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A cara de Xerardo é todo un poema. De sair elexido é tras ter que pactar e. despois de pasar polo "calvário" de duas sesións de investidura e moitas negociacións.
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O panorama político portugués após as últimas eleicións presidenciais é analizado nestas páxinas: a posíbel eleición de Freitas do
Amaral (46%) diante de ·
Mário Soares (25%) dibuxan un negro panorama
para as conquistas do 25 de
Abril.

1
Bisoñez política
A mesma malévola bisoñez política
que facia que nas eleicións aparecesen candidatos. a presidéncia nun in- ·
tento de confundir ao povo sobre o
verdadeiro trasfondo, características
e ·dimensións dos comícios, foi o qµe
logo, vistos os resultados, fíxeron exclamar que "o noso candidato saiu
elexido" ,· ou que este e aquel partido
debian de formar, ·inexorabelmente,
coalición. - ·
A mesma Coalición Popula·r caeu _
nesta, sua, trampa, e non intentou
negociar seriamente coas demais forzas políticas un apoio ao seu- candidato, p_e nsando que "por lei", ia sair
investido.
Craro erro que pagou ¡;::aro. O seu
candidato saiu derrotado e, ainda
que o volfen· presentar, ninguéñ lle
tira xa o varapau, a derrota colleitada
e a humillación política do candidato
(a duras penas deu contido as bágoas rematada a votación) ao que,
moral e loxicamente non deberian in-

nais, teña que votalos só por proxitentar outravolta que saira ir:ivest~-do
midade ide'olóxica; ou o PSOE afirme .
nesta lexislatura.
Rosón, como Presidente do Parlaque os de CG teñen que votar ao seu
mento e unido como está a AP, tacandidato por" responsabilidade" e o
mén caeu ·na inxénua picaresca de
PSG-EG darlle o seu apoio por "solipresentar a un candidato extempora- " daridade", mentras seg u e a atacarás
autonomias -que defenden os dous
neamente e sen a máis mínima ga·partidos gal egos- desde o poder
rantia de sair elexido, tendo só en
central.
.
conta que era o cabeza de lista da miConxúgase esto cun xogar de tonoria maioritária, feito que en nendos a "ser nacionalistas", empezangunha nación con rodadura· demodo polo fallido can_didato que non
crática significa que teña que ser o
tivo nengun rubor en empregar a papresidente.
.
labra nación no seu discurso.
Pero a n_osa vida política, ainda a
· Pero non é só iso, tamén as negoautonómica, dista moito de ser norciacións entre as distintas forzas se
mal, cunha clase política totalmente
real·izan en términos achegados ao
colonizada nós seus modos de acnacio_nalismo. Aí está como principal
tuar.
contencioso o con.trol autonómico
das Deputacións. Mentras desde MaSó desde este prisma se entende o
drid, Fraga, Guerra ou Garrigues sediscurso de investidura de Albor, ou
a presentación· do contracandidato,
guen a ser os que verdadeiramente
Laxe; como non se entende que CP
dirixan a pulítica galega, por máis
pense qu~ CG, con quen disputa (Jn
que en CG houbo unha rebelión en
espácio eleitoral e con quen tivo forfoda regla contra os intentos dirixistes confrontacións políticas e persotas dos reformistas.
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RESPOSTA
AR~ MUÑIZ
Ouixe-sse efectuar algumhas
breves .obje9ons ao trabalho publicado por Ramón Muñiz no nº
283 deste · jornal, assi como
aponfar algumhas matizavons
respeitd . ao assunto das passadas eleivon-s autonómicas.
Sejamos frias, ao menos por
umha vez, e nom intentemos
acochar, baixo umha retórica
adoviada de palavraria e ressen- :
timento, o rotundo fracasso que
vem de acadar nas elei<;ons do ·
día 24 de Novembro o BNG. O
discurso que Muñiz desenvolve
no escrito "Unha interpretación
sociolóxica das eleic1óns", é,
nem mais_nem menos, a perpetua9om do discurso que o Bloque
-chamemos-lhe · agora
BNG, BNPG, UPG, ou como
queirades- vem propagando
desde fai muitos ano~; isto é, a
táctica de "desqualifica aos demais que algo queda"; a táctica
que o amigo Muñiz tam bem
conheze .e que puxo em práctica
. por escrito, ponho por caso,
neste mesmo jornal quando a
· fusiom entre PSG e EG, a táctica
periodística ·de outros que se dedicam a maldizer e injuriar contra a CXTG em vez de fortificarem eles seu sindicato; a táctica, pois, do "nom fagas nem
deixes fazer", do "critica a casa
do vizinho embora a tua esteja
em estado ruinoso". .
Nom pretendo, cóm isto de
que hai tanto mal pensado convém aclarar todo e cada. causa
que fica em papel impresso, .
noní pretendo, dizia, por contraposi9om fazer umha defensa
dos tam mal parados (no artículo de Muñiz) EGsquerd_eiros:
nada mais longe do meu ánimo.
E, por outra banda, embebidos
e preocupados em "governos de
· coali9om aos desbarres furibun- ·
dos do ami90 Muñiz contra eles,
Porém, cre10 que nom é bó tachar aos dema~s daquilo que
nós nom podemo~ publica~en
te eximir-nos: "EG-PSG e un
pártido funcional, utilizado polo
sistema para . contrar_restar e
neutralizar ao BNG", vem dizer
o nosso amigo. Vejamos; dumha banda, pode dizer o BNG que
eles respeito, por exemplo,
táctic~ independentista e comunista (que noutros tempos re7
presentou o PGP ou a UPG-lp e
hoje qui~á Galiza Ceive) nom estám também actuando como
grupo FUNCIONAL do Poder?;
que lhe fai c-rer ao meu interpelado que o por el definido "grupo antisistema" (que bem soa
isso!) o BNG n-om é tam funcional dentro do entramado capitalista como pode · o ser PSG( EG?- sobretudo desde o momento ern que ambos refrozam
dito sistema participando dum
je,to nom revolucionário nas
N ..285 I 30 DE XANEIRO I 1986
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A minha crítica, enfim, nom
eleigons?. Revolucionário, antivai -dirigida contra o parlamentasistema, seria utili_zar a campanrismo como tal -que, num moha eleitoral· como plataforma
mento histórico dado, pode ser
nom para rachar o bipartidismo
aconselhável e 's aludável tacticaou para sacar 3 em vez de 2, semente-, senom contra os chenom, por exempío, para dinamitar pola sua base o entarimado
fes, os notáveis do Partido, que
nom sabem (nem querem, nem
autonómico.
querem!) utilizar as elei<;·ons parDoutra banda, cernos de verdade que o BNG está tam enrailamentárias e a tribuna do parlazado no tecido social como para
mento de maneira revolucionária, de maneira comunista. lsto
-tal como o _está t-!B no povo
basca oú o Sinn Fein no 1rlané: desemascarando. a farsa que,
inclusso, lhes leva a eles cirdes- levar- ao Poder a preocu--....i.ar-se e romper-se a cabega em
cunstancialmente a participar do
"Wiiar e financiar "grupos pro- ·
jogo. E isto é assi, porgue os
campos de Juta som mu1to vaneutralizay_om do BNG "?. Qué é
riopintos; as .tácticas também:
o que passa?, estamos talando
desde a violencia armada, que
baixo os síntomas do alcool ou
é que Muñiz se creeu por um
Muñiz insignifica no seu discur111omento que todos somo tam
so, até a presern;.;a revolueionária_num Parlamento burgues.
flojos como alguns quadros dalguns partidos "radicais" para
~ecuperemos também, dumtragar-nos argumenta9ons tais?
ha
vez,· a linguage revolucionáPara acabar' de tocar este pon ria, amigos do BNG; sem um esto, sinalar que, ao meu modesto
tado de animo revolucionário
juíw, roza a gilipolhez soster
das massas e serrí condi~ons
qué o BNG tem impostas maioque favore9am o desenvolvi. re~ travas e dificuldades para samento de dito estado de animo,
car um ·· parlamentário que as
a TACTICA revolucionária nom
que poda ter o PSG-EG, o PSOE
ou as FF.EE. de las JONS; a úni- . se convertirá em AC<;OM.
ca trava que hai é a da sua próPara ressumir, o que depois
priá incoerencia política e a sua
de meses, anos inclusso, semelincapacidade; porque suponho
ha evidente é a manifesta invalique nom será o fundo da qües. dez, o estancamento na táctica
tom (e despois SI que caberia já
seguida pola UPG; o fragasso
passar a analisar o injusto mecadumha táctica nom comunista,
rdsmo antiminorias da lei eleitonom dialéctica, rematadamente
ral burguesa D'Hont) que o que
populista, nom assentada cos
lhe acaece, na realidade, ao
pes na terra e que leva a projecBNG é que se mostra incapaz de
tar umha crise interna, de orgareunir o suficiente nº de votos
niza9om, sobre a ideologia cocomo para sacar dous ou tres
munista, sacando-se da manga
parlamentários?
"discursos tipo" já bem conheciPoderíamos falar também
dos e empregados polos neofionde está o ''.comunismo" do
lósofos dos 60/70 como HenryPCE, que Muñiz sinala, mas isso
Levi, André Gorz, cito por caso,
poderia levar muitos fólios de
nos que se ponheme em tela de
debate, e eu, pessoalmente,_esjuízo conceitos ta is como "proletou já muito farto de desmarcar
tariado", "luta de classes', "dio que é comunismo do que som
tadura proletária", etc, etc, etc.
trapalhadas "humanistas", verO que provavelmente sobra é
des, euros, etc. Se Muñiz ainda
tanto fourlard, tanto pavoneo de
nom o sabe, remito-lhe a géntes
intelectualoides e artistilhas mecomo Marx, Lenine ou mesmo
tidos a "ser políticos", tanto
Mao.
acento e verborrea made ·in MaOuero tr~ir a cola9om, porque
drid, tanto perrriisibilismo diaa ocasiom o merece, umhas pa- . Jéctico; o que se bota em falta é
lavras p·r ecisamenté de V.I. Lenimais seriedade, mais capacidane: ." Reconhecer abertamente
de discernitiva, maior rigidez
os erros, pónher ao descoberto
teórica, mais ideias, organizaas suas causas, analisar a situa~om, . ac~om -ou passando,
<;om que os ~ngendrou e discucomo fíxo um bom amigo meu,
tir atentamente nos meios de
o discurso az tom revolucionácorrigi-los: isso é o que caraéterio-: Partido, teoria revolucioriza a um partido sério"; ao nom
nária, Revolu~om.
cumprir esse dever nem estudar
Enfim, já rematarom as eleicom toda a aten9om, prudencia
9ons. Até dentro de quatro ano·s,
e celo necessários os seus erros
amigo Muñiz. A ver de que cor
manifestos, o BNG (a UPG), tirar:nos os carteis daquela, e
fazendo por um momento mincpntr~ quem descarregamos a
- has as palavra·s de Lenine- dexenre1ra. Cumha pouca de sorte
m·o nstra que nom é um Partido
sacamos dous parlamentários e
de classe, senom um círculo,
o Nog.üeira (que se foda!) saca
que · nom som o partido das
um. Ah, e nom vos préocupemassas, senom um grupo de indes, que ocasions haverá de que
telectuais e dumha aristocrácia
nos vejamos (ceas, banquete_s,
obreira que· imita os piares rasexposi9ons, ... ).
. DesgraCiadagos. dos 1ntelectualoides.
mente, esta é a mensage que

desprende o teu discurso, a retórica do fracasso que se intenta
projectar fóra: o proletariado
morreu, o Estado coas suas
prácticas fascistas já nom existe,
nom ternos opgom táctica, tam
só ao silencio.
...Porén, como punhos, surgem algumhas vozes que intentam ser acaladas, e a minha (entre elas) alza-se contra este vil
momento histórico de claudica9om, de irresponsabilidade, de
adapta9om, si, de adapta9om !

a

P.D.: E vaia o meu saúdo patriótico e revolucionário aos camaradas da CXTG-IN, que, ao cabo,
forom os que melhor aproveitarom os dias da farsa eleitoral na
posta a ponto e elcebra9om do
1° Congresso do sindicato .
JULIO BEJAR

PROCESAMENTO
DO ALCALDE DE MOAÑA
Como consecuéncia das reseñas
informativas sobre o Auto de
procesamento seguido contra o
mesmo, fai as puntualizacións
seguintes:
1) Rechazar enérxicamente o
citado Auto de procesamento
por consideralo irreéll e improcedente -sen menoscabo dos critérios xudiciais- tendo, polo
tanto, recurrido contra o mesmo
en ten:ipo e forma.
2) Condenar aquelas reseñas
informativas tendenciosas, bulos e rumores que dan por cer.tos cargos sobre os cales esta
Alcaldia declara a sua total im. procedéncia e inocéncia e que,
en todo caso, se corresponden
con actuacións democraticas e
de xestión dabondo coñecidas
polos nasos viciños e derivadas
de acordos do Pleno da Corporación.
·
3) Os Organismos de Goberno
asumiron a total defensa do Secretário no mes de Maio polo
mesmo Auto de procesamento e
os mesmos cargos, da mesma
maneira que o fan agora coa Alcaldia ao considerar a improcedéncia do procesamenfo e a total inocénc1a de ambos.
XAVIER ABALO
(Moaña)

TELELE
Foi a sospeita de que o título
("Teele" tiña unha errata o que,
pala rareza de esa eventual1dade, me levbu a lér o. artículo do
Sr. Lueiro Rey, pois debo confesar que unha vez visto no primeiro o que o firmante nos ofrecia, nunca máis sucumbín á tentación.
Con todo non me parece mal,
senon todo o contrário, que as
máis diversas posicións teñan
cabi~~ nas páxinas de ANT, con

duas observacións : un mínimo
de calidade e unha postura progresista, nacionalista.
Pois ben, seica non había esta
vez errata algunha, ainda que ao
final foi a min a que lle deu o
"telele".
Efectivamente, moi ben está
procurar o pluralismo. Compre
facelo (e en verdade non está
moi conseguido); pero de outra
forma. Pódese aceptar o sabor
ráncio da letra e mesmo do espírito de algún artículo: facendo
un meritório esforzo, disimulando as paridas e a falla total de
contido, emprendemos unha
viaxe no tempo e intentamos situarnos hai 50 anos ... case nunca se consegue.
Pero é que no número 283 o
señor Lueiro Rey contanos a insulsa história de un tal Teele,
para acabar reflexionando sobre
se somos ou non independentes
e se somos ou non ceibes ( f?).
A pergunta poidese parecer inxénua, mais non o é. E non só
porque a inxenuidade sexa un
mal do que non se disfroita a
partir dos 18 anos máis que en
casos patolóxicos, senón porgue el estase a referir aos espanois, entre os que, claro, se can ta e pretende contarnos aos de·
mais .
Pois non, meu Rei, enterate
dunha vez (que xa che vai senda
hora) de que non somos independentes nen ceibes (os gale¡;JOS), e de que precisamente por
Jso estamos na brecha. E a min
ademais impórtame hoxe bastante pouco que os españois o
sexades ou non, e menos me
importan ainda as grácias dos
Ru1z Mateas, Teeles, Reagans e
da nai que os botou a todo~.
No que si concordo e no que
se dí cara ao final: "vai senda
hora de que cada quén diga
quen é".
Para rematar, sr. Director,
quero manifestar a miña máis
enérxica respulsa (sic) pala cabida dada neste "semanário" nacionalista a artículos de opinión
como o citado, qúe só se salvan
da insulsez total grácias ao seu
españolismo.
· Moitas grácias.
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.Á banda deseñada que aparecia na páxina 22 do número
anterior coa firma ilexibel é
da autoría de Anxo Baranea.
No informe sobre a sanidade, páxina 3, o cadro corres·pondente ao número de leitos
hospitalários no sector público e privado tiña a seguinte
errata: os leitos no sector privado non son 27.058 senón
3.082. A cifra do sector público era correcta é a suma de
ambos os dous fica en 11.650
en lugar dos 35.626 que apareda no texto.
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Razóns para oporse a televisión privada
A televi~ión privada está ás portas. A intensa campaña desatada

no seu favor pnr políticos,
empresarios e profisionais, parece dar resultado. Neste artículo analízanse os puntos
de controversia: política de concesións, quen serán os ·n,avos proprietários?_Aument~rá a
variedade ou só a cantidade? Seremos máis libres ou convertirémonos en simples
con~umidores de programas enlatados?
·
Se h~i distintas ideoloxias e
distintos partidos, por qué non
vai haber várias televisións?
Habendo várias, sempre teremos máis onde elexir. A competéncia fará que toda~ traten
de mellorar ás outras.
Pergllntas ou afirmacións
como estas son fáceis de ouvir. Máís, as razórs da campaña -case se pode afirmar xa
que exitosa- en favor da televisión privada son moi outras.
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Os actores -empezando polo
guaperas ~ pésimo presentador, Pepe Navarro- esperan
ter máis oportunidades de traballo, xunto coas espectativas
-que a radio privada non conformou- de receber mellares
so Idos
·os políticos -haberá que
lembrar que de dereitas?- esperan chupar máis cámara e
ser así recoñeci.dos até polo viciño máis apático do ascensor.
Ese político sabe tamén que as
novas cadeas van prestarlle
unha moi boa cobertura, de
feíto xa coñece aos seus proprietários.
Sen embargo os argumentos máis sólidos veñen, como
case sempre, da man da economía.
A fragmentación cada vez
maior nos gastos dos espectadores -pensemos por exemplo no mercado das publicacións escritas: revistas de
caza, de motos, de informática, de tricotar, de armas ...supón un importante problema para un Estado que se ve
na obligación de satisfacer os
gastos xenéricos dunha maioria e incapaz de atender a semellante dispersión.

CUARTO E MITADE DE
TELEFILM E 200
GRAMOS DE TELENOVELA
A crise que atravesa o capita lismo, coa necesidade imperiosa que ten de novos mercados e de novos productos que
levar a eses mercados trae
consi~o unha etapa onde a television como principal meio
de comunicación está pasando
de ser un ben público de interés xeral a se converter nunha
mercancía máis.
O novo producto a vender
son horas diante da pantalla, a
dixestión de miles de programas, de centos de séries e telenovelas. Xa non se pode talar só de contidos alienantes,
hai que facelo tamén en termos de consumo. Por algo
será que nunha recente. en cuesta os ingleses manifestaban que o último electrodoméstico que deixarian embargar seria a tv. En USA nen sequera é un ben embargabel;
un nordeamericano sen televisión . é como un chino sen
arroz; incapaz de prescindir do
baile incesante de canais que
dura as 24 horas do dia e onde
multitude · de cadeas aterecen
~o mesmo tempo até cinco pel1culas de vaqueiros diferentes.
A crise está acentuando ·a dema is no empresário o afá'n de
gañar dme1ro o ma1s rap1oamenfo posibel na percura da
rendabilidade acelerada dos
seus capitais. Velaí unha important_e razón das presas por
" ampliar o seu campo de ac-

ción, por meter o pico sen demora na nova veta que son os
canais de tv. Empresas editoras de diarios, de emisoras de
radio, de publicidade, de marqueting, productoras a.udiovi~
suais, permanecen ansiosas a
espera. Unha importante reserva internacional de- programas -maiormente nordeamericana- está esperando a sua
entrada. E por qué razón un
estado que en nada se opón
ao gran capital privado e á inversión extranxeira ía opoñerse a todo isto?
Non menos importante é o
interés dos anunciantes por
ver facilitado o seu acceso a
tv., promocionando de acordo
cos mesmos proprietários un

estilo de vida e unha programación dirixida subliminalmente ao consumo (pénsese
por exemplo no dominical de
El Pais) .

O afán pluralista dos que se
tan esta pergunta resulta moi
encomiabel. Máis, quen garantirá que a existencia de distintas cadeas responderá efectivamente á existencia de diferentes ideoloxias?
A experiencia doutros paises en absoluto demostra isto, _
senón máis ben todo o contrá- .

ser de amb1to estatal, características que se reserva para a
tv pública) e · nen sequera ao
inglés.
No Estado Español existe
ademais unha problemática
nacional, na que Catalunya xa
está a reclamar o direito a que
sexa a Generalitat a que faga
as conéesións -coas ventaxas
para a lingoa propria subse-

A inmensa maioria da
programación · será de
odxe. nordeamericana.

As cadeas institucionais pronto deixarán de estar soas.

guintes-:-,, obxetivo que xa
rio, o pluralismo ideolóxico
consegu1ra coas emisoras de
brila cada vez máis pola sua
radio e que de rebote benefiauséncia. O exemplo, mesmo
O IMPORTANTE
ciou a Galiza. Até agora a Xunentre nos, da rádio é o máis
E QUE APRETEMOS
ta ten a boca cerrada sobre o
ilustrativo, ao fin e ao cabo as
O BOTÓN
tema podendo darse o caso de
maiores cotas de liberdade alque se lle recoflezan os dereicanzáronse en emisoras do EsA tv privada ten ademais outos a Catalunya e a Euskadi e
tado
(Radio
3
por
exemplo).
tras
importantes
ventaxas
non a Galiza, como xa sucepara as grandes empresas do
Ademais e por riba de todo
deu nalgunha ocasión anteramo. En primeiro lugar ao
está a política de concesións
rior.
non ter que preocuparse polo
de canais. O modelo vai ser
ben xeral como lle sucedia ao
restrinxido, non se sabe si a
TODOS COÑECEREMOS
Estado, nen polo interés e caliduas ou tres cadeas ou meCALIFORNIA
dade real dos contidos, pode
diante unha barreira económiadicarse exclusivamente a traUnha maior liberdade significa "que garantice a continuitar ao cidadán como un consudade". O acceso a información
caría a existéncia de novas
midor ante o cal o único proqueda así limitado, de maneira
fontes de información. O camblema e o ser capaz de motivaben pouco democrática, aos
po dos protagonistas 'e dos
lo para que pulse un ou outro
que xa eran grandes proprietacontidos teria que verse ambotón . A tv fica convertida así
rios de periódicos e em!soras
pliado. Dito neutras palabras,
nunha tenda de programas,
(concretamente os adxudicataque non se fase dos de semcos seus trucos, as suas mopre, que houbese outros xene- rios parece que van ser os grudas e o seu marqueting.
radares de noticias, que a telepos El Pais-Ser e Antena 3-DiaO mercado privado é adevisión entrase en campos até
rios .Rexionai,s). O modelo elemais un mercado sen fronteiagora vedados. Nada disto paxido consagra de antemán un
ras, sen límites . Os USA vense
sistema de monopolios ond~
rece que vaia a suceder, como
singularmente interesados en
decimos.
.
irnos · encontrar poucas caras
presionar por este camiño -e ·
O esnaquizamento e privatinovas e en consecuencia poucalquer governo aliado é "rezación da ORTF francesa supucas ideas e programas novos.
ceptivo" a e_ste influxo- ao fin
xo, nen máis nen menos, que
E significativa esta elección
e ao cabo eles son 0s únicos
un aumento notabel da dependun sistema máis semellante
con producción abando para
ao inglés, de concesións limi- . . déncia exterior, concre~amen
as novas cadeas. Sábense os
te das transnacionais nordeatadas que ao italián, onde
máis fortes e os que pode·n
mericanas.
cada cidade conta con . várias
oferecer unhas tarifas máis
emisoras. Aclaremos que o iri· A existér:icia de máis cadeas,
baixas, dado que os seus pro- . glés ten a ventaxa sobre o que
o aumento das horas de emigramas xa renderon os benefisión e a presa por ganar diñei-;.
vai ser o español de que as cacios necesários · dentro dos
ro provocou un efecto, denun·deas deben limitarse ao ambipróprios Estados Unidos, o cal
to rexional, co cal se trata de
ciado por númerosos técnicos
lles permite exportalos logo a
impedir o monopolisrno; se
e profisionais franceses e parE,ur~pa a precios sen competir da reforma do canal estataben á hora da verdade a unitencia.
la, de colonización cultural paformidade alcánzase igoal a
decida por· un ha gran parte da
través da coaligazón de nomes
. SE HAI DISTINTAS
e apariencias diferentes. Aquí
programación. En bos apuros
IDEOLOXIAS, ,
non se vai chegar ao modelo
se ben desde aquela os lexis.PORQUE NON VAi HABER
italiano (con múltiples emiso- , ladore;:; do · pais veciño para
VARIAS TELEVISIONS
ras ~s ~u~. só se lles impide
(~_a5a ~ páxina seguinte)

O cambio fundamental
consistirá en que se
agora via·mos a John
Wayne e a JR unha vez
por semana,· coa televisión privada poderemos velos tres veces
por dia.

A restricción nas
concesións limitará os
proprietarios·aos gran.des- grupos da información xa existentes.
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Razóns para oporse á televisión privada
(ven da páxina anterior)

protexer a producción nacioNen ·m áis varie·dade, . nal.
As televisións privadas non
evitan tampouco unha das
nen máis calidade. Só
grandes· eivas clásicas da tv, a
saber: · que a gran maioria de
máis cantidade.
noticias de tipo político proveñan de fontes oficiais.
Outro terreo de augas profundas é o da· publicidade. O
novo panorama legal trouxo
consigo noutros paises, co·moé o caso de Italia, o feitp de
que a publicidade viñese en
moitas. ocasións suministrada
pola axéncia concesionária ao
mesmo. tempo que os paque- tes de programas nos que ela
se encontraba involucrada. As
artimañas da esfera · publicitária poderian estenderse ás das
distribuidoras de pro_gramas,
compoñendo un submundo de
anchos beneficios onde os
apelidos están frecuentemente
,relacionados.

·AS SUPOSTAS VENTAXAS
DA COMPETENCIA E AS
MAIORES POSIBILIDADES DE
ELECCION
Se acudimos a - demostrar o
uniformismo dos proprietários
· e o aumento da dependéncia
· do exterior ("exterior" quer dicer case sempre, como xa sabemos a estas alturas, Estados
espectador deixará .. Un
~ , idos de América) moi curto se ~ nos quedará o espácio
de sér público para · para falar de competéncias, ao
menos de competéncias entre
contidos. diferentes.
converterse en consuos empresários adoitan a
coñecer antes a cor da moquemidor de centos de teta dos novas estudios que o
contido dos programas (o leilefilmes, sriais e teletor pode acudir a algúns emgalegos para comnovelas que apenas se .presários
probar isto/. O supermercado
de programas adoita a prodiferencian entre sí.
veerse de paquetes xa confec-

o·

dun intermediário no proceso
de colonización cultural. O
campo da tv é quizá onde máis
obvia se fai a nosa condición
de ocupados por duas culturas·
alleas.

.e
[

AS ALTERNATIVAS
Se ben os cambios máis fondos requeririan necesariamente un amplio proceso de transformación do actual sistema
social e político, tamén é certo
1
que hai outras alternativas, di'il
. ferentes de actual tv gubernamental e das, parece que próximas, cadeas privadas. Situacións· estas duas que se en
algo se parecen é no seu monolitismo ideolóxico e na incapacidade para admitir unha
res posta.
Tampouco pode servir de
modelo o dos paises socialistas ~ue si parece de calidade,
ainda que falto quizá de espíri -~ tu de participación, vivacidade
~ e resposta axeitada ao indese<1>
xabel pero efectivo sistema do
g. telefilme occidental.
-------------------------~CL
A alternativa, aquí e agora,
parece ser a da pluralidade e
constnne a democrácia. ·as
cionados onde as dosis de ino acceso á información para
avances técnicos non son
triga, enredo e espectacularios diversos sectores sociais:
aproveitados para criar novas
dade están garantizados. lsto é
poderes públicos, industriais,
emisores, novas temas e noo único que preocupa ao prosindicatos, organizacións, entivas posibilidades de intercoprietário, máis pendente da
dades etc. que veiculice a am - .
municación senón para suxecaida dun cuarto de punto de
plia participación que os motarnos á butaca de consumidoaudiéncia nos sondeos que da
dernos meios técnicos permi res pasivos dos "multivariacandade ou interés dos pro_
ten.
dos" telefilmes, seriais e sagas
_g ramas. E a representación
Ainda sen querer exercer
que en realidade sempre se dimoderna no diário de provinaquí de lexisladores cabe pre ferencian en ben pouco.
cias onde o éxito se mide polo
sumir que un control parla Mentras os noticieiros atennúmero de esquelas.
mentário estricto e representa den, con máis ou menos éxito,
A tv privada supón a consativo a parte iguais, así como o
á
ñosa
realidade
circundante,
gración dun modelo de creciestablecimento de maiores
o naso imaxinario, a nasa fanmento baseado no consumo e
cauces de participación facilitasía, poden quedar sulagadas
- case nunca na criatividade ou
taría a existéncia duns meios
polo mundo de Walt Disney e
n_a participación. A traducción
de comunicación máis demode Dinastía. Como galegas a
política de todo isto correscráticos, realmente públicos e
traducción a nasa lingua de
póndese cun · réxime de momenos partidistas .
Dallas supón a eliminación
dernización mal entendida que
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altern~tiva

Toda a oposición coincidiu: d.iscurso ~ago e impr,eciso; 9
BNG caracterizou á autonomra de opio das nacrons oprimidas; Camilo Nogueir~ pediu un go'(e~r:'º de progreso e
afirmou que Galiza esta c~ea de pos1b1l1dades que pod~
desenvolver coa autonomra se non goberna AP; CG de1xou ver como un dos obstáculos para votar ao candidato
de CP era o proprio Albor; o PSOE presentouse como ~1ternativa e Xosé Luis Barreiro botoulles na cara aos _so~ra
listas ·a forma na que están. desmanteland~ ~sau.tonom1as;
Albor, ao final, laiouse e af1rmou que segu1r1a .lo1tando por
Galiza. Estes serian os rasgos fl!')damenta1s do_ debate de
investidura que frustrou a ~lecc1on de Albor, amda que o
debate en si, sabrase, non 1a mudar nada.
Albor saliu escur;iscado de Fonseca non ben . acabaron as se:gundas votacións da sua investidura . Non quixo facer declaracións e, desde un primeiro momento, loitaba consigo mesmo ·
para non deixar escapar nengu,í)ha bágoa. Neste sentido ~v~
ma1s sorte que o seu compane1ro de partido e vicepresidente
do parlamento, Perez Vidal, que
non dea aguantado e, por máis
que apretaba os músculos faciais, non puido reprimir que
duas pingas saisen lenemente
meixelas abaixo. Pero non eran
os únicos que loitaban contra a
tristura. Nos bancos aliancistas
quen máis quen menos facia esforzos por serenarse, o mesmo
ocurria no claustro de Fonseca
onde deambulab~n alguns altos
funcionários da Xunta e até no
estrado de invitados onde os representantes de nalgunhas empresas constructoras poñian
cara de circunstancias. Ao final,
na noite do venres 17 o parlamento parecia un velatorio. A lí
ninguén semel laba satisfeito,
nen "coagas", nen socialistas,
nen Camilo; só Beiras esbozaba
unha smrisa. Todos repetían ué
normal, aquí non pasa nada",
como cando no mé10 dunha catástrofe víctimas do nerviosismo
ninguén sabe qué facer nen cal
cal será o futuro.

O DEBATE

e

,.

Todo empezaba (ou non sei se
dicer mellor continuaba a campaña eleitoral. .. ) cando Xosé
Manuel Beiras "suspendía" a Albor, non só xa fundamentándose nos principios do BNG.
O parlamentário desta organización dixo tamén que só cabian
duas espricacións ao discurso:
"que Galiza é unha colonia e a
co lonización mental faise ainda
moito máis patente na erase po1ítica
que no povo", ou que
"como homenaxe a Valle-lnclán
pronunciou como discurso un
ren:iedo de esperpen~o". Citan do como esperpéntica: "as
principais institucións da autonomia galega "que" están asentadas na mente dos galegas (. .. )
"e" que haberá que completar
coa instalación definitiva do Parlamento, Consello de Cantas,
Valedor do Povo (fai falla) ,.. Con sello de Cultura Galega, e Consello de Administración da Compañia de Radio Televisión".
E tamén "a próxima lexislatura terá que servir para que unha
serie de novas realizacións de
carácter institucional e cultural
conformen o cadro definitivo
para que o noso povo fixe a conciéncia nacional e asente con ela
o esforzo do fu tu ro", (. .. ), as rea1izacións para fixar a conciéncia
nacional son: "a biblioteca e a
hemeroteca oe Galiza, a Orquesta Sinfónica, a Filmoteca; as dotacións de estructuras estábeis
para actividades dramáticas e
outras accións similares e complementarias".
Afirmou que Albor está "mimé~ica e.acomplexadamente obsesionado coa integraéión na ·
CEE" e que ''segundo o seu discurso un tiraría a conclusión de
que nen Galiza .nen os galegos
existimos nen ternos horizontJ
de futuro"; para seguidamente
dicer que "non hai nada máis
europeo nen máis moderno que
a Xeneración Nos e Manoel Antonio. Oü antón Reixa e "Os Resenti.dos " que non están na sua
onda".
·

Seguidamente criticou gue
nen os labregos, nen os marineiros nen o prolétariado aparecese no seu discurso, un discurso
"onde só aparecen cousas e non
homes; para per¡;Juntarse logo
se as competencias que reclaman non están no estatuto con
que pensar governar"; concluindo que "non existen bases de
autogoverno real", criticando
que tampouco talase da OTAN
(como non o fixo ninQuén no
seu discurso) e da segundade cidadan.
Cam ilo Nogueira calificou o
discurso de Albor de pobre ainda que coincidiu con el nas posibilidades que ten Galiza e a autonomía, " pero non gobernando
CP", dixo Camilo Nogueira.
Logo afirmou que o discurso
non oferecia confianza e despois
de se referir aos temas non tratados "sector lácteo, ordenación
pesqueira, non dixo nada da industria e aceptou a reconversión, financiación autonómica,
privatización da sanidade"; referiuse ao programa da Xunta
como "todo para Carreña" pedindo a reforma do Estatuto e
un "governo de progreso"..:

MARIÑAS: O ESPERADO
Se as intervencións de Beiras foron consideradas como as mellores ao debate, o discurso
máis esperado era, sen dúbida o
de González Mariñas. Non estivo
a altura da espectación. Criticou
ao presidente por presentar
unha imaxe idílica de Galiza, calificando o discurso de continuista e de "rosario de boas intencións espalladas por todos os ·
sectores", sen concretar obxectivos e prioridades, te rminando
por talar das "desigua ldades territoriais" e expresando as suas
dubidas a respeito da vontade
de coordinar as deputacións".
González Laxe presentouse
como contra-candidato; leeu 16
folios que parecían un discurso
eleitoral, afirmando que o que
facia Albor era repetir as promesas do 82 e calificando de "candidato hipotecado que-se refuxia
na ambiguedade". Criticou o intento de privatizar a sanidade
implícito no discurso do candidato e coincidiu con CG ao pedir
que as diputacións se vinculasen ao goberno autónomo, referíndose a falla de autoridade do
candidato e do presidente de AP
cos lios desta coalición, para re-·
matar calificando de "nacionalismo de campanario contrario
aos intereses de España", a política que fai a Xunta e abogando
por un governo de progreso.

Fernández Albor e o ~u mentor ' ~Augusto Assia". Eran outros tempos. Hoxe as divisións de CP, das que o xornalista é
un dos máximos impulsores, son o principal obstáculo para chegar a un acordo entre CG e os populares . .

que "se estamos en Europa" é
porque ·vostedes nos meteron e
recordoulle que o tema das Deputacións podían telo arranxado
eles coa Lei de Bases de Réxime
Local e como recurriron as leis
de Catalunya e Pais Valenciá
que lle daban o control das deputacións · as autonomias, ou
como en Euskadi derribaron a
un presidente para aumeritar a
autonomia
das
deputacións
para finalizar afirm·ando que
"detrás de vostedes está o
maior asalto ao proceso das autonomias".

Contestoulles Albor logo ao$
distintos portavoces centrál)dose en Gonzal·ez Laxe, ainda que
tamén leeu un folio onde lle decia a G. Mariñas que "aplaudo-e
asumo plenamente as suas proposicións":
·
A G. Laxe replicoulle que eles
non podían talar de privatización, citándolle a Rumasa perguntoulle que pasa cos mem bros do seu partido que cando
se declaran autonomistas desa-

As razóns, -dun lion-

\Í ARAPAU DE BARREIRO
AO PSOE Barreiro subiu .ao estrado v1s1belmente nervioso, e, nun tono
apaixoado, referiuse a Albor e
ao traballo realizado nos últimos
catro anos, e calificandoo de "lexitimo candidato" .ao conseguir
o 41 por cento dos votos.
Logo contes.tándolle ao contra-candidato Laxe, devolveulle
a pelota lembrándolle os lios internos do PSOE e os distintos
congresos. Pasando seguida.,.
mente ao ataque enumerando
os agravios que o PSOE lle infrinxe a autonomia galega e o intento de desmantelar as autonomías, facéndolle memória · tamén do tema da financiadón ou
dó recurso contra a Lei de Normalización Linguística. Afirmou

NOVA RONDA
·DE CONTESTACIONS

I>

A direita e Albor pensaroñ
que tiñan a Presidéncia " chupada". Asi o declarou, máis
ou menos, o Presidente en
funcións. Pero . esquecéronse
dunha cousa tan importante
como é que "aquel que as fai,
págaas".
González Mariñas foi bastante claro Aa sua exposición,
ao se referir aos -incidentes
políticos, á configuración de
CG o'nde os "populares" e
senlleiramente Albor, tentaron de bombardeala (aquí hai
que dicer que o castigo non
ia só contra a persoa de Albor, senón tarrién contra a
xente que está detrás del, a
"lóxia-C" ou Realidade Galega, como se lle queira chamar, e que os coagas intentan resquebraxar, sabedores
de que mentres detenten o
poder, vailles ser imposíbel
triunfar en Galiza, segundo
nos confirmaba un lider centrista); por non querer outorgarlle a CG nengún posto na
mesa (que agoraªº mellor lle
conceden); por ter unha acción prepotente e non querer
negociar a xeito .e maneira
(como recoñecia até Barreiro
Rivas nunha autocríti'ca); palas actuacións extraparlamentárias anterio'res á cam. paña eleitoral; polos compromisos verbais non . respeitados -e, tamén, ainda que o
P.o rtavoz "coaga" ·non o dixese explicita mente, · por tentar
fundir CG e levarse a Vitorin·o
Núñez, tema no que Albor xo~ou un papel destacado.

Pero, ono! hai algo mái.s
polo meio. Algo tan importante como a criación dunha
alternativa aos socialistas entre reformistas e democristianos apadriñada pola CEOE. A
mesina que quería presentar
como líder de CG a VítorMoro, con plenos poderes
para o pacto e que foi abortada dese Galiza co enfado con. seguinte de Roca. A mesma
que pretende derrubar a Fragll (aqui nestas negociacións
Albor pretendeu queimar
como pnmeiro paso a Barrei- .
ro, botándoo . aos leóns das
deputacións e póndose el ao
seu lado, xa que van na mesma dirección) para despois
do 86.
·
Explícanse asi as pres1ons
de Roca, as suas chamadas
do xoves pola tarde e~ixindo
a firma do pacto, as tensió.ns
dentro de CG, as mesmas
que habia antes das eleicións
e que ·non son motivo só de
ódios persoa.is; as chamadas
lago de Garrigues ·e Roca, o
venres, dando marcha atrás e
dic_índoll.es que fix,esen ~ que
quixesen ou tamen o golpe
· telefónico do gran xefe da patronal Cuevas, conminando a
apoiar a Albor-.
Nesta loita de mom~ento,
voltaron vencer os autonomistas de CG, por máis que- o
. pa<:;to con Cf> sexa inevitábel .
nesta situación: Piar seria o
PSOE .
ALFONSO EYRE .

parecen, nomeándolle a Escuredo, e criticoulle a .nostalxi.a que
- sinten da LOHAPA, que "ténden
sempre aplicala ao menor descoido". Tamén citou o trato discriminatorio dado a Galiza na reconversión.
.
Beiras no seu turno ·de réplica
empezou decindo que- o debate
era divertido pero '.non vos riades que o canto é triste". Afir- ·
mou logo que parecia '(!.Ue había
dous candidatos en lugar dun
só, pero que o programa do
PSOE e de AP eran dificeis de
distinguir".
Camilo Nogueira afirmou que
o debate estaba marcado pola
retórica e seguiu-a pedir "un governo de progreso'.
González Mariñas falou do bipartidisrño que queren implantqr, afirmando que Albor non
contestara as suas preguntas e
de practicar un "camiño de palabras sen feítos".
González Laxe criticoü a Coalición Galega pala sua referencia
ao bipartidismo decindo de CP,
parafraseando a Groucho Marx,
"que vai da victoria en victoria
até a derrota final".
Barreiro deulle a razón a Beiras en canto a .que parecia que
había dous candidatos, afirmando que ·par iso non "houbo máis
remédio que facer comparacións". A Camilo Nogueira díxolle que buscase un bo compañeiro de viaxe e que a un nacio. nalista entre "conservadurismo
e centralismo" serialle doado
escoller.
Albor, na sua contestación,
afirmou, referíndose a G. Laxe,
que "a victoria teñena vostedes
que están no 'Goberno de Madrid".
·
Despois da primeira votación
(44 si - 47 non) as novas inter~encións pouco -deron de si a
non ser a de G. Mari ñas que afir- _
mou que non ian votar a favor
de Albor "porque non atopamos
' motivos para cambiar, polos incidentes políticos, pota conformación de CG, por deixalos tora
da mesa, por non respetar os
compromisos, e por actuacións
extraparlameritarias anteriores a
campaña eleitoral ".
·
Barreiro despois de facer un
canto a Albor dixolle a González
Mariñas que "oxalá fagá posibel
o que o tempo fixo imposibel" .
. Estamos como no 25 de Novembro, pero con menos confianza en Cp, e máis nerviosismo nos "xunteiros". ·
A.E.

Claudio López Garrido abandona
o PSG,;.EG por · discrepáncias ,
políticas de fondo" 11

Máis adiante, despois de faClaudio López Garrido ·abanremitida o 23 · de Outubro, un
. donou o Partido Socialista Gacer alguhhas consideracións
dia antes das eleccións, Clausobre a Gal iza Nova e ·a movilego-Esquerda (:Jalega. Esta
dio López Garrido xustificaba
decisión débese, segundo lle.
a- sua dimisión en base á non
da nas que o PSG-EG pon tanconfirmou o ex-parlamentário
aceptación da sua proposta de
to énfase afirmando ql!e "é un
movimento cultural, illado, eliautonómico A NOSA TERRA, a
redacción do programa eleitotista, negador das sua-s pró"discrepáncias políticas de -· ral, onde el aparecía como re-- ·
fondo", afirmando non querer
dactor cando non o fara, e a
prias raíces e que ignora a realidade social que o rodea",
entrar en polémicas, dado que
sua posición de non xurar a
afirma que no programa elei"a discusión que se tiña que
constitución como meramente
. toral "establécese unha corredar xa se deu no seo do partipersonal, a pesar de que Lólación perfeit_a entre eleccións
do, onde dixen todo o que tiña
pez G~rrido pedia tamén en
e ) solucións de problemas,
cara do 30 de Agosto que se
que dicer".
Segundo púdo ·saber este . correxise no _programa o panecando sabemos que non é así.
periódico as discrepáncias de - xírico a labor sua como parlaA preséncia nas institucións e
López Garrido coa maioria da
· necesária, pero compre dicer
mentár-io; é aquí, nestas "codireición do · partido veñen de
rrecións ao programa", onde
tamén, que non é suficiente,
moi atrás, senda· várias as car- . se. evidéncian as discrepáncias
salvo que queiramos enganar
a xente".
_
·
tas e documentos . cruzados
coa maioria do PSG-EG.
~ela dise que non comparte
En canto a segunda parte do
entre uns e outros.
, López Garrido ponia en
os seis pri mei ros pontos do
programa afirma que faltan
programa eleitoral porque "da
reivindicacións
tradicionais
cuestión nestes documentos o
a impresión de que todo marnos nasos programas", popapel que acfualmerite _xoga o
PSGG-EG e a forma de· facer
cha sobre rodas. Que os galeñendo o enfase na pouco imgas non teñen problemas . ou
portáncia que se lle da ao propolítica orientada · claramente
·blema da CEE afirmando que
están parados, están así porás i]lstitucións.
que son parvos. Que existen ·
"non atacar neste ponto signiCando apareceu o programa
solucións individuais, que non
fica apoiar a nefasta actuación
eleitoral para as eleicións auhai problema colectivo de detonómicas o ex-dirixente do
do PSOE e AP".
PSG-EG decidiu dimitir. dos ~ senvolvimento. Esa filosofja e
Para finalizar estas "correcseus cargos no secretariado
cións" Claüdio indica que
de direitas e tales afirmacións
do partido, dado que se pro"conven lembrar ·que somos
poden ser asumidas por AP."
ducira un viraxe . na cuestión
· Afirma tamén que o docuun partido nacionalista, e por
do xuramento, xa que, contra- ·, mento esquece que "existen
conseguinte a autonomía non
é o noso principal ouxeitov".
riamente ao pacto no momenrelacións de opresión-e de doAdemais das discrepáncias
to da fusión, a cuestión de xuminadón que manteñen aos
~inaladas nestes documentos
rar ou_ non xurar, aparecía
paises atrasados na sua situacióA, que as ·su as riquezas son
existen outras en temas como
aqui, como unha - cuestión de
a OTAN, ou a labor a realizar
dignidade personal.
expoliadas e que todas as iniDespois de dar a discusión
no parlameñto pois o -ex-miliciativas que p_odaíÍ surxir (vino seo do partido e visto que
són, kiwi, castañas, etc.) non
tante do PSG ten · afirmadó
as posicións non mudaban,
alteran a situación."
"que non se trata de facer pro"Penso, engade nestas "coposicións e máis proposicións,
_López Garrido decidiu abandorreccións", que esta filosofía.· _ o que vale non é o número, senar en vez de ficar dentro
eleitoral pode ser· insultante · nón o darlle solucións aos procomo un crítico, ou liderando
para os que viven unha situablemas reais e non axudar, as
unha ala crítica na que estación de penuria económica no
veces, con elas ao enemigo",
rían unha boa parte dos milinaso país: a nasa alternativa
tendo citado o caso da lei de
tantes que perteñeceran ao
PSG.
.
Normalización Linguística ou a
debe ' de representar a eses
proposición para que se trousectores sociais e non a moviAinda que na carta de dimida da postmode.rnidade" .xer-an os restos de Castelao.
sión ao Secretariado Nacional

Os lios dos popular~s impideó.
acordo ·entre ·CP e CG
Coalición Popular e Coali- ·
ción Galega · non se dan
posto de acordo nas negociacións para que Fernández Albor poda ser investido Presidente da Xunta. ·
Unha das maiores dificuldades. coas ,que ~e en- ·
contran os coaga nestas
negociacións é o escachamento da CP e as liortas
internas que levan aos reformist.as a pensar que os
acordos poden ser papel
mollado senón atan todos
_ os cabos dos qúe verdadeiramente teñen o poder
dentro de CP. Deí a sua in- ·
sisténcia en que o acordo
sexa firmado polos presidentes das Deputacións.
Este é o úr:iico ·ponto de discrepáncia xa que nos
outros seis, afirman estarde acordo; discrepáncia
que ven- dada pola negati:va a ultranza dos presidentes das Deputacións a fir- /
mar ise documento, proporido os populares comq .
alternativa que firmen os
diferentes partidos coali. gados,· o ql.Je non . parece
ser moito garantia, dito
sexa de paso. Decimos
que ven dada por esta negativa, pois Fernández Albor ten afirmado que estaba de acordo cos puntos
citados, indo máis alá ao

dicer que _os ian asinar os
catro presidentes das Deputacións. Esa era a sua
queréncia, teimudo como
está en ocupar outra volta
o carrego, pero - despois
dos tres congresos provinciais, na neg0<~iación do
. luns dia 14, quedou claro:
os presidentes das deputacións non firmarán · e . a
negociación -dun posta da
mesa de parlamento (seipan que Albor até s~crifi-

é:aba a Rosón para darlle a
presidéncia a CG) debe ir
de maneira global.
Coalición Galega ten
que reunir agora a ~ecuti
va e mirar-se reconduce as
riegociaclóns ou se as
rompe.
lsto é o que pretenden
os socialistas que, despois
de reunirse con CG e PSGEG, decidiron pedirlle aos
primeiros que. rompesen
as negociacións con CP,
arites de negociar con
eles, instandoos a que o fixesen dunha vez.
Nestas consultas foi discriminado o BNG, acusando esta organización de
sectários ao PSOE e de
"conniventes" ao PSG-EG,
e afirmand9 que "se non .
queren que e~teñarnos alí,
será porque están afeitas
a levar unhas negoéiacións onde a base é o trapicheo e dado que nos
non estamos por isa, poaiamoló denunciar diante
da opinión pública".
Así as causas, se o
apoio a Albor pór parte de
CG está totalmente no ar
e nun punto no que pode
non existir marché! atrás, o
. calificado ._ "goberno de
prógreso" parece estar ·
ainda máis serod_
io.
A.E.

Afirmouno González Mariñas

O Consello et.a Cultur.a
Galega ·non
gastou o seu presuposto
O Consello de Cultura Galega
11on gastou nada do seu presupósto, regalánd9lle 135 millóns ao Patronato Rosalia, segun.d o afirniou González mariñas no debate de investidura.
lso si, suponse que entre os
máis de trinta millóns asignados están deducidas as dietas
e·asignacións do seu presidente Ramón Piñeiro e dos distintos conselleiros.
O Consello foi fortemente
contestado desde a sua criación por amplos sectores da

cultura galega~ sobretodo por
aqueles máis activos e máis
integrados na cultura de base.
Afirmaban que era unha entidade marta que non ia contribuir nada á nosa cultura e que
discriminaba a . aqueles que
verdadeiramente estaban pulando, organizando e facendo
cultura.
Por outr-a banda nos últimos
tempos vanos conselleiros
·apresentaron a sua dimisión
en base, segundo eles, á inoperáncia do Consello .

Castelao naceu un 30 de Xaneiro

_Actos ·políticos e relixiosos
en todo o país
Os actos en homenaxe a Castelao concentran parte da sua
incidéncia arredor do aniversário do natalício do político e
criador galega o 30 de Xaneiro, cando este número de ANT
estexa editado, e coa mesma
tónica de como comezou este
"Ano Castel ao": actos relixiosos dunha banda e actos fun damentalmente políticos pala
outra.
No horizonte está a inauguración da exposición do Ministério de Cultura a primeiros de
Marzo, en Madrid, da mostra
--única quizais con ánimo
exaustivo que se vaia realizar- que deixou en fóra de
xogo á Xunta, quen por outra
parte está, diante da incertidume gubernamental que se
criou desde as eleicións do 24
de Novembro, paralizada e
queréndose sumar ao prestíxio que se derive da iniciativa
do Ministério madrileño.
Misas e oferendas fiarais,
colocacións de primeiras pedras para monumentos a Cas-

telao (ao anunciado de Viana
do Castelo, en Portugal , súma se a iniciativa popular de Negreira) contrastan coas accións reivindicativas anuncia das polos nacionalistas. O
BNG fará actos o dia 30 en todas as grandes vi las unindo o
aniversário á represión que
contra Francisco Rodríguez
amenaza un proceso xudicial
aberto pala queima dunha
bandeira española. Con efeito,
o domingo anterior á chegada
dos restos de Castelao a Galiza unha manifestación contrária a esa repatriación finalizaba na Praza do Toural e produciase a queima dunha bandeira española. Inda que as -dilixéncias se paralizaran os sucesos do programa " La Clave"
reavivárono e a acusación xa
efectiva xudicialmente. está ti pificada con penas que van
dos 6 meses aos seis anos de
ca de a.
Unha coincidéncia máis a si nalar: o 30 de Xaneiro tamén
é o "Dia Mundial da PAZ " .

A terceira desde a integración na OTAN

O .2 de Febreiro
11

Marcha Anti-OTAN"
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O prox1mo dta 2 de Febreiro
culminará, na estrada de Cambados a Vilagarcia, unha forte
campaña levada adiante por
numerosas organizacións políticas, sindicais e polos Comités Anti-Otan e os. colectivos
pacifistas e antimilitaristas
agrupados na Coordinadora
Naci,anal de Organizacións
pala Paz (CNOP).
O lema ·que vai levará frente
esta marcha é o c6réado masivamente nestes últimos anos:
"OTAN Non. Bases fóra", e
está precedido por case quince días de actividades (conferéncias, concentracións, recitais, cadeas humanas, ... ) preparando a que vai ser, a derradeira demostración anti-OTAN

na rua denantes do reterendo
que, probabelmente, se celebrará a meiados de Marzo.
A marcha a pé CambadosVilagarcia é a terceira que se
fai en Galiza contra a preséncia e a integración na OTAN.
As anteriores foran no Ferrol
desde Fene, en Mariri desde
Pontevedra e finalmente desde A Póboa a Ribeira.
As accións dalguns dos grupos participantes teñen alcance supranacional. Asi a CNOP
apoia unha Marcha sobre Madrid, que seria a traca final.
deste catro anos de actividade
contra a OTAN, e os .nacionalistas do BNG tiran un comuni- ·
cado -conxunto con organizacións patrióticas bascas e catalanas.
N. 285 I 30 DE XANEIRO I 1986

-·

estado crítico
XESUS VEGA

Estou disposto a apoiar a tese de que
o governo decideu adiantar a coaresma. Non se asusten: ninguén afirma
:que Felipe Gonzalez teña decidido
aparecer nas próximas semans cun
saco . de cinza ao lombo. Ese primitivismo repugnaría aos delicados espíritus da Moncloa. A coarema dos dirixentes socialistas é outra cousa: insistir, con ocasión ou sen ela, na sua
condición de arrependidos que piden
perdón polos "pecados" de onte e de
antonte.
No seu celo coaresmal, pretenden
que os súbditos tamén se arrepindan.
Que se recoñeza, por exemplo, que
foi unhá grave irresponsabilidade a
criación da UMD e que non se pode
permitir que unha persoa como Luis
Otero ·c hegue a ser xeneral dun Exército que non renegou dos 46 anos de
"pax" franquista. Que se acepte o recoñecimento do Estado de Israel
como a necesaria reparación dun
agravio histórico cometido polos governos anteriores. Ou sexa: que nos
arrepindamos de ter negado a legalidade diplomática a un Estado cuxa
existencia supón a negación dos direitos do povo palestino.
Na cuestión da OTAN, o arrependi-

Arrepe·n tidos
mento socialista está acadando niveis
difícilmente igualabeis na .recente historia política. Non fai tanto tempo en 1980-, Felipe Gonzalez afirmaba
que ". :.na actüal situac::ión de tensión
internacional, a incorporación dun
noyo membro· nun dos dous blocas
militares provocarían tensións engadidas que perxudicarían seriamente
unha política de paz no mundo". Agora, da-se-lle a volta
calcetín e ofrece-se-lle ao público o riguroso argbumento de que non é com~nente sair
da OTAN convertiría a España, inevitablemente, nun pais con instalacións
de armas nucleares". Eran, ainda,
mais explícito: " ...trata-se de saber
qué cidadans están de acordo con
que se situe un foguete nuclear a cen
kilómetros de Madrid ... ".
Daquela sí pero hoxe non hai perigo de que se instalen misis nucleares.

ab

Por qué? Porque o dí él. E ponto. E se
·en 1980.decía que na OTAN seríamos
"como peo.ns dun axedrez movido
por outros", agora afirma que a presencia ne~a alianza non implica perda
de soberanía. Por ~qué? Porque, dende
que está na Moncloa, ten unha sabiduría sobre a NATO da que antes carecía e á que non chegaremos nunca
os mortais que non vivimos nesa
cume do poder.
Nesta cuestión, o arrependimento
ten, tamén, unha dill)_ensión semántica. Non qu~ren utilizar termos como
OTAN ou .- NATO. Prefiren chama-la·
Alianza Atlantica porque consideran
que é mais presentabel diante da opi' nión pública. Este xogo de palabras
permite descobrir o que se agacha debaixo das trunfalistas declaracions
dos dirixentes do PSOE cando · talan
de "madurez" do electorado: unha

combinación de medo ao resultado
do referendo cunha consideración típicamente paternalista dos votantes.
Pode-se pensar que a xente é tan parva como paré} non saber que lle están
talando da OTAN a pesar de que non
aparezan as siglas da organización
militar?
·
Un arrependido que se precie d.ebe
sentir alerxia a todo aquelo que resucite a imaxen do seu "pecado". A historia dos dez últimos anos do PSOE
está ch ea de termos "alérxicos": marxismo, República, federalismo, UMD,
OTAN... Instalados nesa_ dinámica,
non existe límite pará o arrependi- .
mento. O de "socialistaJ' será descaltficado cando xa non resulte funcional
para o obxecti'li'o de xestionar este Estado ~

O arrependiniento está instalado no '
partido que fundou Pablo iglesias.
Vive unha prolongada coaresma polí-:
tica que leva aparellados os inevitabeis Antroidos. Un non pode evitar .
este pensamento cando escoita a Bene'gas ou a Galeote repetir, con cara
seria, que na Alianza Atlántica os Es- tados Unidos de América teñen o
mesmo peso qu.e os demajs paises.
Ou cando Gonzalez laxe - propón un
"governo de progreso" no pazo de
Fon seca.

Pese ás informacións
que "El País" deu como definitivas

O Instituto de Toxicoloxia
non pudo
determinar que a morte
de Zabaltza fose no Bidasoa
Unha aparente filtración, que
deu lugar a protestas dos abogados da familia e a acción popular, fixo que o diário "El
País" titulara o dia 9 de Xaneiro que "os últimos análises
proban que Zabalza afogou no
Bidasoa" e en páxinas interiores afirmara contundentemente "o análise da auga que contiñan os pulmóns de Zabaltza
ratifica que morreu afogado
no Bidasoa". Esa versión periodística de "fontes xurídicas
ben informadas", era posta en
cuestión aos poucos días en
declaracións que nengun médio de comunicación (a9ás
EGIN} recolleu- por lñ1go
lruin, abogado particular neste
caso.
O abogado sinalou que tras
estudar o informe do Instituto
Nacional de Toxicoloxia, nos
que se baseaba a información
de "El País", non se confirma
a "versión oficial". As mostras
do corpo de Zabaltza enviadas
a Madrid eran fundamentalmente tres: contido gástrico,
mostra pulmonar e mostra de
sangue nos ventrículos do corazón.
O informe precisa que os
tres centímetros cúbicos de
contido gástrico son :' insuficient~s para o estudo das diatomeas" (as diatomeas son

uns microfósiles de sílice que
apousan na lama do rio). Sobre a mostra de pulmón sinala
que "é insuficiente a mostra
remitida", e sobre o sangue
que "se atopa en avanzado estadó de putrefacción".
Do estudo do pulmór. dedúcese que a marte foi por inmersión pero a determinación
das diatomeas era de sete milímetros cúbicos, e en base ao
estudo do contido gástrico
non se atopa nengunha. Para
iruin "eso non significa que
non afogara no Bídasoa, pero
seria normal que as tivera pois
no carpo de Mikel Zabaltza
presentaba un enfisema aéreo,
o que indica que opuxo resisténcia e tivo un final agónico
e de loita ante a sua marte, e
nesa situación deberan ter pasado diatomeas ao sangue".
iruin engadiu que non se analizaron nen o sangue do fígado, nen a médula ósea ou a
masa encefálica, que son os
órganos que dan maior garantia nunha peritaxe sobre as
diatomeas.
A conclusión final confirma
que Zabaltza morreu por inmersión pero non hai nengun ~
ha base -para afirmar que iso
ocorreu no Bidasoa ou noutro ·
lugar.

Un socialista e seis cabalos pretos
Foi un grupo de vivos socia~
listas, que non é o mesmo
que un grupo de socialistas
vivos e planificou o magno .
enterro dun marxista socialista. Catro cavalos pretos
turraban do carriño mo.rtuório, carriño no que quizá
fose Prim, ou Alfonso XII,
ou "María de las Mercedes,
·Madrid te llora con pena ... "
Foi un grupo de vivos socialistas, colleu a un bon home
e transformouno no que o
grupo quería que fose: a
pureza rediviva, libre de
liortas, manso cos seus
compañeiros, alto en amor.
Normal que a igrexa catórica quixese meter tamén a
gadoupa de abutre da que
dispón para as ocasións e
tirar tallada do evento.
Alcaldes tan anti-populares como Arespacochaga
foron dar o pésame, comunistas divididos, aliancistas
das liortas e do aborto, con
perdón, ... Cántas horas de
televisión foro-n? Nen · se
sabe, pero case tantas
como cando o de Franco, só
que sen champán pala nosa
parte, ainda que ~lguns quizá mesmamente com·pañéiros- foran ao enterro
para asegurarse de que estaba morto e se non eran
mil quilos de chumbo enriba, polo menos que fosen
alguns bastantes ..

Atrás fica a megafonía
"derramada" no XXX Congreso de P(SO)E cando don
Enrique Tiern·o Galván tiña
a palabra, pero non a vara;
atrás está a sua participación nunha manifestacián
anti-OTAN e a "chamada á
arde" polos poderes, isto $,
polo seu partido do exterior
facendo de voceiro doutros
· poderes. Motto mais atrás
está; e ben que se aseguraban de que o enterraban
baixo mil quilos de chumbo, a sua ideoloxia marxis~a. "Ya no se lleva, aunque
al viejo le estaba bien".
Hxolles campaña en Galiza e a sua preséncia notouse: 15 persoas nun mitin
sen Tierno en Moaña, perto
das 1.000 nun mitin con
Tierno en Cangas do Morra-

zo. usárono, · desbotáróno
do poder do partido pois
que unha' persoa íntegra e,
· por riba, marxista é sempre
incómoda para aqueles que o único que aterecen é
paro, OTAN e máis impostas.
Levárono catro 'cavalos
pretos s os mozos chamábanlle "colega". A carroza
ben pudo ter levado ao rei,
daquela. A TV identificou ao
defunto con todo o PSOE:
se el erq bon, ficarse cántos
mais hai bons · no P(SO}E.
Até -na morte lle impediron
falar, a el, ao único discrepan-te que 'p ermitía o Partido, ·para que visen o demócratas que son ...
X.CURRAS

O PSOE fai campaña
a favor da OTAN
antre os seus próprios militantes
O PSOE ven de comenzar
unha campaña entre os altos
cargos e cadros dp partido
para ·aleccionalos na defensa
do "si" á OTAN no próximo
referendum.
Os coordinadores da campaña pretenden. dar a coñecer
aos cargos os arílumentos que

deben empregar en defensa
do voto en favor da organización militar.
Tratarase de difundir ademais a documentación sobre a
posición que agora mantén o
partido, así como os pontos de
vista do próprio presidente do
governo, Felipe González.
·
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FERNANDO CARBALLA

Cando o cartel de países
próductores de petróleo, no
ano · 1973, acordou unilate.
ralmente elevar o précio do
· cru produciuse a primeira
grande crise do sistema capitalista desde o fin ·da 11 ·
Guerra mundial.
.
Acusouse daquela á OPEP
(e despois tamén en 1979)
de atacar as bases do sistema de vida ocidental e de
ser a causante de todos os
males da humanidade. A
realidade, claro está, era outra. Na Organización do Terceiro Mundo exclusivamente. Nen os Estados Unidos,
. nen Noruega nen o Estado
británico forman parte . da·
OPEP. Eles son os maiores
produtores entre os E;stados
ocidentais. Até 1981 o_s précios do "ouro preto" non
deixaron de medrar e · os
cu.stos para os consumidores creceron imoderadamente, sobretodo porqúe as ·
grandes compañías (as sete
irmás nordeamericanas . que xa son só catre-, a holandesa e a británica) non
minguaron os . benefícios, ·
máis ben o contrário, e porque os países produtores,
Estados emerxentes, moi
povoéldos · oalguns casos
(lndonésia, Nixéria, México ... ) -necesitaban elevar as
suas ren'tlas, ben miserábeis.
Nese ano 81, a OPEP controlaba as duas terceiras
partes do mercado mundial,
e o barril de petróleo tiña un
. précio méd10 estabilizado
en 28 dólares.
O que pasou foi que de~
de que Reagan tomou o poder. o dólar comezou a SO'"
brevalorarse, e en'tón a factura enerxética subiu" enormemente, e xa non por culpa dos productores. En Setem bro do ano pasado os
acordes entre os sete grandes decidiron frear a carreira da moeda estadounidense (ver servício exterior, A
NOSA TERRA nº 280), pero
fixouse un límite inferior- .
ainda un 15 ou 20% por debaixo da cotización actualque as ·grandes corporacións financeiras non están
dispostas a consentir, por- ·
que reduciria tipos · de interés pasivos ·e activos, e nen
tampouco os sócios británicos queren que a sua libra
esterlina perda valor no
mercado por ' estas manobras especulativo-monetárias.
Todo isto marcou o pistoletazo de saída para a redución dos précios nos mercados do cru (especialmente
nos spot de Rotterdam e
Nova lorque, onde .se estár:i
acadando os records históricos de contratación).
Noruegos e británicos,
ausentes da OPEP, ne~áron
se a manter · os préc1os da
organización de produtores
e empe~aron a vender máis
barato que o cartel. A ca[da
comezaba e non se vislumbra o final. O problema que
agora ~ se plantexa é doble.
Par13 os países máis endebe.dados entre os da OPEP, Nixéria, Venezuela e México, a
sitµación é anguriante (entre 1983 e 1985,_ps países
produtores reduciron
as
suas importacións de bens
nun 23% en termos reais), e
isto obrig.ounos a non res- .
peitar as cautas asignadas
na OPEP e ao descenso unilateral de précios nos seus
crus. Mais hai tamén outros
perxudicados. os países árabes, os máis vellos produtores, teñen as suas instala.:
cións amortizadas desde hai
(pasa á páxina 23)
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As eleicións á Presic;féncia da República PC?rtuguesa teñen grande import~ncia pala acumulación
de poder que otorga a Constitución ao Presidente. Na primeiTa volta -26 de Xaneiro- resultaron
con pasaxe para .a segunda Freit~s do Amaral e Mário Soares, un deles var ser o Presidenfe
·
,
de Portugal eleito no.16 d_e .Fevreiro.

A long'a corrida ao · Palácio de
"Belem cornenzou para Freitas e
Soares -un· deles será o próximo Presidente- no vera o do 85,
os carteis reclamando apoi'os xa
aparecian
masivamente
na
Campaña. das Eleicións á Asambleia da República. Os outros
candidatos -derrotados-, Salgado Xenha e a Enxeñeira Lourdes Pintasilgo, sófreron unha
.traxectória desigual desde a que
pode comprenderse o. feito dé·
non pasar. á segunda volta.
_ Hai dous anos a Señora Enxeñeira ,foi chamada por . Eanes .
para preparar sua sucesión, contaba co apoio do Xérieral, o
prestíxio ·da sua cultura e o
atractivo social de ser muller católica . (teoloxia da liberación)
alén de responsábel do Ministério na equipa de Vasco Gon~al
ves. O _d esprestíxio da coligación PS/PSD (Partido Socialista/
· Partido Social Demócrata), da
que Mário Soares era Primeiro ·
Ministro, ·tortemente contestado, que chegou a perder cincoenta e cinco deputados do
Partido Socialista nas lexislativas e o entendime.nto entre Eanes e o PCP (Partido Comunista
Portugués), na segunda mitade
do ano 85, sobre o· perigo que
suporia para as conquistas constitucionais o pase de Freitas ou
Soares á Presidéncia deixaban
aberto o camiño a unha demócrata progresista, Maria Lourdes
Pintasilgo.
Estivo a Enxeñeira formándose ao lado do Eanes até rachar
as rnlacións cordiais entre eles.
Ninguén ten dado· un ha explicación correcta ao facto. As versións fiªbeis aportan que non
tivo o Presidente garantias
abondo para tirar capital político
da futura representante suprema de Portu_gal. Cada un tivo
que mudar a estratéxia.
Salgado Zenha fora o número
dous do Partido Socialista até
Outubro do 85, causa baixa entre acusacións graves e Soares
(direitización,
maniqueisrno,
traición ... ) e gaña os favores do
Presidente recebendo apoio expreso públicamente. Zenha, anticomunista, acuñou a palabra
de orden intensamente berrada
na caida dos governos Vasco
, Gon~alves "Soares, Zenha, non
há quen os deteña".

.o

Partido Comunista fai núme_ros •. ·

En tanto o PCP presenta a un
home de palla, An~elo Veloso,
co propósito dé desistir en favor
do candidato de . esquerda con '
máis posibilidades dee pasar á
segunda volta. Aquí é onde comenzan as sumas de números
sobre o papel.
Rexeitados Freitas e Soares
"candidatos da direita", certamente coincidentes no básico;
·,destrucción
das nacionalizacións, fin da restauración dos latifúndios; regreso do capital financieiro, da banca privada; livre despecimento, legalización
dos salários en atraso, feche de
empresas;
liberalización das
rendas, dos alugueres, en fin,
Freitas _e Soares recoñécense
como pilares da mesma concepción_política. O CPP valorou e·n
ambos casos a inviabilidade de
calquer
desas
candidaturas,_
So.ares nen siquer ía ser 1,rn mal
menor.
RESULTADO PROVISORIO

%

FREITAS: . ·
46,31 2.628.355
25,43 1.443.074
SOARES:
ZENHA: .
20,89 1.185.369
418.207
PINTASILGO: · 7,37
Abstención: 24,38%
O drama para a esquerda portuguesa plantexouse .ao ter que
escoller entre dous candidatos
que se repartirían ó_mesmo espazo eleitoral. Zenha e Pintasilgo, unha vez desistido de levar
a Velos<> até o fin. Desde o princípio do debate· interno recoñe-

Freitas do Amaral. Abrigo Loden e simpatias cara Bruce Springsteen.
ceuse que "o candidato mellar
ºpode non ser o mellar candiato". O Partido Comunista aguardou até o último momento para
dar seu apoio ·a un dos candidatos da esquerda, en cuanto o
Presidente Eanes, o Partido Renovador e faixas esquerdistas
do Partido Socialista manifestaron o apoio a Salgado Zenha, o
P.C.P. estaba contra as cordas,
seu millón de votos ían ser árbitro que levara á segunda · volta
ao candidato de esquerda .i A traxédia, alén dos números de
base social, estaba xa escrita,
non era posíb~I concorrer divididos á mesma franxa, ainda así
era obríg'ado escoller;; nen Zen. ha, nen PintasilQO ían desistir.
Con todo, á v1sta...Qos resultados, á vista do conflito interno
que supuxo o apoio a Zenha
polo PCP, parece evidente que o
"candidato mellar era o mellar
candidato", a militáncia fiel da
APU ao servizo da Pintasilgo, a
impresionante maquinária de
propaganda e organización -da
que careceu a Enxeñeira- do
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partido que chefia Alvaro Cunhal .ía fortalar os perta de meio
millón de votos esquerdistas e
progresistas que deran crédito á
ex-ministra. O número de votos
que acadou Zenha correspóndense coa votación meia do PCP
(17%), do que resulta un _incremento só dun 3% suministrado
polo apoio do Xeneral Ramalho
Eanes.
A lóxica previsíbel levou ao
PCP a un erro político que terá
consecuéncias a curto prazo,
malestar nas bases e prestíxio
do rival. PS, de Soares. O partido de Cunhal deixouse levar na mellar das intencións democráticas e- de progreso -pala
forza do Eanes quen non consigue, con todo, deixar un sucesor
no cargo.

O FUTURO GRIS
O proceder neofascista dos mili-tantes da candidatura do Freitas,
asaltando, destroindo, sedes do
PC na mesma noite do pasado
vinte e seis, facendo disparos de

Apol.oxia do fatalismo
dun povo
Nun espísódio de "Os Lusiadas" fálase do "lmpério á
porta" qu~ viñera sustituir ao
Oriental, "das Indias", imposíbel termar del por mais
tempo, dados os elevados .
. custes que ocasionaba a distáncia -travesias · marítimas
de seis meses- e a grande
mortandade. O Velho do Restelo fala dun lmpério con "cidades mil e terra infinda''.
Africa, tan perto.
,
Criase D. Sebastiáo nesa
arela, nomeado Rei aos tres
anos; no 1557, educo.use na
devoción ao heroís,m o militar
· e nao carácter divino da persoa réxia. Cornada con catorce anos, embárcase no 1578,
furtivamente, a fazer a guerra
ao Rei de Marrocos. Deixa as
costas portuguesas con vinte
e catro ano, encontrando en
Alcácer Ouibir ás tropas do
Abd al-Malik que lle ocasionan unha hombel derrota. D.
Sebastiáo desapar"ece entre o
nevoeiro.
En torno da sua figura levantou o pavo portugués
unha lenda de fatum, destino
tráxico; era el quen tiña que
t~cer felicidade e glória P.ara
o Portugal .-abatido, ocupado
após su.a marte ·polo lmpério
español. O pavo mantivo que
D. Sebastiáo non morrera fi-

cara capturado polos Mauros, mas ía retornar para salvar o País.
Periódicamente renace a
lenda do Rei D. Sebastiáo .
Dez anos de rexéncia manteñen viva a mais triste das esperanzas.
A Assembleia Constituinte,
en 2 de Abril de 1976, aprovara a Constitución da República Portuguesa, a mais ¡;>rogresista · das decretadas na Europa Occidental. No seu preámbulo pódese ler "libertar Portu~al na ditadura, da opresion e do colonialismo representou unha transformación
revolucionária ... abrir camiño
par~, unh.a sociedade socialista ...
Dez anos de rexéncia de D.
Sebastiáo, dez anos de vixéncia da Constitución; o Sebastianismo retorna, unha vez
mais a felicidade, a glória, o
progreso de Portugal pérdese
no' nevoeiro. Freitas e Soar~$
xa anunciaron a reforma da
Constitución. A gran . banca
privada ten alugados lugares
para abrir a desprivatización.
Dezaoito bar.icos presentaron
as solicitudes.
O Fado vai ser ainda máis
triste.

A.JVI

arma curta, indican por onde vai
o futuro político de Portugal. ·
Freitas do Amaral con 46,36, a
menos de catro pontos do 50%
necesário para ser eleito na primeira volta, preséntase como
gañador na segunda e definitiva.
Semella improvábel que o PCP
e os progresistas, esquerdistas,
vaian mudar a intencion abstencionista (voto branco?) para
apoiar a Soares (recebeu a Eden
Pastora no verao, na sua residéncia) por mais estarzo que
fará, con literaturq de esquerda,
nas áreas de voto tradicionalmente comunista.
O Pavo portugués pagou caro
o luxo de repartir o mesmo campo eleitoral, pola esquerda hai
opción para un, con hipótese
mesmo de gañar na segunda
volta se o eleitorado do· PS é
coerente, presentar dous foi un
erro gravísimo.' Todos son culpábeis de non ter conseguido o
que era óbvio: -un candidato
progresista para impedir o retorno do fascismo.
O Xeneral Vasco Gon~alves
decianos, paseando nas ruas de
Vigo -era o mes de Novembro- "se a esquerda presenta
un candidato unitário están gañadas. de non ser así...".
FREITAS DO AMARAL
PRA FRENTE PORTUGAL

XI

p
CI

E
d

X1

Durante a campaña ficou transparente a ideoloxía reaccionária
que fecha filas entorno ao Freitas, un sistema parapolicial
como servizo de arde, acazadoras pretas e cabelos rapado en
mozos de poucos anos. Os vellos abrigos longos do exército
aleman teñen aquí a forma de
modernos loden en cor verde,
masivamente usados polos seus
seguidores, por el mesmo.
Pero hai algo mais preocupante, nos comícios, mitms, de Freitas o sesenta por cen dos afervoados eran menores de vinte e
cinco anos, o cincoenta ten menos de vinte ; moitos rapaces de
catorce, dezaseis. Nenas que
non saben das guerras coloniais
mais do que di a páxina do libro
de texto e a foto de Soldado do
irmáo mais vello. Freitas basou
gran parte da Campaña a falar
do pasado glorioso de Portugal,
presentando nos reclamos de televisión monumentos dos descobridores. Cantos disimulados
ao Imperialismo portugués, aos
coarenta anos de fascismo. A
prensa falaba de campaña á
Americana, moitas bandeiras,
autocolantes (pegatinas) e chapeus á chevalieur, nen isa, estamos diante do regreso organizado da reacción máis cavernícola,
manexando crianzas que non
saben nada do pasado da sua
pátria, alentando procederes de
violéncia, a XUMENTUDE (que
non sabe o que "custa gañar a
bandeira da liberdade") como
os define Zeca Afonso. Eso si, o
Freitas declara "adoro Bruce
Springstein".
Prá Frente Portugal, como o
caranguexo.

p
g

e

t

GOVERNO EN MINORIA.
NOVAS ELEICIONS
Os cento e cinco deputados do
PSD/CDS non son suficientes
para governar con comodidade;
o Primeiro ministro Cavaco Silva
(PSD) social demócrata seguirá
unha estratéxia evidente, colocar cuestións na Assembleia que
non podan ser engolidas polos
socialistas (55 deputados), renovadores (45) e comunistas (37),
presentando as queixas de ingovernabilidade ao Presidente · da
República (previsíbel Freitas do
CDS) quen ,disolveria a Assembleia para· éonvocar novas eleiccióhs. Cavaco ficaria co Governo
provisório e os médios de comuri-icación social do Estado nas
suas mans, cos que consegui.r a
maioría absolua para borrar da
história a revoluc1óri portuguesa
de Abril.
ANTONIO MASCATO
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como quendi

X9sé Luis Blanco,
director de Ruada"

O señ·or -

11
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Os posmodernos ódianno. Hai queri ridi.culiza o seu programa como a:ntes ridiculizab~
as letras de Ana Kiro que el mesmo fixo. Non obstante son moitas,
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cada vez máis, as xentes da Galiza que ven Ruada, o programa que Xosé Luís

o

Blanco_apresenta na TVG.
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A principal tarefo de Xose Luís
Blanco é a de estar á frente,
como director, da rádio institucional de Galiza, "A nosa radio", como eles mesmos a
bautizaron. Se o entrevistamos para perguntarlle polo
programa Ruada foi polo éxito
que está recollendo e porque
pode servir de símbolo, e así
pensamos que o entende tamén Xosé Luís, de cal é a liña
e os obxectivos da própria rádio e televisión de Galiza no
seu conxunto.
"Ruada é o triunfo do Coruxo contra Bertín Os borne", espétanos nada máis comezar a
conversa. Non se fai de ro~ar.
E dunha verba fácil que fa1 as
delícias do entrevistador."A
xente está ansiosa de temas
galegas e no fondo é polo que
nasceron estes meios. Ainda
que hai xente que pede cantantes de fóra. O vicepresidente, Barreiro, falou unha vez
nun discurso da necesidade
que Gali~a ten de intercomunicación. E máis fácil saber o
que pasa en Madrid que o que
pasa en Lugo e non porque o
de fóra sexa sempre mellar.
Eu mesmo intereime através
de Ruada de cousas do pa~
que no sabia".
-Pero hai quen critica o
programa acusándoo de vulgar.
-"E o problema de duas visiónsn, di Xosé Luís Blanco.
Reflexiona e volve atrás na
perspectiva, como se xa tivese
dito isto moitas veces pero se
vise na necesidade de aclaralo
máis unha vez. "Eu nascin en
Camariñas, nunha etapa de
desprécio absoluto polo idioma. Aprendin castellano na escola e recebin castigo no seminário por talar galega. Logo
estiven 17 anos en Barcelona.
Hai xente que se avergoña do
rural sen decatyarse de que aí
está a resisténcia cultural e a
raiz do que somos. Hai xente
que ao dar o cámbio á cidade
empeza a pensar doutra maneira e así chega a opinar que
os temas que habia que levar
ao programa non son os que
eu levo, que había que levar
outros, como os da movida".
-Fálenos entón da "movida", de onde xa lle viñeron
bastantes críticas.
-"Eu esixo que un grupo
gale~o cante polo menos unha
canción en galega. Os Tres
Soles del Paraguay cantaron
en galego. Que menos que un
que sexa daqui cante na nosa
língua. lsto non é unha esixéncia política, senón un mínimo.
~ºgrupo vigués Club N·a val por
exemplo non ten repertório en
galego, dixéronme que se tivesen quen lles traducise, eles
cantarian en galega, pois eu
estou facéndolle agora mesmo
al-gunhas traducións. Hai que
facer algo. Ademais para ·a
movida e para eses ' temas xa
hai ou debería haber outros
programas".
-"Existe un informe, explí- canos a continuación, que deu
a coñecer recentemente creo
que o profesor Monteagudo,
no que. se constata como agora apesar de que se empeza a
talar galego en distintos . estamentos, nas institucións, etc.,
_,....está habendo unha reg~esión

chea de cartas) ao ver que saiu
un . señor normal, ven que é
posíb~I, que o programa non
_é distante.
-E non hai un certo paternalismo na sua maneira de
presentar?
"-Si, pero ás veces hai que
ser un pouco asi. Cando ven
Floréncio, o ceg9 da Fontaneira, tes qu·e darlle moito agarimo, que se sinta como na
casa. Cousa diferente seria se
se tratase dun cantante profisional que trae a casa de discos. Pero cando ves á xente
nervosa, que vai ao servício,
que me empeza a dicer que ela
non ten nada que facer alí, entón tes que darlle confianza.
Eu levo ao programa xente
que nunca tivo aprécio de ninguén, xente pola que a tv nunca se preocupou. Por· exemplo
a cantante Pilocha, era a_ pri~
meira vez que saía na tv, ainda
que pareza incríbel. Eu exteriorizo algo que sinto, que xa era
hora de facer isto ! ".

no mundo rural. Hai nais nas
aldeas que lle estan empezando a talar aos nenos en castellano".

A naturalidade da RTVG
-uE certo que na RTVG hai
unha maior naturalidade, máis
directo, onde un presentador
pode rirse ao seu gosto se ten
ganas, a diferéncia doutros
presentadores que parecen
máis distantes?
-"Existe a norma periodística que di que te debes manter no t~rmo médio, sen que
se che noten as tuas iampresións. A verdade é que eu pásoo tan ben en Ruada que me
emociono. Non o fago por un
xornal, creo no · programa,
polo menos hoxe, cando · leve
anos pode ser diferente . . Eu
ainda non creo o que está pasando, que estexamos neste
edificio, que teñamos uns
meios de comunicación próprios, en galega. Logo está ~a
mén o tem'il da língua, na rádio, en Barcelona, obrigáron:me a quitar o acento e bon tra. ballo que pasei. En castellano
Uf! periodista ten "latiguillos",

frases feítas, aqui non ~ai iso,
fálase un galega máis natural.
Despois está a espontaneidade do próprio idioma; tanto no
meu caso como no dos entrevistados; -para min o galego
non é só unha língua profisional, senón habitual.

-Por qué tivo éxito Ruada 7
-"Porque talamos de Galiza, valoramos o noso, ~ iso a
xente apréciao. A tv sacraliza
situacións, a orquestra Compostela non se valora nunha
festa pero si na tv. Como antes
Galiza non tiña meios próprios
non habia maneira de sair na
tv e todos os ídolos eran de
fóra.
· -Cómo escolle os temas e
os invitados?
·
-"Até agora o programa
non ten equipo. Baséome nos
coñecimentos personais e na
axuda dalguns amigos. No tocante ás causas que poderíamos chamar máis raras hai
que ter en conta que a tv provoca un efeito de resposta, a
xente escrebe para oferecer
causas (sácanos e pon enriba
da mesa unha bolsa enorme

uHai cousas que non.se iinpro·v isan"
Xosé Luis Blanco · coméntanos
cousas da sua traxectória até
aquí, de que o de agora non é
improvisado . .
-"Estudei periodismo en
Barcelona, ali encontreime co .
galeguismo. Eu que era gale- ·
go natural, conver}:inme nun
galega activo. Vivin nun ambiente no que se defendía a
Cataluña, encontreime con Basílio Losada, con Xosé Luís
García, con Margarita Ledo, ...
con todo o ambiente galeguista de Barcelona. Fundei o_Boletín do Centro Galego, compuxen ca·ncións. "Logo casei
coa miña muller, que tamén é
de Camariñas. Pensei en vir
para Galiza cando estaba "en
pleno éxito", como din os famosos, e con perxuício económico e tódo víñenme para Rádio Nacional na Coruña, onde
fixen programas como ".Galiza
Agora" etc. Lembro ainda cando era noivo da miña mullere
lle dixen que xa estaba ben,
que tíñamos que empezar a
escrebernos en galega e asi o
fixemos".
"A xente xa non se estraña de
ouvir o fútbol en g~lego".
-"Co tempo haperá que especializarse_ A Ruada de dentro
de dous anos, non será como
a de agora. O traballo actual.
quizá consista en facer xente
popular para logo ir especializándose-. . Hoxe, ainda está
tgdo por facer: Pero isto _vai
cambiando, o efeito da rádio,
ainda que non resulta tan espectacular como . o da tv, é
enorme. A rádio está a xogar
un papel imenso. En nove meses a xente xa o forna como
normal, x<;i non se estraña de
que retransmitamos fútbol .en
galego. Ao princípio receb(amos moitas chamadas emocionadas. Agora chaman para
perguntar a que hora é tal causa, isto paréceme fundamen-·
tal".
-"Faltaban estes meios, di
por último Xosé_Luis Blanco, a
xente é moito máis galega do
que eta ~esma pensa".

MANUEL LUÉIRO REY
~i

nos pechan as comportas ·
. pra que ·a auga nonos che~ue aos bei~os, si n<?~ po:
nen atrancos no cammo, s1
nono_s deixan chegar ao
cume da montaña, un polo menos- ten que ir
perguntando cal .foi o motivo de tales arbitrariedades.
E si o motivo xuzga axeitadamente a falta de beleza
que tivemos nos nosos .feitos, e dinos que non soupe. mos mirar áo ceo pra ollar
como brilan as estrelas, nin
saiber saborear a aerixina
~impa das mañáns, entón
hai que ser consciente e
chegar 'a comprende.r cos
atrancos postos no noso camiño, fixeron ·xusticia.
¿Cal é logo a fidelidade da
ait1tude a adoptar? Moi sínxela: deixar o camir)o ceibe
pra outros, abandoar o inteñto de consegui-lo que
non merescemos e recoñecer (que é a mostra máis
pura da _intelixencia) que
non servimos pra aquilo
que estivemos facendo mal,
· e que agora, insensatamente, ainda pretendemos apañar de novo, sabendo qúe a
fonte non verterá a auga
fresca que poida !impar os
peitos dos homes que agardan as xornadas do ben.
lsto que deixo dito, penso
que nin por casualidade lle
pasou pola pouca imaxina:.
ción que debe ter o señor
Albor, cando. un ·a un, os
deputados do Parlamento
Galego, lle foron dicindo,
por duas veces, jNON!, na
sesión de investidura.
Eu non sei o que pode
sentir un home cando lle din
¡non! a algo que percura
pra saciar a súa vanidade.
Eu non sei hasta onde pode
chegar o fogo da vanidade
(que ven sendo unha das
grandes enfermedades que
fai máis estragos na convivencia das xentes) pra que
un home esté levando patadas no cú, como si nada estivo sucedendo, e non fuxa
cheo de vergoña, berrando:
¡BASTA XA: NON QUERO
QUE O MEU CORPO SE TATUE MAIS COAS SINALES
DO DESPRESTIXIO!
Moitos dirán que en política todo é posibeL Podrase
estar de acordo con isa maneira de pensar, cando se
toma á política como un
medio de vida e non como
unha aititude ética ante
vida. Cando un home, un cidadáo consciente, saibe que
a sede ten de ser apagada
con auga limpa e non co ciscallo das pochancas, ise
home prefire o silenzo,
mentras soña na medianoite coa esperanza de chegar
algún día, e desprecia o bochorno dun trunfo que nasce da limosna. E si ese
home o prefi re así, é porque
non loita pra farta a súa va-·
nidade, senón que loita pírea que os pobos conquiran
os seos dereitos, sen esquencer que a aúdacia e
maila furia, tamén son armas legais do valor en percura de xusticia en todolos.
campos do vivir.
Cando un home percura a
maneira de que lle concedan os seos desexos a traversa da exponsa exprimida
da lástima que poida dar, é.
un home perdido. A paisaxe
da vida dun home pra ser
fermoso, percisa do · sol, da
chuvia, do vento, da oscuridade das noites, da dor, da
ledicia das airixiñas, do esforzo doa traballo, do re~o
cixo do talento, do ma1or
coñecemento da verdade
que poida acadar, e sobor
todo, e por riba de todo, da
fame insaciabel da honradez.
(pasa á páxina 23)

M. VEIGA
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tribuna

Coordenadas do
pacifismo e
antimilitarismo
XAVIER CASTELLANOS

A decisión do anterior governo
dá UCD de integrar-nos na
Alianza Atlántica, ·a falta de credibilidade nos militares, a carreira de armamentos, o desmantelamento das bases nordeamericanas, o grande inve.sfimento do ministério de · defensa en ar.mas, asi como a devaluación dos valores de ocidente conforman xunto a ou~
tros elementos socio-políticos
menos incidentes, os pilares
do· que hoxe ben se .lle chama
"Movimento Pacifista".
Fronte aos argumentos utilizado~ polos_ homes do poder
para integrarnós, mesmo hoxe
cum governo mau chamado de
esquerdas, da OTAN e seguir
aguantando a presencia dos
l.anquis (da entrada . na OTAN
depende o noso ingreso na
CEE, a defensa sen cuestionamento dos valores ocidentais,
a indefensión a um posível ata- que doutro país, etc) o rnovimento pacifista insiste na posibilidade da neutralidade, pois
esta é, máis que garantiél de
seguridade,,garantia de menos
inseguridade.
_ As características, bem em
Galiza, bem no resto do estado, creio que som favoráveis a
. nós, pois entre outra·s vantaxens é que estamos afastados
do controlo dos partidos con
repre~entación parlamentária,
ainda que chegadas as ·eleccións haxa partidos (PCE) que
intenten fazer-se oportunamente co movimento, mesmo
reivindicando-o; outras máis
grasas vantaxes figura a sua
maior radicalidade ñas s.eus
presupostos verbo dos do resto dos países europeios e americanos, moitos deles non se
plantexan a pertenza na OTAN.
·VIOLENCIA PACIFISTA?

Nom por iso, com istos plantexamentos trato de fazer urna
defensa cega 9a violéncia, mas
creio que a contradicción entre
fins (Paz) · e meios (violenc~a)
resolve-se na utilización de
métodos violentos, mais ~orno
unha necesidade de resposta a
opresión.
Nom duv.i d9 que a non-violéncia _axuda a desp,ertar a tace
represiva do estado, frente a
nasa nom violéncia, lembran:ios os paus que repartirom na
praza de Galiza o día da Patri(l
Galega no ano 1983, mentras
non faciamos nengLinha acción
vilolenta.
·
Tanto nOs · meios a . utilizar
violentos e n-om-violentos iram
determinados co nível de conciencia político que se respire,
e mesmo valorando os objectivos aos que se dirixan, para tal
objectivo accións violentas podem ser negativas. ·

Tende-se a identif!car o pacifismo com ~ nom v1olenc1a, pro- duto, ao meu ver, dum analise
do que por pacifismo hai que - E NEUTRAL A CIENCIA
entender.
_ .
Desde a segunda guerra mun-O movimento agrupa a xendial os cartas destinados a intes con distintas posturas, xenvestigación científica estivete que ve ben que se empreron, na sua maiór parte, ao serguen as armas em Latinoamévício da guerra . .EEUU aumenrica, Suláfrica, países onde o
tava o seu orza mento · militar
nivel de vida é mísero, e nom
aumentando asimesmo a escase utilizem na Europa. Outra
lada belicista e fazendo que os
xente pensa que .a violéncia,
países socialistas invertiram
por exemplo ETA, é provocamuito diñ.eiro em armas para
ción á violéncia, e o mesmo
podelos debilitar. Por isas anos
que o arte polo arte é difícil, a
parte dos científicos máis provioléncia por violéncia tamém.
gresistas, formarom i.Jm moviSe o estado bu.rgués, e tem
mento científico pala paz, onde
, mu ita experéncia niso, utiliza a
nasceu o consello Nacional
violéncia, creio que sacudir-se
p9la· Paz, e a Asociación ·Interda paz opresora polos opriminacional
dos traballadores
dos/as é precisa e necesária.
científicos, movimentos ambos
Nom sempre comportan a violuitadores contra a posíver
- léncia actos com agresión físiguerra termonuclear ..
ca, e nom por iso tem que deiOs científicos hoxe, a maioxar de ser violentos; desde ·as
mulleres de Gremhan Con- . ria deles (e por moitas máis raions que a sua propria vontamen, que querem. entrar na
de) investigan e promovem nobase militar, ate a desobediénvas armas, arreo escoitamos
ci.a civil (r:ieste ano fixo-se o
notícias sobre tal misil ou tal
descanto na declaración a fabomba ou o noyo avión de
. z'e nda por segunda vez), folgas
combate, etc., mesmo en tede fame como a que levarom
rreas non estritamente militaos habitantes dunha vila de Tares, como som as centrais nurrago~a poi~ saida da OTAN.
cleares, teñen um grande cam Os 1anqu1s aprovaron recopo de traballo belicista. EEUU,
mezar para 1986 a producción
da armas químicas, nom hai - ten um sulprendente presuposto de gastos militares, Felique apresentar-lle a outra meipe Gonzalez nom se quere
xela !.
·
quedar atrás e inviste no ano
Máxima expresión de violéncia pacifista centra-se hoxe em. 1985 1.172.087 de pesetas o
que supóm o 14,02·% dos gasEuskadi, se todas as vías que
tos xerais do estado en gastos
dan as democrácias burg.uesás
de defensa.
estam esgotadas como eleA ·muller e o pacifismo, obmentos para solucionar projección de conciencia e servicio
blemas, como é o ..nacional em
militar, nacionalismo e moviEuskadi, que lle fica a Ul'!l pavo
mento pola paz, som outros tepor empregar? a violéncia remas que config'uram e dam
volucionária.
forma e grande contido a este
Certamente a história nom
movimento, que pode servir
recolle cámbios sociais, por
bem para outro artigo. Saude
mínimos que foram, onde nom.
pacifista.
se recurrl-se a violéncia.

Caranza, Qaraiso de -grorTiesas i.ncumglidas

O caso do .Manuel ·Masdi8s
Collendo cara a Ferro!, pala ponte das Pias, varias combinaccións de torres altas, anuncian
ao popular barrio-dormitorio de
Caranza. Dentro del -o colexio
"Manuel Masdias" volta a ser
actualidade.
A 'tiistória deste colexio é semellante á da maioria dos colexios estatais do país: comenzo
con falta de dotacións, ir.1cluso
sen luz eléctrica, rriá canalización de augas, etc ... , e por suposto sen responder a unha
axeitada planificación que tivese
en canta as necesidades de escolarización do barrio.
Aclarar que este non é o úneco colexio de Caranza, irialle mal
con 20.000 habitantes que ten!.
Existe outro colexio estatal, o
Santa Maria de Caranza e dous
colexios privados, Santa Juana
de Lestonac (monxas) e La Salle
(curas), que van xogar o seu papel en todo este caso.
·
_Pensado para 16 unidades de
EXB, por necesidades de matrícula comenza funcionando con 7
de prescolar. Para o seguinte
curso os párvulos non tiñan cabida no colexio. os país movilizanse e aceptan como "medida
provisional", a habilitación por
parte do Axuntamento, duns
baixos cometciais na Unidade
Viciñal nº 2. Xa daquela denünciábanse as condicions de hixiene, falta de luz, ventilación ... nas
que se tiñán que impartir as clases, tamén se carec1a dun recinto de recreo para os rapaces.
Todo is.to, estando Cacharro
Pardo como Conselleiro de Educación, era o curso 81-82. As aulas dos "baix9s" como popularmente se lles coñece ·no barrio,
estiveron sen "crear", sen " dar
de alta", por decilq dalgún xeito,
na Delegación, at~ o curso pasa'do, polo tanto sen recebir o Coléxio nengún tipo de dotación,
nen material, nen económica.
A reivindicación dun prescolar
para o barrio, faise latente. Entrevistas con autoridades muni- cipais, notas á prensa, visitas á
Delegación, etc ... caían na cesión dunha parcela, por parte do
Axuntamento, (Pleno celebrado
en decembro do 83), á Consellería de Educación, que di contar
con presuposto para a sua construcción. Pero as obras non empezan. Nen ao seguinte curso,
ainda que o Consello Escolar
Municipal, di contar cun compromiso da Conselleria de comenzar a construcción do devandito parvulario.

COMO SEMPRE
HAI UN INSPECTOR
O da nasa historia, D. Camilo
Ocampo, é un teimoso por aforrarlle cartas á administración. A
sua filosofía pedagóxica permítelle afirmar causas como que
"con 28 alumnos por aula, os
ne nos non se soqializan". Todo
esto nunha xuntanza cos pais e
a Dirección do Colexio ao rema. te do curso pasado, onde se lle
.cuestionaba a sua política de
masificación de aulas, pois de 3
tercios do curso 84/85, fixo dous
cuartos, un de 40 e outro de 38,
eliminou unha aula de pres.colar
de 4 anos, adueindo falta de matrícula, pois para o presente cur·SO só se recibiron 39 solicitudes,
pero é que o prazo de inscripción fíxos.e coincidir practicamente coas vacació'ns de Semana Santa, ademáis deuselle pouca publicidade, e non foron
aceptadas nengunha solicitude
fara de prazo, en concreto 1O foron rexeitadas por este motivo.
Todo esto facia o Inspector
mentres· preparaba un informe
par.a presenta~ á qelegación so-,
bre a conveniencia ou non de
- construcción do preescolar en
Ca·ranza. Cándo se lle preguntou .
sobre o coritido do mesmo e
q_ue postura reflexaba calificou.no de "confidencial".

ELIMINARLLE/COMPETENCIA
AO ENSINO PRIVADO
O 9urso pasado entrou no xogo
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-En qué_!!leterá o goberno todo o diñeiro que lle damos, señor Maiestro?.

unha nova baralla. os dous centros privados do barrio, fan o
preescolar mixto, e anuncian a
sua próxima subvención.
Foi este un dos motivos principais polos que descendeu a
matrícula_ pois hai que ter en
canta que frente a estes colexios
que "non teñen problemas" están os conflictos xeneralizados
que sufre o Masdias, xa no curso 82/83, os baixos habilitados
non chegaban, e houbo que
misturar nenos de 4 e 5 anos
nas aulas, as deficiencias nas
portas, fiestras, humidade etc ...
1an en aumento. Frente as magníficas instalacións e equipamento dos colexios privados
subvencionados ao 100% o
Masdias carece do mais imprescindibel, un patio aberto, por poñer un exemplo.

OS BATERES DESBORDARONSE
E OS PROBLEMAS TAMEN
Este curso coas primeiras chaoivas, as aulas asulagáronse coas
augas residuais que saian dos
báteres. Esta foi a "gota", que
rompeu o compás de espera e a
paciencia dalguns.
•
os pais informan ao Axuntamento da situación das aulas.
Sanidade por encargo do Concellal delegado Cobelo, (que por
certo tiña o seu tillo nos baixos
e cambiouno á Salle), dá un informe desfavorabel, ratificando
o que se viña denunciando desde a sua habilitación. Péchanse
as aulas. O concellal Delegado
de Escalas Santi Bellón, con representantes dos país e da
AAVV, recorren o eterno camiño
cara a Delegación para recoller
as promesas de sempre. Os pais
non mandan os nenos á escala.
De novo o naso INSPECTOR entra en acción, e se o curso pasado habia ·que xuntar aulas pois
non quedaba sitio no colexio,
este ano o Masdias é de goma.
Unha aula de preescolar métena
no laboratorio de pretenoloxía,
aducindo que nela non se realizaban _actividades. Outra aula
métea na cbciña, adxunta a un
comedor que nunca funcionou ·e
que se utiliza como aula de usos
múltiples (no colexio non existe
xinnasio, nen salón de actos), o
quentador queda mesmo enriba
da mesa da mestre e no meio da
aula un desagüe. A terceira aula,
na mesmisima sá ·de profesores,
que ainda que por metros cadrados só lle eorrespondian 9 nenas, eso é unha miudeza se ternos en conta que "a preescolar
.
non é obligatoria".

AS MOVIDAS
O Claustro, os pais, e o sindicato
do ensino UTEG-INTG, manifestan a sua protesta. O día 12 nun
autobús, mestres, pais e nenas
de preescolar presentanse diante da Delegación en busca dunha solución definitiva, o resto
dos afectados realizan un paro
de media xornada no colexio e
unha marcha até o Concello.
~gora a ri;sposta da Delegación
e que ate o novo presuposto
non se asegura a construcción
do Preescolar.

AS MESMAS PRACTICAS
DE SEMPRE
Se ternos en canta que no primitivo Plan de Urbanismo, no que
era concebido o Polígono de Caranza, aló polos anos 70, habia
5 parcelas adicadas á construccion de garderias infantis, dos
cales na actualidade o barrio
non canta nen coa primeira, vemos que as causas non cambia ron nada para os veciños, que
se viran algunha millora, foi
conse~uida polas movilizacións
e pres1óns que realizaron (reparación das vivencias, mercado ... ), anque seguen a ser graves, como vemos, outros problemas que están chamando urxente solución, como eses edifi cios de oito pisos sen ascensores.
Por poñer un exemplo de
como "a vida segue igual", o
Patronato da Armada tiña previsto a construcción dun edificio
de oito plantas nunha parcela
paralela ao Colexio Sta. Maria
de Caranza, pero unha vez feítos
os cimentos, a requerimento de
AAVV e os pais, que vian como
o edificio ia facer sombra na escala, b Axuntamento, cambiolle
esta parcela á Armada por outra
dentro do mesmo Polígono,
quedando reflexado no acto do
Pleno da Corporación, daquela
franquista, que unha das cond icións do cambio era a construcción dun preescolar na parcel a
continua ao colexio. Todo quedou ~n papel mollado, agora a
devanditéi parcela, con cimentos
incluidos, forma parte do recinto
escolar dentro do valado que o
pecha.
O solar cedido polo AXUNTAMENTO desta vez á administración é·outro distinto pero o canto eche o mesmo: promesas in-_
cumplidas, baixa calidade de
vida nos barrios obreiros, deterioro do ensino estatal.
LUPE CES

Veciños de As . Enchousas

Loitando · pota t·erra

Telefónica, Alvarez, Asean ...

Volta a tensión
laboral en Vigo
A tensión laboral está a
subir de novo en Vigo. Os
obreiros voltan manifestarse polas ruas e _voltan
os peches. Asean, Alvarez
e Telefónica son os centros máis afectados.
Os obreiros de Ascon,
despois dun paréntese
voltaron a se manifestar
palas ruas viguesas e a repartir volantinas explicando a sua situación e a convocatória dunha manifestación para o xoves día 30,
ás sete e média da tarde.
Para que participen nesta manifestación faise un
chamamento aos diversos
comités de empresa, así
como aos traballadores e
cidadáns para que apoien
aos obreiros de Ascon "en
defensa da sua xusta loita
polo pasto de tra bailo" ,
nun momento que parece
avanzan as conversas para
a compra da empresa,
cunhas condicións que
deixarian fóra a máis da
metade da actual plantilla.
Tamén os traballadores
de Alvarez sairon a rua
para protestar polo despido de dous compañeiros.
A estes dous traballadores impútaselles a utilización dunha furgoneta da
empresa para realizar un
traballo de transporte de
papel de periódicos desde
a sua orixe até a factoria
de Cabral sen permiso,
ademais de cambiar os códigos dos provedores no
departamento de com-

pras.
O comité de empresa
manifesta que esta era
unha prática usual e que
os directivos tiñan coñecimento destes traslados e
do cámbio de códigos;
afirmando tamén que esa
actividade resultaba necesária xa que a empresa
tiña caréncia de papel da
prensa para envolver a
louza.
Segundo membros do
Comité hai presións para
que os responsábeis dalgunhas
irregularidades
non saian á luz, pois os
responsábeis directos da
situación que motivou o
despido abandonaron xa a
empresa en virtude de xubilacións anticipadas e
con fortes indenizacións.
Os obreiros da GEA pecháronse o dia 22 nas -dependéncias da delegación
de Traballo, de onde foron
desaloxados pala policía,
e odia 24 fixeron unha folga con percurso polas
ruas viguesas.
Pola sua banda o persoal de Telefónica tamén
se pechou nas suas dependéncias o dia 23, realizando lago unha manifestación. A sua protesta débese á desaparición da
Institución Teléfónica de
Previsión, que supón unha
importante perda na cobertura das suas prestacións, quedándose sen os
cartos
cotizados
estes
anos.

Unha dúcia de viciños de As
Enchousas encerráronse na
c~ncatedral de Ferro! para esixrr que selles dé a oportunida~e de aceder ás terras que venen · traballando desde hai séculas.
Esta é' unha nación das. moitas que están levando a cabo
e que tiveron a solidaridade de
amplos sectores da povoadón
galega. No 84 xa se pecharon
outravolta no obispado ferrolán, manifest~ronse diante do
Goberno Civil e diante do par, lamento, houbo c.o nversas e
promesas pero ainda non se
arranxou nada.

ción da -Garda Civil. A sua casa
foi. derrubada con todos os enser-es e as colleitas dentro.
Lago, militantes de CC.LL.,
obreiros de Astano e outras
persoas lograron cónstruirlle a
·Cándida e á sua família algo
que se ·pode chamar ca·sa,
onde agora vivef, da axuda de
diversas persoas, a espera de
encontrar un ha solución: estas
· terras ou .outras coas que poder gañarse o sustento.
Estes viciños, como Cándida, non tiveran coñecimento, e
polo 'tanto 'ocasión de comprar
as terras cando estas fornn
vendidas P.olos marqueses de

A situación tamén chegou a
pontos límites, como cando a
Garda Civil derrubou a casa de
Cándida Ulfe, cunha vella e un
neno dentro. Ali producíronse
enfrentamentos con feridos e
detidos, entre eles algun lider
de Comisiós labregas, sindicato que está a dinamizar a loita.

Cavalcanti, nunha operacron
que alguns califican de er_icoberta.
Outros acolléronse ao retracto, pero o proble_m a que
teñen agora é que Arm¡;mdo
Romero, ·que comprou a 4.000
pesetas o ferrado, ~gora quer
venderllo a 35 mil; précio abusivo e \que estes caseiros de
nengun xeito están en condicións de pagar; ainda que facendo un esforzo manifestan
que están dispostos a chegar
ás 15 ou 20 mil pesetas ferrado, segundo as terras. Peden
tamén que se arbitre algunha
liña .de crédito oficial. .
Mentres tanto segue a loita
pola supervivéncia.

A resultas deste enfrenta:
mento Cánd ida fara multada
con 30 mil pesetas e un mes e
un dia de arresto maior, por
seguir botando as vacas' para
as terras que lle foran usuroadas.
·
·
Cándida UJfe quedou sen
casa vítima · da paleadora de .
~rmando Rqmero, o proprietáno actual das terras que foron
da Pardo Bazán, e da protec-

A.E.

O Sindicato
Galeg.o
da Sanidade
.decide .int~grarse
·na ·CXTG
/ /.
O Sindicato Galego da .
Sanidade deddiu en
congreso extraordinario,
celebrado os días 25 e 26
en Compostela, a sua
integración na
· Confederación Xeral de
Traballadores Galegas. ··
Por 43 votos a favor, 20 en
contra e 6 -abstencións o Sindicato Galega da Sanidade ded:
diu o seu futuro obtando por
intégrarse na CXTG.
A este congreso extraordinario presentábanse tres ponéncias encabezadas por Chano Santiago Esperón, J.A. Lorenzo Porto e Francisco Víllanueva.
Na ponéncia apoiada polos
delegádos de Pontevedra propoñiase a _disolución do sindicato en base ao seu debilita-mento organizativo e ao ago~
tamento do seu papel como
organización autónoma. Esta
te$e foi rexeitada por 19 votos
a favor, 47 en contra, 2 abstencións e un voto nulo.
Na
segunda
ponéncia,
apoiada pola delegación de· A
Coruña plantexábase facilitar a
integración na CXTG, por considerala como a saida menos
traumática . neste momento
para o conxunto do sindicato,
pero discrepando da mesma.
Discrepáncia que tiña como
eixo fundamental na conside- ·
ración de que unha central nacion.alista supón un cámbio
sustancial na liña é na concepción sindical do SGS (que aboga pala unidade sindical entre
nacionalistas e non nacionalistas).
·
Afiliados que apoiaban esta
ponencia, así como os que
· propugnaban a anterior, deixarán o SGS).
A terceira ponénCia propoñia a confluéncia coa CXTG en
basé a necesidade de avanzar
na unidade dos traballadores
gal·e gos e para buscar a saida
mais coerente e coesionada
para a globalidade do sindicato, xa que vian como casi impósibel a sua subsisténcia
como sindicato de rama.
Finalmente os delegados do
SGS elexiron unha nova dirección do sindicato que liderará
como Secretario Xeral, Xoan
Cons; e na que ocupan cargos
importantes Suso Fereiro, Susana Pequeno, Agustín Perez e
Franci.sco Villanueva.

Plan Citroen

Menos obreiros e máis trabaUos
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"Citroen Hispania" firmou
co Governo un acordo de
remodelación da empresa,
chamado "Plan Industrial"
e que terá unha duración de
3 anos.
Dito acordo preve o lanzamento dun novo mo Citrnen na factoria de Vigo,
unha capacidade de produción de 160.000 veículos. en
1988 e un plan de inver.:.
sións de 11.400 millóns de
pesetas.
,,
Pola sua banda o Governo outorgaralle a "Citroen
Hispani" as axudas financeíras necesárias para lle facilitar a realización destas
operacións·.
·
Pero este "Plan Industrial"
contempla tamén,
máis unha vez, un prow~-

ma de ''axustes de persoal"
baixo a fórmula de Paro Incentivado; e novas expe"dentes de Regulación Temporal.
A ·mesa negqciadora dos
temas sociais e~taba composta no 50_por cento polo
· F.S.I. (sindicato amarelo)
polo que non é de estrañar
que o plan fose calificado
por centrais como a INTG
de "egoísta e· insolidário".
Neste "Plan" a administración socorre economicamente con fondos públicos
a unha . multinacional sen
ter en canta a situación. dos
traballadores afectados nen
os da zona tan severamente .
castigada como a de Vigo
polas medidas. reconversor.as tomadas polo Governo.

Os sindicatos non _amarelos defenpian qu.e as axudas económicas non só debian ser destinadas a robotizar é informatizar os
meios de produción, senón
que parte destas inversións ·
deberían ir destinadas a absorber precisamente o paro
que dita modernización está
a producir. Reclamaban ta-mén a criación de novas liñas de elaboración de pezas
e comporj_~ntes de veículo.
Sinalar que a importación
de pezas en Citroe~ é cad~
vez maior, rep~rcutmdo directamente no detrimento
dos traballadores a empregar.
. Por fornecer algun dado
clarificador, pódese dicer

que do 56 por' cento no que
os provedores do· Estado
participan na elaboración
do conxunto dos coches de
Citroen, Galiza ten só o 12
por canto. De 740 provedores qué hai a nivel do Estado, Galiza- participa con 55.
Estes · dados reflexan o
papel que van seguir cumprindo a.s plantas galegas.
TIRAR LLE
MAIS RENDIMENTO
AOS TRABALLADORES
Non podemos esquecer
tampouco outro factor base
que tamén vai ter unha
gran influéncia sobre o emprego. lnfluéncia negativa,
claro está. Este factor, no
que · Citroen é mestra en
aplicar, é o da ·produtividade, _que nos cinco últimos

..
a_n os acadou unhas altísimas cotas e que agora pretende_n ampliar en máis dun
10 por cento. lsto quer dicer
que os tempos seguirán
senda recortados, que o ritmo de traballo será meirande e que, en xeral, as cargas
nos repartos serán incrementadas cada vez.
A esta situación hai que
engadirlle a. non redución
da xornada, reivindicación
sindical que nestes tempos
de paro se fixo máis constante e perentória, pero que
Citroen, pésie aos expedentes· de regu~ación sempre se
neg9u a apli'car. ·
Dic~r por último que estes acordes foron firmados
pola UGT e polo FSI.
A.E.
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lmQlicacións
'
da ~olítica agrária . ·
comunitária en. Galiza .
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E obxectivo

deste artigo mostrar através da análise da
Pdlítica Agrária Común (PAC), cómo esta política qu~e regula
o funcionamento do agro na CEE, non é neutra, sel'.l.ón que
r°esponde·aos intereses duns determinados grupos sociais e .
duns determinados paises, f~vorecendo aquelas ·
explotacións máis modernas e tecnificadas, e polo tanto,
aquelas áreas econó111icas ou países dotados deste tipo de
explotacións, como é o caso de Fráncia ou Alemaña; e
deixando sen posibilidades de trarisformadón ás
agriculturas·que máis precisarian dunha adaptación ao
mundo moderno, como é o caso do agro galego.
Veremos como através deste mecan·smo propíciase ·
ademais que unhas áreas xeográficas se ·desenvolvan máis
ue ou ras, contribuind ao aumento das disparidades
rexionais e ao mantimento da perif-éria económica como
far ecedora de man de obra e matérias primas, e e.orno
espácio para a implantación de indústrias contaminantes~
celul sas ...

M ercado Comun supón
no tocante á indústria a
libe rd ade de circulación
das mercancias entre o s distintos países, sen posibilidade
de que existan barreiras aduaneiras entre eles, ca cal se facilita un gran mercado para as
grandes indústrias europeas e
multinacionais. Este é o t in primordial do Mercado cornun, e
o motivo do seu nascimento.
Fóra do que e o sector indu strial prevese a elaboració n de
políticas econór:.icas a ap~ic~ r
os outro s saetares econom1 cos (agro, pesca, transporte ... ),
políticas que se adoptarán mediante consenso entre os países integrantes da CE E.
Nasce asi · a Política Ag rária
Comun c::¡ue e a principal destas políticas sectoriais, tanto
pala sua importáncia económica (supón aproximadamente o 65% do presuposto da
CEE), como pola sua importáncia social (na CEE a povoación empregada no campo o
11 % do total, con disparidades
segundo as distintas áreas e
o
países, no Estado español
22% e en Ga liza o 48%), non
senda desdeñábe l tampouco a
sua importáncia po lítica, como
o caso da Fráncia, onde a
masa eleitoral agrá ria ten un
forte peso sobre a actuación
dos partidos políticos.
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Política Agraria Coniun
márcase como obxecti vos a alcanzar os seguintes:
- Asegurar o aprovisionamento de productos agrícolas
na CEE, asi como uns précios
razonábeis para os consumidores, este obxecti v o non foi
conqueric;:l o por ca nto nalguns
prod utos a CEE é moi defic itária e no utros ten grandes excedentes con d ifícil saída o
m erca d o mundi al (caso do lei te ), e por 01.,1tra banda nos últimos anos os p récios mantéñense estábeis en base á merma do poder adquisitivo dos
labregos, pois os aumentos
nos préCios agrícolas acordados son inferiores ao nivel de
inflación, e isto é asi desde hai
xa alguns anos.
-O aumento da produción
e a elevación do nivel de· vida
n_o agro até equiparalo ao da
c1dade, obxectivo tampouco
conquerido por canto os salário~ agrícolas seguen a ser in feriores aos industriais. Constátase adema is· que. as disparidades de renda increméntanse
por sectores, tamaño das exp~otacións e países. isto é debido a ~ue a PAC faise partin- .

do da co nsid eración de em presas agríc olas u niformes e
ideais, coa m esma capacidade
para desenvo lve rse no m ercado, o cal n on é certo x a qu e
no seo da CEE coexist en em presas ag ríco las de distinto tamaño, técnica, cu alificació n ...
e que prod ucen po lo t anto a
précios distintos, no n sendo
equiparáb eis ent re si, e sendo
as ~olítica s idóneas para unha s perxudi cial , para out ras
como posterio rmente verem os.
Para co nqu erir eses obx ectivos a PAC baséase en do us tipos de actu ació ns d ifer ent es ;
unha política de protección
dos préci os e un ha po lít ica de
reforma s estrut urais. Ve remos
agora brevem ent e en qué c~n
siste cada unha delas e a 1m portáncia asign ad a a ca da
unha polos reito re s da CEE,
para tirar. logo unhas co ncl usións sobre os efeito s económicos e sociais da PAC, en d efinitiva, a quén benefícia e
quén (secto res sociai s e países) sai perxudicado , te ndo
enh ca nta que a asunció n dunha ou outra política non é resultado dun ha elei ción sen
máis, senón m anifestaci ón

dos
intereses
económicos
duns d'eterminados grupos socia is, e duns determinados
pa íses, e sustenta unha concret a fil osofia económica e política .

política de pro~ección
dos précios supon que
est es non son fixados
po lo mercado, senón ·acordados pola CEE, que estabelece
adema is d istintos nivei"s de
précios segundo - a evolución
da oferta e demanda. Falarase
asi dun précio indicativo ou de
ga ranti a e de précios de intervención superior e inferior. ·
Cada ano os organismos da
CEE ma rcan o precio indicativo q ue rexi rá para cada produ to, o cal dá o nivel desexábel
ao que deberia tender o précio
dese produto n·o mercado,
pero como a actividade agraria é i rregular debido a factores non controlábeis como oc
lima, márcase tamén un précio
de · i nt ervención inferior ou de
garantia segundo o cal cando
no m ercado o précio real toma
valores entre o 90% e o 95%
doa précio de garant ia debido
a u n exceso de oferta, os organ ismos int erventores compro-

produtos que forman a. maior
. métense a mercar todo o excee · mellar parte da produción
dente do produto a ese précio
~ agrícola d.e Galiza, e onde se
de garantia: Pola contra cando
atopan as poucas explotacións
os précios reais superan o inque por tamaño e técnica podicativó por_riba do 105%, os
derian beneficiarse desta políorganismos -inte.r veñen para
tica.
_
_
tacelos baixar mediante a posNon existe por tanto unha
ta en venda de máis cantidade
tal política e limítase a unha
· de produto.
Téntase asi regular o xogo · série de medidas conducentes
a paliar no posibel os efectos
da oferta· e a ·demanda para
negativos que a política de
que os précios dos produtos
précios ten sobre parte das exagrários oscilen dentro dunha
plotacións, prestando axuda a
pequena _ franxa que· qs taga
aquelas que precisan dun pesuficientemente estábeis para
queno empuxe para operar no
produtores e consumidores.
marco ' desa. política de précios, e deixando no .esqueceA política de reforma .das
mento e na miséria as pequeestructuras agrárias (a
nas explotacións consideradas
outra cara da moeda da
como marxjnais, que son quen
PAC) nasce no ano ·1968 como
realmente precisan -dunha po.unha constatación e un intento
lítica de reformas estructurais
de p'a liar os efeitos negativos
que lles dea a posibilidade de
e discriminatórios por explotase desenvolver no seu entorcións e países da política de
no. Vai ser.este o caso de moiprécios. Os seus obxectivos
tas explotacións do naso pais,
son os seguintes:
onde a maioria das explota-A modern_ización das exciós non teñen o tamaño nen
plotacións, o cal supón a axua técnica que lles permita aco. da á formación de explotallerse a política de reformas
cións que se consideren viánen poder competir cos prébeis en tamaño e rendimento,_
cios marcados.
asi como o fomento da concentración parcelária e o uso
emos entón e como conda maqui.nária en comun. Para
clusión _que na CEE a poaceder á estas axuds é preciso
l~tica aplicada no agro
un_proxecto que acrediteª viabaséase no establecemento de
bilidade da inversión. E de
uns ·précios mínimos e unifordestacar que a maioria das exmes para toda a CEE, précios
plotacións galegas quedan
que aseguran a compra de
fóra da consideración de posítoda a producción, e por tanto
beis, viábeis e acollíbeis a esta
un marxe de benefícios sufipolítica de reformas.
ciente para as explotacións .
- A información e cualificaagrárias má is modernas e
ción dos traballadores agríc_o competitivas, e o desenvolveras, ·as f como o fomento do
mento. económico das zonas
abandono da terra , todo co fin
xeográficas máis dotadas e
de criar unhas expalótacións
con menos' atrancos estructuagrárias modernas e dirixidas ' rais, deixando sen solución e
por verdadeiros empresários. E· abocadas á depauperación ·e á
de destacar que no. noso país
desaparición as pequenas exa ·.p·ovoación empregada soplotacións, e sumidos no debrante no agro estímase en
senvolvemento -os paises e zoperta das 400.000 · persoas,
nas xeográficas onde .estas ·expero o único xeito de fac ilitar
plotacións son ·o común, como
o abandono do agro será a
é o caso de Galiza.
criación d.e empregos indusPodemos portanto dicer que
triais, cousa que non penso faa PAZ regresiva, transferindo
cilite a entrada na CEE, e se- .
rendas cara os agricu ltores
nón observemos os preparaticon maiores niveis de renda e
vos; reconversión naval, pescara os países con ·mellares
queira, e a recén iniciada da
estruturas agrárias, aumentanconserva.
do por tanto os desequi líbrios
o'entro da PAC a políticª de
rexionais. No que respeita ao
reformas _ estruturais é unha
n_oso país acentuará o noso
parte mínima e testemuñal (ún
subdesenvolvimento
econó.4% dos gastos totais da PAC)
mico, o noso carácter periféri-=------._
e ademais nela exclúese exco, agrandando as diferéncias
presamente as axudas ao gana respeito das áreas económido leiteiro, porcino e avícola,
cas centrais.
Neste aspecto négativo para
o noso país da PAC coinciden
todas as análises económicas
que desde as diferentes posturas ideolóx~cas se tan , ainda
cando lago, e para xustificar a
própria eleición pol ítica ·de
cada quen se tale dun xeit o
sempre moi xenérico e abstracto da posibi li dade dunha
po lítica de reformas estructur,ais (xa vimos cómo a sua im portáncia é m íni ma), ou como
no caso do Conse llei ro de
Agricultura das posibilidades
de Gal.iza na plantación de
produtos tropica is )a econo-mia dun pa ís taise con realidades e non con soños). Tamén
está de moda agora talar das
posibilidades de aceder á política de desenvolvimento rexional da CEE como remédio pa ra
os nosos males, analizar as características desa política asi
.c omo a sua posíbel incidéncia
serian motivo . doutro artigo,
pero deixemos como dado
que, segundo ün artigo aparecido na pren_sa galega, a aplicación dos coeficientes ut iliza~ dos nesta políti ca na CEE su<t: paria que a Galiza correspó n~ delle unha cantidade inferior á
....J que actualment e recebe atrau) vés do Fondo de Compensación Territoria l que coa int e~ gración terá que desapar~cer.
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En-defensa du·nha
lg,re><é:I qtie sexa
.verdadeiramente do pOvo"

O .delíto ecolóxico
HECTOR BELLO

MARCVIADER

No Código Penal hai abondosos delitos, moral e socialmente condenábeis, a denúnl:lia
cos cais é un deber legal de to~
das as pe~so,a~, e,.,~specialrne~_
te do Ministerio F1scal_>-de-d13terminados profisiQJ:te11s, técnicos e funcionários; a persecución e o castigo destes delitos
son unha obnga principal dos
xulgados competentes no território onde se producen.
. Un ha das surpresas que
máis veces ten o cidadán cando contrasta a lei vixente coa
prática cotiá (até o ponto .q-ue deixa de surprenderse e analízao segundo a sua ideoloxia
persoal) é constatar que apesar
do que se expón, hai unha repetición constante dos devanditos delitos, até incluso con _
grande difusión destes através
dos meios de comunicación,
sen que ninguén inste perante
o .xulgado o inicio . do posíbel
ex.pedente penal.
En moitas ocasións alégase
que non hai unha predisposición séria da Xudicatura, atafegada por tanta parquedade de
meios para perseguilo. A nasa
créncia persoal, non obstante, é q1,1e todo isa nada máis se
produce cando a.povoación, en
xeral, m:ostra unha atitude de
temerárib desinterés ·e indolente excepticismo por estes te- mas.
·
Apesar de todo, non está de
máis subliñar que as nasas leis
ordenan a todos baixo pena de
multa, pór imediatamente · en
coñecimeñto do xuiz máis perto de calquer d_elito p~blico
que se?Ca presenciado. As1mesmo abriga amén a todos aqueles que- "por razón dos seus
cargos, profisión ou oficio t~
ñan, notícia dalgun delito público". Neste senso o Código Pe- ·
nal castiga ao facultativo que,
apreciando sinais de pos1bel
delito nunha persoa que está
asistindo, non o comunique
imediatamente á aujtoridade. E
ainda máis, na Leí de Enxuiciamento Criminal hai un artigo
gue nianda expresamente ao
Ministério Fiscal o exercício de
. todas as actuacións pena is
pro_c edentes contra os delitos
perseguíbeis de oficio.
Cómpre; entón, que os cidadáns sabeaores de graves delitos contra a Ecoloxia non se limiten a. talar deles ·cos amigos, _

11

(de un mes e un dia - a seis
anos) se a indústrfa funcionase
clandestinamente ou se tivese
desobedecido as ordes expresas da autoridade administrativa de corrección ou sµspen- _
sión da ·actividade coñtaminante. lmporase tamén a pena superior en grau "si los actos anteriormente descritos originasen un riesgo de deterioro irr. versible o catastrófico". En tódos os casos previstos neste
artíi;;ulo, poderá acordarse a
clausura temporal ou definitiva
do estabelécimento, podendo
o tribunal porp:or á Administración que dispoña a intervención da empresa para salvagardar os direitos dos traballadores.
Perante de vários xulgados
do Estaao español estanse tramitando dentmcias _por actuacións que se encadran na figura do Delito Eclóxico, · na sua
maioria a instáncia de grupos
ecoloxistas; exercendo alguns
deles a chamada "acción popular penal", prevista no artículo 101 e 270 .da Leí de Enxuiciamento Criminal. Unha das
, primeiras querellas apresenta. das, e que remata de dar lugar
- ao primeiro auto de procesasenón que ademais, tomen a
mento polo d~vandito delito na
pequena moléstia de facer
vida xudicial do Estado, foi inunha d_enúncia ao xulgado.
terp.osta por "Alternativa VerAinda que sexa unha triste iroda" (Moviment Ecolo9ista der
nía, non é demagóxia dicer
Catalunya) -que participa nos
que os acidentes laborais e os
jnentos de consolidación da
atentados. contra a Ecoloxia, no
Confederación ' "l.:.os Verdes" noso país teñen unha descon. do Estado español- contra di~ideración xudicial-pena1, que
rectivos da central térmica de
non padecen, por exemplo, os
Cercs (p.ropriedade de Forzas
acidentes de circulación.
Eléctricas de Catalunya S.A.)
Despois da Reforma urxente
por presunto delito ecolóxico.
do Código Penal feita polo GoTrátase de chúvias ácidas ocavern.o socialista, no transcurso
sion'adas pola devandita cendo terceiro trimestre do ano
tral térmica- que queima ligni1983, a figura do delito ecolóxi- _ tos con alto contido de xofre e
co queda recollida neste texto
que .afectan .a vários bosques
legal, entendendo por tal delito
da comarca do Bergueda en
aquela conduta que "contraviBarcelona.
niendo las leyes o reglamentos
Dous anos despois da vixénprotectores del medio ambiencia deste artículo 347, bis, do
te, provocarse o realizarse, diCódigo Penal, que abriga os·
recta o indirectamente, emisiofiscais a actuar a con·s ecuéncia
nes o vertidos de cualquier na- do seu contido, perguntámoturaleza en la atmósfera, e.I.
nos: cómo é posibel escoitar e
suelo o las aguas terrestres o
ollar -nos me1os de comunicamarítimas, que puedan perjución notícias de cantidades indrcar g·ravemente la salud de
xentes de peixes mortos nos
las personas, de la vida animal,
rios, (por. d1cer un dos moitos
bosques, _espacios naturales o
graves atentados ecolóxicos)
plantaciones utiles". A pena
ao tempo que as autoridades
para este delito é- de arresto
administrativas abren ·expemaior (de un mes e ·un dia a
dientes informativos, sen que
seis meses) e· multa de 50.000
nengun delegado do Ministéa 1.000.000 de pesetas. Imperio Fiscal ou Xuiz tomen cartas
rase a pena superior e'ri gbra_u
no asunto?
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1 EncOntro sobre traballo
no Movimento
Xuvenil-"
_,

O pasado 11 de Xaneiro tivo luAsociácións Xuvenis, A U.M.G.
gar na Casa da Xuventude de
considera que · esta ~-ª-_forma
Ourense o "I Encentro sobre tramais axeitada para que a xuvenballo no Movimento Xuvenil, ortude, ao tempo de tomar consganizado polo Co.m ité 'Nacional
·ciéncia dos 'p roblemas que se lle
da Unión da Mocidade Galega.
plantexan nesta sociedade, traO Encentro reuniu a militantes
balle activamente para dar-lles
desta Organización de toda Gali~
solucións. Asimesmo considera
-za que están a traballar no camque é prioritário _camiñar cara a
po do asociacionismo xuvenil. O
constitución · -dunha Federación
obxectivo perseguido -segunGalega de Asóciacións Xuvenis
do declararon en roda de prensa
"paso imprescindíbel para a ver· membros do Comité Nac1onaltebración dun Movimento Xuveé definir claramente as liñas
nil Galego· coerente e dinámimestras e unificar os critérios de
co".
traballo no asociacionismo xuPor outra parte, definiu-se avenil de base e no Movimento
posición da U.M.G. a respeito
Xuvenil en xeral, ao tempo que
dos Consellos - Municipais da
supuxo un intercámbio de ideas,
Mocidade e do Consello Galega
experiéncias e iniciativas entre
·da Xuventude. En canto aos prixovens de .distintos pont.os da
meiros, acordaron "pa~icip~r ·
Nación.
nos procesos de - const1tuc1on
Entre as conclusións adopta_
d os mesmos, denunciando o cadas cabe salientar a que fai refe. rácter a-sesor e testimonial que
réncia a necesidade de pular o . pretende dar-lles o PSOE e demovimento asociativo de base,
fendendo que sexan -organisen bairros..e vilas, tentando dina- , mos abertos e participativos, e
mizar todos os grupos. ou coleccon ·c!3pacidade de decisión nos
tivos de· xovens que hoxe existemas que ptinxan
mocidade.
ten e promovendo a criación de
"A resp.eito do Consello Galego

a
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Asamblea de Cristián~ G_alegos

íl

·tribuna

da Xuventude, acordaron "denunciar o seu carácter anti-democrático e inoperante", e parti~ipar no proceso de reconstitución do mesmo que recentemente se abriu en Sada coa
"Convérxéncia de Asociacións
Xuvenis". A decisión de participar posteriormente neste Consello tomará-a o Comité Nacional da U.M.G.
·
Aparte -doutros pontos, como
a reivindicación de Casas da
Mocidade de Concello ou baino,
destacaron a necesidade de pular particularmente as aetividades de tipo ·lúdico, desportiyo e
· de tempo libre "como un aspecto esencial e -necesário da vida
e preocupacións da xuventude".
Os membros do Comité Nacional valoraron ~ positivamente
este ,, 1 Encentro,, xa que, adema is das conclusións adoptadas,. "supuxo abrir un camino a
novos encontros que precisen e
concreticen o que debe ser, desde o ponto de vista da xuvent:ude comunista e patriota, o Movimento Xuvenil en .G~liza".
I

"Uriha lgrexa que testemuña a Boa Nova ao povo galega'
foi o lema qué escolleu a 11 Asamblea de Cnstiáns
.Galegas, reunida en Santiago, na parroquia do
Castiñeiriño, o pasado fin de semana. Xuntáronse máis
9e cen persoas de diversos pontos de Galiza, que
representaban .os diversos grupos e movementos
cnstiáns, unidos pala idea común dunha lgrexa que sexé
verdadeiramente do pavo, atenta ás súas arelas,
esperanzas e problemas, buscando con el camiños de
solución, unidos nunha loita común.
Houbo xente de Santiago, A Cor:uña, Pontevedra, Ferro!, Vigo,
Lugo, Noia,... Representaban a
grupos que levan anos traballando tanto no mundo obreiro,
mariñeiro e rural, Cilmo nos ei- •
dos da política, a cultura, a educación, etc.; en moitos casos
cunha forte incidencia no seu
meio.
Forman parte desta Asamblea,
que este ano xa celebrou o seu
segundo encentro, tanto as "Comunidades cristiáns de base",
os "Coloquios", "Cruceiros" e o
"Mo\lemento Rural", como grupos de mocidade tal que a "Xuventude
Obreira
Cristián"
(XOC), "Movemento de Estudiantes
Cristiár:ts
Galegas"
(MECG), ".Movemento funior" e
a "lrmandade Obreira de Acción
Católica" (HOAC); asimesmo as
revistas '.'lrimia" e "Encrucillada". Nomes e siglas estraños
para unha gran parte dos leito-res habituais dos periódicos,
pero que representan a toda
unha corrente de lgrexa diferente da igrexa oficial, e mesmo en
ocasións enfrentada a ela, ainda
que reivindicando o seu espácio
nela, pois tamén se sinten lgrexa. Unha lgrexa que desde .8quí,
e tentando dar resposta aos problemas do seu propio povo, síntese cordialmente irmán desa
nova lgrexa que está nacendo
tamén con forza entre os povos
da América Latina, coa súa
"Teoloxia da Liberación", que ·
foi notícia hai ben pouco tempo
pol·as súas censuras eclesiásticas.
Froitos da 1 Asamblea celebrada o ano pasado foron a potenciación dos diversos grupos,c
ada un coa súa acción específica
no seu medio: obreiro, rural, estudiantil, etc., e ao mesmo tempo unha serie de accións colectivas contra o paro, campaña contra a OTAN e poi a paz, posicionamentos frente a certas actuacións da xerarquía eclesiástica, ... e tamén o apoio decidido á
revista "lrimia", que ó longo do
pasado ano foi acadando unha
maior presencia social.
Xuntáronse este ano para ver
como se pode facer má1s efectivo o seu compromiso de lgrexa .
Galega cara ao pobo de Galiza,
partindo desde a realidade mesma do pavo, e non desde fóra
del, ou enfrentado con el, como
en demasiadas ocasións ocurreu coa ·lgrexa. Desta maneira,
o encontro estaba artellado fundamentalmente sobre o traballo
en grupos encol da galeguidade
-sentimento e realidade ·do
"ser galego"-, a secularidade
----.-c;:ara unha lgrexa menos clerical- e o crecemento dos diversos grupos -res posta efectiva e
organizada aos problemas do
povo galega-.
No traballo de grupos que durou todo o sábado constatóuse
con esperanza unha certa recuperación dos valores galegas e
neutras realidades que testemuñan un progeso da conciéncia
gale9a; con~tatá.ndos~. que "gé!legu1dade,, e mo1to ma1s que 101ta polo idioma. Péro ao mesmo
'
I
tempo, notouse
como este avance da galeguidade na sociedade
non foi acompañado por uns
progre~os semellantes na lgrexa, que maiormente segue indo
á cota do proceso social. A respeito desta lgrexa constatóus_
e
unha 'vez máis a súa aínda gran. de clericalización, agravada últimamente por un-proceso involucionista, Que dificulta cada vez

VATICANOII

SINODOfil

máis a participación do povo.
lgrexa e povo teóricamente debían se-lo mesmo, pero a lgrexa
segue a estar en pugna co povo,
defendendo intereses aJleos a el.
Frente a isto, constatóuse tamén
to<;f~ unh_a. re~lidade de .1w~xa
ma1s part1c1pat1va, comunitaria e
popular, máis galega, que defende os intereses do povo porque ela mesma . forma parte
dese povo que día a día loita
pola- súa liberación. Un ha lgrexa
comprometida nos colectivos de
accion popular, nos sindicatos e
plataformas sociais, e que celebra a súa fe na propia língua -a
língua do povo- con alegría
porque o seu Deus é un Deus
vivo e liberador.
Para a maioria da xente, falar
de lgrexa é talar da iwexa dos
eclesiásticos, coas suas catedrais e os seus bispos, cos seus
cregos e as súas monxas, que
forman un clan social aparte .
Pero tamén hai " outra" lgrexa,
a que forman estes ~rupos, a
que vai criando a moc1dade que
se sinte ilusionada co proxecto
de Xesús de Nazaret, que moitas
veces se veu moi lonxe da "lgrexa oficial", pero que se sinten
profundamente lgrexa e recla man un recoñecemento como
tales tanto por parte da lgrexa
oficial como por parte dunha sociedade que os ignora e á que
teñen algo que aportar.
Na tarde do sábado presentóuse tamén un audiovisual que
refrexaba a realidade desta lgrexa galega, desde as súas rafees
na xeración "Nós": "Prender
lume novo", elaborado polo
equipo lrimia e que se canta
saia á venda nos próximos meses.
A mañán do domingo comenzou cunha ponéncia do teólogo
vigués Xulio Andión, 9ue tentou
ser a aplicación do 'Congreso
de ·Evanxelización", celebrado
en Madrid no pasado Septembro, á realidade da lgrexa galega. Destacou que compria favorecer o senso crítico dos crentes,
e ao mesmo te.mpo recupera-lo
senso lúdico e gratuito da fe
cristiá. A esta seguiu un traballo
dos diferentes grupos e movementos que conclueu na Asamblea final. Dela sairon os compromisos de afondar. na coordinación do labor de tódos os mo·v ementos e grupos, plasmado
dunha maneira inmediata nunhas accións colectivas pola paz
e contra a OTAN, que se levarán
a cabo nos próximos meses de
Febreiro e Marzo.
Esta 11 Asamblea de Cristiáns
Galeg{)s -rematou tunha eucaristía festiva e chea de ilusión e un
xantar compartido.

ao ~t..Pneiro: :•~---------t

Senténcla do Tribunal Constitucional

D-razen Petrovic

As comunidades
autónomas non poderán .
participar en cOmpeti·ciólis
internacionais

Cando remata os entrenas
cos seus compañeiros da
Cibona, engade na sua
· preparación unha série de
500 lanzamentos a canasta.
·
Até hoxe din que é o segundo xogador de Europa
por tras de Arbidas Sabonis, pero os dous saben
que no basquet europeu
non teñen comparanza
cos demáis.
·
Drazen, cos seu~ 198
cm., pode xogar. de base
ou "escolta", leva o balón
como s~ fose un apéndice
máis do seu carpo, posue
un troco de ritmo incomparábel e, para remate, fai
unha média de máis de
cuarenta puntos por partido.
Na pr~sen.t.e copa de Europa, os italianos . da SlMAC fixéronlle 18 persoais, quer dicer, tres xogadores fóra de combate e
o cuarto "tocado". El conqueriu os 45 puntos preceptivos e saiu da cancha
.saudando a un público
que 11\3 botaba moedas ... á
testa.
No Madrid seguen a ter
pesadelos ca rapaz de cabelo "·afro" e beizos sen~ .
suais. O exército de aleiros

O dep9rte quedou elevado a categoria de relacións .. internacion~is
en basea unha sentencia do Tribunai Constitucional, negando as1
capacidade a calquera autonomia para celebrar competicións ·
deportivas con outras seleccións nacionais.
Aqueles partidos entre Euskadi e Irlanda, Euskadi-Bulgaria ...
disputados polas seleccións
nacionais destes paises puxeron nervioso ao Goberno Central. Pero o nerviosismo foi en
aumento cando coñoceron o
propósito de celebrar un encontro, tamén futbolístico, entre Euskadi e Galiza e o máis
adiantado ainda na sua celebración de Catalunya-Euskadi.
Para contar isto criaron a chamada "Loapilla Deportiva"
que impide as comunidades
autónomas presentar seleccións propias as competicións
internacionais e que se enfrenten entre si, seleccións autonómicas, co rango de tales,
sempre que non sexan as federacións respectivas quen organicen a competición.
Este real decreto foi publicado o 31 de agosto de 1982 e
foi recurrido pola Generalitat
de Catalunya xa que o estatuto
de autonomia catalán ten
competencias exclusivas na
área deportiva. O Tribunal
Constitucional con data do 1O
de Xaneiro afirma que este decreto "non invade nen menoscaba as competéncias do Estatuto de Autonomía de Catalunya".
O ponto máis conflictivo da
"Loapilla" é o seu artigo cuarto, onde establece: "non se
autoriza en nengún caso competicións internacionais das
comprendidas neste capítulo
con seleccións internacionais
de outros paises se a representación española non se establece igoalmente con categoría de selección nacional" .
O Tribunal Constitucional
eleva as competicións deportivas ao rango de relaci6ns internaci onais,
interpretación
exclusiva do Estado neste
punto.
A Generalitat afirmaba no
seu escrito que existía unha
clara separación entre o deporte e as relacións internacionais, apoiando os seus argumentos en que por un lado
existen uns órganos específicos do Estado para a xestión
dos intereses exteriores; órganos que excluien aos demáis
de tales funcións. Por outra
banda están os organismos
deportivos
internacionais,
compostos por representantes
de federacions ou dos Comités
Olímpicós, non tendo que ver
nada co Estado e menos co
Governo, senón que son elexidos palas distintas asocia- cións, clubes ou deportes. Son
· estes organismos quen fixan
as competicións e dan a autorización para a sua celebración
(o mesmo que fan as distintas
federacións no ámeto do estado, ainda que sexa para partidos amistosos entre dous
equipos de futbol de barrio
que esteñan federados). O Estado non entra, xa que lago,
na celebración destas competicións, programas as suas
costas. Argun;lenta tamén a Genera-·
litar que se a materia depqrti-
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de . Lolo Sáinz padeceu os
innumerábeis driblins e
traeos de ritmo para ollar
como se erguía no ar colocando dous novos püntos
ou unha asisténcia . solprendente. Ao remate, 49
(si, cuarenta e nove!) pontos.
Lanza a canasta desde
todas as posicións, finta
palas duas bandas, leva o
balón entre as pernas, non
cansa ·endexamais de correr, dirixe ao seu equipo
na cancha, enrabexa aos
contrários e debe . saber
moitos. idiomas porque
con todos os árbitros fala.
Pero ainda hai máis. Na
final da copa de Europa do
85 co M¡:idrid, cando gañaban por máis de dez pun. tos e os "merengues" co- rrian como tolos tras del,
permitiase o luxo de botar
o balón mentras lles berraba: "Hala Madrid!".
- Resumindo: ademais de
saber idiomas e de ser
todo o chulo que pode, dá
leicións de baloncesto e
preséncia. Son cuar:enta
minutos curí xénio que
non se coraen amostralo.
RICARDO RIVERA
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Despois da decisión do Tribunal Constitucional xa non se podarán repetir partios como aquel que disputaran as selacións de futbol de Euskadi a Irlanda. Só
poden acceder ás competicións internacionais as seleccións deportivas do Estado.

va puidera xuzgarse que estaba comprendida nas relacións
internacionais, non se recoñoceria no Estatuto esta competéncia con carácter de exclusividade.
A senténcia en cuestión so
admite a participación internacional das federacións deportivas catalans (olla, das federacións deportivas, non da selección · catalá) en competicións
nas que a parte contrária non
se presente a sua vez como selección doutro país.
·
E máis, a senténcia recalca
que se unha federación .autonómica pretende competir con
outra selecciói;¡. do exterior,
quen ten conipeténcias e o Estado descartando o texto en
cuestión, calquera intervención por parte das autoridades
competentes da Comunidade
Autónoma, cando unha federación do seu ámeto pretenda
competir internacionalmente.
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Esta senténcia significa un retroceso importante na autonomía deportiva das distintas comunidades autónom.as que,
até, antes do invento da autonomía; viñan competindo sen
case restrincións. E máis, ainda ·hai algl(n tempo na coruña,
competian seleccións de Portugal, España e Galiza. A selección galega de atletismo competiu moitas veces en Portugal, por citar só dous casos
coñecidos e frecuentes.
A "toapilla" ven tamén a
restrinxir a competición entre
as distintas comunidades autónomas e das suas seleccións
entre as distintas comunidades autónomas e das suas seléccións, privándolle de re~li
zar competicións ou poder intervir, dándolle todo o poder
as distintas feder~cións. ¿ Ulo ·
a autonomia deportiva, ainda
que esteña contemplada nos
diferentes estatutos?
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A cagarria de Evaristo
"Abrese un novo impa.sse
na negociación CP-CG, despois da reunión que dirixen. tes de ambos os dous partidos tiveron na tarde de
onte, sen- que se chegase a
nengun acordo".
Evaristo caeu da silla despois de pronunciar un inaudíbel: Aaai ! .e quedoua tendido ·no chan tan longo
como era. Polo lado esquerdo da boca comezáronlle a
sair os spaguettis que ainda
habia pouco cornera. Mari
·deuse conta do desmaio de
Evaristo e quedou lívida,
aquela notícia da radio foi a
pinga que desbordou o sistema de aguante do ·seu
marido.
Evaristo levaba máis duo
n:ies asL Ao primeiro era
unha coña entre os mesmos compañeiros de traballó da Conselleria, pero de
contado coriverteuse nunha
preocupación. Segundo ian
pasando os dias e o carallo
de Albor non saia elexido
empezou a preocuparse, a
sentir de novo a núlcera
que xa o amenazaba antes
de encóntrar aquel traballo,
as dóres de estó_m_~go, o in- ·

sómr:iio e a má hóstia de
mañá á noite: Enfadouse co
Pepiño, co Xosé Manuel, co
Anastásio e até mandou tomar polo cu ao Conselleiro.
Menos mal que o Conselleiro tiña abondo co seu, iso
que xa lle dixeran que estaba a l!lOntar un negócio
perto da raia con Portugal.
A saber qué era, seguro que
algún trapicheo e o · que
máis lle fodia é que en parte
seria co meio quilo que lle
custou a el entrar na Consellaria.
·
lso de que de canto .máis
alto maior é a hóstia. non
era verdade. O conselleiro
xa teria feitas as suas previsións e contactado boas
agarradelras pero .a el quen
lle La renovar o contrato.
· Vaia .merda ! Para iso llé regalara a un primo ·pequeno
os libros de Marx, de Freud
e de Castelao, para iso mercara cinco chaquetas das de
agora e-as corbatas dé'coiro
e o vídeo e o que era moito
pior ainda, que case o facia
desmaiarse - só de pensalo, .
con que ía acabar de pagar
as letras do-piso?. E menos
mal que .ainda non cambia- .

ra de coche que . ~stivera ·a
ponto; total xa se sentia
meio decidido polo Opel
Kadett, cando empezou a
movida da eleición de presidente. Ouén o ía pensar?
lso que xa lle qera· má espi- '
ña a cara de preocupación
de Barreiro na Roda de
prensa do dia das eleicións.
Manda carallo! · Para iso
pelexara -coa Sara que lle
chamara vendido e "trepa".
"Todos tem.os- un précio,
pero que ti te vendas por
tan pouco é de vergoña" dixéralle un dia.· lso fora o
que máis lle fodera. A Sara
sempre con _tanta .habilidade cando queria fastidiar.
Pero el xa estaba de volta
da palabreria esquerdosa e
Lenin non lle ía axudar a
mercar o piso, nen lle ía pagar as vacacións nos Paises
Baixos.
Pero agora o asunto estaba fodido, xa duraba demasiado. Se ainda se soubese
que ía -gañar outro partido e
cál ía ser, iría falar con Seruco a ver se podía mirarlle
algo, pero así. ..
M. VEIGA

REGALE
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Francisco Taxes
O mais bohémio dos escritores galegos, quizá o único.
Noctámbulo empedernido, é
case unha institución no circuito nocturno da "movida"
coruñesa.
A sua obra, principalmente
dramática, tivo moito éxito polos anos setenta, despois de
un longo paréntese, o Centro
Dramático Galego estrena-lle a
comédia "Cuaderno de Bitáco-

ra".
Tamén son importantes os
seus artigos, publicados en
periódicos e revistas "La Galga", "Man Comun", etc.
Ten publicadas as seguintes
obras:
_ "Lenta Raigame" "O Belorio" e "Cuaderno de Bitácora
(Comedia estupenda)".
ANTÓN CORDERO
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''Con· Castelao em¡>ezou
o realismo gal6go"
Pabló Porta Martíne~ a~tor de
"1937, Castelao e Souto en Valéncia"
No libro "1937, Castelao e Souto e_n Valencia" analízase
o encontro do Realismo Pictórico Galego coa Guerra
Civil, feíto que tivo grandes consecuéncias para a arte
galega segundo o entrevistado, Pablo Porta Martínez,
quen centra este encontra en duas figuras claves:
Arturo Souto e Castelao. ~
Pablo Porta Martínez nasceu en Mario hai 25 anos.
Licenciouse en Belas Artes en Valéncia e hoxe alterna a
ua tarefa de criación pictórica coa sua profesión de
profesor de debux.o
en bacharelato.
Ne ta entreví ta fala e ta duas figuras senlleiras e da
vi ión que tiñan da arte.
1. Ca telao
vez como "un
empre pu o o

-O qu determin u o vieiro
artí tico en Sout foí o ~ ito de
er fill d utr pint r e e ñecer
de de m i n vo o mundo da
arte. O factor ocial deu- e a ver
no ano de e tudo en Madrid
e Roma, cunha "asisténcia" ca e
ininterrumpida ao acto , manifestos, etc. da vangarda.
3. Souto e Castelao en semellante situación (xeográfica e política) produciron unha arte semellante. Pero cais eres que son
as diferéncias fundamentais?
-Ainda que Castelao fixo debuxos desde mozo, a sua ideoloxia social estaba xa madura cando levou a problemática social- á
arte. En Souto, pola si.ta formacióp, o camiño é inverso en canto que o valor plástico foi primeiro -que o ~uestionamento estéticQ . O resultado é semellante,
deixando fóra que Castelao se
dedicase a outras moitas actividades, mais o ·estilo tampouco
era o mesnio, plasticamente falando, senón a atitude estética:
o Realismo .

4. O teu libro conta cun amplo material gráfico de repro~u
ión de obra de te autores; mclu o de bra inédita . Ti dis
que po ibelmente muito debuo foron de truído do cair Val ' ncia en man do feixi ta .
Qu pen a en canto á po ibilidad d que aparezan mái obras
d coñe ida actualmente de te
auto~ ?
- No meu libr aparecen de c ñ ido mai non inédito , xa
qu preci amente for n atopado
en exemplare de prensa republicana. Todo
on reproducido .
obre e te exemprare agá o
álbume de Ca telao -fotografia do debuxo orixinais-,
mai e te xa eran coñecido . As
dua cue tións que me fas son
certas: foi de truída grande cantidade de obra , e ainda hoxe hai
uperviventes á procura dos seus
próprio debuxos. Doutra ba,,~a,
hai moito indícios de obra amda perdida. A min contaron-me
que entre os ~xilados m~ch~on
a México alguns colecc1omstas
de obras gráfica e impresa, mais
non todo o que falta por atopar
está tan lonxe.; tamén souben sempre dun xeito informalque nalguhha das hemerotec~s
que visitei existe_!l pilas de pubhcacións daquel tempo agardando
ainda pola fichaxe e archivado.
5. Dixéchesme algunha vez
que é preciso desmitifícar, e estudar científicamente os· acontecimentos e as personaxes_ Pero
ti que asistiches ao desm¡m_telamento do intento de asimilación
polo sistema qunha figura como
Castelao ( co~ traída dos seus

restos mortais), non eres que
precisamente desmitificando estáse11e facendo o xogo ao sistema?; o cal despois de todo, antt;s
de probar_a asimilar e invertir
este mito, o sistema tentou destruí-Jo. Cómo se pode resolver
esta dicotomia: Desmitificar, ser
científico é por outra parte criar
conciéncia, xerar e utilizar mitos
con .este fin? E na orde epistemeolóxica, até qué ponto, na actual situación social, se pode estudar o mito Castelao, sen interferéncias da conci6ncia na ciéncia ?; non é posíbel que o poder,
que é quen ten aceso e en propriedade muitos dos escritos orixinais destes artistas, ou outros
personaxes mitolóxicos (como
Rosalia), estexa ocultando dados
polo que se impede un acercámento total e un coñecemento
·
real déles?
-Supoño que hoxe é irnposíbel acalar o significado d,!l figura
de Castelao. De todos os xeitos,
eu son dos que pensan que a mitificación dunha figura remata
sendo unha traba para os se.us
seguidores, a sua obra e mesmo
a sua memória. Canto máis mitificada sexa unha persoa rnáis se
presta a confusión e asimilación.
Se a mitificación de Castelao segue en aumento, como semella
que asi é, podemo-nos ver den~
tro dalguns anos na mesma liorta
·de resgate ideolóxico que este
- ano houbo con Rosalia. Ir por aí
· dicindo que Castelao era o mellor caricaturista do mundo, o.
político de ideas máis claras e
máis progresistas, o grande bnefactor de todo o povo galego,
promocionar unha idea .de superhome, é un xogo infantil que
non 11e fai favor nen a el nen a
nós, é facer-lle un traxe de verbas valeiras a algo que ten moito
máis valor sen tanta roupa. A
atitude para mio correcta, e non
por cientifismo, é valorar á persoa con todo os atributos, sexan
bon ou non, de xeito que a ua
personalidade sexa eticamente
acadábel para nó . Penso que
e te é o verdadeiro modo de
criar conciéncia de adesión.
Doutra banda, e respostando á
derradeira cuestión, a ocultación
de dados é outro xeito de mitificación ou terxiversación . · Do
exemplo de Arturo Souto é do
que mellor podo falar. Na Bienal de Pontevedra do ano pasado
houbo un intento claro de sote- ·
rrar a memória do pintor baixo
dunha imaxe anémica e bucólica
se~llante á que at~ hoxe se predicaba de Rosalia. E posíbel que
na máis abondante antoloxia que
se lle ten dedicadó ~on figurase
nengun debuxo da guerra, senda ·
como foi un dos artistas que
máis obras deste tipo teñan fei to, . quizá máis que o próprio
Goya? --Pois aí o tes . Vários
meses· antes da mostra xa tiña eu
bastante material, e mesmo oferecin axudas e contactos aos organizadores. Certo dia, unha or- ganizadora apandou coa tarefa
de dicer-me que "moitas grácias,
mais xa contamos cunha espe- cialista no tema que o . saber facer mellor'' . . Por suposto, non
pretendo eu dicer que non precise certa habilídade reducir aqueles polémi~os anos de Arniro
Souto a menos de duas liñas nun
catálogo de cen páxinas.
XOAN CARLOS GARRIDO COU·.
SBRO

Voces Ceibes:
unha lembianzaPor diferentes razóns ándase a
falar outra vez -'-ben e mal- de
Voces Ceibes. A case da.zaoito
afros do seu nacimento e once do
·seu pasamento mesmo pode ~er
interesante que haxa xente d1sposta a remexer o pau en xa tan
lonxano como atípico movimento. Primeiro foi Ferrin quen no
delicioso prólo_lgo á "Poe~ía enteira de Heriberto Bens" arremeteu contra Voces Ceibes: " .. .naquil famoso recital no que as D<?vas voces ceibes deron en ou- vear po,.esías de Celso Ferreiro e
chegaron a crer que aplaudíamos
pola sua música ratoeira e non
polos coraxudos versos do de
Celanova". O ano pasado ' quen
en A Nosa Terra asina co musicalmente glorioso nome de Phil
Manzanera ecoaba a tese ferriniá
claro que con menos gracia é sen
a vontade de estilo do autor de
"Afnoia, Arnoia".
Hai ben pou~o que a intervención de Xerardo Moscoso en
"Ruada" deu pábulo a máis dun
comeflto, quer nostálxico, quer·
irónico sobor daqueles anos iniciáticos. As vindeiras xornadas
en Lugo: Radio Popular-Valle
lnclán van. sen dúbida, contribuir a sinal~ o papel xogado p_or
un fenómeno importante ou, no
pior dos casos, non inferior a
outros da nosa intrahistória contemporánea.
En efecto Voces Ceibes é
unha parte d_o património galego
e, dalgun xeito, mostra da puntado iceberg que nos derradeiros
60 e primeiros 70 se fora criando
no xelado azul mariño do feixismo . E hai que dicer (logo falaremos de calidades para quen pense, con razón, que non ahonda ·
co valor cívico) que os membros
de Voces Ceibes estiveron ali
onde compria que estivesen .
como cantantes e como cidadáns . E seria inxusto e triste que
iso se esquecese.
Certo que o grupo, nun princípio, deixaba musicalmente que
desexar. Pero tampouco os com. ponentes da chamada "ni;>va narrativa· galega", por citar un
exemplo· próximo, foron no seu
comenzo ·un. exemplo perfecto
de brillantez estilística. Aviados
ían se non 'tivesen avanzado nos
seus vinte anos de viaxar literáriQ. Falando -un día co tan bo
músico como poeta Quico pí de
la Serra recoñecíame este que,
certamente, os inícios musicais
de Els Setze Judges (escoitade
os primeiros discos de Espinás,
Remei Marguerit, Abellá, Por-_
ter, etc.) foran máis cativos que
os nosos. E teño para min que
Ez Dok Ama~ru (Xabier Lete,
Lertxundi, Lourdes - Iriondo)
tampouco ia máis alá ca nós.
E a pesar do pequeno corileñzo o seguro é. que houbo unha
lóxica e importante evolución
rastrexábel, moi especialmente;
nos discos de Miro e Benedicto
dunha banda, por indicar quen
sortindo daqueles extenbdedplays de Edigsa-Xistral chegaron

máls lonxe discograficamente
falando, oo os tres long-plays
que Bibiano rex.istrara para
CFE.
· Logo lÍai que sinalar que se no
68 e "69 éramos cantantes de
"guitarrillo", como didía lingua
tan patriótica como bífida, pasamos empurrados polo público e,
tamén, pola autoeisixéncia, á_
procura de novas formas de
composición e acompañarnento.
Polo que a mio toca nnon,.deixarei de citar a escolta que me deran os músicos de O Noso Tempo, que dirixia Bibiano; electrl··
ficando os meus sons e empregando tamén saxo, contrabaixo,
piano, etc. Lá polo ·70 grabara
un single en Edigsa con arr_anxos
de Toti Soler e Jordi Sabatés que
éra, cando !llenos, unha ·toma de
princípíos estética no ronsel do
"Dioptria" de Pau Riba ou "Jo
em donaría á qui em vulgués" de
María del Mar Bonet. Pero non
quero esquecer os traballos de
Miio con Puértolas, Luis Pedro
Faro ou José Mário Branco, os
de Bibiano con Sarraute, Mase.oso con de _Diego ou Benedicto
con José Afonso por citar tan só
uns botóns de mostra.
Cómpre desmentir o tópico de
Voces Ceibes como cantantestaxis de Celso Emilio Ferreiro (e
non pasarei este ponto sen subliñar a arnistade e xen·erosidade
con que me honrou o gran poeta
celanovés) e isto afírmao quen
surtiu o seu repertorio, case con
exclusividade, con letras própriás. Asi,_escolmando do chou,
as l!ancións de Moscoso nutríronse ben de textos de-seu, ben
de cantigas populares, ben de
poemas dun mangado-de poetas
e letristas tan dispar corno pouco
ferreirián; o mesmo poderíamos
dicer de Miro quen, doutra .parte, fixo fincapé na musicación
de cantigas medievais. Benedicto e Suso \laamonde seguiron un
carniño parello ao de Xerardo
anque o úftimo afondara no
mundo da canción infantil da
man de Manuel María. Guillermo Rojo, no seu paso fugaz por
Voces Ceibes, non fixo máis
que cantar as ' súas letras. E, last
but not least, Xavier González
del Valle quen si musicou, a barullo e ás veces con acerto, poe·mas de "Longa noite de pedra" .
E se non falo de Xaime "Chuspe" Barreiro ou Tino Alvarez é
· porque o seu pasq entre nós foi
tan ricaz como apresurado.
Escrebo a voapaxaro estas ·
nada exhaustivas lijias para re.cordo de nostálxicos e desmemoriados . dun tempo en que
igual .non éramos tan felices ·
pero, sen dúbida, éramos mellares. E un pouco tamén como
precipitado anticipo do libro que
encol da "nova canción galega"
(de Voces Ceibes a Milladoiro) ·
estou a escreber para Editorial
Júcar e a súa serie "Los Juglares". VICENTE ARAGUAS
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O cine_-clubismo galego
Os cine-clubes ubicados hoxe en
noite nen. ao ar libre (se polo día
Galiza , no que se refire á su·a diná·
tiñan lugar).
mica de actividade, non . están en
Estas actividades eran diferentes
situación , de tránsito -senón en neen Ourense onde o apoio confluincesária confrontación dentro do
te da Deputación Provincial faci~
marc0 que determina a situación
que as cousas levadas dunha forma
xeral que no ámbito cultural e no
máis doada -servisen de constantes
asociacionismo de base estamos a
loubanzas ao labor de Victorino
vivier no noso país.
Núñez ao frente da mesma por
Dentro deste contexto e desta - · -parte de- persoas cuxa funció~ é
sempre vender proxectos e servirse .
realidade, é coñecida a existéncia
do asociacionismo.
da Federación G~lega de Cinesclubes da cal a sua constitución fo i
unica·m ente posíbel pola necesidade de obter unha unidade de forza
que fose o produto do intercámbio
de experiéncias asociativas e o resultado de acordos que, froito de
debates no seu seo, permitisen- definir proxectos e intentar que a
Administración non dese as costas
ás organizacións vivas e actuantes
en Galiza .
Compre sinalar a necesidade de
1
definir os critérios que desde o
asociacionismo de base configurarian o organigrama.de departamentos nados das lnstitueións para que
puidesen favorece_r as ·actividades
das asociacións. E necesário delimitar e clarificar os contidos que
estas· estrúcturas da Administración deben posuir.
A situación á que nos referíamos ao princípio reflecte-se en diversos aspeitos. Nun primeiro lugar, a Institución Autonómica e a
sua Consellaría de Cultura ignoraron_ aos verdadeiros promotores da
actividade cultural real no noso
· país e · asi dotaron-se des9e a Dirección Xeral de Cultura de to.dos
uns departamentos e organismos ·
de filigrana que non ian ser úteis
para o favorecimento do feito cultural. _(E conveniente salientar aqui
a incidéncia do ex-Director Xeral
e equipo nos prolegómenos da
constitución da Federación de
Cine-clubes para axudar a criar
outra estrutura sen contid'os e vinculada ao seu equipo e o seu apa·rentemente neutro labor: poi ítico
nos tempos en que ocupaba o cargo ; os mesmo tempos nos que se
facian públicas alusións contrárias
e tendenciosas á Federación de
Asociacións Culturais -1º ,Coñ greso de Animación Socio-Culturar-).
Doutra banda, o xeito de potenciación das actividades máis "pantasmas": Noites do cine ao ar libre , con profusa difusión nos
méios de-comunicación pois o programa itinerante non cesaba de
aparecer na prensa diária e os puresumo; a política cultural
blicistas concurrían cos seus deseda Xunta de Galicia baseou-se e ·
ños cartelísticos a orname·ntar as
basea-se no bombo e pratiño onde
paredes (época muí doada de lemnon existe nada detrás e na consbrar e identificar polo estilo dos
tante teima poÍo potenciamento de
carteis da Dirección Xeral onde os·
orgaos pantasmas que cunha polímáximos ridículos foron os carteis
tica de subvencións descaradaque nada anunciaban, como aquel
mente parcial contribua á desaparino que o texto só recollia: .Centro
ción ou control-para-: a-ínope~ancia
Dr.a mático Galego. Tan sintomátidas Federacións.
co como o éaso ao que nos referia(Exemplos : ·as · subvencións acinos das sesións de cine que na sua
tuais e actividades en Pontevedra
maioria non tiña lugar nen pola

-Congreso de cine-clubes do Estado Español que se aveciña ... .
¡para iniciar relacións cine-clubísticas entre Galiza e Portugal! --ou
aquelas, xa do equipo anterior, sustanciosas par.a amigos de xéneros musicais determinados de localidade determinada e ridículas para
asociacións con importante história de actividades que sempre se
caracterizaron polo seu labor continuado e estábel).

í

En

A problemática dos cine-clubes
gaJegos está centrada actualmente
en conseguir unha Federación que
forneza servícios reais aos cineclubes asociados e -denúncie o incumprimento de convénios por
parte da Dirección Xeral frente ao
que de recoller migallas supón a
postura claudicante de pretender
- financiación s de infra-estrutura
que non resolve o problema .
Como tamén esta-se a debater

unha importante función da Federació!1 de Cine-clubes que é a de
contribuir a conservar o pequeno
património fílmico existente, debemos matizar que ,x a que á Insütucións hai que esixir-lles que
cumpran as suas funcións e non
son estas as mesmas que as da
asociacións de ba e cumpre pre. sionar para que os organismos
- como a Filmoteca de Galicia ou o
Arquivo de lmaxe en vez de programar películas , resgaten e conserven negativos , pracuren cópias ,
e lago, os cine-clubes nun labor
mais módesto e realista contribuirán á conservación dese património dos galega pa ando a video e·
exibindo filmes realizado en paso
e tréito (é factíbel polo contacto
direto co realizadore amadore e
coa ua po ibilidade de imediata
exipición).
E . ambicio o querer ent nder
que de de a lexít ima mi ión cineclubí ti ca de realizar o eu próprio proxecto teñan os ci ne-clube que facer o que lle corre pande ás institución . ¿Qué outra ousa é facer o impo íbel de re gatar
un negativo ustodía-lo, fac r a
cópia para a sua exibición? (tarefa e ta que atopa coa produtora
comerciai . Recórde- e o ca o do
filme inglés LUZ DE GAS ( 1939),
adaptación da obra teatral de Patrick
Hamilton
diri ida
por
THROLD DICKINSON cando
vendidos o direito do a unto
para a sua ver ión ci nematográfica
ianqui (LUZ QUE AGONIZA
( 1944) -.,,Murder in Thormon
Square- de George Cukor o
produtores da M.G.M. e ixiron
como primeira condición do contrato a destrución do negativo e
copias do film inglé , do que ó
quedou unha copia selada na cinemateca do "British Film lnstitute").
Para rematar o debate e tá centrado e o momento é oportuno. E tan- e a debater dou modelo de
asociacionismo cultural e formas
de actuar no terreo da imaxe e do
cine-clubismo. Detrás de po icións que afirman que hai ínto. mas de e clerotización do cineclubismo e que é urxente renovarse, acócha-se unha vía de actuación ustitutória da actividade da
institucións, encubridora da suas
deficiéncias e dainexisténciadunha
política dirixida a potenciar un
cine-clubismo participativo e montado desde as nece idade elementais para o seu funcionamento . Falar dunha práctica deteriorada cando esta ca e non exi te para p der
comprobalo, ou é un ab urdo que
non trata de ana lizar a causa
díso, ou ben unh a artimaña dialéctica para di lar ionar a realidade e
con. eguir introduci r alt rnativa
que nada teñen que ver ca a ·ociacioni mo cult ural de ba e e coa
própria realidade de Galiza.
A uposla nece idade de renovación é unha fa lácia, utili zada

[
para defender esa vía, porque é
evidente que ainda hoxe existen
determinada pe lícula e determinado tipo de cine, marxinado dos
canle comerciai de proxección e
distribución , e enón non hai mai
que mirar a lí ta de filme que
pola ua temática , ou forma de
realización (inclu ive o pouco cine
galega realizado ata hox.e) non son
rentábeis. comercialmente e que só
teñen os cine-clubes como circuítos de exibición.
O cine-clubismo, como nós o
entendemo , é unha ferramenta
para actuar culturalmente na ociedade galega, abrir per pectiva
ideolóxica de ali enante e progresi ta e para aglutin·ar ocialmente
a ectore do Paí íntere ado en
er protagoni ta dunha práctica
cu ltural re up radora da n a conciénc ía orno nación e pov .
Ne ta liña, a Federación Galega
de ine-club , ' un proxect organizativo
rtebrador de ta a tividade
niv 1 gal ~
qu non
deb ometer- e a dinámica dí tinta do que é o cu ob ectiv
fundam nlal : riar infra trutur
que pule poi
ine- lubi m g lego e faga ma iv . N n hai qu
quecer que ó arredor dun trinta
cine-club
e tán federado . do
caí mái da mitade non leñen acti idade real por falla de apoio
económi o. nen e enten in ulado á Federación porque e ta nada
ten que oferecer-lle e p rque tampouco actua c mo unha entidade
reivindicati a ante a in titución
culturai . re p n ábei d ta ituación .
Só elab randa pr
to d d
a Federación que e an repre entati o da ne e idade reai do
aso iado . podera- e e tabelecer
unha dinámica de e ixéncia e de
reivindicación que podan e itar
que haxa cine-clube paralizado
ou de aparezan outro tan activo
como o do Barco de aldeorra .
Dedicar- e a criar filmoteca
de de a Federación. ou mercar
.curta-metraxe é intentar uplir as
función d "Arquivo da Ima e"
que debe ter c mo briga p lítica
a criación dun fondo de filme que
podan e tar a di po ición gratuíta
do cine- lube . o pocenciam ne
e financiaci ' n de curta e 1 ngametra e en ga lego, e ñer as bae para a criaci 'n dunha lndu tria
E tata! Galega do ine . l. t é
que hai que e i ir-lle á ir e i n
Xeral de ultura e denunciar que
hoxe o " rqui
da Ima ' ' un
departam nto d tad de
lructura que n n e tá a
da iniciativa · de ba . nen da
normalización cu ltu ra l de alita
e 'li ao erv1c1 de d 'Lerrrnnada"
per a e n n me e ap ·líc.I s .
FERNANDO ABRALDES

e FERNANDO RODR GUEZ
(membros da Xunta Directiva da
Federación Galega de Cine-Clubes)
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Jllúsicqs de galiza

os nomes dos. lugare·s

Diego de las Muelas

Ambroa:

(Cue.nca, 10-I-1698 / Madrid, 17A3)

de , que apena alen del lími te
t nal que en toda la obra campea".

En Santiago con érvan e de Muela
eguinte obra : ·'Cum invocarem", a v. harpa e órgano. "Magníficat" a 8 . arpa e órgano, "Completa" a v., 2 iolin , viola, baixo
e ' rgao. "'Circumdederunt me·· a 8
. 2 iolín , iola, "bajón.. e acompañamento. "Credo quod Redemptor
meu i it" (igual que o anterior).
··rorcular calca i ola" a 8 . violín
e acompañamento. " ox clamanti
in de erto" a 3 . "8 Motete de Adento e Cuare ma" a v. e .. bajón''.
"Alma Redemptori Mater"q a 4 .
e a ompañamento. "'Gloria. lau et
honor" a 4 v. e '·Bajón'". "Simile e t
regnum coelorurn·· a 8 v. ioli n e
bai o. · eni creator Spiritu ' a 4 .
O catro último , dubido o ).
·'Erunt igna i ole" a 4 v. e "Cum
audi et Joanne ".
Hilarión Eslava:
EDICIÓ S.o:
"
Lira Sacro Hisapana
(Madrid. 1869). Joárn Trillo e Cario Villanue a: "Polifonía Sacra
Gal gal" ( ada, 1982).
BILIOGRAFIA: H . Eslava Op. Citada . antiago Tafall Abad: "La

Capill a de Música de la Catedral de
Santiago. Notas Históricas" (A Coruña, 193 1). Xosé López-Caló: "Catálogo del archi vo de Música de la
Catedral de Avila" (Santiago, 1978).
Samuel Rubio "Catálogo de música
de San Lorenzo el Real del Escorial"
(Cuenca, 1976). Restituto- Navarro
Gonzalo: ··catálogo musical del arch ivo de la Santa Iglesia Catedral
Ba ílica de Cuenca" (Cuenca,
1973). Dámaso García Fraile: "Catálogo archi vo de música de la Catedral de Salamanca" (Cuenca, 1981).
Robert Stevenson: "Muelas, Diego
de " (New Grove ... London , 1980).
J. Trillo-e. Villanueva: Op . citada.
Antonio Martín Moreno: "Historia
de la _música española. Siglo XVTII" _
(Madrid, 1985).
FONOGRAFik "Barroco español"'. Coro Uni versitário de Oviedo.
Dtor. Lu ís Gutiérrez Arias. (CFE
BS-32 129. Madrid
1979). ''J,
Haydn . Salve Regina·· Coro Uni versitário de Santiago. Dtor. Maximino
Zumalave (Cítola. CI-82015-D.
Santiago, 1982).
FONTES. - Arquivos das Catedrais
de A torga, Avila, Cuenca, Guatemala, México, Morélia, Can'árias
Salamanca, Santiago, Segóvia. Tui e
no mo teiro de El E corial e Monterrat.

anais r tra nsmi ta.
· u func i nam nto
Para
de . ti a t rra mándas ao satél ite
o sina l ou fc i e asce ndente cunha frcc uéncia aproximada de 14
iga h r ios ( 14. 10'1 Hz) e desde
o satélite mándase un fe ixe dese ndente á estac ió n receptora en
terra, cunha frecuéncia menor,
de 12 GH z, corno xa se di xo-,
para ev itar interfe rénci as .
Como cada saté lite pode mandar vários ·inai · a un tempo,
para evitar que. se interfiran entre eles, cámbiase a polari zación
do · de frecu éncias máis próximas , polarizándoos, xa ben en
vertical , horizontal, circular á
direita ou esquerda e tamén
combinándoos .
Coma o ·inal procedente do
· satélite proxéctase sobre . a terra
de forma elíptica , debido á sua
curvatura , terá maior ganánci a ·
no centro de proxección ou foco
da e lípse, a menor a medida qu~
nos alonxamos · deste ponto_. E
por isto que o tamaño da antena
de tipo parabc,)lico , dependerá da

m na onde se co loq ue e do ni ve l
J si nal qu ha a.
Co mo a ganánc ia dunha antena de tipo pa rabóli co é: G = 1O
log 4 An / · 2 onde " " é a
Ion itucl de onda dó sinal recebida, de maneira que canto menor sexa e ·ta (maior frec uéncia),
mell orará a ganánc ia; de ante na,
as i como con maior superficie
··A" e coa efi các ia " n''.
A respeito da eficácia ou
aprove itamento do sin al que, re-.
fl exa na parábola entra no foco
da antena, obtense maior rendi mento cando ·se usa a chamada
antena en "Offse t" , na que se
despraza o foco da antena ou colector do s inal reflexa a un e xtremo , aproveitándose mellor así o
antes dita da proxección parabó- '
lica debida á curvatura da terra .
Como nota ''á- marxe d i c~r que
neste ' tipo de antenas, a empresa
galega Televés vai á .cabeza en
mercado e tecnoloxia.
. O sinal procedente da antena
é inxectado a un éonversor de
frecuénci as que transforma ó sinal nun de frecuéncia mái s baixa
e manexábel , ao tempo ·que o
amplifica para ser enviado a
unha unidade interior encarregada de sintonizar a emisor.a desexada. e mostrala logo en forma
sonora ou visíbel.

CATALOGO

.,

.

c1enc1a
TV via satélite
ef it de ·ur atura da t rra
a ab. rción da. ndas p la água
e a humidadc da alm ' sf ra, díficultan en ,ra nd m dida a
sión d sinais d radio
trc duas sta ·i ' ns máis ou menos 1 n anas entre si.
Para rcm <liar s l s pr bl · br t do o prim ir ,
bus use
sist ma d
misi ' n
"via satélit ", no qu a. ndas
proced nt s dunha es tación t rr stre s n ~mitidas a un satéli te
e de te re transm frense á e ·tac ió n
receptora nout ro ponto da terra.
No atéli te, o sinal entrante
modifíca e en frecuéncia para
que na baixada non interfi ra co
de ubida. Ao apare llo encar.regado de fa cer esta modifi cacrón
chámase lle 'tran ceptor, e é unha
e pécie de repetidor dos usado ·
en terra , que se encarrega de
modificar o sin.a l de entrada en
frecuéncia e amplificándoa para
o seu retorno a terra.
Neste tipo de transmi ión , o
satélite terá de ser de tipo xeoestac ionário, ou fixo no espazo so·bre un ponto da terra . isto é , que
o satélite está movéndose eri sincronismo coa terra nunha órbita
ecuatorial duns 36.000 Km de
altitude. para iso , para non perder a sua posición no espazo a
respeito da terra, ten de viaxar a

C.VARELA

pegada dun povo
mítico en Galiza,
-ou unha caste ·de cereixas?
Dous lugares ao menos , ternos
en Galiza, co nome de Ambroa:
unha aldeiña do concello de Tordoia e a parroquia do Santo Tirso na parte ~e Irixoa.
A existencia de outros puntos
da península con nome semellante: Unha Ambrona en Soria,
un Hambrón en Salamanca, alguns Ambroés en Portugal e ainda por Italia e Francia, levou a
Menendez Pidal a postular, nun
erudifo traballo da sua obra de
Toponimia Prerromana Hispana ,
o paso por estes lugares do mítico povo dos Ambróns, da caste
dos ilirios e dos que xa tiña falando Tolomeo .
Segundo· o autor citado, nas
suas migracións desde Italia cara
as nosas deixarian como marca
do seu ·paso este topónimo patrimonial da sua caste.
_ V arios autores galegos· es¡')ecializados nestes temas aceptan
sen discusión esta explicación
que ainda apareceu reproducida
hai pouco nun xornal C_9ruñés.
Non obstante, o profesor portugués Leite de Vasconcelos ,
nun libriño de Textos Arcaicos ·
do ano 1922, suxire como explicación da nosa Ambroa (que por
certo aparece nos documentos
medievais escrita como Ambrona) como procedente da locu-ción latina "IN · PRONO", que

'

.

logo se escribíu como AMPRONO ou MABRÓO.
.
E~ta palabra usábase para designar os lugares encostados oú
en declive, analogamente ao uso
da voz latina INFESTA que tantos topónimos xenerou na nosa
terra, lugares ·que. hoxe chamaríamos A COSTA ou A COSTIÑA.
A existencia de lugares que se
chaman AMPROA cún - ......:...p_
que reclama ainda con máis froza a m:esma procedéncia da sua orixe latina fainos . estar rnoito
máis dacordo co sábio portugués
que co erudito español, pois
pensamos que os nomes das nosas aldeas responden máis ben a
sinxelas descripciós ·do seu aspecto físico antes que ás posíbeis pegadas de m_íticos povos
tan recuados no tempo como seria o dos famosos Arnbróns.
Hai algun autor que ainda se
pregunta, que relación haberá
entre . as cereiXas de caste· ambrosa e o ditoso povo itálico;
para -nós o no~e <lestes sabidos ....
frutos pouco ten que ver, nen .
- con tais xentes, nen cos lugares
de terreo eu penso, se non rnais
ben cos Abruños ise norne deÍei vado do PRUNUS latino ,
unha das variedades de arneixas
e fatós que hai no noso .País . ·

!libros
Un libro
, .
necesano
Os labregos percebeo o espácio ·no
que se asentan como un todo organizado , como un microcosmos sagrado e carregado de simbolismo,
cousa que non lles impede darlle,
taméo , un fondo carácter pragmático. Pragmatismo e simbolismo
van aqui parellos e cooquiren que
o tempo sexa vivido dun xeito pleno , segunao a época do ano, do
ciclo produtivo e da· idade de cada
-un , e non que só páse, friainente ,
polos relóxios que agora son xa dixitais . Este tempo que non se mide
polos modernos aparellos, que se
fai racional ali onde "nós" vemos
o irracioñal , ven ~alonado polo ritmo do sol , da lua, dos vexetais,
acompañado sempre por unha série de ritos que, ao mesmo tempo
que lle aportaban a carga 11imbólica precisa, facian que o paso· dun
tempo a outro fose levado dunha ·
maneira máis conciliadora, menos
violenta.
Todo isto fai que se condba a
natureza non dun xeito obxectivo ,
senón como unha parte máis da
vida , que nos envolve e mantén
nunha constante loita entre aquilo
que· permanece aéntro dos límites
da nosa Í-ealidade e o que permanece fóra . Unha loita entre o mitural e o habitadó, o 'coñecido frente
ao anti~.ratural , o non habitado , ·
que conduce a un razonamento no
que predominan máis os símqolos
que os signos.
Isto ·é unha parte máis do contexto social e simbólico que Hes é
próprio ao meio onde os labregos
viven ne sofren. Eles saben que a
·terra é a portadora do seu sustento
e de · experiéncias novas todos os
días e de coñecimentos qué van
acumulando a cotío. Son sabedores de que existe unha racionalidad~ qu~ sustenta e \Xdena esre espác10 , os labregos coñecen exactamente os límites da sua posibel intervención no control das forzas
que o rodean, e nu1:1.ca irán contra
ela .. Así as .relacións do borne coa
natureza están cheas de simbolismo , de simbolismo sexual . Teñen
moita importáncia os símbolos sexuais masculinos como elementos
que poden controlar a desorde que

· propicia Ó·elemento feminino . Con
is~o .non esto u a ~ar que o fe~
rruruno sexa de por s1 algo que vaI ·
contra o "normal", senón 'que esta
desorde que propícia é o que o fia
aioda máis misterios , atractivo, o
que lle dá máis poder. O home é
o· que fai as sementeiras , o que
"mete" o grao no interior da -terra
e a fecunda . Como é a muller a
que anda coas partes sangrantes do
porco cando ¡;e fai a matanza. Isto
é unha mostra roáis de que os cam- ·
pos próprios do masculino e do feminino están claramente delimitados e ritualizados .
/
A todo ísto quérenos achegar o
autor dun libro sobre unha aldea
da límia (1). O autor parte dos detalles , ás veces mínimos , para _pretender damos unha visión total da
vida de Loureses. O libro ten a valentía de ser o primeiro en amosarnos unha série de detalles que ,
moi vagamente,_foron tratados por
outros autores, pero non chega a
darnos unha visión acertada da
psicoloxía destes. limenses , e apesar de reiterar o longo de todo o
libro nos aspectos que permanecen
acochados , non acabamos de ·entender cáis son os elementos que
dominan o subconsciente destas
xentes. Tampouco os dados son
apresentados dun xeito elaro , dos
que podamos extrapolar algun elemento válido , facendo constante
· referéncia a ún pasado por moi
- ben especificado. A precisión
exacta dos dados é necesária para
saber cómo funciona a racionali,dade que mantén o sistema social e
se , a roáis penetración de elementos alleos , bai l,lnha maior cmitinuidade no sistema de.reprodución
social ou se, pola contra, hai an
resquebraixamento.
Hoxe J?Or hoxe non ternos camiñado m01to polo terreno de Aotropoloxia no naso país. Como sempre dedicámonos a recoller dados
dunha maneira µn tanto alegre,
dos que logo tiramos unhas teorias
ideoloxizadas, deforrp.adas, en vez
de desenvolver unha análise sistemática sobre a nasa própria realidade social aplicándolle i1n méto'do científico . O importante antes
de ~mprender unha ·acción, non é
contar- cun detalle emírico da comunidade ·'sobre a cal se intenta
operar, senóo posuir unha fonda
base teórica que nos leve máis alá
dúnha mera observación.
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que son auténtic~s humor~das de
alegre desenfado; · unhas veces
voluntaria e, as mais, involu_ntariamente.

•
eme

J .A.M.

De mitos,
lendas
e po~canas

FICHAS: .
VERGESST MOZART (Alema. ña, 1985). lnt.: Armin MuellerStahl, Max Tido-f, Catarine
Raacke, Wolfgang Preiss. Mus:
· Mozart. Fot: Joseplí Simocic-Guión: Zev Mahler. Dir:
Slavo Luther (outros filmes
seus_: Konig Drossebart -TV· 1984).
.
.

MITOS ...

•

~

Esquecer Mozart rodouse ao
tempo que o outro MJozart, o
ru;chisonado Amadeus, e resulta, con moito, mais interesante
e rigorosa. Non tan espectacular
nen comercial' pero ben feíta e
·
beri contada.
A visión de Mozart n<2!1- se
distingue substancialmenteda do
filme de Forman, sacado en que
alí parecía un "carallán de cuidado" e aquí parece un punk
_avanzado ao seu tempo, CC?n presa por vivir e por pervivir, como
perviviu . .
O peisonaX:e de Salieiri diferénciase mais porque está enriquecido de matices . Tamén se
trata con rigor, o medio en que
viviu coas súas intrigas e proble- ,.
mas.
Hoxe Mozart encóntrase totalmente asimilado - (musicalmente), inda que quizá nori comprendido, e está considerado ·bá- ·
sico para quen queren enttar na
musica culta e incluso se considera autor fácil. Este filme mostra que isto non sempre foi asi.
A obra de Luther vese ·con interés (non corripre ser amantes
da música culta para seguila) e
pode facer que vostede ;- amigo
espectador, se interese (se non o
está) pola música .
Os actores, por acó descoñecidos, atraveríame a dicir que
interpretan perfeitamente. Do
cal se deduce. que a dirección é
boa.
-

LEGEND . (Gran
Bretaña,
1985). lnt: . Tom Cruise, Mia
Sara, Tim Curry, David Bennet,
Alice Playten. Mus: Jerry
Goldsmith. · Fot: Alex Thompson. Guión: William Hjortsberg.
Dir: Ridley Scott (outros filmes
seus: Alien, o oct pasaxeiro 1979- Blade Runner 1982).
RE-ANIMATOR _(USA, 1985).
lnt:
Bruce Abbott, Jeffrey
Combs, Barbara Crampton, David Gale, Robert Sampson.
Mus: Richard Band. Fot: Mac
Ahlberg. Guión: Denis Paoli,
William J. Norris e S.G. Dir:
Stuart Gordon.

radio ·

Luis
del Olmo
señor do mal ~ que os nenps a
escoiten e eles tamén se deixen
engañar co ilusorio triunfo do
ben se iso lles serve para aprenderen a soñar, que, despois do
obrar, é unha das mais lindas
cualidades. (Quedoume ben isto,
eh).
Ah; inda que estreada en nada!, Legend, é unha obra de arte
cun propósito e unha estética, e,
por suposto, n9n ten nada que
ver cos produtos-salchicha da
factofía Lucas - Spi~lberg.

MANUEL ESTRADA

LENDAS ...
Ridley Scott é un director · que
ten unha curtísima filmografía
sobre as súas costas, ou sobre o
seu nabo que non sei eu onde levará o sr. Scott o asunto, e sen
embargo cada un dos seus filmes
cria escola. Eí está o imitado
Alienb, iniciador da praga de
pérfidos-monstros-invasores que
a tantos contaxiou, e eí está Blade . Runner' que instituiu . toda
unha estética da suxidade, evidente, por exemplo, no ·excelente filme de Gilliarn Brazil, que
non acaba de superar problemas
para o seu estreo nos USA.
Agora Scott, con britán!ca
pulcritude par~ a ambientación,
apreséntanos Legend, que non é
un canto clásico senón o conto
clásico por exelencia, -a loita do
mal contra o ben, da luz contra
as sombras, que nos.mantén sentadiños na cadeira, coa boca un
chisco aberta, admirando esas
caracterizacións (seis horas de
maquillaxe), o bucolismo neme: .
roso (no que ás veces se Hes vai
un pouco a mao coa lanuxe
boiante) fotografado con auténtico primor (sen superar o pictoricismo das composicións ·de Jordan en en compañía de lobos)
e eses actores e o que eses actores representañ, fadas, - princesas ,. seres malévolos, trasnos; en .
definitiva, o ben triunfando sobre o mal un ha vez mais. Os
adultos, que sabemos a verclade ,
comprendemos que quen vence
sempre é o señor do mal e que é
proprio señor do mal quen se divirte contándonos século tras século a historia ·da súa loita co·ntra
o ben facéndonos crer que este
triunfa para conservar en nós un
resto de inxenua esperanza. Si,
desengañémonos dunha vez. O
señor da luz unicamente vence
cando nos queren subir o recibo ·
para amortizar as inversións das
nucleares. Pero, aínda así, escoitemos de novo a historia do
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... E PORCARIAS
Como· ben saben os virttesete leitores que recentes estudos de
mercado , debidamente -subornados, lle atribúen a esta sección,
o cine de terror actual, que se
yiña caracterizando ultimamente
polo abuso no ernprego do sangue, optou, en parte debido ·ao
éxito do filme de Cunningham
Yemes, 13, por traspasar a barreira do sangue e as deforrriidades exteriores para organizar
.todo un espectáculo de visceras.
Corpos abertos, humores varios
dunha · comprida gama de cor
con preferencja por un delicado
amarelo-pus e un apetitoso ver. de-moco-sifilítico, olios rebentados nas órbitas, veas pendurantes, intestinos de agrdables e
diversas cores merdallentas.
Ben, pois para quen goste desta
·estética, .inegablemente íntima e
visceral, eiquí está Re-animator, obra vencedora no pasado
festival de Sitges, o cal sen ben
non é demérito para o filme tampouco di nada en favor dó xuri .
A partir de textos de Love- .
craft, coa inevitable referencia a
Frankstein. (Best, o experimentador, proced~ de Suiza), Gor'don desenvolve un ,filme que recorda un moseu de horrores (co
.·maior número de despropósitos
que un lembra en moito tempo),
por suposto coa súa lisquiña de
humor tirandó. a tontorron, e realizado sen complicarse a vida
con virtuosismos técnicos. A
efectividade descansa na maquillaxe e no trabalJo· dos actores, .
soberbo no caso de Abbott.
lsq si, se atura até o final poderá· ler un rotuliño que ·a dvirte
de que para a .realización do
me nengún animal foi morto ou
maltratado. ·
IIlsistimos de novo en que
mentres filmes como este, · que
converten · a atrocidade . nun
xogo-espectáculo, " se exiben
· a berta mente, condénase ao desterro das salas X obras sexuais

m.:.

Os profisionais da rádio están
4lgo_ preocupados ultimamente.
desde aposta en marcha da se·si ó n matutina na televi sión .
Efecti amente, é probábel que
a certos programas s í lles reste
audiéncia. pero hai un en concreto que seguro non se verá .
arectauo por innovacilin. é ··Prota~onistas"' .
Poucas amas de
cc.;sa traicionarían a Lui s Jel
Olmo por tan pouca cousa.
E ademais. qué pasaría se deixasen de. escoitar <lito programa
todas as mañas, ele lu1is a _venres., de nove a unha'?
Probabelmente ocurriria que
as amas ele casa (o 90'Yc, da au. diéncia) perderían o fio conductor do seu critério que Luis de l
Olmo sen reparo algun deixa
traslucir. ou expó n claramente
e n cada entrev ista. comentário.
anécdota ou información.
Ncste .. ma.ga1.inc·· as ouvintcs
tc1icn a opnrtunielaue ' de chnrar
coa retransmisión. comentada.
en directo do enterro do rapaz
morto nun atentado de ETA; de
reir cando humori stas como Tip
y Coll. Chu1)1y Cbumez, Forges,
Mingofe . .. analizan cada semana ··o estado da nación·· e rematan coa concesión do prémio
··Mas bonito qLte pn San Luis",
prémio que a semana pasada lle
foi otórgado ao rei Juan Cario:-;:
poden igoalmente informarse sobre a personal idade d~ Gadaffí,
a través de entrevistas como
esta: Luis del Olmo -Vostede
qué opina de Gadaffi, qu·e é un
tolo , un· excéntrico, unha persoa
desequilibrada ... , qué opina?
O entrevistado, Barrionuevo ,
excusa a súa res.posta alegando
razóns de Estado , pero non poido .evitar dicer q.ue o consideraba un xefe de estado singular, ao
que o entrevistador apuntou rapidamente dirixíndose aos ouvintes, "o singular, ainda que
vostede non o · vexan , vai entre
comillas".
Por outra parte, non se pode
dicer que o Roso protagonista
sexa un radical, pen polos "extremismos", a súas crítiéas diríxense tanto a Pinochet como a
Eidel Castro, nen pofa súa defen sa de calquer movimento de
liberación, os· seus ·comentarios
· máis feroces reservaos para os
" asasinos despiadados del País
Vasco" .
Pero, asi como isto non é novedoso, nen exclusivo · do programa en cuestión, hai algo que
·si resulta máis orixinal , o fenóme·no que se produce: o que Luis ·
del Olmo di, é importante, pero

q'uén o di éo moito máis. El é
un home co que as mulleres, sobre todo mulleres de clase média, pasan nioitas horas; él sabe
de todo; coµ él se informan,
aprenden, rezan o Anxefos ás 12
e, pensando nel ainda máis que
nos millóns que poden gañar ,
mercan o Cola-Cao, a mel e os
froitos secos para participar no
concurso que da úa man promociona Nutrexpa .
En Luis teñen unha fé cuasi
incondicional; ~nche · os Iocai
das distintas cidades onde, de
cando en vez reali za o programa; van a miralo, a entarse bai-. xo· o mesmo teito, a pedirlle autógrafos e dicerlle o maraviiloso
qüe é.
E é que Luis del Olmo encaixa no prototipo de home varonil,
simpático e amábel pero frio e
distante cando corresponde, voz
doce pero grave, maduro, cañoso,
noso degante, sempre no ponto
xusto, destacando pero S.'! n dar
a nota ...
" Protago ni stas" é un programa dinámico, nel mi túra e o informativo, o cul tural o divertido· reforza os valor e modo
de conducta a e i ·tente pero
tamén indu e onducta nova
nos anú ncio publicitário · no
que é el me:m o que r omenda os producto ·; a cada información segue pontualmente a opinión e o come ntário de Lui · del
Olmo. Resulta cómodo, non bai
que pensar nada, nen ana lizar ou
cuestionarse calquer cou a, ó
hai que escoitar e deglutir.
En definiti a que con 'Protagoni ta " o púlpito adquire unha
nova dimen:ión, mái ampla,
mái . entretida e, ·obre todo,
máis eficaz .

.
mus1ca

NORIA V.

,

José Afonso:
"Galinhas
do mato"

entendendo esta Óltima coma
unha percura de novos sóns á '
música tradicional. Se reseño os
nomes enriba citados e non .outros que colaboraron có "Zeca",
é porque éstes están presentes na
súa máis nova grabación, "GALINHAS DO MATO", un longa.
dura~ión · no que figura o nome
de JOSE AFONSO como autor
do dez temas do disco, agás
dun popular , endo re ponsabilidade ·colectiva o resto oo traballo artístico , no que se e coitan
cantar voce que non son a do
"Zeca", Máis de vintecinco persoa (antre elas un coro) colaboran nunha grabación que e algunha innovación ten é a da acusada preséncia de instrumentos
de metal. Polo demais o ton baladista unbas veces , outra os
ritmos africáns, e co11;1a non, uns
texto no que e deixa tra lucir
o .compromi so ocial do "Zeca"
("E tamo na Europa / Civilizado / já cá faltava / urna mai on
I Pour la Patrie / polo Volk wagen I acabou- e a forragem /
Viva a Patron!" (l)); entra do
qu m ito pen an
peciaJmente ne ta outra b ira do
Miñ , aínda quedan na vida c lfa
tián prote ta que p r en
e Jo é Afon o ábeo ben
p r oa en íbel líd a en
r la ión de in rrum nt pr nte na grabación e re ñado na
úa cuberta vento, corda, trecolado e percu ión, amai de voce ) un non pode por meno que
ademirar e da habilidade coa
que foron u ado todo e cada
un · dele . e te traballo JOSE
AFO SO egue a e-lo arti ta
do 'arri cado vangardi m " 2)
que non renunciou nun a a on
autóctono .
( 1) 'Década de Salomé".
(2) Comencario extraído do artigo

de Antonio Gómez pubricado no
diario ' El Paí " o pasado dia 31-0885 có gallo do Fe ti al .. Galiza a
Jo é Afon o' celebrado ne a data en
Vigo.

X.M. ESTEVEZ FREIXEIRO

televisión

Falando
da TV
de Galiza
Tra

O mais novo rexi stro discográfico de JOSÉ AFONSO posíbel
mente non sol~renda a qÜen teña
o gosto de coñece-la ua ampla
producción que o confirm a, de de hai ben tempo, coma un do
xenios da mú ica popular uni versal; e é que resulta difícil xa
manterse simplesmente logo de
tantos anos de rodaxe. Persoalmente recoñezo que o que mais
me solprendeu sempre do
"Zeca" -Afonso é o desafío que
supón a súa. producción artística
n'un país "a pr~ori " tercermundista coma Portugal; estou moi
seguro de que moitos "afeizoados" valorarían moito máis ao
.noso conveciño se soupesen das
loubanzas que del fixo Cat Stevens na prensa inglesa hai xa
mais _de dez anos. Neste tempo
a música popular portuguesa
acadóu 'unha madurez digna de
calquera país "normalizado"
musicalmente , e este feito non
sería explicábel sen o traballo do
"Zeca".
'
A carón del, no mes coma os
de Júlio Pereira, José Mário
Branco, Janita Salomé e moitos .
máis desenvolveron un traballo,
individual e/ ou de equipo, ímpréscindíbel para mante-la tradición e acadá-la modernidade,

me, qu
ma :
hai qu
. uitar
p is da-ch alg ,
l ma,
mas con ur
gad de g uarda. (Por
g nte vai participando n
ncur o , de tocarialle un arto. ,
e aí remata a cou a, inda nom
e i de ninguem que vise um pataco). Se os citado tiveram ao
menos vergonza a cou a inda
poderia me lhorar.
Se damos un repa o aos dis~
tinto apartados da programazóm <levemos citar em primeiro
lugar aos "telexornais" probavelmente que lograrom um maior
prestigio, dentro da limitazón qe
medios que tem a empresa, em
muitas informazóns até se adiantan a TVE, que no caso do cumio de Genebra foi apoteósico .
Pasamos por unha campaña eleitoral , na que dentro da sua parcialidade, a informazón foi muito superior a proporcionada pola
TVE que era algo insultante e
descarado, (por certo entre a bisonhez dos cámaras e a falta de
costume ao me<;iio ·d os políticos,
estos desaproveitarom en grande
medida
posibilidades de comunicazón que o medio lhes

as

o
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CULTURAL

~frecia, ~este campo bateu todos
os recordos X.M. Beiras, que
conseguíu que apenas saira a sua
cara, ·sempre um mechón lateral
e meio cogote, e nom so.upo falar aos leitores, falho fundamen~
tal seu; nom lhe viriam mal umhas practicas com um comunicólogo, tem boa imaxe e se a aproveita ganharia muito. Foi C. Nogueira o que demostrou conhecer melhor o meio con· forte deferenza, e logo X.L. Barreiro.
Nos telexornai , lamenta-se
tamem a au éncia quasi total de
informazón da terras e dos feitos ·do alem-minho, durante a
·campan ha autarquica e agora
umhas eleizón presidenciais, e
tendo en conta que o nivel de
audiéncia que nessas terras esta
alcanzando tvg a pesar de todos
os pe ares e consideravel, e nom
só por isso, esta claro.
Um programa a destacar é
"Entre-No " que si comezou
com un locutor-director titubeante, Gayoso. pouco a pouco
foi colhendo-lhe o pul ·o enchendo o pr grama de fre cura e bom
facer, e lástima que o de ejos
da direzom da empre a, ejam o
enfrentamente e e mpeténcia
coa TV (galiza) e nom o pais e
a · ·ua gente , metendo a Gayoso ne a hora " pra que . e bata"
em vez d c mezar a programazón ao remat da ourra.
POPULARES
Dentro do grande éxito , de tacou a tele-no ela a "E crava
Isaura" que nom foi um fenómeno galega, ja e dera em Catalun a, em Milám e noutra cidade europeia onde foi programada. e nom p de er meno
com umha h" de amor "impo ive l" co eu tempo ba tante bem
levado. dentro da pro eza de
meio com que e ·tava feíta .
om e pode di er o me mo da
erie brasileiras que inherom
logo , que e gozam da firma e
e tilo da ··casa" , nom chegavam
ao ou inte como a primeira.
o Car om Law, foi urnha erie
de umha qualidade mai que
aceta el, e crita p r gente que
emelham di cípulo de Honoré
de Balzac o gram e critor da
ida, e ma po ta en cena tam
b a, que me mo emelha a ingl a. pena que n m contrataram mai capítulo . A actual da
"duque a da rua d Duque" tem
urnha pr tagoni ta tam probe
p la d brage que de men m
rece b m facer d aut re de
arri a e abai
ali a

cións monográficas, dunha· edición periódica que rexistase o
pulso da actualidade, dunha política ainda mais intensa que a .
actual de axudas e becas aos
criadores; en definitiva, das canles e actividades qu~ poden deselitizar e levar a criación desde
o ámbito do taller en que nasce
a toda a colectividade.

Maria José Goyanes
nas películas os idiolectos dos
dobradores repitem-se amarteladouramente.
Outro día falaremos, de programas como boa noite, galegos
con un creido Silva em marcha
imparavel e pior. Um Ruada de
grande exito popular, levado por
um gram optomista histórico que
cada día está facendo-o melhor,
etc. etc.
De todos os jeitos digo-vos
pou ando a mao no rneu corazón
en ningum caso a TVG é cinco
me e de pois, de botada a andar npior que a nefada TVE.
C.B.A.

arte

As artes
plásticas e a
Galizados
oitenta (e ID)

..Unha Escala de Artes ·- pór ·
suposto que cunha dinámica interna ao dia- ~ unha vella aspiración nunca cumplida. A auséncia dunha crítica especializada que cubra o espazo informativo, é un feito igualmente subliñável, agás excepcións como as
de X. Antón Castro, Pilar Corredoira; Laureano Alvarez, Mª
Luisa Sobrino ... Todos estes féitos e outros muitos están a eivar
muitos meios para contribu'u ao
e!lfiquecimento cultural da. sociedade e a criación desa Imaxe
que contrui, define, representa,
enriquece, fecunda, transforma
o indivíduo e a colectividade a
que pertence.
Se GaHza quer realmente un
sítio na história ten que se nor- _
mal izar en todos os aspectos. No
cultural, o esforzo institucional
deve ser aboluto, e sen dirixismos, por suposto, xa que non
haveria nada mais nocivo que o
feíto de institucionalizar a cultura, cousa que· está sucedendo
hoxe no noso país, as vezes con
consecuéncias nefastas (l).

E evidente que hoxe entre nós
están a se dar rnuitas condizóns
obxectivas básicas para que puidésernos emprender unha andaina cultural tan interesante como
a que, hai pouco rnais de meio
século, criaron, por confluéncia,
as Irmandades, o grupo "Nós",
o "Seminário"... Be .perder-se
esta oportunidade, as consecuéncias serian desastrosas, e non só

tradición cultural, desbotando o
anacronismo, folkorismo e isolamento que tantas vezes · caracterizaron a nasa tradición plástica.
Asimesmo, teñ~n que profundizar na singularidade antropolóxica, histórica, xeográfica e cultural do país. A certeza de singu- laridade, a conciéncia duns sínais de identidade, ·son sustrato
básico sobre o que edificar. O
feíto de ·p osuir .unha longa tradición cultural, un pasado peculiar, han de lles dar unha leitura
distinta, conotada. Luis Seoane
e Reimundo Patiño, teóricos da
nasa arte, deixarÓÍ:i páxinas neste sentido sumamente revelado- ·
ras.
E, xa que lago, condizón para
a supervivéncia da cultura _galega -e por ende_da nazón galega
como tal- a modemizazón,
vanguardizazón, compre erguer
o facho da vanguardizazón.
Vanguardizazón que non significa, como eren os gardadores das
eséncias do tradicional entre panos, dar as costas
pasado, a
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mai maltratad s, a gram mai rfa do deux animad
m de erie c
levam umha pe ima dobrage
para ofredores e supo tos nenos
acrítico , alvou- e a e celente
do "Carteiro PAT". Polo demai
sem pedir-lhe di culpa repitenlhe todos o capitulinho un
mínimo de tre veze , e nom ó
isso, senom que e to se fai deseguido. Os nos o filhos resultam
burlados é nom é por aí o caminho. Para os adultos a vezes
tres cuartos do mesmo, ex. cando correspondía o capítulo doce
dos Carsom, botarom o 1O de
novo, ex. cando correspondía o
capítulo doce dos Carsom, botarom Ó 10 de novo, e ninguem
abriu a boca, um respeto a audiéncia polo menos, nonsi . .
Ao parecer tenhem o asesora. mento linguístico é do ILG, e a
nivel de acento ja sabemos cal e
o que entende como "Koinée"
do Galego o mais semelhante- é
fala de Madride, un jeito terr:ivel
de ataque ao galega e si o debrage das series inda via passando,
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A NORMALIZAZON
No naso país non haverá normalizazón cultural mestres non
haxa unha sólida base infra-estructural, para poñé-la a disposición dos traballadores da cultura. Este feíto, que se ven denúnciando de hai tempo, é clave se
se quer, en primeiro termo,
NORMALIZAR culturalmente,
e, en segundo, DEMOCRATIZAR E DIFUNDIR os valores
culturais próprios no conxunto
do c.o rpo social. Neste sentido,
un Museu Nazonal de Arte Contemporánea, vivo e dinámicQ, é
unha aspiración lexítima e fundamental. mas non é só o Museu. Porqµe o noso país está
desprovisto de Obradoirós de
grabado, de boas salas de exposicións cando menos en todos os
núcleos urbanos, de publica-

a cultura ou as artes plásticas de
Galiza, senón para a nasa sobrevivéncia diferenciada xa que hai
bastantes anos que o tempo,
como <licia Pedrayo, xoga contra
nós, e os meios de comunicazón, a sociedade de consumo os
rriass-media e a colonizazón exterior seguen a fazer estragos
(2).
Percebe-se, após . da longa
noite de pedra ainda non rematada, un progresivo entrar en escea de novas colectivos e criadores, con ·novas ideias, outra
actitude criadora e nada desprezável capacidade de traballo.
Isto ha de configurar, -se as condicións do· entorno axudan, unha
nova .~ xeira na Arte, que ha de
construir desde coordenadas de
autoctonismo e universalidade.
Son promocións que ·teñen ·que
continuar o labor da sua ·mellor

ªº

raíz, a traclizón, a _história,
cerna] necesário. Todo o contráiio: vanguardizar é para muítos
dos novos criadores galegos un
xeito de criar un ámbito expresi. vo e de traballo, unha nova linguaxe axeitada:-aos tempos que
corren, unha dinámica de estar
no gume do presente con todo o
\ ~ que iso implica de lucidez, auséncia de novedosismo e autenticidade. V anguardizar é dar as
costas a académias' aos cánones; as actitudes pasadistas e
nostálxicas, a cultura de élite e
de clan. Vanguarclizar é construir unha arte e unha linguaxe
novas para un home novo nunha
sociedade sen clases, obxectivos
que non parecen estar nas mentes dos que conceben a cultura
como un exercizo de elegáncia
retórica, unha gravata e dia de
festa ou un barniz de recatada
diletáncia nas veladas literárias
/

u

do cair da tarde.
As artes plásticas e visuais na
Galiza dos oitenta teñen collido
un pulo indudável. Trata-se ago- .
ra de profundizar e intensificar
a dinámica criativa, así como
conectá-la coa sociedade á que
vai destinada, combatendo as
posturas de reconveresón cultural tan a ·1a page.
XAVIER SEOANE

1) O caso do Concello da Coruña
é un exemplo do despiste, desinformación e má capacidade de xestión
a que pode conduzir unha torpe, ignorante e antigalega institucionalizazón cultural.
(2) Lembremos a parafemália, nos
meios de comunicazón galegas, con
C.J. Cela Torrente Ballester. ..
(3) Afinnazón realizada por Domingo García-Sabell nunha conferéncia sobre Luis Seoane no Museu
Carlos Maside.

publicacións

Os inritadores
de A. Reixa
Se algunha responsabilidade ne- gativa vai ter Anton Reixa na
cultura galega, esta será sen dúbida a de posuir imitadores.
Textos en revistas de moda,
.panfletiños · aparescidos nalgún
dos vários marcos da movida
cultural e- até contracapas de libros, énchense de "Puxen o cu
en Vilarbacu e aparecin no Kat,mandú" e outras paridas seme11antes a esta
Cando un tranquila e pacificamente se dispón a ler óu follear
calquer páxina escrita .nestes úl-:
timos tempos correr: o risco de
ser agredido por algún ripio,
chiste' ou "frasecita" que nada
ten de orixinal, nen de gracioso,
nen moito menos de lúdico.
O pior do asunto é que non se
trata de xente nova -a Deus
grácias con máis sentido-- senón dalguns que xa peitean as
primeiras canas, xente cun pasado que prometía algo: mellar e
que non obstante parece que pasou da inexperiéncia lóxica á senectude espiritual máis chorras
sen escalas intermédias.
Qué pasa? Tan -pouco que dicer ten esta xente? Non ~aberán
acaso que hai certos valeiros que
non se enchen con güisqui nocturno senón con traballo A quén
. queren epatar?
Deberían saber que nen Reixa, nen ninguén coma el improvisa, nen sequera as dtclaracións po9r rádio máis aparentemente espontáneas, e el foi o
primeiro en criticar ·c erto tipo de
montaxes onde se busca protagqnismo a ·cámbio, ao · parecer,
de oferecer abuoimento. ·
O peculiar xogo terminolóxico de Reixa foi· sen dúbida mal
interpretado, por alguns, como
unlra porta aberta· á imbecilidade, nunha espécie de: hala, a di-

. cer paridas
moda!

qu~

agora están de
M.V.
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Esta é unha das 6~ repo~taxes publicad~.por XOSE SUAREZ no xornal arxentino "La Prensa.' ' desde 1960 ao 1971.
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)libros

{ac·tQs
-O presuposto aproximado
fixado para a obra é de 400.000
pesetas, que esperan acadar
coas aportacións envradas por
todos os galegas que queiran
contribuir a honrar deste xeito
ao grande escritor, artista e político nacionalista da Galiza
contemporánea.
-Procederase á sua inauguración na Rua de CasteJao en
Neereira, a ser posíbel o 17 de
Ma10, Día das Letras Galegas
ou o 25 de Xullo, Dia da Pátria
Gale~a .
.
- ' Afonso Eáns" pensa enviar un "remitido" á prensa,
que se publicará na mesma
data da inauguración, e no que
figurarán os nemes de todas as
persoas e entidades que colaboraran para facer realidade o
proxecto.
Esta Asociación abriu xa
unha canta bancaria na "Caixa
de Aforras de Galicia" (sucursal de Negreira -A Coruña-),
co número 13.334-6, na que desde
hoxe todo os interesados poden ingresar a ua axuda.

PREMIO. DE ·ENSAIO
A Agrupación Cultural "Alexandre Bóveda" celebra en 1986 os
dez anos de exl~téncJa_. En
atención ao 50 aniversario da
morte do insigne patriota que
lle dá nome, convoca ó PRIMElRO PREMIO DE ENSAIO, coñl
carácter anual e conforme as.
seguintes
BASES
1ª. Nesta primeira edición, e
en atención ao 50 aniversário
da morte do significado patriota galego que dá nome á Asociación, o ensaio versará sobre
a sua figura. En próximas edicións, o tema será libre.
2ª. Os orixinais serán inéditos
e estarán escritos en galego.
3ª. A extensión máxima dos
traballos será de 30 fólios mecanografa dos a dobre espácio.
Enviaran-se, por triplicado, sen .
remite e cos dados do/a remitente nun sobre cerrado a:
Agrup. Cult. " Al exandre Bóveda", rua Eládio Rodr_íg__\,Jez, 15sóta no, 15005 A CORUNA.
4ª. O prémio poderá quedar
deserto 5ª. O prémio consist irá na publicación do ensaio premiado
nos Cadernos da Colección Ensaio da Agrupación.
6". O praqzo de admisión de
orixina1s rematará o 25 de Xullo.
7ª. O xurado estará formado
por cinco persoas, cuxos nemes serán dados a coñecer en
breve.
8ª. A Agrup . Cultural "Alexand re Bóveda " reserva-se os
direitos da primeira edición .
9ª. O feíto de concorrer a este
concu rso presupón a aceitación
das presentes bases.
10ª. O fallo do xurado fara-se
público nun acto que terá lugar
o dia 16 de Agosto de 1986.

CUARTETO DE SOFIA
Dentro do 111 Ciclo Internacional
de Intérpretes Xóvenes. Segundo Concerto. Sábado 1 de Febreiro ás 8 da noite. Cuarteto
de Sofía (cuarteto de cordas).
Organiza Xuventudes Musicais
de Vigo. Patrocina Sector de
Cultura do Concello e fundación Barrié.

EXPOSICION
MANEL ESCLUSA,
FOTOGRAFIA

RADIO GALEGA
EN XENEBRA
A emisión de rádio " Galiza
Sempre " é a rádio galega na
Xenebra que organiza o grupo
de galegas emigrados nesa cidade Su iza, " Galiza , Hoxe ", e
que teñen como obxetivo a difusión da cultura galega no seo
dos emigrantes na Xenebra .
A emisión terá lugar todos os
domingos desde as 19 horas
até as 20 horas, nas ondas de
Rád io Xenebra Información
(RGI) na frecuéncia modulada
en 88.3 MHZ (ba nda de FM OUC-UKW). Ademais da música e cantigas da Terra haberá
os espácios seguintes: actualidade da Gal iza, actualidade da
emigración galega na Xenebra,
reportaxes e entrevistas sobre
feítos de interés para todos os
galegas emigrados e un gran
espácio temático con música e
reportaxe$ a partir dun feíto da
nasa história, cultura, etc.
Adm fte nse todas as colaboracións, ideas e apoios e haberá tamén unha sección de Discos Dedicados (ao précio de 10
Francos).
O enderezo para os apoios é:
Galiza Hoxe-Caixa Postal 316 1211 Geneve 1.

Cadrand o coa celebración en
1986 do décimo aníve rs ário da
Asociación Cultural de Negreira
e do Ano de Castelao en toda
Galiza, "Afonso Eáns" decidiu
inaugu rar no presente ano un
monumento a Castelao na vila
cabeceira do Val de Barcala.
A obra vai erguerse coas
aportació ns voluntárias non só
das xentes barcalesas, senón
tamén das persoas e institucións galegas ás que "Afonso
Eáns" quer dirixirse através
dos meios de comunicació n de
Galiza.
Estas son algunhas das características do proxecto escultórico:
-Foille encarregado o deseño e rea lizació n do monum ento
ao escu ltor Bandrés Barbazán ,
autor, entre outras, das estátuas dos escritores Francisco
Añón - na Serra de Outes- e
Gonzalo López Abente -e n
Muxia .
(ven da páxina 9)
Si o señor Albor volta a
presentarse ante o Parlamento Galega - como asi
din que vai ser- poden suceder duas cousas.
P. Oue a pesares das patada~ no cú que xa levou,
consiga acadar ser Presi- ,,
dente da Xunta.
2º. Oue dsespois de levalas patadas no cú, n·on sexa
Presidente da Xunta.
. ?i súcede o primeiro, Gal1c1a seguirá no mesmo .tempo dos ultraxes. Si sucede o
segundo, Galicia, menos
arfa,, cecais pudese acadar
(senon o que eu quixera,
porque os meus hourizontes penso que son fermosos
e ambiciosos) un carreiro
por onde despertar do seu
asoballamento e facer valer
a realidade da súa imaxen
fo rte.
De calquer maneira -suceda o· que suceda- eu
P?do dicir que, dende aquel

día das patadas no cúm eu
seguirei vendo ao señor Albor, sempre, con esa faciana de tristura pidindo esmola pra que o nomeasen presídente. E ainda que el mesmo non o crea, e ainda que
a él mesmo non lle importe,
seguireino vendo con vergoña altea y hasta con un
poiquiño de mágoa.
.
.1

xeroglífico
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ANO E PICO
DE CARRABOUXOS
Xosé Lois

Está á venda desde hai algun-.
has semanas a segunda edición dos debuxos que baíxo o.
epígrafe do Carrabouxo, hoxe
xa un personaxe próprio dos ·
ourensanos, editou o xornal
"La Región" . A primeira, de
3.000 exemplares, esgotouse
en moi poucos meses, e agora
sae esta con só pequenas mo- ·
dificacións, entre as que se
contan a portada a córes, alguns cámbios nos textos de
presentación .dos debúxos e o
encabezamento do libro cun
sustancioso soneto do poeta
Millán Picouto.

"NAS CORREDOIRAS
DO INTIMO
ESTRONICIO"

N.VJ

-Ainda que ché
parezan
ig1,1ais ...
Solución .ao Xeroglífico do número anterior
-Falta Elena (F-alta, _ele, NAl

[verbas cr11zadas

Xose M.

ALD~I

HORIZONTAIS
1.-Enfadados, excitados. 2.Dá golpes. Mamífero carnkeiro
de orellas direitas e longa cauda. 3.-Símbolo químico do Actínio. Tallada moi delgada de
p9n, quixo, etc. Cento cincuen.ta para os romanos -4.-Pase a
vista por . un escrito. Tic, ...
Doenza, enfermedade. 5.-0ndulacións na §Uperfície da
ág1Ja. Oeste xeito. A primeira.
6.-'-0 acordo económico e social. Licor alcoólico. 7.-Consonante. Brazo armado antieus·'kaldu n. Expor, dicér. 8.-Propome persoal. Nome de consonante. Composición poética.
9.-lnfusión. Cada unha das
partes que nascen aun tronco.
Oue foi, en prefixo. 10.-Q'uenta un líquido lixeiramente. Invidente, feminino. 11 .-Fai eco.
Facer algo para ·e ntreterse.

VÉR.TICAIS
1.-0 crecimento da lua. Chamar batendo na _porta. 2.-0co
feito na parede para pór pratos.
Peza que governa o buque. 3.. O pratino. Lugar onde.se garda
e cria o viño. Artigo plural. 4.Ao revés, falto de beleza. Agarradeira. Prefixo, a favor de.
5.-Consonante: Axudante técnico sanitário. A raiña da selva.
6·. - Neme de muller. Seguranza Nacional Agrária. 7.-Unha
das partes da perna dos animars. Líquido marelo que está

debaixo do figado. De nome
xis. 8.-As siglas das asociacións de pais de alunas. Señora. Aqui. 9.-Nota musical. A
parte interior do pan. Partido
político galego. 10.-Chámaselle asi ao rebaixe. que se lle fai
ao fusa de fiar. Calquera das
duas porcións -do cu. 11.-Peixe anacantino. Atravesar as nubes as raiolas do sol.

SOLUCION AO VERBAS CRUZADAS DO NUMERO ANTE_RIOR
Horizontais: 1.-Normalidade.
2.-Avoa. Emitir. 3.-Da. Pomba. Ar. 4.-Ara: Sae. Ala. 5.Lim.p o. Lar. S. 6.-0pu. Ano.
7.-T. Lsd. Breus. 8.-Ulo. Oco.
Ora. 9.-Re. · Praia. Et. 10.-Romano. Boga. 11.-Anana.. Zapón.

.

Xabier González

E o primeiro libro ·que publica

Exf osición fotográfica de Mane Esclusa. Até o 9 de Febreiro
na Sáa dos Peiraos de Vigo .
Coordena: Centro de Estudos
Fotográficos. Patrocina: Sector
Cultura do Concello de Vigo.

MONUMENTO
A CASTELAO
EN NEGREIRA
POR SUBSCRICIÓN
POPULAR

~~123

este ·criador ourensán , en edición própria. Unha entrega de
poemas, de quen xa ten duas
escolmas inéditas, e unha ampla experiéncia de teatro como
autor e ca-director. Colaborador habitual en diferentes xornais e animador cultural na sua
bisbarra. O libro ven prolo~ado
por Ramón Martínez Lopez,
quen referíndose ao Carballiño,
terra de Xabier González di que
' "é un dos paradisos que fican
· nesta terra para lingüistas".

OS FILLOS
DE BREOGAN
Dirección Xeral de Cultura.
Segunda· e·ntrega da colección
" As aventuras dun neno galega", editadas pola Consellaria
de Educación e Cultura. Con
texto de Xesus Franco e debuxos de Bofill e asesoría histórica de X. M . Hidalgo, este librocomic recolle unha recriación
do mito de Breogán, facendo
un especial fincapé, no terreno
lingüístico, na reconstrución da
nomenclatura da nasa fauna.

COLECION LELIADOÜRA
DE POESIA
Xa sairon a cuarta e quinta entregas desta colección de poesia galega, que baixo un sistema de subscrición logra levar
adiante Edicións Sotelo Blanco.
"Cantos Caucanos" de Antón
Avilés de Taramancos e "Contra sereno u" de Manuel Guede,
son os dous poemários que
sairon ultimamente do prelo.
As presentacións recóllense en
breves prólogos, e o libro de
Avilés é apresentado ·como autobiográfico ainda que "o poeta elude toda referéncia persoal, para cinxirse á xeoloxia
imisericorde e as botánicas
abafantes, ás crónicas, aos relatos orais, á tradición rndíxena
das terras do Cauca, aquela p.átria da sua mocidade". O libro
de Manuel Guede é apresentado por Mandez Ferrín: "un libro escrito con Ezra e con Don
Ramón. (. .. ) Cando moita poesía .m oderna, en senso lato, se
esforza denodadamente en
confundir a ambig6idade dos
significados co xogos dos matices e producir un discurso plano, Contra Serenou cántanos
cousas e fala connosco mesmo
. ás_veces provocándonnos".
A colección Leliadoura pódense subscreber, como maneira de apoio · á edición de
poesía galega, escrebendo á
editorial (Amilcar, 172-08032 ·
BARCELONA), que xa anúncia
os próximos volumes, "Pensar
na tempestade" de Ramiro
Fonte e "Antigo futuro ~· de
Xoán-Manuel Casadq.

(ven da ·páxina 8) .

xa moitos anos, amén de·
que os campos petrolíferos
de Oriente Médio son perfeitamente asequíbeis. Portanto os custes de produción-extracción son realmente baíxos . (arreciar do
dólar por barril). Por outro
lado, o cm do Mar do Norde, a repartir entre Noruaga,
Reino Unido e unha pequena parte dos Países Baixos,
determinou unha xigantesca inversión moi recente,
anos sesenta e setenta, e
custes de mantimento moi
altos, frotas de helicópteros,
salári<;>s comparativamente
elevados: o dilema . é moi
grave e oneroso para os
conservadores nórdicos e
in~les es; cada barril de petroleo custa 17 dólares de
producir. Se, como se espera, o précio do cru cai até os
15 dólares ou alén, será a

1·

convocatórias

1 Concurso
de Lingua Galega
e Comunicación sobre
"A lingua galega
na publicidade"
Coa organización de Radio Popular de Vigo, e baix6 o patrocinio da caixa de Aforras Municipal de Vigo; fixose púbrica a
primeira convocatoria do concurso de lingua galega e comunicación sobre o tema "A lingua galega na publicidade ". As
bases e obxetivos do concurso,
que ten unha dotación para o
primer seleccionado de 175.000
pesetas, son as seguin_tes:
1. O obxectivo principal da
presente convocatoria é · promover o uso e nor-malización
progresiva da Lingua Galega
nos meios de comunicación de
masas, conscientes da súa importáncia . no proceso de normalización cultural . de Galiza.
Para logralo, queremos estimular tódos os traballos de investigación,
estúdfos, ensaios,
análises sociolóxicas, tesiñas, ·
teses de doutoramento ou calquera aportación que, a partir
do. estudo da realidade presente, tente de oferecer alternativas nesta dirección.
2. Pode¡rán presentar traballos persoas ou colectivos de .....
, calquera nacionalidade, sempre que se axusten ás presentes bases e ao tema que se propón nesta convocatória:
A lingua galega na public.i dade.- Presente, conflicto, problemas e posibilidades da Lingua

ruina sen paliativos.
Os intereses dos grandes
bancos, que controlan os
grandes fluxos de capitais,
especulativos ou inversores,
nadan na contradición espantosa de manter o dólar
elevado para non perder benefícios, ou ainda aumentalos, e non permitir a quebra
dos países dÓTerceiro mundo, para. recuperar eses 125
billóns de pesetas de débeda. Se o petróleo continua a
ba·ixar, relanzarase a demanda interna dos países
consumidores e tamén, teoricamente, á economía capitalista ocidental, pero levarase por diante, ao interno, · o me10 de vida duns centos
de millóns de persoas e aos
máis importantes bancos do
mundo. Xa hoxe, a OPEP só
vende · 113 do petróleo consumido no planeta.

•

l.
Galega, na Publicidade -pública,
institucional, ou comercial e
privada.
·

3. Os trabalíos deberán ter
unha extensión mínima de 20
folios mecanografiados a dobre
espácio, poderán presentar
toda a documentación adxunta
que se considere necesária
(~intas magnetofónicas, inquéritos, gráficos, mapas, etc.) e- ·
deberán vir baixo lema ou seudónimo, coa corréspondente
plica en sobre pechado, que se
: abrirá no momento de se facer
pública a determinación do xu- ·
rada. ·
4. Os premios, aindivisíbeis,
serán de 175.000 e 50.000 pesetas, para o primeiro e o segundo clasificado. Se o xurado, no
que participarán p~rsoas de re'coñecida autoridade · nestas
materias. A decisión do mesmo
·será inapelable e da rase a coñécer nos primeiros dias de
Maio de 1986.
6. O prazo de entrega de o.rixinais escomenza desde o momento de facérese públicas estas bases e rematará o día 1O
de Abril de 1986. Os traballos
deberán cheg.a r por triplicado a
Radio Popular de Vigo, Rúa do
Príncipe, 57 primeiro, Vjgo.
7. A Caixa de Aforras Municipal de Vigo e Radio Popular,
entidades convocantes, resér. vanse a posibilidade de publicar as obras ou traballos premiados nun prazo non inferior
a un ano desde a data do fallo.
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Castelao:

-

AN<

11

Un OVNI
chamado_:_-----..:·-progreso-' MANUEL RIVAS

volver ao r·ego

.

Co m o xa sabe n os le¡tores a Xu nta v en de dedica r este ano a Cast elao . IPar écem e · ben , pois até é
posíbel qu e o s rapaces galegos,
de agora en diante, saiba n t anto
de Cast elao éomo de Fraí Lui s de
León e Gonzalo de Be rceo.
O qu e x.a m e d~ que pensar .é
esa p il an ificación " Castelao -86";
con edición de duas mi l m eda ll as
Ca st elao e outms ideas qu.e t eñen
a nunci ad as ~ A v erdade é que non
te:ño moi cl aro iso d e se será pos1
itiva ou n o11 a edició n d e cami set as Castelao, po st ers e causas a~~ :
O qu e non sei é p or qué se ta la
t an po uco d ún produto, _este si
moi rel:acionado con, Castelao
- m oito _m áis que as medal'las- ·
e q ue son as suas obras. Podian
facer un ha ed ición baratiña e m as iva de "Causas" ·e "Retrincos"
p aira m and~ l as aos colexos e o
m esmo para os papás acom_parnando .co ''Sem pr.e en Ga liza ". :
- Eu xa l evo ouv ido e lido má is
veces que era m éd1
i co aín da qu e
~ .- ~Rn exerc13:u 9ue autor d o "S.e~ ,.;, >"" d , P.S-fl.-:en .G ahza , a su a obra p r1 nc1-9
páV."~~a i moítas manei_ras de cenr:
· 1:'5urar-..
r: - •. '
¿¡

f.

~,, t
\ º

.
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Contando coa xenerosidade e.._A__
NOSA TERRA,
coñecedora · ·
das miñas i . 1nacións reformistas, dos meus resabios revis ionistas e da miña condición pequenoburgues.a, vou trat~r de facer
unha defensa dese OVNI que sobrevoa o espacio político ga lega
e que se deu en chamar goberno
. de progreso . Sernellante teima
pódeme convertir - en firme aspirante a dianteiro do. A lcoyano, anque confeso que non me move o
corazón. Propostas como estas
son dunha dixestión lenta e complicada e non se prestan a apaixonadas amores senón · a apoios
condicionados, cerebrais.
Móveme tamén o asombro, o
inocente · descobrimento
pola
miña parte de que toda a prensa·
diaria deste ·país sen ~ excepción,
alente únicamente unha opción
de goberno para Galicia. ResUlta
case enternecedor o espectáculo
da grande maioria dos comentaristas políticos -apartidarías, imparciais e independentes eles, por
suposto- arrepuxando a voces a
Coalición Galega para que consumara o casorio coa Coalieión Popular. Unha p_o sible alternélti.va de
goberno a Albor era chatada de
absurda esquencendo que, por
ut ilizar a sua terminoloxía, tan léxico ou máis na situación actual é
u n goberno de centro-esquerda
como u n de centro-dereita. Experi encias dabo ndo hai na Europa
t antas veces cit ada · como exempl!o.
A m in pa réceme que un interm edio de centro esquerda sería
b astant e má i$ proveit oso e entre- ·
tido que u nha aborrida repetic ión.
Hai que re nova rse u n pouco ainda
q ue só sexa n os xeitos de seducci ón. Eu creo q ue ha i un síndrome
q ue i nmovil iza a. moita xente progresist a. O d e non saber qué facer
se n ón m an dan os de sempre._

•

Sóbranos capacidade económic
para viver con independéncia ... "

M.V.

OS DERRADEIROS CEGOS E XORDOS
O CEGO .:_ Qué é o que ven po r ehí?
O XORDO .- Non oio nada .

E nas obras de Caste lao
o nde me ll ar se refl exa o
seu pensamento e onde
está a sua mell a r_defensa .
-contra a manipulació n.
Seg ui·mos publicando, ·
ppis, nestas p'áxinas de '
A NOSA TERRA mo.s tras
do seu labor escrito e
debuxado, ne~te ano
institucional, e sobretodo
popularmente, dedicado
a Castelao ..
Chegou a hora de dar ·publi.cidade a estes discursos, cando estábamos mellar
preparados para decir moitas cousas
que ainda non dixemos ~ que liCY~ ~er 
v irían pa ra chantar os fitos _termm·aes
do noso galegu ismo.
·' \ - -.
Ago ra é ca ndo d~b íamo.~ , c9 mqat ir
co n arg umentos incóntrovérti,b les· a subord in ad ó n da de m ocracia ga lega aos
p artid os centralizados en Mad ri d, porque as v ár.ias ideoloxías m odern as poden servirse, e seren servidas, den de
Galiza e p ara Gali za, deítando. as súa s
inqueda11zas no co rpo político de hespa ña; pero sería parvo falar de auto nomía g alega se no n estív éram os dispo stos .a orga iza r a nosa rep rese Atación
pol1íti.c.a a ba se d e pa rti dos pro pri os, ín t egr am ente autónomos, pois u n ha de- ·
pende ncia dos elementos de Ga liza a
xefat ur'a~ e discipriñas estra nas ao
no so país supón a re n uncia dos dereitos e d eb eres da liberdade que demandam os e, com o ben decía Risco, equ iv al hipot ~ca d o povo en Zamo ra. .

- Ti estás ces de antes cu cos de agora?
-Eu estouche cos de di spo is.

de vint e m illóns de · pesetas en cada
ano, dispóis de ded ucir o que g asta con
nós e o qu e en xu sticia nos toca pagar
por at en.cións xe raes. Con núme ros da
prop ri a Facend a hespañola dem ostraríamos dúas -co usas : Oue a tutela do
actual Estado resu lta escesivam ente
car.a para nós e que nos sobra capacidade económ ica para vivir con independencia .
Agora é cando po díamo s escla recer
o problema da emigraci ón galega, demostrando que é unha 'd ádiva sen recompensa pos ibl e, e qu11atan ao, con ci fras e razó ns, a mer m a que nos causa
en potencia l económ ico, en enerx ía soc_i al, en pu lo creaci on ista, porque Gal iza é unh a rexión in édita, chea de reservas e pos ib ili dades que ao desprenderse dos seus homes - que son os axen tes de toda ri queza- re nu ncia ao progreso co leiti vo e t rócase en parásito
dos fi ll os ausentes ... Non ; Ga liza debe
ser algo m áis que u n cria deiro de carne
humán para a esportaci ón , que amasa
en bágoas acedas o pouco diñeiro q ue
_recibe ... Ante semellante drama só io se
nos ocwrre berrar con Lousada Diéguez: ·"¡Basta de v ida entrampada feíta
a conta dos em igrantes ! "
Agora é cando pod íam os fa l·ar d o de-

a

Ag ora é cando" pod ~amos d i ~cu rrir
sobor' dos có mputos fe 1t os en diferentes p eríodo;> pf? r As drúbal Fe r r~,iro e
Al exandro Bóveda,en d emostrac1o n de
que Galiza se basta a sí m esma económicam ente para o seu g ob erno e ~e
que nunca reci b eu re.ga l'?s do Erario
hespañol, po rque das cantidades que o
Estado recau da en Galiza sobran m áis

re ito de Gal iza a ser atendida co mo
base principal do comercio de Hespaña
con América, pero máis ainda como
peirán atlántico de Europa i estación
avanzada do tráfico intercontine ntal,
pois se antano Galiza non lle sirve u a
Castela para zugar as riquezas do seu
lonxano impe rio -o monopolio d-estas funcións exerceuno Sevilla e Cádiz- non hai dúvida de que arestora
sóio é doado estimar a posición xeográfica de Galiza como roita d-un novo
idea l e para servir a unha política de
decoro e diñidade hespañola . E para
que Galiza poida sa lva rse e salv ar a
hespaña compre dotala de escelentes
obras de porto e de modernas estradas; pero, sabor de todo, é preciso
abrir u n cami ño de ferro direito a fr onteira pirenaica, é decir, unha nova ~Ja
de europeización, un novo camino
francés .
Agora é cando podíamos estudar a
i nxuria que o Estado hespañol lle infrínxe a Galiza interferfndo ll e as súas tradicións xurfdicas, tan de bu lto m arcadas no informe de Pérez Porto ao
Apéndice galega do Cóqigo Civil; porque os prob lemas da nosa agricultu ra
e da. no sa gande iría, pastos en ch aga
v iva nas Asam bl eias ag rarias de M onforte (1908, 1910 e 1911) como asim esm o os da pesca , sóio poden acadar solució ns vi ables e x ust as o día que te ñamos unha " política galega" e dispo ñamos de liberdade para lex islar con luces proprias sabor das co mplexas reali dades do noso pa ís. A este respeito
non soio debíamos estructu ra r un programa de aición gubernativa senón
que, ademáis, debíamos discurir a pro l
d-un sistema rura lista de goberno e da
correspondente diseminación dos s e ~ s
vários órgaos no territorio galego, a fin
de conqúerir unha ar.manía total po i-a
evitación dos antagonismos qt,Je axiña
xurdirían en canto unha Urbe se convertise en cabeza i estómago do Poder ...
Agora é cando se aglomeran no bico
das nasa s int encións políticas os tem as
que ainda no n encet amos, e qu e xa podía n ser escla recidos
luz d-esta hora
crucial. Pero .. . ma ñán será out ro dia .

a

-To das estas _son as arm as que m anexa a

inxustída

"Sempre en Galiza". Páxinas 417, 418 e 419.
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