas.
colee. "Opúsculos de poesía ". 250 ptas.
López Vázquez, Otilia.' O paro no Concello de Fen. Trad . Daniel Romero. ·A
Rico Verea, · Manuel e Lópe z Taboada,
C0ruña: Ed. Servicio de Normalización
ca.rnie. O n oso galega 4. Propost8:s diLingüística do Concello . de Ferie, 1985:
dácticas. Vigo : Ed. Xerais , 1985. ·104
118 : p.; Rúst . · colee. "Cademos". ·250
p . ; Rúst. colee. "Ensino". 500 ptas.
ptas.
·
Ripoll Anta, Alexandre. ·Arqueoloxia
Martínez, Hernando é outros. Galicia.
prehistórica no Concello de Fene. A
Ciencias So~ 6°, 7", 8° de EXB. MaCoruña: Ed. Servicio de Normalizadrid: Ed. S.M./Galaxia, 1985. 143 p.;
ción lingüística no Concello de Fene,
Rúst. 850 ptas .
'
1985. 32 p.; Rúst. colee. "Cadernos".

Colectivo "Esteo". Coa xente miúda 1.
A Coruña: Ed. Vía Láctea, 1985. 93 p.;
Rúst. colee. "Textos". 490 p t as .
- Grande diccionario fufantil ilustrado. 6 vol. Barcelona: Ed. · Marin , 1985.
Colectivo " Esteo ". Galego 1. A Coruña:
CarÍoné. 17.300 ptas .
Ed. Vía Láctea, 1985. 182 p . ; Rúst. coColectivo " Est eo ". Galego 2. A Coruña :
Ed. Vía Láctea, 1985. 228 p.; Rllst. colee. "Textos" . 950 ptas .

: Rippón, Angela . As ardas. Traduc. Beatriz Carballa Alonso. Barcelona: Ed.
Gama, 1985. 20 p . ; Rúst. colee. "Troquelados Victoria PlÚID". 100 ptas.

Otero Pedrayo , Ramón. Arredor de si
S.ª ed. Vigo: Ed. Galaxia, 1985. 193 p.; .
Rúst. colee. "Narrativa". 640 ptas.

Alvarellos, 1985. 117 p. ; Rúst . ppesía .
400 ~tas .

lee. "Textos " . 820 ptas .

lec. "Troquelados Victoria Pfom•:_ 100
ptas.

0

Martíp Iglesias, Paco. Das cousas de
R~món Lamote. 2ª ed. Madrid: Ed.
S.M./Galaxia, 1985. 139 p.; Rúst. colee. ·
"O 'B€lfco de Vapo;r". 395 ptas.

.

'

~5

ptas.

Rippón, Angela. Os amigos do Bosco.
Trad .. Beatriz Carballa Alonso. Barcelona: Ed. Gama, 1985. 20 páx.; Rúst. eo-

somos . coñecidos na Óaliza inteira, pola nosa especialización
en libros galegos .e portugueses

Veme, Jules. Viaxe ó cenJro da t e rra.
Trad. Valentín Arias López. Vigo Edición .Xerais , 1985 . 320 páx.; Rúst. colee.
"Xabarin". 775 p tas .
Villar Janeiro, H elena. O día que cho-

veu de noite. Vigo : Ed. Galaxia, 1985.
32 p. ; Rúst . colee. "A Chalupa". 230
ptas.

Agália. A Corunha: Ed. Assodac;:om
Galega da Língua, 1985. n°3 . 121 p . ; .
Rúst. 600 ptas.

Encrucillada. Vigo : Ed. Sept, 1985. n º
44. 128 p. ; Rúst. 250 ptas.
Escrita. Vigo : Ed. Asociación de Escri. tares eri Língua Galega, 1985. n º 6 . 24
p.; Rúst . 200 ptas.

Follas Secas. Our ense, 1985. ·n° 36 p .;
RÚst. 150 ptas.
Fóllas Sec as. Ourense , 1985. n º 3 . 36 p. ;
Rúst. 150 ptas.

F ollas Secas .. Ouren se, 1985. nº 4 : 36

p.; RÚ:st. 15a p t as.
Fot ografía galeg a . Coruña: Ed. Sociedade Fotográfica, ·1985. n º O. 32 . p .;
Rúst. 350 ptas.
Grial. Vigo : Ed. Galaxia, 1985. n º 89.

131 páx. Rúst. 700 ptas .
Grial, Vigo : Ed. Galaxia, 1985. nº 90.

135 páx. Rúst. 700 ptas .

Habitantes do lago. A
~º

C ~nuña ,

1 985.

1 . 30 p.; Rúst. 200 ptas . ·

Lingua e Administración. Santiago :
Ed. Asociación · de Funcionarios para a
normalización lingüística . de Galicia, 1985: nº 7. 12_p. ; Rúst. 75 p_tas.

Luzes. -Sada, Ed. Do Castro, 1985. n º 1.
32 páx. ;-Rúst. 200 ptas.

Museo do humor. A Coruña: Ed. Con cello de Fene, 1985. nº 1. " Os humoristas e a reconversión" . 24 p. ; Rúst. 125
ptas.
A Nosa Tena. Vigo: Ed. Promocións
Culturais Galegas, 1985. Especial Luis
Seoane. 6·4 .p.; Rúst. 475 ptas .

República
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Luis Séoane: .c ompromiso
0'_ paixón .criadora
--

contido da edición especial.
A presentación do.número foi seguida
por un concerto do "Quinteto de
Vento de A Coruña", introducido . por
Miguel Anxo Fernán Vello, quen estrenaron obras de Balboa, Xoan Durán e
Paulino Pereiro.
_ A seguir tivo lugar a cena, nos próprios
salóns . doHotel Finisterre, á que asistiron perto· de 200 pe~soas, e que final izoú coa intervención da cantante portuguesa Amélia Muge.
Os textos que reproducimos nesta páxina pertencen á intervención de Cesáreo Sánchez, · presidente do Conselto
oe Adeministración de Promocións
Culturais Galegas, empresa editora
de A NOSA TERRA, no trancurso da
cea, e a mensaxe que a redacción do periódico recolleu telefonicamente de
Maruxa Ferná:ndez, viuda de Luis Seoane, que actualmente reside en Buenos
Aires.
Unha reivindicación lanzada desde a
mesa foi recollida con entusiasmo por
todos os presentes: a criación dun Museu que recolla a obra de Luis Seoane.
Ao dia seguinte· saia na prensa que o
Museu Provincial vai habilitar unha sá
especial para os fondos que Seoane donou á Coruña, mais o chamamento, desde o que nos queremos facer eco no periódico segue en pé: h~i que conseguir
a criación do Museu Luis Seoane.

Vivir sin
subvención
.

MANUEL RIVAS
l

Hai ·causas que polo· momento
parece imposible facer en Ga~icia sen subvención no ámeto
da cultura, sen o apoio das
institucións.
Por exemplo,
unha longametrax.e cinematográfica. Pedro de ahí a rematar
todos en pensioni'stas ou medio-pensionistas doi poder,
. sexa cal sexa, deberia haber
un grande treito.
Sen tensión, sen contrapunto, sen autonomía., o f.e.ito c~l
tural acaba sendo un anaco de
cinta cortado palas tixeiras -do
que manda, unha mostra náufraga do viño de honra, unh.a
croqueta nos dentes dos figuróns, un ha foto · máis na crrimonia da transhistoria.
Pedirlle ao poder que mesmo subvencione un discurso
da rebeldía parece unha xogada de futebol dem,asiado fantástica. E, non obstante, hai
unha causa cena: a ad~minis
tración estaría abrigada a dar
sen pedir nada ·a cambio. Sen
dictar a criación, se poner vetos, sen esixir contrapresta-:
cións pala via da domesticación. Acaso sexa pedir en demasía para os tempos que
van.
É impresdindible unha cultura á marxe de subvencións,
unha cultura á marxe de premios, unha cultura á marxe de
premios, unha cultura á marxe
de paternalismos institucionais, uri arento . insobornable .
que avive no espacio anovado
do asociacionismo e que irradie autenticidade, optimismo
e dignidade.

volver ao rego
. .;

~ ·

Cando este xornal estexa na rua,
P$0E xa terá apresentado como
candidato á presidéncia do parlamento galego ao seu diputado
pola C6rur;a, António Carro Fernández-Valmayor.
Non sei. que pretende o PSOE
apresentando para este posto a
un descoñecido. Mais o que si sei
é que este señor non falou galega
nen unha só vez durante a ante:rior lexislatura (se os meus informes non me fallan e penso que
non).
.
'
Non pido por iso que poñan a
outro -porque ao mellar pala
pega do galego perdíamos a un
gran cerebro e a un gran político- pero, ao menos, que lle prepare o Instituto da Língua un cur-.
siño deses de "Aprenda gallego
en 15 días. Clases impartidas por ,
una nativa".

o.e.
(A Coruñal
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O pasado dia .7 ·de Decembro apresentouse no marco do Hotel Finisterre,
de A Coruña, a última ed~ción .especial
de A NOSA TERRA, "LuJ~ Seoane:
compromiso . e paixón criadora". O
acto fíxose coincidir coa cea que
anualmente celebra o noso periódico, que· este ano cumple o seu oitavo de andaina.
.
,
Ba'ixo a presentación de Cesáreo
Sánchez, interviron Ricardo Carvalho

Calero, Isaac Diaz -Pac.do, Pilar PaUarés e
Francisco Pillado, arite un salón no que
máis dun_ cento de persoas seguiron
atentamente as suas palabras. As intervencións .viñeron redundar, · repe~idas
veces no caracter ,polifacético e uñiversal de Lúis Seoane, a quen todos os presentes
mesa, en distinta medida, coñe~eron perso'nalm_
ente, .e con quen traballaron moitos anos da sua vida. Foi
un acto que serviu · para expoñer o

na

Mensaxe
de Maruxa
Fernández

Luis Séoane,
nome salgado de mar..-.
Os que dun xeito ou doutro
traballamos no semanário
"A Nosa Terra" reunímonos
convósco arredOr da mesa
para compartir o pan e o futuro e asi ser convosco ce- lebrantes do esforzo compa-rtido . . ·
_
· ·. Reunímt>nos . hoxe · arredor da vida e da obra de
· Luís Secan.e neste outono ·
xa final esgütan.do os seus
ouros .e pondo .ao mar de
cabelos- brancas.
A beira deste mar no que
vivimo$ e que nos vive, co
alento máis verde e máis
azul que habita· os nasos ··
corpo~ nas diárias núpcias
da lua e do sol.
ReÚnímonos para ser so1.iBários cunha vida de exílio
compartido
coas
clases
máis populares condenadas,
á infámia da emigración, .!
con todos os homes e mu- ]
lleres que entenderon que, ..
ainda que tiñan un presente e'.!
adverso, ·cada hora, cada ¡
· minutos de liberdade indivi- ><
dual a eles negada, para - o
lao · e Celsa R.I. e Ramón moitedumes de . no'so que
naso povo eran decénios de
Cernadas, e todos os QUf3 dei·xaron Galiza, cos ollos
avance na liberdade coíectidesde hai tantos e tantos . habitados · de . lonxania, e
va.
avós foron depo$itários da oferecémoslle a ·sua voz so- Aos nasos exiliados, ao
memória do noso sangue, lidária deste pavo que no
seu p·ensamento, aós seus
para os que a nosa teria seu recordo arna o · futuro
soños nunha Galiza 'liberanon·foi a pátria comunal sé- ·máis fértil e máis feli.z.
da, semente que foi árvore
nón lugar de tránsito para o
que deu fruto que é semenPalabras . pronunciada$ malviv'e r e tantas veces
. te que será arvore que dará
por Cesáreo Sánchez, pr,si- ·
para o. non ser.
fruto.
·
·
Hoxe, neste outoho atlán- dente do Consello de Admi~uís Seoane, nome salgatico, latexante ·en fontes de nistración de _Promocións
do de mar que di a musica luz nutrí~ia ; con lágrimas Culturais Galegas, no curso
-astral da chúvia e do sol, nas roupas e nos camiños, de cea que seguiu á presen- _
-baixo o qu~ · traballa· este cando a . palabra descalza tación do número especial
povo ria, este povo fonte, percorre as praias camiño de A NOSA TERRA, ' Luís ·
este povo mar, este pavo do branco corazón do inve·r- Seoane: compromiso e pal- ·
_
terra, coque dicimos Caste- no, convocamos a todas as xón criadora".
1

Pídenme que diga unhas
verbas atraveso do satélite, que fai o miragre a miles de quilómetros de distáncia, de poñernos en comunicación desde esta
beira do Atlántico até a
outra beira, onde se atopa
Galicia, aterra que acolleu
no seu seo a Luis Seoane,
quen despois de ·dedicar a
sua vida a honrar a Galicia
e ás suas xentes, a querelas, a· deferrdelas da terra
asoballada, descansa para
sempre nese cimintério de
A Coruña desde onde se
albisca o mar até o horizonte, lembrándolle a terra onde el naceu e que ta~
mén quixo, pois era home
de dous mundos unidos
·polo mesmo mar.
Nada podo dicer sobre Luis Seoane que non teña ·
dito xa neutras oportuni. dades que me tocou agradecer en diversos actos e
nada podo engadir nesta
homenaxe de A NOSA TERRA.
Somentes agradecer de
todo corazón este homenaxe tan sencillo e tan auténtico a todas as persoas
. que participaron nel e traballaron tanto para levalo ·
a cabo.
Penso ·que se Seoane
nos .pudese ver desde algun lugar, estaria - moi
emocionado e moi agradecido por todo o amor á
sua persoa e ao seu traballo, pois nunca pensou

recompens~ .algun~a ~"itll 1'#. ~. ·

E nada ma1s. Mor
;,rra.;;
cias.
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