PERIODICO

ANO IX • 22 DE MAIO • T986

G~LEGO

SEMANAL

Nº 293· • 90 PTA.

-

ALVARO
cos. pés na terra

fa1an
p<>l-0

ue)en
,dores
amos·
: onde

1pre a
empre

e aso·

reme·

os se
peri a·
ben;
poi-a

i

so ca·
s pro·
ida de;

as na
: man
í, por

mte

1 arela

as d

~s vio

1itario
ncerto
¡eguro

rntade
:on a.s
·antías
que re·
>az de
eralis·

es na
: súas
ara in·

cionál,
)

Xan Carb-alla

Acelebración do
tras

Di~ das Le-

·Francisco Vázquez
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.Hai ben pÓuco f1Ue) :> coñe,c(ciq' di-; , . ~ de , xeíto que sexan capaces de criar
Hai .quen qi que as ':eleicit>Qs-,veñen s·er
rector do periódico qt.,Je. ven ser, en :.-.: · unha_-corrente política ~en .Pertencer
algo asi como a pedra filosofal .g as deocasións, algo así como a c·ohciéncia . ·. ou · estar ·subordinados a organ.izamocrácias parlamentárias,- ó''·mao decrítica do go : b~rno, -.afirmaba. que
ciórís ou sectores economicamente
fas seri~ ·q ue, ao -·igual que sucede ~ori
existe un desencanto·, e Ünha distor- .. privilexiados, como en espeical o dos
outras moítas cousas, de tanto usalas
sión no e:l<ercícip da ·representación _.. negócios".
·
¡:;tcabarian por perder o seu carácter
política causados p.o r certos. tributos
Cruel realidade. Transportados de
sagrado. Devirian eh . asunto trivial,
que houbo que pagar na transición.: a . novo ao Estado español abonda c.on
vulgar e deixarian .de .ter U!l efecto_li- ·
corrección á proporcionalidade do ·sis.ler os periódicos para se inteirar dos
berador:
.
..
tema eleitoral -:<1Ue ·o'fai obviamente
enormes cretas que otorga a grn ban· Baudrillard chega a dice·r algo asi
menos proporcional-, un regulamen- .
ca e a quen llos otorga. Porque nos
como que a maneira máis doada de
to de Cortes que· reduce a vida par.lacartas está a nai do año eleitoral, _q ue
acabar con estas democrácias seria a
mentária,a un espectáculo aborrido, a
ten un dos· seus tillos nos· centos de
de esixir eleicións· constal'.ltemente. O
inutilidade do Senado, a. política en
millóns que as grandes siglas gastan
público disfrutaria co- espectáculo a
mans dun pequeno número de. peren propaganda, saltándose olimpica·
sabendas de que non é real.
soas -a clase política-, a dificuldade
mente, dita sexa de psao, a lexislación
Visións deste tipo de seguro que repara ·o nacimento _de novas líders,
. que ~xiste sobre o tema.
sultarian útiles para te9rizar sobre ese
Que queda para os non sumisos;
etc ... De maneira tal que o· panorama
fenómeno chamado eleicións e que
que nos apresenta aseméllase cada
para as persoas con ideas próprias,
moi pronto vaí· facer, anúncian, un ha
. vez máis, e non ·debe ser por casualipara os povos con anceios de autogonova aparición.
_
dade, ao dos. Estados Unidos, cuxo
berno, libres do dictado de monopóNon obstante creemos 'lUe a vulgasistema político tan lucidamente analios alleos? Qué queda 'para os que
, ridade das eleicións e, ainda máis, a
non forma~ parte da clase política?.
!izaba Chomsky nun número anterior
perda de calqueira v,eleidaqe liberadod.este mesmo periódico. Lembremos:
O espectáculo vai comezar. Na esra, · ou polo menos lexitimadora· do
"xunto a unha clase dirixente evolucea non están permitidas as improvistatus-qua, ven, non d,a sua frecuénsacións. O espontáneo terá que saltar
. cia, senón. do ·seu mal uso, dos seus . -cionada ternos unha opinión pública
completamente ignorante. {. .. ) Non
a valla e xogalo todo diante do touro.
vícios que cada vez parecen menos víhai incluso forma a~gunha de que os
Cantos máis espontáneos haxa máis
cios e máis enfermedades inerantes·
doado será encararse ao animal.
indivíduos soltos podan o'rganizarse
mesmo sistema.
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cartas
ALEMANIA E GALIZA

Cé
pr

]
mentres, esp~ro que vós si coñezades meltor este país.

conquerido, para virlle agora
con que, de aquelo, nada. E·
non se pode, finalmente, facer
DAVID RIBALTA VAzQUEZ
orella xorda a unha súplica de
estudiante no Gimnasium
entrevista, audiencia, ou como
(Frizlar - R.F.A.)
se chame, para expoñe-las miñas razóns e ouvir as da Caixa,
· que aínda non contestou a ninESPECIAIS
gún dos meus escritos.
Remato de merca~ no quiosque
Son ben consciente de que o
o último, e digo ben xa que e·ra
amor á lingua galega xogou na
o último que lle quedaba, extra
miña contra, diante deses sede vostedes dedicado a Casteffores, lago de ter sido seleclao e máis a Bóveda. Realmencionado por eles mesmos. Pate espléndido. Espero e deseciencia. Emporisor os (!!timos
xo,_ polo ben das nosas letras,
escritos que remese! ós manque sigan saindo novas exdamáis da--Caixa foron xa feítos
traordinários cómo os que vosen castelánr e tampouco acadatedes editan pero, se fose posíron resposta ningunha.
bel, en troques de facelo espoSen falar dos perxuícios que
radicamente . mellor seria que
esta situación me está a caufose máis asiduamente pois é
sar, -sinto un ha témer.a vergonunha reéolleita fundamental a
za, como traballador e máis
nivel fotogr_áfico e documental
como galego, polo proceder inademais dos artigas dos au~ocivilizado
dos
gobernantes
. res tan ben seleccionados e de
dunha inst~tución que, certa~mplos espectr.os políticos mente, merece atoparse en
cultl¿ra:is ~o nacionalismo galemellpres mans.
ga. Animó e a seguir.
MANUEL RIVEIRO LOUREIRO
Agardando que esta carta
(A Coruña)
teña cabida para .que conste .os
meus parabéns saúdao atentamente.
SOBRE A CRITICA DE CINE

reacionários e direitistas. Baixo
A inoperáncia, a indignidade
distintos pelexos temo-lo afeito e o cadaverismo -sinalado
Non é a primeira vez que lles
todos os dias, é como o de mesmo por funcion ários de
falo aos alemáns de Galiza, teaquel que di, para mim men- A.P.- da act ual Académia Garra pouco coñecida e de cote
tres um neno chore non se lega é tan evidente que, menconfundida coa de Pol·ónia por
pode luitar contra da guerra.
tres alternan e conviven en irestes contornos.
· ·
Os filmes de ese nº forom · mandade coas fo rzas máis
"Galicien?" pergunta, ah!
Sangue fácil, Bicos cum estra- reaccion árias e anti-galegas da
"Galizien in Polen". "Non, non,
ño, A Noite do cazador e Lave . ci dade, esquecen, por exemGaliza na Renínsula lbéric~",
Streems.
plo, publicar unha simples esrespóndolles aos alemáns, que
288 Unha alemana Sinfonía quela en reco rdo da figu ra do
a maioria só coñecen a Galitzia
de Primavera.
escritor e acad émico Anxel
polaca debido ás limpezas de
289 Lulú de Noite e Po lo em
Fole.
xudeus no 111 Reich. E é que o
Vinagre.
Desde a coeréncia.
nome de ambas as duas terras
290 Tempo de siléncio, e SuPota Mesa Cultural da Coruña
ven dos celtas. "Entón debe ser
pervirxens, que segundo o críA.C. ALEXANDRE BOVEDA
perto de Barcelona, non?".
tico · é umha mostra da nova
ESCOLA DRAMATICA GALEGA
"Non, máis para o noroeste"
amoralidade USA (a mesma de
A.C. O FACHO
"Na.s Bascongadas?" pergunReagam em Líbia) e que semetan xa impacientes .. "Tampoulla devemos seguir os leitores
co", respóndolles. '"'Gal iza é
d' A NOSA TERRA nonsi?
unha nación algo s~mellante
291 lnvasiom USA e Kaos Ita ao vaso país e .d iferente ao reslia, muito uah uah, pero aí vai
to de España. Ao galega gósiso. :
tanlle as patacas como a vós-,
Se algúm leitor se interesa
ten idioma próprio, un clima
polo cine que publicitam atopa semellante
das illas británira-sé com um cine basicamencas e toca a gaita". Por explite USA e do piorciño, (polo que
carlles en catro palabras e sutem paixóm o noso JAM) properficialmente algo da nosa tefundamente reacionário, (moi rra.
·
tas das películas fascistas) . As
Tamen é certo que ternos pavezes muito lavar-se as maos,
ralelas coa história alemana. A
muito uah uah pero aí queda a
beira do RIÍin e o sul de Aleinapublicidade. E o que é seguro
MARCIAL FERVENZA COSTA
Baixo o bom facer periodístico
ña foi habitado polos celtas .
é, que as poucas causas pasáPontevedra
que
inza
A
NOSA
TERRA
acoNOTAAOS
desde tempos da cultura de
veis das que cheguem até este
cha unha cubaterra fedorenta
NOSOS
Hallstatt até a invasión dos xerrecuncho é imposivel que se
OS PROPRIETARIOS DA (que me desculpem as cubate- inteire delas.
manos. Restos deles quedaron
SUBSCRIPTORES
rras) no crítico de cine de nome
entre outras causas en nomes
CAIXA
Por favor Sr. Director, recoTéñennos chegado numeJ.A.M. Eu vexo-o coma um torde cidades e pavos terminaSeñor Director de A NOSA TEmende-llo ao ABC, con o Faro
rosas queixas sobre o repedo na· liña de flotación do
dos, os mais típicos, xeralmenRRA: prégoUe dea cabida no
de Vigo, .que seguro que lles intraso con que están che:
quincenário e unha grave falta teresa pero suprimam-o d'A
te, en "magen" do celta "maseu semanario á queixa aceda
gando en alguns casos ate
gus", que . significa campo,
dun pai de familia que se sinte ·de respeito aos leitores. Come
NOSA TERRA. Mentres iso
con 1O dias de ret raso as
ex. aí lle vai unha pequena es- pasa vou matar o cabreio enchaira debido ás valgadas e tedefraudado, estafado, nas súas
subscripcións a moitos
colha desde o último troco de trenando-me para o campeorras chas do Rhin. Por eses
espéQtativas de traballo. Gracidomicilios. A pesares das
formato e imprensa:
tempos tamén estabán estacioñas.
nato local de Bintos.
nosas reiteradas reclamaNº 279 Comeza dicindo: Tonadas coortes ·galaicas no Rhin
A Caixa de Aforros de Galicia
DELMIRO CUQUEJO
cións a Correos o fenómepara a ·defensa de invasións
é unha institución que se cha- dos sofremos e gozamos coa
(A Límia)
no vense repetindo quincolonización USA. Tamém a
xermanas ·desde a beira direita
ma nosa; unha empresa que se
·cena tras quincena, baixo
Nosa Terra? logo vem unha de
deste ria." A abundante póvoa- . di de avanzada; unha entidade
REAL ACADEMIA
a xustificación de que non
ción galega foi xa por aqueles
que pasa por. enxebre e bene- . Gangsters, Cotton Club e A Rai- .
teñen personal, fenómeno
ña púrpura do Cairo.
mérita no eido social,· por ben
tempos explotada polos romaComo entidades culturais coruespecialmente grave en
280 - A paixóm de C~ina
nos.
dos seus actos culturais. Pero
ñesas que ~stamos a traballar
Vigo,
centro postal en qu~
Blue,
Pesadelo
em
Elní
street,
Máis tarde che·g arian os suetamén é, ende mal, o feudo
pola normalización da nosa
os xornais dos nosos as1vos a Galiza. Asentam·e ntos
particular de certos señores e exemplar Rambo.
cultura, frente a un Axuntanantes inician a sua cami281 Buscando a Sus~n dedesta tribo hóuboos tamén,
que- exercen nela a capricho un ·
mento que se distingue e cañada. A reclamación dos
sesperadamente.
claro ·está, en Alemaña, onde
dominio exclusívo, por moito
racteriza polo desprécio á nosa
sindicatos
esixindo a inte282
Noite
de·
Medo,
Forza
videron o no me á rexión . de
·que os Estatutos digan. outra
língua ·e a canto ten de diferengración de toda aquela
"Schwaben'~ flO estado de Bacousa. Estes homes, acouraza- tal, a Muller explosiva e Streaciador e auténtico o noso patrixente que aprobou ·as
mer. - ·
'
den-Württemberg.
dos nunha estólida soberbia,
mónio nacional, queremos saoposicións ao c~rpo de co. 284 Santa Claus de movie, . lientar a nosa repugnáncia pola
O viño Albariño está entronnéganse a escoita-los reclamos
rreos é a clave da soluespecial para nacionalista galecado do - Riesling, pois fo! sede quen resulta víetima · da súa
preséncia dun representante
. ción, mais prometémos
gas en Nadal non si? ·
gundo uns levada a sua cepa
inxusticia.
da Real Académia Galega no
aos nosos asinantes facer
285 Re-animator, Lexenda,
Non se pode elimin_
a r a un
até aquí polo camiño de Sant
acto de homenaxe a Francisco
todas
as xestións
noso
Vergeis,
Mozart.
lago na ldade Média. ·
aspirante da "Lista de Reserva
Vázquez e José González Dopealcance para dar f!n, ca.~to
287 Com_eza facendo a perHoxe na actualidade están
de Recursos Humanos" tras de
so.
antes a esta s1tuac1on.
gu nta: Por qué tanto cine Usa?
estacionadas "coortes galaifigurar en ela moito tempo,
Só podemos sentir asco p_ola
· Agardamos que saiban
cas" como traballadores en ditras de ter el superado tódolos e toma xa resposta, que diria o
manipulación que se fai dunha
disculpala.
entrevistador ·da enquisa pa- -entidade que foi fundada por
versos pontos da xeografia aleexames de aptitude profesional
pus, porque riom hai cine galemana. Aqui teñen os seus cendispostos pola mesma Caixa.
don Manuel Murguía e que tivo
tr:os galegos onde lembran a
Non se pode ter un home así go. Este tipo de rFlzonamento
no seu seo a figuras tan exem"redutione ad absurdum" foi, é
su.a terra, que quizá sexa para
"aparcado", pend~nte por 'lonplares como Castelao e Otero
o futuro máis coñecida. Eu
gos anos dese emprego ben ·e será o preferido· de todos os
Pedrayo.
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·cando en Europa están na fase de madurez
prévia ao declive e en Madrid ou Barcelona
levan xa máis de 10 anos -chegan a Galiza os
hip erm e~cad<:>s. Na Coruña funcionan xa duas
multi nac1ona1s francesas.
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Francisco Vázquez, presidente
da corporación municipal coruñesa, defi ní~se a si mesmo,
non ha i mo1to tempo, como
persoa de tendéncia claramente afrancesada. A influéncia
gala non parece, sen embargo,
ter chega do a el através das
plumas de Jean Paul Sartre ou
de Raymond Aron senón segura mente através de obxectos
de uso máis corrente e menos
estilizad o como os botes de tomate frito e os envases de
queixo en porcións de patente
francesa, postes agora á venda
polos dou s xigantescos hipermercad os inagurados na Coruña o pa sado mes de Novembro, con apena s 20 dias de diferéncia entre si .
"Conti nente", cuxo capital
co rrespondente- á empresa
fra ncesa "Prom odés" , e "Alcampo", tradución incluso nominal de "Auchamp" empresas amb as do ramo dos hiper
ben coñecidas en Francia, encontraro n unha calurosa acollida entre os rexidores do palácio de María Pita. LSA, unha revista fra ncesa especializada,
non du bidaba en sinalar, en
Xaneiro deste ano, a boa disposición dos munícipes a respeito da instalación dos hipermercados e o feito de que "foron servícios oficiais os que tomaron ao seu cargo a constru ..
ció n". Segundo esta mesma revista, "o alcalde da Coruña
quer fa cer da cidade o centro
co merci al da província, para o
ca l non escatima esforzos á
hora de axudar ao comércio".
Esforzo s e "faci lidades", algunhas das cales ainda non sairon
á luz, difíceis de explicar cando
as arcas municipais verten sobre o ávido sumideiro de duas
multinacionais que non se
acerca ron á Coruña coa intenUn hiperme rcado pode definirse como o lugar onde te
encentras a un amigo ao que
levas anos sen ver mentres
observas comparativamente
os préci os du n frasco de
maionesa. Ou ese sítio onde
á vo lta dunha cabeceira · de
góndola aparece inesperadamente a tua compañia do pasado fin de semana con quen
a tua parella oficial aproveita
para intercambiar unhas olladas.
Entre os profisionais o hipermercado
defínese,
en
cámbi o, como un estabelecin;e~to de venda detallistar en
rex1me de autoservício con
superficies de venda no~ menores aos 2.500 metros cuadra,dos (Continente por exemplo, !en 11.000). Existe un ha
polit1ca de précios en base
aos produtos de atra'c ción e o
pago realízase ao contado; os
produtos a vender son fundamentlmente alimentícios aind_a, que tamén existan secc.1ons de textil e bazar. Por último as instalacións constan
de aparcar:n~ntos gratuítos
cuxa sup~rf1c1e debe multiplicar por oito á de venda. Estes
estabelecimentos. acostuman
ah estar abertos entre--1 O e 22
oras.

ción de exercer de misioneiras.
Continente por exemplo, que
anunciou unha inversión de
2.000 millóns de pesetas e a
criación de 330 postes 9e trabal lo, ten unhas previsións de
venda que alcanzan os 6.000
millóns de pesetas por ano.
Non é de estrañar entón que
Francis Lepoutre e Alfonso Merry del Val, directores xerais de
Alcampo e Continente respectivamente, estexan contentos
coas suas novas instalacións
en La Corogne. E mellar que
mellor se as inauguracións dos
centros supuxeron para moitos
coruñeses unha festa e un comentário entusiasta que levou
a alguns consumidores a desprazarse até 100 Km . como comentaba, non sen irania, a revista francesa citada anteriormente. As colas á entrada e os
aplausos cando o primeiro
cliente saiu satisfeito cun miniordenador nas mans lembráronlle aos franceses espectáculos parecidos no seu país cando, hai vinte anos, abrian en
Europa os primeiros hipermercados.
Continente, de construción
máis lixeira e provisória que
Alcampo, ainda que destinado
en princípio a consumidores
dun nivel social máis elevado,
conseguiu adiantarse ao seu
competidor na inauguración,
ainda que só fose nuns poucos
dias. Ambos os dous chaman
agora a atención do posíbel
consumidor que se acerque en
coche á Coruña pola Avenida
de Alfonso Molina. Porque
como é sabido o mercado non
está só entre os coruñeses da
cidade senón tamén entre os
dos concellos limítrofes de Carballo, Ordes, Culleredo, Bergondo, Oleiros, Pontedeume,
Betanzos, 13tc., que compoñen

Manuel Veiga

un área cuns 400 mil habitantes capaces de achegarse ao hiper en pouco máis de 10 minutos de automóvil.

A revolución comercial dos
xene1ros da distribución, nohipermercadós, concebida en
meadamente alimentícia, en
Fráncia nos anos 60 por Marcel
Galiza pesa excesivamente o
Fournier, e que actualmente
sector detallista, moi atomizaestá a pasar en Europa por
do con moitos pontos de venunha etapa de madurez prévia
da tradicional de reducidas diao declive - fases últimas de
mensións, escaso equipamentoda fórmula comercial que seto e deficiente nivel de 'inforgue un proceso se se quer
mación, coa conseguinte escacomparábel ao dun ser vivosa ou nula rendabilidade. Frenparece querer gÓzar· agora en - te' a isto oferecen grandes suGaliza ·dun segunda xuventude
perficies (incluso superiores ao
ou dunhas merecidas vacaque hoxe é tendéncia no resto
cións para xubilados con. gran
de Europa), modernos sistecapacidade económica. Se na
mas de organización e xestión
década dos 60 foi o apoxeo en
e as suas adecuadas e altas
Europa, como xa dixemos, e
tecnoloxias. En Galiza contan
principalmente
en · Fráncia,
ademais cunha zona virxe par9
onde hoxe existen 585 hipero comércio a este nivel e pormercados, no Estado español - tanto pouca competéncia. Coa
non se comezaron a instalar
desvantaxe, iso si, de que o poaté meados dos 70, tendo uh
der adquisitivo é baixo (menparón nas aberturas -nos anos
tres que en Europa pénsase
83 e 84, ·do que parecen recu que un hipermercado require
perarse agora en base ás inaupara ser rendábel dun· área de
guracións que se están a pro70.000 habita.Qtes aqui talase
ducir na periféria como é o de 90.000 pu máis). A disemicaso de Galiza, onde agora nació"n da povoación incide no
meados dos 80- ernpezan a
feíto de que se precisen comérfacer a sua aparición: dous a ficios que "teñan de todo".
na is do 85 na Coruña, un proOs hipermercados constituibábel proximamente en Ferrol
rían tamén, a dicer dalguns, un
e outro máis en Vigo que
desafio cara a organización e
acompañe ao até hoxe solitário
estruturación dun pequeno .coAlcampo aberto en 1981 no
mércio hoxe deslabazado e
bairro de Coia.
anárquico.'
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O negócio
A batalla dos précios é un
dos máis importantes elementos propagandísticos
cosque xoga un ,hipermercado, ainda que esta tendéncia estexa invertíridose
actualmente en favor de
publicitar a calidade.
Non obstante un hipermercado é, máis que un
negócio económico, un
negócio financeiro, baseándose no simples mecanismo de comprar a pra- zos e vender ao contado.
Este sistema ven acarrexando a todos os grandes
centros non poucos conflitos cos provedores, un
dos últimos e máis coñecidos foi o producido entre
a empresa láctea Leyma e
Continente ao pretender
este último que o pago se
realizase a sesenta dias.
Na sua defensa, os estrategas destes grandes
centros argumentan que
os hipermercados son un
bon sistema para evitar a
intermediación excesiva.

-A limpeza é igualmente
básica.
-Ar:quitectura ·comercial:
auséncia de barreiras, portas
ou desniveis; as instalacións
están ao nivel da rua, de maneira que proporciona a sen- .
sación de que entra - un pacenar grandes cantidades e
rota
predeterminado
que . seando. Aspecto que se ve redá a impresión de que un ten
"obriga" aos ·clientes a percoforzado cunha música agradáque mercar necesariamente
rrer toda .a instalación, evitánbel e atractiva.
di so.
dose t'amén os pontos de ex~A música é elexida tamén
cesiva confluéncia que atas-Non existe un vendedor
en función das necesidades . .
que dé argumentos para que
quen aos · compra dore~.
Mais rápida ou máis lerita sese compre o produto. lsto dá
gundo á hora e o que se quei· -Tamén están determinaimpresión de desenvoltura e
ran apurar as vendas.
das as cores e os contrastes,
liberdade o que se acompaña
A miña experiénci-a persoal
asi como os "facings" (unidacon que todos os produtos esdime que despois de coñecer
des
do
produto
apresentado
texan ao alcance da man, os
un pouco en detalle as técn rpola sua cara máis vendedomáis efectivos son os do mécas de venda nunca puden
ra}.
dio, lego os de.arriba e por úlvoltar a entrar nun hiper e mí-lntercálanse tamén cartimo os de abaixo.
ralo cos · mesmos ollos. Só a .
teis de anúncios que nalguns
-Utilízanse as técnicas de
psicoloxia social pode explicasos
serven
para
lembrar
a
"marchandaise" que garancar como un estabelecimento
campaña que simultaneaten un 45 por cento de vendas
de apariéncia completamente
mente
se
está
a
levar
a
cabo
impulsivas, · non premedita- ·
en tv, dun determinado pro- · aberta, libre e por momentos
das.
feliz pode quedar convertido
duto.
-Unha persoa alcanza unnunha tea de araña, con mil
-Os pontos majs rendáhas 400 percepcións de · promans - invisíbeis que dirixen
bers
son
as
-cabeceiras
de
dutos por minuto, o cal elimiao 'Comprador irremisibelgóndola, que se alugan por
na as suas defensas.
mente. Só existe unha manei25.000 ou 100.000 pesetas se-Os produtos de atracción
ra de non sair absolutamente
manais ao proveedor.
aparecen intercalados a0--1-o:icon nengun produto dun higo do percorrido, no cal hai
-Poucas unidades dun
permercado: non ter absoluademais freG.has e direccións .produto in·dican prestíxio;
'tamente nengun diñeiro.
que a xente segue inconscienmoitas, indican un précio baM.V.
rato.
teménte. Cada hiper ten unha

Un paseo polo hipermercado_
Aparte disto pode dicerse
algo moito máis importante:
son centros absoluta e perfeitamente organizados, até en
detalles que para un profano
poden resultar ridículos e que
conseguen, como resultado,
que o visitante quede exprimido ao máximo.
As técnicas para vender
máis son resultado de multitude de · estudos, probas e
unha longa experiéncia. A
continuación damos conta, de
maneira moi resumida, dalgunhas dela,s.
, .
-Estabelecese ünh;:i sene
de produtos chamados "de
atracción", moi coñecidos
(leite, café solúbel, etc.), aos
cales se lle pon précio de custe. Aprovéitase que segundo
os cálculos unha persoa non
é capaz de lembrar, por termo
médio, mais de cuarenta referéncias de précios.
-Rotación ·a ·marxe. Moito
surtido pero · non excesivamente amplo, permite arma-
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A maioria das listas eleitOraiS
soii ·de esquerda ·estatal
cuarto lugar por Pontevedra,
Dezaseis forza~ políticas concodespois de · ser rechazado por
rrerán en Galiza aos comícios
Lugo. Al~anza Popular demos- ·
do 22 efe Xuño, ainda que al.trou, máis unha vez, que é un
g~nhas non o f~gan en toda_s
conxunto de reinos de taifas,
as províncias. Unha das nov1onde en cada pr"ovíncia manda
dades máis importantes . é a
preséncia do Partit deis Comu- . o presidente da Deputación ,
Coalición Galega, pola sua
nistes de Catalunya, 'q ue aprebanda, non saiu moi malparasenta listas en tres províncias
da na colocación dos seus cangalegas, con vistas ao ·parecer
didatos, que se foron consena ter acceso á publicidade en
suando entre. os dous-sectores
tv.
en razón do equilibrio de forzas
Ademáis disto hai que salienexistentes nos órgaos de directar a inclusión no segundo lución.
·
gar na Coruña dos candidatos
No PSOE non cabia sequer a .
de CG, da ex deputada aliancisdiscrepáncia. A consigna-desde
ta Maria Vitória Fernández EsM_adrid era clara: ''irán aqueles
paña, que representará un bon
que máis votos arrasten e os
-reforzo para os coa gas sobreto- .
que sexan máis fieis".
do se ternos en conta que _é a
Polo demajs, sen apenas naaccionista maioritária de "La
vidades para un Congreso que
Voz de Galicia". O pulso que lle
acaparara todos os esforzos,
vai botar ao número un de C.P.
dado que o Senado parece só
na provJncia, Romay Beccaría,
ten unhás connotacións que re- · o mero apéndlce dunha lista,
cuns postes máls ·ou menos t~
basan estas eleicións.
legrafiados de antemán.
Precisamente- son os de Coalición Popular quen tiveron
máis problemas ~ hora de con- · Cabeceiras .de lista ·
figurar as listas, e non por falta
de candidatos, senón por facerCatorce son as candidaturas
lle sítio a tanto pretendente dos
que se a presentan pola prov[n- ·
tres partidos coaligados.
cia de Pontevedra. Bautista AlA deserción de Fernández Esvarez encabeza a do Bloque
paña hai que unirlle a que proNacionalista Galego, levando.
. tagonizarori X;.:iime Tejada e
como segundo a César CunMaria do Carme Lovelle, ex
queiro; Coalición Po'puladMaresponsábeis de AP en Ourenriano Rajoy); Coalición Galega
se, que se presentarán nunha
(Vidal Andión)' Partido Socialisdenominac;Ja _"Agrupaci0n de · ta Galego- Esquerda Galega
Electores lndependentes". Para
(Carlos Vázquez con Camilo
conseguir a sua inclusión como
Nogueira no segundo lugar);
agrupación eleitoral reali~aron
Falange (Xosé Luis Rodríguez);
unha recollida de firmas princiCentro
Democrático
Social
palmente entre membros da
(Francisco
Xavier
Moldes);
própria Alianza Popular.
Mesa Para la Unidad de los CoPor se · isto fose pouco para
m1:mistas -carrillistas- (Xúlio
unha alianza en total descomCalviño);
Partido Socialista
posición interna, un dos parti-Obrero Español (At;>el Caballedos coaligados en CP, o Partido
ro); Unidad Popular RepublicaLiberal, lanzou un comunicado
n·a (Manuel Ríos); Partido Sode protesta polo que considera
cialista de los Trabajadores
"unha preséncia simbólica do
(Luís Miguel Sáez de ~ubera);
partido en CP", pois só aparece·
Unificación Comunista de Esnas listas un dos seus ~filiados,
pa-ña (Concepción Martínez);
Pardo .Montero, que_ ocupa o
Partido Verde (Estanislao F. De

la Cigoña); Plataforma Galeguista e da Esquerda .U nida
(Xosé Castro Ratón); Partit deis
Comunistes
de
Catalunya
.(Monserrat Ortiz).
Dezaseis son as listas eleitorais apresentadas pola, provínda de A Coruña. Os cabezas de
lista inscritos na Xunta eleitoral
son·
Frar:lcisco
Rodríguez
(BNG); Romay Beccaría (CP),
Manuel Tojo (CG); · Francisco
Vázquez (PSOE.); DofTlingo Merino (PSG-EG); Juan Anxel Gayola (Falange); Xesus Río
(P.H.), Xúlio Pérez de La Fuente
(M.P.C. P. E.); Marga-rida Meizoso (UCE); Constantino Trillo
(UPR); Anxo ,Guerreiro (P. G. e
E.U.)'; Misericordia Trill (PST);
Xoan Xosé Oriondo (POSI);
Xosé Maria Riobóo (CDS) Félix
Xaime Mata (P.e de C); Xosé
António López . (Coalición de
Unidad Nacional). ·
En Lugo apreséntanse 14
candidaturas: Xoán Carlos Carreira (BNG), Díaz Fuentes
(CG); António Carro (CP); Varela Flores (PSOE), Marijé Diaz
(PSG-EG); Xúlio Romay (Falange); Xoán Xosé Rodríguez,
(UPR); Maria Faustina Hueros
(UCE); Ramón Díaz (CDS); Carlos Da FÓnte (M.U. C.);· Xoán
Gabriel Pérez (C. de U.N.); Ro'berto López (P.S.T.); Xurxo Rodríguez _(P.C. de C.); Melchor
Roel (P.G. e E.U.).
l;n Ourense apresentáronse
trece candidaturas.
Alfredo
Suárez Canal (BNG); Sinforiano Rebolledo (CP), Jaime Tejada (Agrupación de Electores Independientes); Senén Bernárdez (CG); Carlos Fernando Varela (PSG-EG); Lázaro Moreno
(P.G. e E.U.); Xurxo Alberte
Suárez (PST); Enrique Carballo
(Falange), Lepnardo Dopico
(M.U.c.), · Euxénio F. García
(UCE), Xosé Luís Carnicero
(CDS),
Antonio
Rodríguez
(PSOE); Fernando Luís Ramos
(UPR).
A.E.
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Actps en solidaridade co povo líbio
Na semana do cinco ao dez de Ma.i o celebráronse actos de solidaridade
co_ povo libio nas principais cidades de Galiza.
Neles, ademais de facer referéncia a situación internacional, Rafa
"(abet, Secretário Xeral da Unión de Estudantes Libios no Estado
español, expuxo cal era o ponto de vista líbio e contestou as perguntas
dos concorrentes. En Moana foi complimentado polo Alcalde,
recebéndose unha chamada que anunciaba a colocación dumha bomba
Nesta foto pode verse ao representante libio na charla dada en Vigo ·
flanqueado por Xoaquin Acosta (á direita) e César Cunqueiro.
'
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O MCG non apoiará ao BNG

[

nas eleicións
Poucos días despois da convocatória das eleicións xerais do
22 de Xuño, o Comité Nacional
do MCG dirixiuse ao Consello
nacional do BNG para ver se
era posíbel formalizar un acordo eleitoral entre as duas or9anizacións segundo se indica
nun comunicado enviado polo
MCG a este periódico.
Neste sentido, o Comité Nacional do MCG propuña o seguinte:
-Publicación dunha declaración conxunta na que se pediría o voto para as candidaturas
do BNG.
-Leitura dun comunicado
do MCG nos principais actos
eleitorais do BNG.
-Realización dunha roda de
prensa conxunta para anunciar
publicamente tal acordo.
O Consello Nacional do BNG
decidiu, na sua xunta do 10 de
Maio, rexeitar o acordo eleitoral proposto. As razóns aducidas polo Consello Nacional son
estas:

"-A definición pol ítica do
MCG (partido de ámbito estatal).
-A conflitividade e mesmo
belixeráncia nalguns eidos de
trabal lo
político,
sindical
(CCOO), feminista, estudantil,
etc ...
-Normalmente nas campañas eleitorais, o traba llo desta
orgaización política é pu ramente testemuñal, redúcese a pedir
o voto, sen facer un esforzo de
trabal lo na campaña ."
Esta decisión do Consello
Nacional do BNG imposibi lita,
segundo se afirma no comuni·
cado, a realización dun h3 cam·
paña de apoio do MCG ás can·
didaturas apresentadas pola
organización nacional ista.
Por último o Comité Nacional
do MCG lamenta moi fondamente a decisión toma da polo
Consello Nacional e procurará
evitar que este desafo rtunado
episódio supoña un maior dis·
tanciamento entre as duas or·
ganizacións rupturistas.
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·Trunfou·a ·moción de régrobación

fernández Albor xa está a amolecer

ridade

¡untas

mba.

igo,

ca do
' esta1esmo
os de
ndical
dantil,
ampadesta
amen1 pedir

rzo de
nsello
ibilita,
muni1 cam·
s can·
poi a
cional
:ondal polo
~u rará

Jnado
>r dis·
as or·

os
ra,

lica
r, 9
12
GO
:bro

: '77
~A

Aquilo parecia unha feir_a, Cefe:. 0 Díaz berraba, xest1culaba,
~ 1 n · t· a até pórse pesado. Pero
1n 5 15 1
.·González Marinas xa tina pechado 0 trato. Logo, G~nzalez
L xe levantouse, aprox1mouse
a~é Mari ñas e facend9 q mes- .
mo que os de Garabas cando
lle meten ao vendedor das vacas os cartos nas mans espetoulle: "se yotade~, ao ~,aso
candidato, nos apo1amolo .. O
portav?~ coaga
cun sorns~
enigmatico contestoulle un.
"síntoo, chegaches tarde, xa
está decidido,"..
.
Este foi o ultimo intento dos
do PSOE, polo método dos g~ 
rabaneses, mestres n_estas 1,~
des, de "facer unha fe1ra_boa , ,
na eleición do novo presidente
do Parlamento..
.
.
Desde un prime1ro momer:ito, despois da morte. de Antonio Rosón, o que est1veron facendo os socialistas era "gardar a vaca". Pretendian que
ninguén se acercase e quedarse con ela regalada. Nen se:quer apresentaron a un candidato determinado, e semellaba
que non estaban interesados.
Tan ben aparecia con posibilidades de que se presentase
González Amadiós, como que
fose outravolta, António Carro, ·
que ' non seria admitido, de
nengun xeito, so pena de facer
o ridículo político, polos do
PSG-EG.
Mentres tanto os "coagas"
puxéronse de acordo entre eles

cunha filOsofia baseadá en:
non hai pacto de lexislatura
nen nada parécido; consecución da vicepresidéncia primeira e abstención para que o presidente voltase a ser de Coalición Popular. Era a síntese entre ''galeguistas e ucedeos".
Asi foi como se cerrou o trato.
.
Pero os socialistas intentaron
"marear a pita coaga", e fqi
por isa polo que o dia anterior
lle oferecian dous postas na
Mesa a c·á mbio de que votasen
ao candidato socialista e, logo,
na mesma sesión, todas as
ofertas de votar ao candidato
de CG . Toda unha tentación
para que faltasen á sua palabra, para que se volvesen atrás
os reformistas.
Para iso, tanto o PSOE como
PSG-EG na primeira votación
fixérono en branca, mentres
que os de CG depositaban a
papeleta ca nome do seu candidato, Luís Cordeiro, e os de
CP apoiaban a Pérez Vidal.
Oeste xeito né! segunda volta,
quedaban enfrentados os ~an
didatos de CP e CG, partidos
que tiñan suscrito o pacto, e os
coagas veríanse obrig~dos a
non apoiar ao seu candidato.
Fo¡- aqui cando empezou a
táctica dos "tratantes". Pero
CG seguiu firme na. sua de;cisión pois doutro xe1to ponan
ao partido á beira da ruptura
total, dado que o sector ucedeo-democristiano", non per-

ba nunha conversa con xornalistas, aos poucos meses <;:ie expulsar aos parlamentários do
BNG.
Mais Pérez Vidal ten que '
·aprer1der _m oito. b próprio dia
da sua eleición como presidente debeu levar un tirón de orellas dos de "agárrate" por pai:te de Barreiro ao permitir que
se aprazase o pleno e a Moción
·de Reprobación se discutise ao
dia seguinte.
O novo Presidente, diante
desta proposta de Camilo Nogueira, non s¡:¡bia que facer, e,
en vez de baixar a cabeza
(como facia Rosón) e contestar,
dentro das faculdades próprias
do cargo, "non ha lugar", (eran
as oito da tarde), empezou a
mirar para Barreiro, lago consultou coa Mesa, e despois aos
portavoces
parlamentários.
Boa a fixo. Todos a favor do
aprazamento, menos Barreiro;
que falou destemperado querendo impar a continuación da
f'anorámica do Parlamento
sesión. Xa non habi.a volta
atrás, Tomás tiña que facerlle
mite, nestes momentos, o mºáis ·. mando que ia seguir na mesma
caso á maioria se non quer.ia
liña- de respeito ás minorias.
mínimo
achegamento
ao
quedar totalmente descalificaUn respeito ás minorías que á,. do.
PSOE.
marte de Rosón foi cantado
Na segunda votación, men~s
E fíxolle, pero Barreiro, ao repor case todos e que o anterior
os de CP, todas as papeletas
matar, pegaba co puño na
presidente entendía desta rnaforon en branca, polo .que saiu
m·esa e dicía: "non hai direito,
neira: "hai que apoiar a Camielexido presidente Tomás Péfoo non vale", mentres Gonzá-_
lo, deixar que pase ao pleno
rez Vidal, pequeno, feo, novo· e
lez Laxe o miraba con cara de
todo o que queira; é a úni.ca
da corda de Barreiro.
apocado e sorriso de picariño
O novo presidente fixo no- forma de que a xente non lle
que fai unha trastada.
dé a razón ao ' Bloque no do
seu discurso un cántico á meparlamento ·de cartón", afirmamória do seu antecesor, afirA. EYRE
1

A feira dunha eleición

Tomás Pérez Vidal,
novo presidente do parlamento
Os mesotes do banco azul estaban valeiros cando o dia 14 de
Maio ás once e cuarto da mañá
comezaba a Moción de Reprobación contra o Presidente da
Xunta. Xosé Luís Barreiro, nun
xesto pouco democrático e menos parlamentarista, decidira
que os "seus" conselleiros esperasen na tBrraza do bar de
enfrente de Fonseca. Aso.rey e
Garrido, ben por despiste, ben
por non estar avisados, entraron na sala de sesións, e, ao
contemplar tal espectáculo,
sairon fuxindo. Cando xa Camilo Nogueira estaba rematando
a sua "andanada", entraron os
dous conselleiros de POP, Aso rey e Alexandrino Fernández,
logo faríao- Xerardo· F. Albor;
só, no que alguns consideraron
como imaxe do abandono que
sofre por . parte dos demáis
membros do seu gabinete ·e da
sua própria coalición. Hai quen
afirma ta mén que Barreiro preparou esta estratéxia de non
comparecéncia para deixar que
Albor apodreza máis no seu
cargo.
. E Albor non dixo nada, como
se non fose con el. Só ao rematar a sesión en feito pouco
usual, deu a cara diante dos
xorn_a,lista_
s afirmando que "a
moc1on non ia cambiar nada".
E. isa ·que "o Presidente da
Xunta de Galiza. non exerceu a
~ua autoridade eón responsabi l1dade e coeréncia,. o que deu
l~~ar a unha insólita modifica,,.
c1.on da estruturá do Gobe-rno
da Xun~a, motivada por razóns
~e _part1db ·ou coalición, i:io11 re. ac1o~a9~? ~ co ~umpnme·nto
du~ r;>rograma· político, con perxuic10 para a credibilidade das

instituticións de autogoberno",
segundo foi aprobado pola
. maioria do Parla.m ento.
·
Só Miras Portugal, en nome
de C:P, intentouno "defender",.
en médio de divagacións, dur:i
discurso de circunstáncias, sen
convicción nen preparación no
que, deixándose ir· e aflor;ándolle o subconsciente af1rmou
que "o maior inimigo que hoxe
ten Galiza é o Goberno do Estado". o· Presidente do Parlamento chamoulle a atenci0n. .
Esta moción era unha estra:téxia GQlculada dos ·tres grupos
da oposición pretendendo con- ..
vertela nunha moción de . cerisur.a eneoberta, pero a última
hora, os co9gas votaron en
contra .da · errienda presentada
· p.or ~so~ialistas -p~r non aliar"'
se coa sua estratex1a- converte.ndo a süa própria ernenda en

Para que valen
·os acordos
parl8mentários?

Fernández Albor áfirmaba despois de que saise
aprobada a moción de reprobación que "non vai
cambiar en nada" a sua
actuación, á que a maioria
parlamentária calificou asi o aprobou- como
"falta de responsabilidade
e coerénci·a " .
O Parlamento autonómico· tamén tomou en consideración unha proposicióri
non -i;:ie lei na que se pe.d e
que a Consellaria .de Educación "revoque imediatamente a circu'lar do 26 de
Febreiro. de 1986 .do Delegado provincial desa Consellaria na Coruña", e que
se o · Del~gado Provincial
_,procedeu· por iniciativa
própria, "sexa cesado".
De momento non se cum- ,
priron ainda estas resolucións.
Quedaron
aparcados
Tales actu.acións pQñen . como se fose unha actuasubstitutória, e non nunha
totalmente en--entredito ao
ción dentro era normalidaemenda de· adición como acorparlamento _ autonómrco
d~ política dunha cámara
daran os portavoces dos tres
que, nen sequer, polo que
ou da democrácia d.unha
grupos, polo que non foi aceise ve, funciona como insnación.
tada por Camilo Nogueira. trumento de control dó
·. A todo isto hai que unir
. Os coagas, segundo nos deexecutivo. O próprio presi- . as veces que o Goberno _se .
claraba un dos seus . porta.va-dente afirma que "é lóxico
e·s cuda nun "non ternos
ces, consideran que o que hai
que á oposición non llecompeténcias"
asi como
é que "ir madu~ando a .~lbor'.',
pareza ben nada ~ do que
que easé · o .25 por cento
pero eren que este non. e o moeu fago"; aind.a que· sexa
das proposicións non de
mento -de intentar o derribo.
a maioria do Parlamento a
Jei incluen nalgun dos
Polo demaii:; tampouco para
_que· amose ese desco~tenseus ·pontos a "letania" de
CG este tempo é bon, senón
. to.
·.
"instar . ao Goberno _Cenque o ·que pretenden é-esperar,
· . Mais ·.estes dous exem- , tral", que, polo que se ve,
como sexa, até que Geleb'ren G>
plos da ·última sesi6n ilón " n·on fai moito caso aos reseu congreso• l'lo qu~ se decidi.soh urí caso isolado; na ·- q·uerimentos dos parlará que partido se confo~tna ~e
anterior lexislatura houbo
,mentários de Fonseca. Fai_finitivament~. Lago ~ere~ cand_~
proposicións
aprobadas
fa a primeira vez qüe teña
abalen a Albor. Para : daquelas
por tq99s, lei~ a desenrodadp unha. respGsta positiseguro que 'e stará oiapu~o, _e ·
lar_en· prazos f1xados, aco~-'
va.
ca irá . lsto. é pq.Jo me11Qs'1 9 icqH~.--1.• 'j dos unánimes J ·que~ 1099
· pensa tod~ o mundo.
· '
n·on ·se levaron · a cabo.
" A.E .
· A. EYRE

Nº 293 I 22 DE MAIO I 1986

estado crítico
XESUS VEGA .
";i

,.

Máis dunha vez, alguns dirixentes do
PSOE teñen re.coñecido privadamente
o previsíbel custe · ele.itoral da xestión
felipista entre unha parte daqueles
votant~~ que, en Qutu.bro de 1982,
praticaron a filos<;>fia do ~'voto útil". A
evidéncía duriha política gubernamental que mesmo ultrapasou os límites da ortodóxia socialdemócrata
fundamenta a hipótese dunha eventual recuperaCión · do apoio ~leitoral ·
que posuia o .PCE antes da ·c hegada
de Felipe González á Moncloa.
Xerardo Iglesias é consciente des:tas novas expectativas eleitorais pero
tamén sabe que o PCE ten perdido
unha boa parte da sua credibilidade
por mor dun proceso de descomposición interna que ten provocado a confusión ·e a desmoralización nos núcleos máis activos da su.a base social.
Cando a:dirección·do PCE decidiu pro·mover a formación da chamada Esquerda Unida· non estaba · p~nsando
na influéncia eleitoral directa que poden aportar os partidos de Tama.mes
ou de Alonso Puerta senóh que estaba buscando ur:iha nova imaxe publicitária - que faga esquecer a crise de
identidade p~decida no interior do comunismo oficial do Estado español.
Esquerda Unida é, sobretodo, unha
operación de marketing eleitoral. Resulta significativo que os seus promotores -a maioria deles ·con responsabilidades parlamentárias durante as
lexislaturas de 1977 e 197~ afirmen
que representa a configuración "dunha nova esquerda" que tenciona asumir "unha nova conceición da política". E. resulta máis revelador ainda
comprobar que semellantes atributos
non se atopan reflexados no comportamento asumido por esta plataforma
desde o seu nascimento. As bases

lmaxe
·e·realidade

programáticas . de· Esquerda Unida
non _apresentan novidades substanciais· verbo da oferta eleitoral do PCE
en 1982. A reafirmación do respeito
aos límites marcados pola actual
Constitución condiciona a posición .
adoptada diante dalguns dos proble' mas máis que1Jtes da vida política do
Estado. A única referéncia implícita ao
chamado problema basca aparece recollida nesta proposición: "deroga. c1on da Leí Antiterrorista e condena
do terrorismo". A proposta dunha
"elevación do teito estatutárío'" segundo o previsto na Constitución. e a
reivindicación -de "Estatutos de Autoriomia para Ceuta e Melilla t' exemplifican a conceición desta plataforma
verbo da natureza do Estado español
e a problemática das nacións existentes no seu interior.
O pior que lle pode pasar a quen reclam~ ·~un novo xeito de facer política" . é protagonizar _unha liorta polo
pasto que debe ocupar tal ou cal candidato na lista eleitoral. O sucedido en
Catalunya foi, sen dúbida, ·o contraponto máis rotundo a esa imaxe. case

idílica aunha "esquerda unitáriá e
nova". A r':'ptura ent_re o PSUC e· 0
P~C n,on .fo1 causada P?r. posíbeis diprogramat1cas senón
verexenc1as
polo desacorde na atribución do 2º
posta na candidatura de Barcelona
Non é difícil ·imaxinar a confusi.ón
qu,~ debe existí~,- a estas alturas, en
ma1s de catro militantes daquel histórico P.CE dos an.os 60. As perguntas
poderian, ser mo1tas: por qué l. Gallego manten o pacto co PCE despois da
ruptura do PCC co PSUC? Como se
explica esa nova orientación política
do PCPE favorábel ao estudo dunha
futura unificación co PCE? Como é posíbel que Carrillo afirme agora que 0
PSOE segue sendo un partido de esquerdas? Como se pode entender a
sua afirmación de que Esquerda Unida 'fai o xogo á dir'eita frente ao PSOE
cando, no seu momento, buscou tei mosamente o illamento do PSOE mediante o pacto coa UCD?
A búsqueda desesperada dunha
preséncia palamentária: velai a única
explicación que permite comprende r
as actuacións das distintas expresións
organizativas nas que ficou convertido? vel~o ~CE. C!-Jriosamente, a perda
de influencia ele1toral do comuni smo
oficial e a sua crise interna ten coincidido no tempo cunha revitalizació n da
movilización social : folgas xerais
nascimento dun importante m oví~
mento pacifista, reaparición das loitas
estudantis e feministas ... Por non falar
do mantimento dos coñecidos movimentos nacionalistas. Unha reflexión
autocrítica · sobre esta coincidéncia
permitiría estabelecer unha primeíra
condusión: non existe unha rela ción
de causa-efeito entre a preséncia parlamentária e o reforzamento dos movimentos sociais. Pero iso supori a se~ura.mente, ir. !flais a)~ da lóxica 'que
inspira a acc1on pol1t1ca de Iglesias
Carrillo e Gallego.
· '

Con P-reséncia galega
11

Representantes da Europa
dos povos" en Cadiz

apart4'de abril cada
81 días, desde
licarágaa ao ten
b1aón BADiCADA ·

IIDDACIOIAL
.(publicación do

Frente Sandinistl)

r--Nome .. ....... ....... .:.......... .......... .......... ,..... ,... .. .
l?rofisión .... .. ................... ........... ............ ..
Enderezo ....... ..... .. ...
Teléf ..... ......... ..... ................. .............. ........ ....
Poboación ............ .. .. ............... .... .
desexo facer unha suscripción anual a Barricada Internacional (3000 pta .) e emprego a seguinte maneira de pagamento :
1

.'

O Vio Com ité de Solido ri d od de - --

O Giro Posto l / O Tro nsfe rerc io bonco ru. a Canta "Barricada Internacional "
Nº 10720-7, sucursal 165
do Banco Hispano Americano
Diagonal 550 - 0802 _1 BARCELONA

Enviar esta ta ~e ta a .. Barricada lntemac1ona l" . apartado 9542
de Barcelona

. Nº 293 I 22

DE MAIO I

1986

Mais de cen intelectuais, políticos, escritores, e sindicalistas
de Irlanda, País de Gales, Escócia, Bretaña, Occitánia, Córcega, Euskadi, Galiza, Catalunya e
Andalucia asistiron ás "Jorna das de Estudio y Debate" que
sobo lema de "Hacia la Europa
de los Pueblos Libres" organizou a revista "Nación Andaluza". Os actos celebráronse durante os días 1,2,3 e 4 de Maio
no Porto de Santa Maria (Cádiz) e a, selección dos concorrentes realizouse en base á
sua espec;;ialización na análise
de conflitos de caracter econó' mico, político e cultural que se
producen "entre alguns povos
e os Estados baixo os que se
encontran".

Pedir a autodeterminación
non é delito

Segundo explicaron os organizadores, as xornadas pretenderon promover "un encontro
con persoas que, v ivindo no
mesmo continente e baixo o
mesmo sistema económico,
non nos identificamos coa Europa das multinacion ais, cos
estados da carreira arm amentista, coa Europa do confort e
o alto nivel de vida, logrado a
costa do sometimento a Estados Unidos e a amnésia interesada e progresiva frente aos
problemas da fame, a ditadura
do Fondo Monetárío Internacional e as guerras 11as qu~ se
ven envoltas as duas t erce1ras
partes da humanidade" .
Por parte de Galiza asistiron
Entre os asistentes ás xo rnaXosé M. Beiras, Ramón Muñiz
das encontrábanse tam én Fa le Encarna Otero, economista,
co Accame, ex almirante itali asociólogo e historiadora resno da OTAN e ex presidente da
pectivamente, que analizaron a
comisión de Defensa do Parlasituación de Galiza nos distin- . mento do seu país; o antropótos campos.
logo andaluz Isidoro Moreno~ o
catedrático sevillano Gabriel
Segundo ·o director da revis- ' Cano e o líder xornalefro Franta, Alfonso Sánchez, "Sempre
cisco Casero, ex secretário xe- ·
se tratou de negar unha coinciral do Sindicato de Obreiros do
déncia nacionalista a AndaluCampo (SOC).
.
ci"a, porque non ten unha línAccme destacaría na sua ingua es.pecífica, nen unha ecotervención que actualmente no
.nomia internamente integrada,
Mediterráneo estaba en xogo
nen unha identidade cultural
non só a paz mundial, senón ·
própria, mais o certo é que esta
tamén a dependéncia de Eur~
conciéncia existe como rexeitapa a respeito dos Estados Unimento do subdesenrolo, das
dos.
,
.
.
Representantes da Cri~a ca·
condicións de existéncia do
· pavo andaluz producido polo
talana, que participaron 1.gualpapel dependente que o sistemente nos encontros afirmaron por último que "p~dir a auma capitalista adxudicou a Andalucia, e como afirmación da
todeterminación non e n.~rnftun
sua identidade como comuni- . delito porque está - ~eco~,eci~o
dade específi<;;a con vontade
polo direito internacional ·
própria de transformar dita siM.V.
tuación" .
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ai uns feitos meridianamente
demostrados,
evidentes, obxectivos,
reais. Dixérono as televisións
ainda que fose de pasada, contárono nas rádios ainda que
fose en voz baixa, escribírono
os periódicos ainda que fora
con letra pequena. Os avións
USA que bombardearon Trípoli e Benghazi asasinaron a decenas de homes, -civis- mulleres e nenos e feriron a unhas
centenas m'áis.
·
O resto todo sen nebulosas,
xustificación s non demostradas, mentiras comprobadas.
Un alarde de desinformación
controlada desde os EE.UU. e
lanzada ao mundo para desviar
a atención dunha masacre símbolo da tolémia dun Goberno,
o norteamericano, que está a
facer da violéncia unha forma
de vida.
O raid dos F-111 sobre Líbia
foi realizado en base a unhas
supostas e nunca demostradas
accións terroristas deste país
sobre unha discoteca alemana,
(que por certo agora a policía
xermana dí que foron os sírios). Reagan, todopoderoso,
convírtese en xuiz e parte e
Lanzamento dun Pershing e forzas COlwencionais da _O TAN
condena a quen lle ven en
gana, Granada, Nicarágua, Líza ter visto ao comandante .Oreste cámbio de táctica nas acubia ... mentres que non aceita
tega pala televistón e gostarlle
sacións? O obxectivo é tan claque un tribunal neutral como o
o que dicia e xa ternos artella~
ro como burdo: intentar desda H.aia arbitre sobre as suas
da a xustificación . para invadj r
prestixiar ás organizacións de
agresións. Os gobernos euroNicaragua ~ Hitler xa utilizou
esquerda, progresistas, anti
peus cumprindo coa sua vasa·esa táctica coa queima do ReiOTAN, neutraJistas, que loitan
laxe colonial cara USA, soméchstag,
os mesmos USA
pola paz e que apoian aos paítense sen rechistar as suas deaprend.érona a costa dos espases do Terceiro mundo na procisións e repúdian o pretendiñois en Cuba, acusándoos da
cura da sua própria identidade
do terrorismo líbio á vez que
destrución do seu- acorazado
e independencia e acusan a
son condescendentes á hora
"Maine" e logo a CIA, para non
Reagan de criminal da humanide valorar o terrorífico bomperder o costume segue a utilidade. Gadhafi aparecería asi
bardeo sobre Trípoli e Benghazar decote. Que dúbida cabe
como o "mon sfru ito" sen eszi.
que estes países terceiromuncrúpulos que utilizaría tanto ao
Gadhafi era morto polos
distas, atra·sados, pobres, analradicalismo de direitas como
meios de comunicación USA
fabetos, agredidos, humillaao radicalismo de esquerdas,
imediatamente despois do atados, colonizados, son caldo de
engañando aos progresistas e
que e lago resultou falso. Estes
cultivo para o xurdimento dun
pacifistas de boa vontade que
mesmos meios situaron ao lílumpen social e político doadacondenaron a agresión USA
der líbio fugado nun oásis,
mente man1pulábel polos sercontra o povo líbio.
mentres na capital os militares
vícios de intelixéncia ocidenPero nada disto encaixa coél
se sublevaban e posteriormenrealidade. Pinochet existe portais.
te Gadhafi era aclamado polo
que quer USA, todos os ditaseu povo e non hai constáncia
En todo este galimatías polídores sudamericanos sono co
de rebelión algunha.
tico, digno dos telefilmes amepermiso de USA, os desapareOs obxectivos eran todos miricanos, hai unha cuestión que
cidos, asasinados, torturados
litares, aseguraron as fontes
merece unha reflexión séria
das Honduras, El Salvador,
USA. Sen embargo os mortos
por parte das forzas pr0gresisChile, Arxentina, etc., fórono e
e feridos foron na sua maioria
tas a que xa aludín noutro artison co beneprácito de USA. As
civls, o bairro máis afectado foi
go neste mesmo periódico con
triples Aes de todos eses paíun residencial perta da embaimotivo das eleicións autonóses latinoamericanos son enxada francesa en Trípoli asi
micas: o papel dos meios de
trenadas e armadas pola CIA,
como un coléxio e un centro
comunicación na manipulación .
igual que os "contras" nicarade minusválidos en Benghazi.
da opinión pública.
güenses. As máfias fascistas
Somente atacaron unha noicubanas de Florida son utilizate os avións USA, afirmaron.
Son os estados, os seus ~o
das polos servícios de inteliPola sua banda testigos prebernos, quen crian os seus inixéncia USA contra Cuba. Marsenciais, entre eles periodistas
migos pero mediante a utilizacos en Filipinas e Duvalíer en
españois, aseguraron que fo ción dos meios de información
Haiti duraron tantos anos na
ron tres noites consecutivas.
convencen aos seus pavos de
sua poltrona ditatorial co apoio
Negan que Fráncia e España
que tamén o son seus e así vede USA e por suposto a ninsoubesen nada do ataque, nen
mos á maioria da nosa povoaguén se lle escapa que foi co
intervisen nel, ainda que fose
ción declarándose inimiga acé- ..
réxime franquista cando se insdeixando o paso polo seu esrrima de Gadhafi, convencida
talaron -as bases americanas en
pácio aéreo aos avións USA en
de .que se trata dun tolo .c ando
España e que a extrema direita
t~ánsito para Líbia. Voces autonon dun vulgar terrorista, sinrizadas poñen en dúbida que
española tería moitos máis
xelamente porque o dixo a
pontos en comun co réxime de
!oxísti~?mente non apoiasen a
"tele" ou "El Pa1s". A cuestión
Reagan que cos dos amigos,
incurs1on, xa guiándoos con
é verdadeiramente grave por
ainda que sexa tácticos, dos
radares, xa aprovisionándoos
. canto que as fontes de inforcon avións nodrizas, cando · comunistas, inimigos por natumación están na sua maioria
reza daquela.
·
non afirman taxativamente
controladas polo Poder, un poEste informe tan esperpéntique o factor surpresa do atader ideoloxicamente uniformique somente era posíbel se as
co por parte do Goberno espazado, políticamente idéntico
ñol sobre as relacións entre
a~~onaves viaxaban por terrinos seus contidos e que trata
Gadhafi e a extrerna direíta hai
torios ~migas, evitando os_ rade uniformizar tamén o -pensadares arabes do Norde de Afrique contextLializalo np interés
mento e as cbnciéncias dos ci. ca.
da admini'stración USA en xusdadáns facéndoas coincidir
Non obstante o "aínda máis
tificar a sua agresión sobre secoas suas. As escasas minorías
difícil", coma nos circos, xurde
res inocentes e en desviar a
lúcidas que poderia haber, maagora no Estado esoañol canatención mundial cara outros
rxinadas destes meios, somendo o Goberno 'rdescobre"
problemas -onde os sucesos
te terían posibilidade de gue se
unha conexión da extrema di- · da Central Nuclear soviética
inteirasen das suas opinions os
reita co réxime líbio con militar
veulles como anelo ao dedoamigos do lado. Asi irnos ter,
e terroristas incluídos. A extrecomo os dun pretendido terrode non tomar isto coa gravida- .
ma direita ligada a movimenrismo internacional e malvado ·
de que se merece e tratar de
tos ex -franquistas e incluso
teledi-rixido hoxe por Líbia, $ícontrarrestalo, unha socied_
a de
con .relacións coa triple A arria, os palestinos, etc., e mañá
onde a disidéncia e a crítica
x~ntina, buscaria a financión lípo-r calquera que os USA decipolítica
sexa
considerada
b!a para os seus plans de dedan. Cóllase unha bomba, pócomo unha excentricidade cusesta.bilización do Estado. ,
ñase nunha parede da Casa
riosa ao tempo que despreciá. Ha1 un tempo, desde instán· Branca, detéñase a uh nicarabel polo cidadán "normal-". Or~1as oficiais d1cíase que Gadhagüense manipulándoa, relació- .
well 1984 cada vez está máis
f1 apoiaba a grupos de estrema
nese cun r.uso de Ohio, adúbrecerca.
esquerda. A que_ veri agora
se cun americano que recoñe1
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l::n friedrichstadpalast suspenndéronse as representacións habituais para aterecer un marco
axeitado á clausura do XI Congreso do SED {Sozialistische
Einheitspartei Desutschlands Partido Socialista Un"ificado de
Alemaña). Ao lado do seu Secretário Xeral, Erich Honecker,
estaba a estrela pr_incipal ·da
xornada, Mijhail Gorbachov,
que coa sua preséncia avaliaba
o proceso xermano. E asistiu -a
todas as se__,sións precedentes, ·
que se desenrolaron no Palácio
da República.
Este edificio é precisamente
o que alberga, na enorme e
moderna construción acristalada, · á institución representativa
por exceléncia de todo o sistema político da Democrácia Popular, o órgao polo que se
exerce a sdberania popular, o
Parlamento (Volkskammer) :
Porque, cla_ro está, a ROA ten
Parlamento e máis . Constitución. E esta, que contempla todos os direitos humanos e cívicos, g~rante en vários artículos
{p. ex. 5, 21 e 22) o exercício.
do voto (xeral,- directo, secreto
e igual) para eleición de todos
os representantes do povo nos ··
diversos niveis do Estado.
Asi pois, os 500 membros
que integran o Parlamento
{nun pais de 16 millóns de ha. bitañtes) para un mandado de
cinco anos, exercen este en
función dun proceso eleitoral
· realizado directamente na base
da sociedade, de forma que garante en moita maior medida
que o "democrático-burgés" o
reflexo da vontade popular na
institución eleifa, imposibilitando a . manipulación que neste
exerce o capital coa cohseguinte exclusión das opcións que
non dispoñen dos meios económicos necesários para colocar o seu produto, ao tempo
que mantén a representantes e
representados nunha proximidade mútua que evita a despersoal ización
sublimación do
poder..
.
Efectivamente, a xe·nte vota ,
pero á marxe da cerimónia circense, mercantil e hipócrita
que :-por iso de "dime de que
presumes ... " - tanto se cenifica neste "Mundo libre" do que.
nos queremos liberar. E fano
todos os cidadáns desde os 18
anos para elexir aos Deputados
da Cámara, á que poden aspirar tamén todos sen distinción
algunha e sen necesidade · de
contar co respaldo de nengünha formación política nen ,- por
suposto, económica .
lsto e posíbel grácias ao sistema próprio da Democrácia
Popular, segundo o cal o que
se fai é elaborar unha lista úni-

e.

ca por cada entldade produtiva
ou cidadán (empresa, etc.),
confeccionada
mediante
a
aportación directa ao debate
dos imediatamente afectados,
nun ámbito en·que todos secoñecen e saben a quen propoñen. Unha vez feita a. lista hai
un
prazo
para apresentar
emendas e despois pasa· a ser
votada. Os eleitos van ao Parlamento.
Pero adema is arbitrouse ta- mén a maneira de dar representación ás diversas opinións
ideolóxicas encarnadas nos
partidos políticos. -Existen, con
efeito, na ROA cinco _partidos:
o SED (resultado da confluéncia en 1946 do Partido Comunista -KPD- e o Socialdemócrata -:-SPD-:-h comunista· e,
cos seus dous millóns de afiliados, amplamente maioritario
no p.aís; a CDU (Uñión CristiánDemócrata) e o LDPD {Partido
Liberal-Demócrata).
X unto
coas organizacións de masas
{o sindicato FDGB, que ten
nove ·millóns-Cle afiliados, a organización xuvenil FDJ, a d·e
mulleres DFD, a cultural DKB e
a deportiva DTSB) compoñen a
Frente Nacional e todos os colectivos que a integraf"1 contan
con representante na Cámara.
O resultado é un Parlamento
composto nun 43% por obreiros, un 14% de campesinos, un
17% de empregados e un 24%
de intelectuais e técnicos, e de
entre os cales o 69% son homes e o 31 % mulleres.
As fa(fultades dos Deputados
concrétanse no control efectivo
de todos os órgaos do Estado:
eles elexen mediante votación
o Consello de Estado {que representa ao Parlamento entre
sesión e sesión), ·a Consello de ,
Ministros, o Presidente do Estado, Ü'-Presidente e Xuices do
Tribunal Supremo, o Adbogado Xeral do Estado e o Consello de Defensa, que son ademais permanentemente r~s- pon_sáb~_is perante a máxir.ria-~
mst1tuc1on.
\
Polo tanto non é en absolutodemag.óxico afirmar -e con
-máis razón se ternos en canta
as cifras dos resultados económicos e sociais- que a RDA.é
un estado socialista onde a Democrácia Popular é unha realidade, ainda aceitando os sen
dúbida abundantes lastres que
· se -arrastran e dos que se ten
perfeita consciéncia, pero dos
que non irnos talar hoxe, ·porque aparte de que outro.s se
encarregan sobradamente de
facelo multiplicándoos polo infinito, toda compáración coa
socied 1ade "occidental", de clase e agre~iva, resultaría anacrónica. Non é tempo de morbos.
- A História vai para_adiante

Non· hai -perigo _ ~ara
()S turistas ilo L.este de Europa
qu~ non existe peri"go para os
O acid~nte de Chernóbil está a
potenciais vi·sitantes. .Pregan
· afectar considerabelmente ao
tamén que se chame ao Consetu~ismo dalguns paí,~es sociallo de Seguridade Nuclear para
listas con gran poter:lcial neste
sector. Ocorre isto por máis . comprobaren as informacións:·
Pero todo parece · indicar que
que hengunha _información fio acidente de Chernóbil {recorxese ref-erénoia a que viaxar _a
demos que na primeira sema. estes países fose perigoso. Ainna as informacións ocidentais
. da asi prodúcense moitas anuinsistían en que habia máis de
lacións nas axénc_
i as de vlaxes.
2.000 mortos, agora recoñecen .
Países como Hungria están . que ao sumo hai nove, frente
aos sete que declara a URSS)
comunicando detalladamente
está senda utilizado para lanzar
aos Estados europeus interesaun·ha guerra económica, por
dos e aos organismos internameio da suspensión de imporcionais os valores rexistados
tacións e da disminución do tudiariamente desde o 1 de Maio
rismo.
de 1986, para que verifiquen
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Convocadas ROia Asamblea de Qarados,
Coordenadora de EmRiesas en · crise .e 1NTG

O·31 ·de Maio, xornada de .lolta
polo posto; d~ traballo ·
·

Exito reivindicativo dos traballadores

As contas dos Obreiros de
Tel.an·osa quedarán

-desbloqu~adas

As contas bancárias dos traballador~s de Telariosa ·quedarán
O 31 - de Maio terá 'lugar en
Considera o Secretário Xeral
o lnstitucionais (Traspaso ·á
desbloqueadas proximamente.
Compostela o acto final das
da INTG que ."esta política é di- . Xunta do INEM, plenas compeCon esta arde saiu unha carta
xornadas de lóita contra o. paró
tada pota moda capitalista do
téncias en matéria laboral· e
desde Madrid para a Delegacunha manifestación que conMercado Com1::1n e a OTAN",
económica, etc.).
ción de Facenda de Pontevedra
cluirá na Praza do Obradoiro. . formando parte del9 as · "priva- .
o martes día 20 de Maio. Nesta
Q Financeiras (inversión en
Os convo.cantes, .INTG, Asarntizacións que está a facer o
misiva com'unícanlles tamén
Galiza dos recursos de Caixas
-blea de Parados e CoordenadoPSOE", do que as ZUR son un
que. lle remitan os expedentes
que
operen
no
noso
.e
Bancos
ra de empresas en crise, entre- · mero .. cartel propag,a ndístico
para os estudar.
território, criación dun Banco
vistaranse co Presidente da
que non tivo, nen ten, nengun
Esta medida, ainda que non
públiCo ·galega)'.
· Xunta ao que farán entrega do
outro valor". Pensa que, p-ara
é a que reclamaban qs afectao Dive·r sificación da produ- dos (esixian a anulación total),
Plan Galega ·de Emprego e da
lograr isto, "están a aumentar
ción de matérias primas.
Táboa Reivindicativa da Asam- · a represión entre os traballadoé considerada por Simón Sánblea de Parados. Ao mesmo
res, sobranceiramente entre os
o Industrialización {transfor- . chez, representante dos antitempo reclamaran.lle ao Presimáis combativos; aí están semación das no'sas matérias prigos ·traballadores de Regajo,
dente do Executivo Galega sonón os 30 sindicalistas da INTG
mas, produción de maquinária
como !'altamente positiva, porlucións íme<;iiatas para as em_
expedientados nas · taigas xe-· para o sector primário, secun.que supón o desbloqueo das
presas en crise tales como· Mirais de 1984, así como a repredário é terciário, etc.).
cantas que era o primeiro paso
nas de Penouta, Coparex, Vara-.
sión nas empresas entre a indi- - o Ampliación dos servícios
da nasa reivindicación", afirdeiros Chas, Astan.o, Asean,
feréricia das institucións:'.
mando tamén que "esta medi(transporte, sanidade, ócio,
Telanosa ...
Frente a ·esta situación, a
da foi conseguida a pulso gráetc;)
_o Secretário Xeral da IN'T:G,
JNTG propón como alternativa .
cias ás movilizacións dos trabao Potenciación de redes co·· Xan .Carballo, afirma q'ue neso Plan Galego de Emp'rego.
lladores".
mercialización da ñosa produtes momentos a loita por un
TrabaJladores que anúncian
ción
tanto
en
Galiza
como
no
"'
posto de traballo digno é máis
a suspensión das accións reiO
PLAN
GALEGO
DE
EMextra
nxei
ro..
importante que nunca pois "o .
vindicativas que ian levar a
.
O sector ·públi_co ten que ser
paro segue a aumentar en Gali- . PREGO
cabo, ao tempo que manifestan
o dinamizador deste despegue
za, pasando xa dos 175 mil denon estar dispostos a permitir
Trátase
dun
Plan
para
o
deseñeconómico,
e
non
só
por
rasempre.g ados segundo cifras
"que lago de pasar as eleicións
volvimento.
económico
de
Galjzóns ide'olóxicas ou políticas.,
oficiais, a'inda que se contamos
volten ás andadas. Non deixaza
'que
por
énfase
na
criac!ón
senón porque o sectór galego
o paro· encoberto superamos
remos que xoguen conosco. Se
de emprego asalariado e na iné incpaz de facer as inversións
as 200 mil persoas sen -empreo fan, que se ateñan ás consedustrialización
·
cun
critério
raque
os
sectores
ponteiros
esigo".
..
cuéncias".
cional. A -diversificación da proxen: Potenciar ao cooperativisPara Xan Carballo está deAsí e todo, o sentir maioritádudón
de
matérias·
primas,
a
mo naqueles sectores con moimostrado tamén que "as Sorio
dos traballadores consulta-·
ampliación dos servícios e
ta ·man de obra e baixa inverciedadés Anónimas laborais
dos por esta redacción é que o
unha
disJribución
espacial
sión
(agro,
pesca,
m-adeira,
peson ·un auténtico fracaso, po"PSOE vai deixar dormir isto
acorde co espallamento da poquen.o comércio, transporte de
denqo pór como exemplo claro
no Ministério".
voación
de
Galiza
son
outros
estrada, confección, etc.) A dar
Telanosa". Denúncia tamén a
En torno a este conflito prodos asp·ectos que toca o Plan.
crétos a aqueles empr.esários
· "teima reconversora do PSOE,
ducíronse tamén nos últimos
Este
contempla
medidas
a
pequen.os
e
medianos
que
·q ue coa sua política, apoiada
dias múltiples tensións no seo
curto e médio préizo:
críen traballo e invistan en secpala Xunta, está a desfacer a
do partido no goberno estatal,
de alto risco ou-de tecnoeconomía
galeg·a ",
citando
pois mentres de Pontevedra e
o Proteción aos traballado- tores
loxi'as avanzadas ou, en fin, a
como un- novo atentado o "inReaondela, tanto Alcalde G,omo
res en paro.
todo~ aqueles que rnvistan e
tento de despedir a 2.170 obreiGobernador reclamaban que
o Laborais (redución de xor- crien emprego.
ros de Ba~án, cuxo primeiro
se
cumprisen as promesas que
nada, economatos, eliminación
paso foi o cerre patronal que
eles foran autorizados a facer,
A.E.
total de horas extras).
hai uns· di as".
·.

desde Madrid non había vontade de solucionar o problema .
Así, nun momento dado che"
gouse a anunciar a dimisión do
Gobernador Virxínio Fuentes
lago desmentida, ainda qu~
fontes de crédito afirman que
"o que pasou é que non fui
aceitada".
Logo o máximo mandatário
choqueiro desprazaríase a Madrid para tentar de darlle saída
ao desbloqueo das cantas, en
base, sobretodo, aos perxuícios políticos que ia ter para o
PSOE, ainda que tamén se
apoiou unha carta do Delegado
de Facenda no que se dá canta
dunha série de diferéncias contábeis, especialmente no que
aos intereses dos créditos se refire.
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O PlanGalego de Emprego: unha alternativa
· na~ionalista e movilizadora .para esta etapa ·
MANUEL MERA
,.

O

Gbv.e rno do PSOE e a
Xunta de AP veñen de
.facer grandes campañas propagandísticas sobre a
creación de emprego, ou a
abertura de tal ou cal empresa. Estas campañas - clarament~
demagó~icas,
que
pretenden apresentar como
grandes éxitos a creación de
vários miles de postas de traballo, mentres desaparecen
moitos, moitísimos mais, in·tentan· facer crer á opinión
pública que hai unha preocupación . real destes partidos
polo tema.
Desde Marzo de 1981 até o
mesmo -mes de 1985 desapareceron en Galiza 74.000 pos. tos de tr'aballo asalariado
(dados do INE), ao pasar de
511.000 a 437.000. Esta
unha perda imensa de emprego, feíto que se engade
-ao de termos apenas -un 43%
de povoación asalariada a
respeito da t0tal ocupada (en
Euskadi o 77%, · España o

e

75,7%).

.

A fatta de traballo e as suas
consecuéncias: sub-emprego, paro... son o problema
máis 9rave da nosa nación. ·
Situación que se deteriora

dados de 1983. Sen embargo
día a dia ao ser maior o núo · emprego xerado na sua
mero de pastos que se des'"
transformación é do 8,35%,
truen aó dos que se crian.
15.839 traballadores.
De
. Dun.ha povoación activa de
transformarse na nosa terra
1.200.000 persoas que hai en
esta matéria prima totalmenGallza, 170.000 son parados
te, poderiari xerarse uns
rexistados, outros 400.000
· 35.000 postas de . traballo
· sub-empregados no agro e
máis, directamente. E por suaxudas familiares na indúspbsto, moitos máis de xeito
tria e nos servícios. Ou sexa:
indirecto. O dita a respeito
hai 600.000 persoas sub-emdeste sector é similar ao do
. pregadas ou en paro. Esta é
cobre, zinc, chumbo, granito,
a cifra de postas de traballo
lousa, leite, carne, mica, estaque compre . criar no. noso
ño, wolfram, caolín, serpé_ntipaís para rematar'con esta sina, naces, fungos, etc.
tuación ·de marxinación da
metade da povoación.
b capital privado é, en Galiza, incapaz de criar indúsGal iza é ·rica · en matérias
trias pontas, ou sexa aquelas
primas, enerxia e man de ·
obra. Esta riqueza é aprovei- · .tecnoloxicamente moi avanzadas ou. con capacidade
tada hoxe nunha gran medipara inducir moito emprego,
da por outras nacións. A
xa que non ten suficiente po·nosa . é Linha economía deder económico. A nosá é
penden.te, colonial. Trasforunha burguesía raquítica,
mar. aquí as nasas matérias
praticamente
inexistente.
primas, ·ou sexa criar indús-'
Este papel, a criación de in~
trias, é a única soluoión para
dústrias pontas, pode servir
xerar empregor. Pero tamén
significa poder desenvolver _ de locomotora da nosa transformación económica, ·ten
os servícios, pois que estes
que cumprilo o governo gale:.
están íntimamente unidos a
go através da indústria públiunha· economía máis moderca, non hai outra solución.
na.
Para nós, ademais, é o xeito
lmol) pór algun exempló.
mais idóneo desde unha
Callamos o sector de transperspectiva de clase.
formación da madeira. Pen~
Criar empresa pública en
semos que Galiia produce o
Galiia, planificar a n·osa eco30,7% de madeira do estado,

nomia sen ataduras foráneas, significa ter competéncias. Galiza ten de contar con
plenas competéncias en matéria económica, financieira,
laboral. etc. Esta é unha premisa fundamental para poder desenvolver a nasa economía. Para poder rachar os
imensos intereses políticos e
económicos que están en
contra.
..
Criar emprego · no noso
país, desenvolver a nosa economía, significa rachar coa
nosa dependéncia, co papel
colonial que estamos cumprindo. Estes non son os
plans que o imperialismo ten
para Galiza; os acordes de
entrada no Mercado Comun,
onde os produtos galegas foron sacrificados (ou sexa, os
galegos fumos ainda máis
sacrificados), son un exemplo palp.ábel disto. Por esta
razón a loita pola criación de
emp.rego é unha tarefa cun
profundo · contido nacionalista. E ademais é unha tar'efa
. na que só os sectores socialmente máis explotados de
Galiza ·están interesados.
Criar emprego en Galiza,
gañar plenas competéncias
en matéria económica, laboral, etc. · é só posíbel movilizando. Os si·ndicatos, partí-

l
En
ter

m(

dos e diversas organizacións
nacionalistas sabemos que
isto é posíbel, contamos cunha sabrosa experiéncia de
moitos anos de loita, fumos
capaces de conseguir no ano
84 tres taigas xerais que paralizaron a nosa nación e
chamaron a atención en todo
o estado.
Unha loita desta dimensión, unha loita na que através da movilización podemos irlle arrancando á Xunta
e ao Governo español a criación de emprego, na que paralelamente ten que se ir fortalecendo o nacionalismo,
non é unha loita dun ano,
pero si, é unha .l oita con f~tu 
ro, é unha loita nacionalista
e é unha taita movilizadora.
Forzar ao governo a criar emprego, limitar a acción dos
grandes monopólios, conseguir competéncias d~ ~ontr~I
da nasa economía, so e pos1bel se conseguimos aglutinar
a grandes sectores socjais do ·
naso país detrás deste ~b
xectivo. ·Trátase dunha lo~ta
que non permite . sectarismos, que abriga a ter tac~o,
na que se irán clarificando'.~
.tereses e posturas na mov1l1zación.
mais importante

o

(pasa á p~xina 23)

.

Nº 293 / 22 DE MAIO / 1986

ca1
ou

só

ce1
se1

Xa
do
de

Ac

ªº

do
pó

na

C01

ou

Lu

qu
Car
ha
do
. Pin
ofe

"Pe

xa

1

ra.
ale<
ca ¡

H
tre
cos
las
ent1
Pre
de
bre,

FA LAR

e
ALFONSO SAS'TRE

nta1a.
::he, do
1tes,
que
que
foi
ário

Maaída
, en
·xuíra o
se

ado
Jnta
::onque
; se
A.E.

ué difici l é talar! Qué
mal se fala l Qué pouco
vocabulário se emprega ! Cántos tics se usan! En
ca ntas muletillas nos apoiamos! Cánta frase feíta, mal
feíta ás máis das veces, nos
nasos pasadeiros discursos
coti áns, nos nasos torpes diálogos, feítos, de elips~s,_ descu idos , mas metonimias e
non sei cantas labercadas
preguizosas! Asi salen pronunciarse certas persoas doctas, algunha que outra vez:
Onde · van, pois, os costumes ... lingüísticos? Tamén hai
que dicer que sempre se pronunciaron tamaños laidos ou
moi parecidas críticas á degradación da tala. (No século
XVII, cántas bulras se ollan
nalg uns autores sobre o léxico que empregan outros, por
exem plo sobre os italianismos que atentaban contra da
pureza castiza da tala e da escrita castellanas; e así sempre, ou case sempre desde a
gramática, a ortodóxia, a Académia ). Pero sí que semella
que nestes anos os riscos que
ameazan átala humana teñen
unhas características moi particula res, aparte do que xa sabemos sobre a vida azarosa,
desde sempre, que levan as
línguas próprias das nacións
" minorizadas", como se está
definin do xa este tipo de realidades como Galiza, Euskadi,
Catalun ya.
O tem a deste artigo vai por
un ca m iño diferente ao das
falas nacionais ameazadas e
aos seus próprios problemas,
ainda que delas tamén se podan fa cer exclamacións como
esas coas que comezamos
este artigo : Qué dificil é talar!
Qué m al se fala! Qué pouco

1.-(Resposta
verborreica,
parloteo). Bon; en fin, considerando a situación real na
que se nos impón a riecesída. de de optar por unha das ppsibilida.des que se qfe.recen
no abano das opcións que no
nasos tempo aparécen como
as únicas que cantan entre as
realizábeis a curto, a médio
ou a longo prazo, non ha·i dúbida de que . a opción capitalista, se bén parece· garantir
certas libertades formais que
son de todo ponto apetecíbeis
a nivel humano, oferece aspectos altamente rexeitábeis
no senso de que perpetúa a
explotación do home polo
home;
achámonos,
pois,
diante de realidades concretas, capitalismo avanzado e
socialismo real, lonxano este
~ da .utopiá que movilizou as
~ loitas que, en definitiva, crisC/) talizaron nuri modelo que non
rn é aceitábel como desideratum
da felicidade humana nen,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ademáis, parece en vías de
autotransformación dacordo
co legado daquela utopía movilizadora, e .... (etc).
se tala!, etcétera. Non; o que
maneiras dise o que pasa can2.- (Resposta - funcional)
agora desexo comentar podedo, na fa la, non pasa nada:
"Negativo". Ou: "positivo".
ria ilustrarse moi ben co fenónada de nada, porque nada se
Nen o un nen o outro!, exmeno, que xa se ven produdi, senón que se cobre o siclama uñ ante aquela e esta
cindo desde hai alguns anos,
. léncio cunha apariéncia de
resposta. Entón, qué?. Pois,
de que profisionais que trabamensaxes, cunha aparíéncia
sinxelamente, falar! E· que é
llan as suas xornadas diante
de expresión e de comunicatalar? Pois, sinxelamente, tada pantalla dun ordenador
ción. Agora ben: qué será
lar é dicer causas por médio
habituanse de tal maneira a
piar, a baballada do puro parde verbas: un equilibrio entre
isa linguaxe estricta e funcioloteo ou o horror da estricta
as verbas e as cousas enúnnal que, pala noite, cando se
comunicación de mensaxes
ciase nesta _simples definí- ·
atopan na sua casa, as confuncionalmente importantes?
ción. Porén, pode pensarse
versas familiares parécenlle
que talar: poT talar é, precisa- _
simples garrulada e parloteo:
ou facer un ha caricatumente, o talar por· antonomáretórica vácua e sen senso. E
ra das duas formas de
sia ... Non é tal a nosa opinión,
é verdade que se fala moi
talar, e seguramente fipois tratamos de· situarmos
mal, ou pouco, ou demasiacará claro que nengunha é-es- lonxe non !?Ó do talar por talar
do, e a tumbelos contra a lóxi- . tupenda.
Pergúntanme se
senón incluso de se ir palas
ca, na nosa vida cotián. Cánto
considero que o socialismo
silveiras, ainda que a completalar por talar! Cánto falar sen
real é unha alternativa aceitáxidade dó real nos convide
dicer! Falar do tempo! Falar
bel ao sistema capitalista. E
continuamente a iso. A figura
·por non calar! Destas e outras
eu podo dicer:

e

V

do rizoma é unha tentativa de
bqa solución, por parte de Deleuze a Guattari; a este complicado problema da exploración da ·realidade en termos
lingüísticos. Porén, eu ·propoño a vía de "ir ao grao", en
cantq eixo do noso discurso
-un eixo que non ten porque
ter unha forma lineal-, como
o xeito máis apropriado para
verse coas solé'rcias da natureza e as trécolas da socieda·
de.
Mensaxes estrictas e funcionais ou garrulada que .agacha a mensaxe no caso de
que a haxa: ou o golpean a
un cun "negaivo" cortante,
cando se desexaria escoitar
que non, porque esto · e o outro ... ou hai que percurar a
mensaxe como _agulla no palleiro dun verbalismo sen fondo. Na escrita, como hai tempo dixen, parece un condena:do a elexer entre o alambicamento e a simplificación.
Agora remato de voltar de
Bós Aires. Qué deliciosos cafés! Casas de conversa charriábanlle en Madrid a fihs do
século XVIII; asi denomínaas
Jovellanos na sua famosa
Memoria sobre os espectácu. los públicos en España. Casas
de conversa! Nelas fálase!
Vin que a xente conversa placenteiramente naqueles cafés
de Bós Aires. Quizais, arredor
desas mesas acolledoras, fálase moito por talar; quizais
tatnén se tala de negócios;
pero ollando a estos conversadores plácidos, arredor das
suas tazas de café, un pensa
que aH síntese o gasto de talar para dicer as cousas da
vida. Verbas e cousas! Falar!
Deliciosos cafés -unha espécie que coiclábamos perdida-, estos de Bós Aires!.

Palas

Unha feira éon cornos e .rabo
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En Palas habia, en
tempos, duas feiras no
mes. Unha, de menos
categori a, os 7 de mes e
outra os 19. No presente
só se fai a dos 19. Por
certo non moi ben
servida . Como aponta
Xaime Barreiro, concellal
do BNG, "non está
debida mente organizada.
Ao proi bírselle a entrada
aos ve ndedores na Praza
do Concello, teñen que
pór as súas mercancías
nas aceras, entre os
coches mal aparcados,
ou na p~ópria travesia
Lugo-Santiago, co perigo
que isto supón".

Unha das várias manifestacións por medio das que os veciño~ reclamaron a
ubicación axeitada do campo da feira

metros do actual campo da fei- Contado, Palas, a dicer da opora.
sición, segue a sofrer a xestión
O que pasa é que, abaixo, hai
municipal máis irresponsábel
unha parrillada e un obradoiro
da sua história, apesar de ter
propriedade dun concellal ao
dous alcaldes en activo (o de
Cando comezara a talarse dun- que o ex-alcalde Pensado élle _ antes e máis .o de agora), un
ha nova feira había a proposta
padriño dun tillo.
· parlamentário en Santiago, un
d~ Ca mpo do Polvorín (hoxe
deputado provincial, un secreA Pensado, hoxe deputado tario de AP e outros cargos
Pinar .de Carré) e outro, que
autonómico, botárano vestido máis".
~ferec1an de balde, chamado
á piscina un grupo de mozas
Pena maseira". Moitos tiñan
O alcalde actual, preocúpase
xa claro. o sítio ideal para a fei- de Palas. lso explica que, can- máis de asfaltar as esterqueiras
do Fraga visitara, "eleitoral- dos · seus amigos ou mandar
ra. Por 1so culpan ao primeiro
alcalde, J.M. Pacín, da polémi- · mente", a vil a houbese viciños pedra para camiños q~e van ás
ca actual. ·
que, tras da comitiva, taran
hartas dos seus aliados, menfuncionando cúnhas máquinas tres outras parróquias, seguían
Hoxe, as posicións están ende sulfatar e ·con letreiros, nos incomunicadas ou hai débedas
tre a oficial que apoia, a toda
¡asta; o lugar de Outoniño (Pa- que se lia: ·"con baño de pisci- impagadas\ a industriais-da-v.üa.
na I e máquina de sulfatar /
as de Abaixo) a 500 metros da
esta peste de caciques I háse Aborrindo a xen.t e,
entr~da Lugo-Santiago, e a que
acabar"
prefiren unha grande maioría
ao mellar ceden
de comerciantes da vila e labregas, no Pinar de Carré a 160 Radiografía do Concello
Recordamos alguns dos pasos
'

/

-

dados do Mercado.
máis comunicarllo á Corporac1on, oeste Contencioso. Polo
En Novembro do 84 houbera
médio disto, Pensado, vai coa
un Pleno. Moito público. O afcuarta ameaza .de querella con. calde pedira prórroga de tres
tra dos opositores en ano e
meses. A oposición alegara urxéncia. pensando contestara
médio de lexislatura.
Estamos en Abril deste ano e
que "o importante era facer o
mercado". "O povo somos nós
o concellal do BNG, os do
e quen vai decidiré a Corpora- -· PSOE e tamén dous de· AP, solicitan un Pleno extraordinário.
ción".
Quería saber se se pagaran os
Xaneiro do 85. Xunta, convoterrenos do Outoniño: E; caso
cada por Pensado, con indusde estalo, con cargo a que pretriais da vila. Escritos, con 700
suposto. O próprio presidente
firmas de veciños de Palas, peda Comisión de Facenda. (do
dindo a feira no Pinar de Carré.
grnpo de AP) non sabia se perEscrito, posterior, con firmas
to dos 10 millóns de pesetas
de 1000 viciños das parróquias
(valor dos terrenos) estaban no
pedindo o mesmo.
activo ou no pasivo. Nos libros
non constaba.
Empezan os recelos de viciños da oposición. Nun Pleno,
Co_nsumando feitos
a comezos do 85, asiste un notário por - manda.to viciñal.
"Non tiñan garantia de honestiNo pasado mes de Abril admidade por parte do alcalde".
tíranse ofertas de 4 empresas.
Maio .d o 85. O primeiro tenente
"Empresa de Transformaciode Alcalde, tala de que, nese
nes Agrarias, S.A.", "Construcano, se construiría unha nave - ciones O~VISA <', "Roobaña" e
de 2 mil metros cadrados no :. ''Coherpu, S.A.".
lug_ar de Outoniño. A oposición
O 15 de Maio, abríronse as
plicas . e adxu.dicáronselle as
segue a presionar para evitar a
confusión e o enfrentamento.
obras da 2ª fase a "Roobaña".
Esta empresa, ao parecer, apaña moitos choios da DeputaRecurso na Audiéncia
ción. Agora, segundo se nos informou, correspondería c9nvoCon data 15 - Maio - 85 a Aucar un Pleno. Igual se fai nesta
diéncia da Coruña, admite a
semana que tarda tres meses.
trámite un contencioso, interA primeira fase das obras taposto por Anxel Castro, co!"ltra
souse en 42. 700.000 pesetas e
acordes do concello feítos o 1
o total do Mercado en 140 mie máis o 27 de Marzo do 85. A
llóns.
Alcaldía ta-rdou moitísimo (18_
FRANCISCO ARRIZADO
6-8~) en darse por inteirada e

e
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Na madrugada do nove de Maio perdíamos outro bastión da nosa
cultura: na cidade de Lugo morria Anxel Fole. Os cantos para ser
contados á lus do candil, recollidos con precisión e perfeción por .
·
Fole, iluminaron un bon anaco <1a .
-,
.
nosa cultura maltreita. O engado da montaña, a pureza das xentes do fncio, a noite, o vento, urihá
filosofia da vida auténtica e eterna permane~erán na mente dos
que tivemos e terán no futüro o pracer de ler as páxjnas tan
simples como mestras do autor de Terra Brava, A lus do candil,.

Pauto do demo, ...
Contos aos que pa~a ·a apenq acercarse para coñecer mellar a
autenticidade de nos mesmos, 9 noso pouso xenuino e xenial tan
necesário nos tempos que corren. A continuaCión pub.licamos unha
- e~trevista realiz~da po~ .Margarita ·Ledo a Anxel, Fole, aparecida no
numero 61 de A NOSA 1ERRA, correspondente a segunda semana
de Maio de ha:i exactamente se~ anos. Acompáñase tamén un
poema de .Uxio Novoneyra publicado en "Os Eidos" e dedicado ao
escritor recén finado.

-

Tamén
nos deixou
Fole
Fala do caciquismo antergo, arelando poder rnáis que
diñeiro, ao que ·lle dedicou un que outro ·poemiña
: coxuntural, "os partidos liberal e conservador desplegaban
un estado maior de caciques impresiom~nate", e do de
agora "dispar, coetáneo das multinacion·ais, ·económico",
- de que Galicia hai tempo que é feminista; que se
"Cobre.ira" non ven de cobr~ senón de Hcuplarios", parella,
"que daí ven a copla, de versos pareados', ou que A
Golada tén de ser Agolada porque é Aqualata. Pode ·contar
como saiu Mourullo cara América palas filas de fu9a da
masonería portug.uesa ~.imultaneándoo c9n definic1óns
variopintas sobre cultura e civilizacións. E o gran contador
da nasa literatura, respetoso co pobo e sentimentalmente
galeguista. "non é que que non me gaste a política, pero ... "
Eu són un aristócrata. Meu pai
chamábase Reinaldo Fole Quiroga, miña abuela Jacoba Quiroga Sangro, miña bisabuela
Sangro Taboada, meu bisabu.elo Juan Quiroga de Temes...
Son apelidos aristócratas por
parte de pai. Eran propietarios
por exemplo da torre de Arcos
en Chantada, da de Osili en Burallá... meu bisabuelo, -que
.era un personaxe rrioi curioso,
diputado ás Constituintes por
Lugo no 69 e está retratado 'en
Baiona cando está fuxido por- ·
que era do grupo de Topete e
Prim-, tiña un pazo no Carballiño, outro na Peroxa, outro en
Padrón, a Casa de Otero en
Quiroga, unha das poucas que
quedan na miña familia.:. Tópome ben coa xente de Quiroga, é moi respetosa, cpmo din
eles; esa paisaxe c.on fondura
como a de alí que empurra á
melancolía. A suprema categoría estética pra min é a paisaxe.
Sí señor. Atraíame moito o popular porque sin o pueblo non ·
· é nada (o outro día decía o presidente de Panamá que os pueblos son todos simpáticos, ¿era
simpático o pueblo alemán
cando seguía a Hitler en apretadas filas? bu cando en manifestación se berraba: "¡uno,
dos y tres Toledo nuestro es!",
non tiña nada de grato, era un
populacho despreciable). Boe. no, eu describo ao pobo galega .
sinxelamente, tal como me topei dentro del, falo do pobo
campesiño, que tén mu ita tradición literaria. De vez en cando, aparecen uns· tipos estupendas, o tipo reflexivo que
medita muito · as causas; acórdome dun vello que me decía
que a millor palabra está por
decir. ¡Un compendio de .sabiduría lab·r ega !, parecía un Patricio, era o único da aldea · que
prestaba diñeiro a réditos sin
documentos, por palabra, e
despois perdonaba os réditos ...
fago Literatu-ra de documento e
sempre me basei na realidade.

O galeguismochama aos millores
O galeguismo

lévoo · dende
neno, creo que oíndo cantar ao
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.Orfeón Gallego e á Banda Municipal tocar, por exémplo, Negra Sombra
os pasodobles
de Xesús Rodríguez; a poesía
w
--'
de Rosalía, despois a de Pondal
o
u..
que 'nos gustaba moito aos ga--'
w
legos que estábamos en CasteX
la, e a de Cabanillas. 'Sentinme
z
<(
duas ve.ces ·galega fóra de Galicia. En Santiago xa se respira- · barcos de vela -fadao o pior
que podía porque era tubercuba : galeguismo por. todas parloso crónico- e · a sua poesía
tes e ·en min foi un ha cousa
moi natural, indefinido, siri mo - tén interés, o ultraísmo, o imaformular esplícitamente, pero . xinismo. Pero o do idioma está
ben, eu non creo como Alonso
quería ser galegq cabal. Son
Montero que esteña en trance
máis ben un .galeguista intelecde des¡:iparición; sufriu un emtual, culturalista e minoritario.
. A posición nasa, dos ~aleguis- . purrón tremendo, inda que pertas puros é moi rara, compro- · cfou calidade, ás veces parece
un fardo, un bilinguo, que lle
metida e confusa porque, mire
chamo eu, deturpado polo casvostede, en .gran parte resultou
telán, furiosamente conf1,.1so e
un tremendo fracaso xa que
babélico, sí, da torre de Babel.
inda non estaba maduro e veu
aquel aluvión de causas políti- _ Pero eso non tén que ver e recuperouse a vixencia. A descas e ¡claro!. O galeguismo é
composición do galega aplaunha tradición que .polo xeral
zouse, penso eu, polo menos
chama aos millo'res e esa é a
·_ gran vicloria. O meu discurso ._ por un século. No tempo da
República, e con diputados gaprá Academia tituleino así:
leguistas, éramos moi poucos
"Castelao e a tradición galeos que o talábamos. Despois
guista". A Cast~lao, calqueira
chiste del era monumental, tra- . da fundación da Galaxia xa tomos máis, (recórdome que no
teino, contaba chistes moi
ano 45, o día de Galicia, tivebon~, como o do irmao de Vicmos unha reunión en Coruxo,
toriano Garcfa Mártí11 que era
na casa efe Del Riego, e acordamédico en Rianxo, Pepe. Tiña
mos facer unha revista e unha
unha ama de ch.aves que se
editorial en canto se poidera),
chamaba dona Ramon&, e canfalabámolo nas casas de García
do lle veu a de morrer, todas
Sabell, de Dieste, de Somoza,
as beatas, así con mu ita curioo director de Conxo ... Eu era
sidade,
preguntáronlle
¿e
partidario de reconstruir o PG,
cómo morreu don Pepito? e a
ao que pertencín, xa antes da,s ama: pois morreulle como un
santo, cando lle trouxeron os
divinos dixo "esto se jodió" y
ANXEL FOLE SEGÚN MASIDE
entregó su alma a Dios.
OLLOS de c.insa e nebra·
chegados da tebra ! .
A disociación

e

academia/pobo
A Festa das Letras vaise es- ·
quencendo, esquencendo e
queda un bolo na cabeza, pero
bueno, tén significación e coido que foi unha-.iniciativa atinada de Vicente Risco e claro, esa
disociación entre o que celebra
a Academia e o que se fai so- cialmente é lóxica, inda· que
por este ano a Academia elexiu
ben, porqu_é Manuel Antonio é
unha figura moi · interesante. Era moi alto, foi ·mariñeiro en:

Ollar .antigo e novo! Ollar
que pon un manto ó pausar!
Ollar que neva!
Ollar que leva
·e sabe o que se sabe
e canto en nós cabe!
Ollar a~erto que abre
· e tenta o cauto do inralvabre!
Ollar.que pergunta clamea ·di:
Non podo -non
ser nin
se_r así! ..
-·
\

1961

eleccións do 77, pero non me
fixeron caso, porque o ésito tamén de Felipe González foi reconstruir o antigo partido socialista e tivo un ésito fácil, e
penso que agora a fórmula era
volver a empezar sin ter presa ...

O realismo,
a gran literatura
Unha das causas que máis me
satisface e a narración breve, o
canto, que pra min é o canto
contado, e os poemas. Son in capaz de ler unha novela larga,
eso que lin muitas, hastra
aquela de Thomas Mann "La
montaña mágica", que é un latón espantoso, inda que a novela
a gran literatura social
¡qué se vai comparar a Dostoiewski. Nada!; porque o que
non é realismo casi non é
n~da, hasta Freud sacou os nomes de "complexo de Edipo'",
"complexo de Electra" das novelas de Qostoiewski. E o novelista do. subterráneo. Hai un
realismo esterno e máis un realismo interno, como o da alma
do home, que tamén é realismo. A Literatura puramente
fantástica é un fracaso, outra
causa é a imaxinación disciplinada na realidade. Sobre a
nosa- Literatura teño ideas moi
propias. Non son entusiasta
deso que chaman "nova narrativa", paréceme rnimético eso
de coller unha causa de Robbe
Grillet e facer combinacións.
Na lírica t.amén h.ai moito mimetismo, ·aparece con moitos
Nerudas de segunda e terceira
·fila; despois hai os añorantes,
os que están anclados nos tempos de · "Ronsel", naqueles

tempos de Evaristo Co rrea Cal·
derón, había unhas fig uras moi
curiosas na Literatura galega,
¡e non eran tres ou catro! Eu
teño gran pereza en releerme,
é como un gran tem or e casi
nunca me acordo do que escri·
bín. " A lus do Candil " escribino
nunha cociña de ferro, despois
de que se marchaban todos de
cear; aínda non había lu s eléc·
trica naquela casa de Veiguiña,
en Quiroga. A "Terra Brava" ta·
mén a escribín dun empuxón
casi. Nunca volvín relelo. Gús·
tame meditar as cou sas e así
que as teño sáenme, penso un
asunto por aquí, por alá, des·
pois sae algo que me cham a a
atención e despérta me outra
que xa pensara. Nise aspecto
son mui introvertido .

Os toponimos
A batalla do idioma, a batalla
dos topónimos están ben, sí
señor, aquí en Lugo a Plaza de
España é a plaza Maio r e debe
prevalecer o nome tradici onal.
Batitales, a que hoxe é Dr. Ca~·
tro, que uns din que si "baut1·
zates" porque era de xude~s .e
eso é un disparate. É ben fac1I.
Ten unha síncopa: Bati-me-ta~
les, Batitales ... ou nomes enx_e·
bres coma o de María Castana
ou María Castañeda, que seer·
gueu contra o Bispo porqu~
non querían pagar ... noutro si·
tia calquera a Pepa a Loba , que
non se sabe de onde era ... un
pintor tan notable coma Se.ra·
fín Avendaño, do que f1xo
Seoane unha monografía ... va·
lores hai muitos, si señor .. .
11

Romanza sentimental "

Ben, eu escribín unha obra ~e
teatro que se ·chama "Pauto 9
demo" que foi pensa da pr~
cin~ porqüe tén · moit~s per~fa
naxes e claro, leida ten rno 1
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Universidade
gracia polos chistes e tí;ll, pero
como teatrc;> é un fracaso porque tén m_u1tc:>s. personaxes pra
un teatro mc1p1ei:ite; p~ro gustábame eso do eme, tena duas
películas de dous cantos, "O
Documento;' e "O C~daleitc(,
Estudantes, persoal de Admianque inda non lc:>gre1 .ver nin~
nistración e Servíci'os e o secgunha, pero ~ eme galega e
tor máis progresista do profeinda de infancia. Estou a pensorado non foron capaces de
sar nun . cine verdadeiro, por
torcer a liña pouco dialogante
exemplo unha película dun
da maioria do claustro univeraxudante de Sergei ~isenstein
sitário e a sua proposta de qu~
á que éste lle deu o y1sto b?n e
a Mesa provisória tivese unha
dirixiu en grandes lineas, Rorepresentación paritária dos
manza sentimental". Eu dixen
distintos estamentos foi derro"este é o gran camiño do
tada por 218 votos contra 121,
cine". Era un ha película puraco matiz ·de que, segundo se
mente lírica -non podía coallar en Rúsia aquel cine porque . denunciou, o reconto pudo estar equivocado de maneira que
non tiña nad., a de propagan~aserian 188 en lugar de 218 os
, que non ,ten asunto, mo1 cuvotos dos gañadores, o que de
riosa a pellcula esa, empeza en
todos modos non alterabá o
outono. Está chovendo, chove,
sentido final da votación.
chove nun parque moi bonito,
A Mesa quedou formada así
está chovendo, e chover e máis
por 7 profesores (cinco titula:chover, e 'están dous, tres mires e dous Pnns), 3 estudantes ·
nutos chove que chove -un
e 1 Pas. O sector nacionalista
bárbaro berrou dende general:
propuña que fosen 3 profeso¡estamos de auga hastra .os collós!- sigue chovendo, chovendo e a~arece unha estancia
dunha casa rusa moi luxosa,
desas casas zaristas, cun venta nal grandísir:no que ~á sobre. o
campo, o no ¿verda? Bueno,
entón aparece un piano de
cola, un piano Pleyel e un galgo que atravesa a habitación ...
raas ... todo en silencio. Ven
unha rapaza vestida de blanco
e ponse a tocar o piano : unha
romanza sentimental. Era unha
música de Arkanjevski. A canción era mui bonita, e está así.
Pois ben, logo vén o inverno e
no inverno sácalle o cameraman un partido bárbaro á visión do lume nunha chimenea
de marbre, a cámara acércase
a unhas língoas de fuego ...
brrrbrrrbrrr ... palpita o lume. A
señora aquela canta unha canción máis triste, e o galgo, un
galgo preguizoso, pon as maos
enriba do piano e quédase mirando. Neva e volve a nevar. E
chega a primavera e na primavera sae a estatua do "beso"
de Rodín e reventan frores ·nas
arbres frutales: unha, outra,
outra máis. Entón anímase a
rapaza, sorri e toca no piano
unha canción máis alegre. Eso
:~
é a película, non é máis que.
.·~Jfü
eso, e dixen: vaia, que gran camiño ten iste cine. Pero non
prosperou, senón ese cine da
puñeta, dos ovnis, ese sacacartos.

Estudantes e· P.A.S..
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¿A galeguización da socieda-

MARGARITA LEDO ANDION

Ante o resultado e a posición
.do grupo marioritário do profesorado produciuse o abandono
do local por parte dos estudantes e do pec_soal de Administra-

Planifique ofuturo vivindo.o presente
coa seguridade da Caixa. Todo son ventaxas

Os galegos, galegos
e os oportunistas
de7 si, é o símbolo do tempo e
o gran veículo da galeguidade
eu cre9 que é o idioma e a música. E aquí, en confianza, aos
comunistas ao primeiro o galeguismo importáballes pouco, e
o idioma empezaron a utilízalo
cando viran que se impoñia,
buen o, había outro comunista ·
que era galega e ese non, non
foi oportunista. O oportunismo
de hoxe, mesmo na dereita, é
un bon síntoma porque quere
decir que o galega se impón,
porque dentro de Galicia é
unha causa nacional. Eso é o
que digo eu ¿non? estarei trabucadq pero coido que é así,
non teñen máis remedio que
aceptalo, nacionalizouse. Si señor, a fala, como decía Caste- ·
lao, o millar tesauro. E outra cou~a que ten o galega é. o humorismo, Castelao, Julio Camba que era un gran. humorista
9,a lego. anque escribía encastelan. Este ten unha anécdota estupenda. Escribía no Sol. Esta~ª no café "Español" en Santiago, aló polo 17, decían· que
era moi. folgazán: "Julio, hombre por Dios; escribe ese artículo para "El Sol" ... Ehtón bostezaba · alí no diván e decía:
"Mira, chico, es que hay años
. en que uno no está para nada".

res, 3 estudantes e 3 PAS, máis
a preséncia do reitor e o secretário os que compuxesen .a
Mesa. ·

participación e·xistente.
Con esta actuacjón o equipo
ligado ao PSOE que encabeza
Carlos Pajares continuaJ en certa medida, a liña de actuación
i.ntransixente dos grupos conservadores que anteriormente
' rexiron a universidade; se ben
na sesión constituinte as suasdeclaracións formais foron de
diálogo. Corrobora esta análise
o feito de que a direita clásica
non apresente candidaturas e
que moitos dos seus antigos
dón e Servício's, que aqemais
membros se sintan representarenunciaron a apresentar candidaturas aos pos~os que lles · dos polo actual equipo reitoral.
~ o caso por exemplo de Rojo,
correspondían na· Mesa, ainda
actual vicerreitor de ordenaque si seguirán asistinqo ás seción académica, .q uen xa se
sións do claustro. Para os natiña apresentado para o mescionalistas, as· actuais porcenmo pasto formando parte da
taxes de representación supocandidatura conservadora.
ñen un corporativismo inxusto
M.V.
que seria a causa da falta de
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A Caixa ofrécelle o seu plan. O PLAN DE AFORRO E
PENSION . Un PLAN pensado para que vostede, que
xa ten asegurado o presente, poida asegura-lo seu
fu tu ro.

1

S2

Planificar o futuro vlvlndo o presente
Vostede decide a cantidade mensual de aforro e o
tempo de duranza do PLAN, podendo modificá-lo co
paso de tempo e, si quer, retirá-los cartos aforrados
cós corre_spondintes xuros. Cando vostede queira.

Coa seguridade da Caixa .
.Co PLAN DE AFORRO~ PENSION, a Caixa aseguralie

o

'O

.,

ro

o

sen ningún custe engadido, o capital .en caso de
imprevistos.

Todo scm ventaxas
Ademais de todas estas ventaxas, vostede disfrutará ·
dun beneficio mais: O PLAN DE AFORRO E PENSION ·
lle permitir~ desgraval na súa d.eclaración dO" ,
imposto .da renqa.
··
Pero como· o PLAN e persoal convidámo-lo a que no-lo
expoña chamando o teléfono:

438686

Veña á .Caixa.-a asegura-lo seu futuro

:¡
<(

Plan de aforro
Un bo plan.
e pensióN
Asegurámosllo

Caixa de Aforros Municipal de Vigo
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111 Carreira popular e manifeStación pala Hngua

O poder estigmatiza ·o .noso idioma e trata de de
o usa como se dunha
Hngua extranxeira
inferior e inimiga se
tratase".
·

Vários centos de persoas
asistiron en Compos.t ela
a unha manifestación en
favor da nasa lín_gua convocada pola Mesa
. permanente poi a
Normalización
Lingüística. Unha tarde
na que choveu sen parar
fixo im[>osíbel.a
realización dunha festa á
que estaba previsto que
asistisen numerosos
poetas e músicos, alg.un,
deles do calibre do cantor
portugués José Mário
Branco. Todo foi .
imposíbel e a xente; entre
a· que habia numerosos
nerios., non tivo máis
·
remédio que retirarse cos
actos previstos a médio
·celebrar.
Na manifestación
convocada sob o lema de
"Basta ·de farsas:
Normalización Xa! !,
coreáronse consignas ·
tales como '" En Gal iza, en
galego" "Galeguización
da aC:lministrac1ón";
"Galego na prensa xa!"
etc.
·

~/

'

Na imaxe de enriba pode observarse_,,un grapo de manifestantes á entrada
• da Praza das Praterias compostelán. A dereita, momento no que o presidente da AELG, Avilés de Taramancos, dá leitura ao comunicado da Mesa.

respeito deste _último
Representantes da
aspecto denunciouse o
Mesa criticaron aos
feito de que "nen
,
sectores oficiais que
sequera a perrnisividade
''utilizan o galego como ·
era xeral, pois seguian a
pantalla que oculta a sua
darse d~cote situacións
pasividade ante-a
de represión como a que
situación de inferioridade
estaban a padecer vános
do noso idioma",
estudantes de Vigo
indicando tamén que "a
nestes mesmos dias, ou
normalización só se
as ofensas ao naso
conseguirá cunha
· idioma por-parte do
·
·· promoción intensa e
ralcalde de A Coruña, _
clara · do naso idioma e ·
amén da intransixéncia e
non unicamente coa sua
violéncia ofiGial cara ás
permisividade". A

Os Palácios de Xustícia de
tocante ao Liso das suas líntodo o país foron cobertos
guas. Só unha .teima antigacon carteis nos qüe figuraba
lega e anti-popular ~ Pode exo · nome do edifício en gale- - plicar esta conduta." Polo cal
go, do cal é unha mostra esta
instan aos xuíces "a tomar as
fotogra_fia realizada en Vigo:
medidas oportunas no ámbiAs accións foron levadas a
to da sua competéncia, para,
. cabo por membros do Blode non impulsar a galegui_za.:
que Nacionalista Galego, .orción da Admintstración de
ganización que deu a coñecer
Xustícia, respeitar, polo meun comunicado no que se denos, un direito elemental que
núncia "1. A, unhas veces
nos corresponde: o de· usar
bruta.1 e outras subtil, repreen todos os ámbitos da/ vida
sión que se exerce, ~e.ral
pública, .oralmente e por. esmente, na meirande parte da
crito, a nosa língua. Direito
Administración -de Xustícia,
aoque non irnos renunciar, e
contra o uso oral ·e, ·de mapolo que estamos dispostos
neira especial, escrito da _ a loitar con todas .as nasas
nosa língua. 2. A ignoráncia
forzas."
e desprécio da meirande parPola sua banda, os Comite da Administración de Xustés Abertos de Faculdade
tícia para co ordenamento
(CAF) da Universidade de ·
xurídico vixente nesta matéSantiago procederon, -tamén
, ria. Atitude sintomáticá e elonestas datas, a descravar a
cuente en quen debia ser máplaca co nome do edifício do
ximo exponente de respeito
Auditório de Santiago que fi.por unha lexislación que, ainguraba en castellano para
da enriba de non obrigar a
ree.mprazala po~ un cartel en
nada administrativa e colecti~alego. A placa foi entregada
vamente na defensa do naso
as autoridades universitárias
idioma, quer descoñecer-se
que a receberon de bon grau
. np que afecta aos direitos inao terripo que escoitaban a
dividuais dos cidadáns.
petición dos estudantes de
Nen os- súbditos extranxeigaleguización efectiva da
ros son tratados deste xeito
Universidade.
nos procesos xudiciais,, n?

Rersoas que utilizan unha ·
normativa diferente da
da Xu nta ":.
Algun dos presentes
fixb· tamén fincapé en
qúe "segue senda igual
de evidenté e sangrante
que hai anos o feito de
que as .instáncias
económicas, sociais e
políticas despracen a
espácios . de clausura e
f?.stigm,ati~en o, idioma do
-s~u proprio pa1s e a quen

Manuel Veiga

Dado non pouco
significativo desta
xornada foi o retroceso
dado por meios de
comunicacións como o
Farq ~e Vigo e La Voz de
Ga/1c1a, que este ano ·
festexaron o dia das
Letras cunha portada en
castellano renunciando á
prática simbólica, xa case
que tradicional, de
utilizaren ese dia a nasa
língua. Esta atitude
parecería querer
reafirmar ainda mais as
constatacións da Mesa
pola Normalización, quen
en dias pasados dera a
coñecer o dado de que
do 7 por cento de galeg a
l)tilizado na prensa diária
durante a transición
pasárase agora a só un 3
por cento. En sentido
semellante, a Mesa
insistiu de novo na
petición aos meios de
comunicación de que
"respeiten a língua dos
comunicados, notas e
entrevistas que se envien
ou se fagan en galega" .
111 Edición da Carreira da
Lingoa
Con menos brillantez da
necesária nalgunhas
zonas e desde logo moita
menos da que cabe
esperar que teña no
futuro, celebrouse nas
distintas comarcas de
Galiza, organizada pola
Federación de
Asociacións Culturais, a
111 Edición da Carreira
Popular en defensa do
noso idioma. Homes,
mulleres e nenas
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fe azalo ·a. ·espácios de clausura
vestíronse de curto, e
fixeron alguns
quilómetros de rua ou de
estrada en defensa .da
normalización da nosa .
língua.
.
A carreira qu_e _tlVera o
seu início en Mo1menta
(Lugo), tribo qo poeta__
Aquilino Iglesia A!vanno,
non pudo ter. U!l fin
brillante e masivo, como

estaba previsto, o 17 de
· Maio en Compostela
cunha Festa da Língua,
pc;>rque t,rnha chúvia, moi
galega por certo, ·
aesbaratou todo o
tin_glado.
En cada comarca
revestiu _unhas
particularidades próprias
que seria moi difícil
enumerar. De todas

maneiras está claro que
para recoller o -caráéter
/ masivo ao que esta
Carreira aspirá ainda
faltan moitas léguas. Por
desgrácia a
normalización do noso
idioma segue sen,do moi
necesária é por sorte a ·
conciéncia dos galegos é
cada v_ez maior.
M.V.
Bernardo Valdez

ExQulsión d_e
dous alunas rio -CEl ·_ de Vigo

Co .galega
atrancado
entre as cellas
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Francisco ·Vázquez pretendeu
homenaxear a Castelao en castelán
Unha chúvia de ovos fixo retirar decantado ás ~fütoridades
O monumento, cuxa inscrición escrita en casO alcalde de A Coruña, Francisco Vazquez, en
nome da corporación municipal levou a cabo o tellano apareceu pintada de azul, tivo ·que ser
abandonado axiña palas autoridades locais ao
P~sado 16 de Maio a inauguración dun busto erix1do en honor de Castelao. As palabras da máxi- receber estas numerosos ovos, tendo que escoima autoridade do concello foron interrumpidas tar tamén frases ridiculizantes por parte dos prepor un grupo de coruñeses .convocados pala . sentes, que imediatamente rodea~º!' o busto,,. e
·
· Mesa C:ultural desta cidade que protestaron cantaron o hino galego en desagravio.
En tono completamente diferente,· Cast~lao
polo fe1to de que a intervención fose realizada
en castellano e, principalmente, pala ousadia de foi homenaxeado tamén estes dias na cidade
que pers~n.alidades caracterizados polo seu ro- portuguesa de Braga, acto que correu a cargo
tundo act1v1smo antigalego pretendesen· "home- do periódico "O Correo do Minho" e da Asocia-.
naxear" ao pat.riota do cal este ano s~ comemo- ~om Luso-Galaica para a comemoración do cenra o centenário do nascimento.
tenário de C.astelao.
M.V.

Todas as-opinións coinciden,
se exceptuamos aos seus-autores, en que a sanción de
expulsión definjtiva do Centro de Ensinanza- Integradas
de- Vigo de dous alunos polosimples feíto de teren coloca- ·
do un cartel reivindicativo en
defensa do galego fóra ·do tablón de anúncios constitue
un ha barbaridade .tan grande
que só deixa camiño a peAsar que as razóns reais son
outras que a dirección oculta.
ldeolóxicas, por exemplo ?.
Concretamente o adminis-'
trador do . centro, memfiro
portanto da dirección, sostén
nun escrito, no que non se fai
partícipe da_decisión do consel lo de dirección, que a sanción é desproporcionada e
anti-regulamentária, perguntándose a continuación o por
que, para lago sinalar que
esa razón ideolóxica oculta
ben poderia ser a da defensa
que os alunos fan do 9alego.
Todo un acto, con -diversas
entregas, que comemora tristemente o Dia das Letras Ga-·
legas.
Bernardo Valdez, membro
de ERGA e Xosé Manuel Carballido, membro das Xuventudes Comunistas (no número anterior dixemos equivocadamente que -tamén per-·
tencia a ERGA), alunos dun
centro no que os seus membros non destacan precisamente _polas ~randes posibi' lidades economicas, encóntranse agora cunha desmesurada, amén de inxusta sanción que lles proibe asistfr ao
comedo·r, á biblioteca e aos
exames habituais nesta épo-.
ca.
·
O mótivo da sanción, como
xa demos a coñece.r no número anterior, é o de colocar
un cartel coa lenda "En Galiz~ fala galego . .Español non,
por favor", fóra do taboleiro
dedicado a ese menester. Ese
é o motivo especificado na
orde de expulsión, nen máis
nen menos.
.

ANORMALIZADOR EPILOGO
DO DIA DAS LETRAS
A situación é ainda máis curiosa se ternos en· canta que
no centro· só existiu, por tod~
proibición, unha nota do
Xefe <;Je Estu.dos na que se
podia ler: "Agardamas que

se colguen os carteis no taboleiro". Daí a un ha expulsíón definitiva vai rnoito. Especialmente se nos perguntamos~ como fixo na prensa
unha profesora do centro.,
"onde estiveron metidas as
normas durante os oito meses que levamos de curso,
cando nas portas dos comedores, cristais e paredes dos
-corredores aparecían carteis
anunciando bailes pro:.fin de
s, títulos das pelícurso, aviso_
culas da actividade do cine. club, etc?."·
Pero apélreceu a sanción
que en princípio foi de quince dias de expulsión, e apareceu sob o amparo duns añtí-' gos estatutos do Centro nos
que ainda figuraba o membrete co escudo do anterior
réxime.
alunos non acataron a sanción e a Delegación ·
da Consellaria de Educación
enviou un telegrama polo cal
se ·1evañfaba até que se reunise de novo o consello de
dirección.
Cal _non seria a surpresa
cando a dirección non só se
ratificou . senón que . ampliou
a sanción á categoría da expulsión definitiva, alegando
para iso que os dot..1s estudante·s eran os culpábeis das
manifestacións e encerros
que os seus compañeiros e
un sector do profesorado fixeran en solidariedade con
eles. A isto acompañou unha
campaña de difamacións, segundo deriúncian QS -sancionados, sobre o _contido do
cartel, e doutros supostos,
moi do corte habitual,· en casos semellantes, nos sectores máis reaccionários da sociedade; acompañando ademais unha defensa afervoada
do suposto galeguismo do
que desde sempre teria feito
gala a dirección pero qu~
ninguén axudou a demostrar.
No momento .de redactar
esta información os estudant.es están ¡)endentes da resolución da Delegación de Educación Sobre o tema, mentres·
se coñecen as fortes presións
que sobre esta están a exercer os sectores próximos á
dirección do centro. Todo un
epílogo para un 17 de Maio
nada normalizado.

Os

MANUEL VEIGA

tribuna

como quendi

O nacionalismo
na perspeitiva da .· post transición

A-inda.
están
verdes as
uvas da
raposa

ANTÓ!\I BAAMONDE

transición terminou. Esta
idea -que empezou a ser_
certa particularmente con ·
posterioridade ao . golpe de · Estado do 81 e que tiv9 un dos seu1-fitos fundamentais na abrumadora votación en favor do PSOE nas
eleicións do 82- está apenas
ago,ra a ser comprendida no seu
cabal significado polo entramado
diverso que hoxe constituie ao
nacionalismo
autodeterminista
galego. E o seu c:;abal significado
é: o Estado nascido da reforma e
sancior:iado pola constitución do
78 está xa asentado e ben asentado. No horizonte imediato que
nos é posíbel albiscar, as forzas
socia is ·que se expresan e impoñen condicións ao seu través teñen, evidentemente, as principais
cartas na sua man. O Estado es- ·
pañol, o mesmo que o seu entor. no europeu, está, hoxe por hoxe
e probabelmente por un bon lapso de tempo, a salvo de crises políticas sérias. O que quer dicer,
para o caso que nos interesa, que
o· recoñecimento do direito de autodeterminación na constitución
non pode ser máis que produto
dunha secu~ncia histórica que agora se abre e que ten por obxecto procurar o consenso das
ampfas maiorias en torno ·a pro. postas nacionalistas e por fin lograr o recoñecimento do Citado
direito que é, por certo, como subliñou P.S. Mancini -o autor do
"Principio das Nacionalidades"de raíz kantiana e, por tanto, ten
como sentido asegurar unha verdadeira paz entre as nacións fundadas na igoaldade, na liberdade
e no respeito mútuo.
Mais o asunto é que o suposto
te do seu espácio político real. e
no que se fundamentaban as
potencial.
"Bases Constitücionais", ese maQue unha mesma atitude polítiravilloso exemplo dun direito
ca produce resultados distintos-:concebido para a satisfacción das
e, ás veces, mesmo contráriosdemandas dunha nación oprimidependendo do momento en que
da, era xustamente o i_nverso: a
se exerza é algo que ven a canto
liña política que as ·tiña como
a propósito da cuestión da delimiNorde presumía unha situación
tación do nacionalismo: Efectiva__,.. d_~ fluidez· política tal que fose
mente, responder á pergunta:
_, _,.,r
pensábel, que fose non descartáque é ser nacionalista? contestanbel, a cesión dos chamados podedo : é estar contra a constitución,
res fácticos naque! ponto. O recoo estatuto -e mesmo a própria
ñecimento do direito de autodeautonomia- e contra o pacto social e manter unha actividade uniterminación na constitución era,
nese contexto, a pedra de toque
formemente constante de afron-=
para demarcar a mera reforma do
tamento social pode ser positivo,
franquismo da sua auténtica
.como foi~o caso, cando a .forma
transformación, quer dicer, para , específica de nacionali~mo que
demarcala da· ruptura democrátiasi se caracteriza a si mesmo reca. o ·que ocorreu foi, po'rén, que
xista, dunha banda, unha curva
ascendente e pode, xa que lago,
a ruptura, evi9entemente, non se
produciu e que a fase de relativa
producir un efeito de arrastre seindeterminación e abertura á neguindo unha lei d·e inércia que tagociáción do periodo Suárez fcii . mén parece manifestarse na físisubstituída por outra, a actual, na
ca social e, doutra banda, precisa
que a reiterada expres.ión "cansopor motivos r:noi c"omprensíbeis
lidación das institucións" ten por
demarcarse compulsivamente de
significado habitual a riegativa do
grupos cuxa · mensaxe está destiPSOE a abrir espácios de negonada a idénticas franxas sociais.
ciación por moi nímias que sexan
Esa mesma deroarca~iÓn (que en
as cuestións a _tratar. O espácio
certo plano é ·eseñcial: porque
da política dominante é, hoxe, un
cohstitue a própria identidade poespácio de clausura a cuxo manti-. lítica e sinala o irredutíbel das
mento concorre non só o apoio
suas aspiracións programáticas)
activo de quen ten motivos para
pode, non obstante, relativizarse
·iso, senór:i ademais, a indiferéncia
noutro momento como. factor do
dos que presuntamente deberían
xogo político en beneficio da foroporse.
za simbólica, de identificación coE, non obstante, esa degradalectiva que todo nacionalismo
ción evidente da situación política
xera e pala ca L el ·é o que é. Da
caracterizada, cómo apontamos,
utilización como factor de- adepala fortaleza e a sobérbia do Essión dun critério xurídico-político
tado (mesmo para "tonterias"
é posibel asi pasar á utilización
como, P.or exemplo Mafriesa ou
dun critério máis ben simbólico.
Frigsa) e pala febleza dos nacioNon debe interpretarse isa como
nalismos "radica is" (e, sobreto- ·paso simples dun critério a.outro
do, .do galega) non tivo os efeitos. ·senón, rnáis certeiramente, como
qt..ie se .acaso serian · de esperar
acentuación dun matiz ou doutro.
sobre· a práti~a política do nacioEse matiz' é importante,. porén,
nalismo de.nominado popular. Ou
por(:lue unha das suas virtualidamellor: tivo un efeito contraditódes reside en que permite un cerrio. É contraditório efectivamente
to xogo político con outras opque o BN-PG ralentizase de facto
ció ns nacionais . nun momento en
as s.uas demandas políticas e o. que, polo demais, as diversas poseu horizonte na fase 77-81 (quer
sicións están aceitabelmente difedicer: nunha fase de maior inde- ·renéiadas. Én ' relación con isto
terminación · e abertura social e · debe rem·arcarse que unha certa
política) e.o BNG tendese, ao conconcórdia nacionalista que non
poña en cuestión ás respectivas
- trário, a radicalizalas na fase 81., 85 (quer dicer: cando se conxela
identidades non pode a longo
esa abertura e se substitue pola · prazo májs que beneficiar ao naregresión conducida polo PSOE)
cionalismo . máis .c onsecuente; a
cedendo así a outros grupos parforza principal do nacionalismo

;
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.radical consiste, xustamente, en
ser nacionalismo radical e non en
ser .esquerda rupturista. Todo
avance nacionalista por moi formal que sexa ·ten -como ten si-.
nalado con pesar J ,. Solé Turáconsecuéncias cuxa importáncia
é dificil de prever. Polo demais
toda a experiéncia dos nacionalismos europeus indica con claridade que nacionalismo e esquerdismo non son termos que se acompañen sempre e polo que respe ita á nosa própria história non é
tan difícil compren.der que Otero
Pedrayo pensase, como declarou no último coñgreso do PG antes
da guerra, que marxismo e galeguismo eran incompatíbeis nunha época non tan lo

cia para Galiza (quer dicer: que
se recoñeza o direito de autode-.
terminación na constituc ión) se
o nacion_alism'? n?i; ~hega a ser
un ance10 ma1or~tar10 do pavo
galega xunto co catalán e o
basca. Mais este obxetivo non
pode, pala sua vez, conquerirse
desperdiciando as posibilidades da prática política desde as
institucións públicas -mesmg
se .esa práctica é de xestión. E
certo que non se debe ceder
ne~ unha ,mi~a nas pr_
e tensións
ma1s tamen e certo que non se
debe converter á ideoloxía nunha celada para o próprio movimento. As aspirac1óns máximas
non deben imposibilitar a consecución de pequenos logros.
Nun país que non é nacionalista
6 é que, un pouco por defini en termos xerais a lexitimación
deste ten que operarse, sen de' ción, a idea de nación é multívoca e, ítem plus, exprésase
mérito daquel fqctor emotivo, através de diferentes matices e
identificatório que sinalába· graus .con frecuéncia contradimos, através da proposición de
tórios entre si. E mesmo ocorre
alt~rnatJ vas q_ue aparezan como
que para que o sentimento narac1ona1s e eficaces e non como
cional ~ a idea da independén~
mero produto dunha atitude de
cia obteñan a credibilidade do
contestación xeralizada . Un cerconxunto ·máis ber.'l que a dun
to gradualismo imponse.
sector particular, é loxicamente
Unha cuestión final: o nacionecesário ·que existan partidos
nalismo denominado radical
que representen intereses ·soprecisa non só de esclarecimenciais diversos. En saber cando
to e de superación do actual im· unha opción debe oporse, baipasse senón., ademais, de lidexo que presupostos e en que
ra~go· moral. Nun ámbito tan
~rau ás outras opcións nacionaescarnecido palas divisió.ns non
listas radica boa parte da sabe.semr.re frutuosas e non sempre
· doria que debe ter quen toma
xust1ficadas, a sensatez política
as d8cisións políticas corresdebe combinarse coa esixéncia
pondentes. Esterilizar a esquer-·
de pulcritude e de respeito á dida e a dereita pode, facilmente,
ferencia no ámbito dunha senconverterse nuil boomerang
sibilidadé que, por certo, xa co- .
contri;! a própria posici_ón.
.
meza a adquirir carta de naturaleza. Só sobre esa base é posíOutro ponto de atención para · bel non converter ao nacionalisas. perspectivas do nacionalismo nun Moloch que traga im·mo radical é aquel que expresa
pasíbel os cadros políticos, soa necesidade de facer política
ciais- e cul.turais que el mesmo
~'normal".
Efectivamente,
a
vai xerando. Eses cadros son o
acentuación do lado do simbóliproduto dunha difícil experiénCO · nacionalista.como intento de
c.ia social e non poden ser desacertar no modo dé enlace da · perdiciados. En particular a vida
própria mensaxe co seu destiROlítica, como ca.lquer outra eshatário teórico e a constaación
fera de actividade, precisa, ade- ·
de que a transición terminou (e
mais dunha disposición á mrlide que, por:tanto, b progré¡lma
táncia que non todos teñen por
táctico adquire .asi a si{}nifica- · i9~al i dun sa9~r e dunha expe~
ción dun programa. cuas1-estranen~¡~ , e_spec1f1cas. De nerigur:i
téxico), deben - ~omplementars.e
rpod0·~ esa preparación f?,Ode ser·
coa .conciénci.a de . qu~ nunca
desweci.?.da r:ien esa tai:efa deise.rá.:.pósíbeT que á demo'ctáci:a
xar "de. ser ·recoñecida na sua
_·-· éspc¡-ñola ·sexa tamén de.mocráqecisiva transcendéncia.
·

Alv
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Eu non sei se o dixen a.lgunha vez. Non lembro. Mais
. a inda que así fose, voltarei
dicilo: O día das Letras Galegas, ~índa non é o día que
eu qu1xera e que Galicia
está ·agardando.
Sabemos todos como comezou: como un tembleque
de medo na década do sesenta, sen deixar de ser tamén un tembleque de espranza.
Mais agora, unha vez que
·san Xosé Obreiro quedou
atráis, nisto que ternos se é
que algo ternos, caído que
vai senda tempo de que o
tempo adequira a súa entidade, o seu xusto sinificado,
e o día das Letras Galegas
fuxa para sempre desa falsa
xe~~ura de xogos flora is, que
ma1s que arrequecer a nosa
cultura, o que fai é dar lugar
a un exercicio ocioso donde
medran os mitos, que sempre foron quen tiveron á
nosa terra fundida nun neboeiro elitista.
Os mitos ("os homes que
van para estatua" -como
dicía Castelao, e que con
tanta oportunidade lembrou
Isaac Díaz Pardo na presentación dese número extraordinario de A NOSA TERRA,
adicado a esas duas realidades vivas que son Daniel e
Alexandre Bóveda-) o que
sempre fixeron, coa súa vanidade, foi ter pechada ao ar
limpo a faciana do pobo, es.magullado como un alento ·
agoniante.
A realidade galega (deixémonos de faramalladas e digamos as causas con claridade aínda que poidan ma~oar a alguén) non se axeita
a imaxe desa outra "rea/idade" que se plantexa dicindo: "Somos os donas e señores da cultura. Somos os
donas e señores da hestoria. Somos os danos e señores do poder. Nós, paternalmente, sempre nós, con
saude e fermosura, gardamos o tesauro da cultura, e
non podemos levalo ao
pobo, pois o pobo nonos
entende."
O camiño está atrancado,
e camiña mal quen camiña
matinando que na beira non
hai ninguén. Camiña para
nin~ures, que é piar que caminar para atrás, pois desa
maneira xamáis se arrequece a vida dos homes, que
ten de ser -despois, ou ao
mesmo tempo, de resolver
problemas como o do Gorxal de Vigo, e moitos outros
"gorxales" espallados- a
esencia pura da .máis viva
cultura, causa que non se
acada se a cultura se enlata
como se enlata o peixe, e se
os saberes non bulen polos
camiños para que a xente
esperte.
A cultura ten de.sair·á rúa.
A cultura non pode ter un
dono, nen dous, nen tres,
nen un cent6 de danos. A
cultura ou é de todos ou ·
non é de. ninguén. Cand~ a
cultura se leva na carte1ra
como leva os cartas agachados un · usu'reiro, dicindo:
"olla .canto sei", "olla . cantos cartas teño", se cada
causa non vai a onde ten
que ir, ao pobo, non se¡ven
para nada.
·
.'
Deíxémonos de eng_
a nar
aos ·hom'és . como a nenos
· é:tiante dun xoguete. Enga- ·
nar a ur:i nena eun xogueté
(pasa á páxina 23)
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Alvaro Pino, "Varo", para
os seus viciños de Fontela
(0 Condado) é hoxe por
hoxe, aos seus 29 anos o
galego máis popul~,r, dentro
e fóra da nosa nac1on. A sua
vitória na Volta a España
cata pultouno. a unha fama
, que mo1 P.C?uca xente
acadou nos ultimas anos
no noso país. O seu
recebimento en Ponteareas
constituiu unha
manifestación de xúbilo
popula,r <?~se insosp,eitado
que so. ~ina parang~~ coa
tens1on que se v1v1a en
todas as vilas, en todas as
aldeas, desde que se vestiu
· .
de líder en Valladolid.
Logrou ter pendentes, a
case dous millóns de
galegos e até aqueles que
non gostan do espectáculo
deportivo sentíronse
contentos cando rematou a
sua faena, co triunfo na
contrare lóxio de Jerez. Pero
Alvaro Pino contrasta con
todo isto. E a antítese da
fig ura, do ídolo, e por iso,
quizá o sexa má is ainda,
pero sen que o pretenda.
Para descreber o seu
carácter poden servir as
circun stáncias palas que
pasam os para facer estaentrevi sta : Pino quedara
con nosco á unha da tarde
do luns, pero estropeóuselle
o coch e e non pudo estar
na cita, chegando média
hora t arde, cando nós xa
tiñ amos abandonado
Fontenla . Non tardaría

moito Alvaro.
en chamar e pedir
. desculpas· oferecéndose
para quedar conosco a
outra hora. Quedamos para
o martes día 20 ás-sete da
tarde. O corredbr tiña que
estar en Compostela ao
mediodia nun programa de
TV, logo xantar e desp_o is -.
pensaba vir na bici, . ·
entrenando, até a sua c·asa.
Como viu que non ia chegar
a tempo aprazou o
. entrenamento e veu no seu
coche. Estaba pOntual. Asi
· f_oi como entrevistamos a
Alvaro Pino, o corredor, o
ciclista. Foinos imposíbel
entrevistar a "Varo". Alvaro
ainda que afábel, mantívosé
toda a entrevista· distante,
até nervoso, sobretodo
cando saíamos das
pergun.tas habituais; todo
1so mo1 ao naso pesar.
Estivo en todo momento na sua posición, consciente de
que, nestes momentos,
unha palabra mái$ alta que
outra, un mal entendido,
pode botarlle por terra_o
esforzo que ven realizando
desde os 17 anos, pero
sobretodo, ese camiño que
se traiou cando deixou o
seu pasto de mecánico para
pasar a gañar tan só 15 mil
pesetas por mes por correr
ro a "Vuelta a España". Alvaro
~ Pino é cabalmente ·
-e coñecedor de onde se
c'.3 encontra e utiliza a cabeza
e tanto como na carreira se
dei~a levar polo corazón .

-----------------------IX

ALVARO PINO, cos pés na terra
Hai dous anos, Alv aro Pino t rataba de coller a forma o antes
posíbel de cara á " Vue lta ", despois dunha operación de menisco.
Perto de Ponteareas ent renaba baixo unh a persist ente chúvia. Ao pasar por xunto dunh a
muller que levaba un feixe de
erba na cabeza, ela espetoulle :
"se fora s traba llar. Hai que estar tolo! ".
_ Esta anédota qu e nos conta
Alvaro Pino, é só unh a m áis da
moitas que lle ocorreron m entres entrena pola com arca do
Condado. Moita s destas persoas que lle chamaron tolo,
que o ma ndaron traballar
"como se eu estivese na bici cl~ta ho ~as e horas por fo lganza , est1veron en Pontea reas
no seu recebimento, peg áronse ao televisor tarde t ras tarde
Pª!~ ver que facia Pino, por
ma1s que os comentaristas non
o desen como favorito, nen se
a~orda sen del ao princfpio para
~1tualo no pelotón de cabeza .
Ele~ saberán por que non me
considera ban como candidato
terán as suas razóns. Pero e~
s~bia ,,º que podia facer " , di
P!n.~, sa bia que estªba en cond1c1ons de gañar". Alvaro Pino
non quer ir máis alá, por máis
que dura nte o transcurso da
~arreira se sentise molesto.
Non sei nada de razóns comerciais, nen de compoñen~as,, ª!l'l años ou . simpatias pen~d1st1 cas criada~. Eu diso non
ser n_ada".
P.ero desde un princípio os
me1os de comunicación afirmaban que o líder do equipo ia
_ser, era, Pacho Rodríguez.
. "Desde .o primeiro momento
t1ven o apoio do equipo, xa antes de sa1r. Estaba talado sabia
na situación en que ~staba
dentro do grupo, que non era
Pacho, ser:ión que ·seria o que .
m~llor est1vese. O ano pasado
· fo1 Pacho porque eu tiven un
de~fale~imento, este a,no . fun
eu · Dio con total _convenci-

mento, como se nen sequer lle
importase que at é Vítor. Cordero , xerente do Zor-BH, se pergu nte " se t odos estes anos non
estivemos infravalorando a Al va ro. Estivo t raballando para
outros compañei ros cando demostrou que ten capacidade
para traba llar para el " .
Pi no é así; " ese modesto corredor ga llego" , como ainda o
seguen a ca lificar alguns meios
de comunicación. Modesto
pero campeón ainda que afirm e, ou por iso mesmo, que
" no n m e importa mañá mesmo
t er que descolga rme ao coche
por un anorak, ou água para
out ro compañeiro: asi é o ciclismo ". Un ciclismo que forma
a homes curtidos, rexos, responsábeis. Que nas tantas -horas de bicicleta vividas xuntos
" fai que exista unha amizade
entre nós. Unha amizade que
acolle ao 90 por cento do pelotón, pois o sofrimento une, e
só estando ali se pode saber
polas que pasamos".
Esta amizade non ten nada a
ver, segundo Alvaro Pino "con
que logo cada un faga a sua carreira, que ataque cando vexa
máis débil ao contrário, que se
aproveite dos seus desfaleéimentos. É asi" ." Non saca isto
que outras veces se comparta
a água ou mesmo a comida,
por máis que saben que pode
ser vital para deixar plantado
ao compañeiro de escapada.
. Toda esta forma de entender
o· deporte non ten nada a ver
co que alguns deron en denominar folga de "pernas caídas" '
na etapa de Las Palomas porque "ali non houbo compló
nen nada semellante. Estábamos cansados, francamente .
cansados e segundo saimos o
vento sopraba de cara que non
nos deixaba andar. Quitába11e
o ánimo a calqueta. Logo v.eu
a estráda má, ·a inda · que non
pior: -que outras veces; pero a
xente ia moi .falta de forzas, asi
que se empezou a dicer: isto

non sabe negarse a unha entreza Ga liza, do "noso idioma que
vista, ainda que teña que ir a
me gostaria falar mellor; rion o
Santiago; que, segundo os v icifalo moi ben"; afirmación que
non é certa. Lembramos o car-· ños "seg u e sendq o mesmo de
sempre, non cambiou én nada;
tel de Redondela, onde chamaé o mesmo Varo". E con esta
ba 9 falar o gale~o ainda que
sinxeleza leva máis dunha ~se
pontualiza que "frxeno porque
mana recebendo a xornalistas
non puña sigla de nengun pare entendendo que no final da
tido, senón non o fago. Eu non
etapa "veñan e todos queiran
son de nengun partido, non me
meto en política. Só son galego- as declaracións por máis que
non podas falar. Eu seino, pero
e trato de apoiar o noso idioma, pero sen ser de nengun · vós tamén debedes. de entender que algunhas veces non
partido". Esta é unha das obsedamos, e que tem_os que dessións que parece te r no mocansar". Pero non son só os
mento da entrevista, quere que
xornalistas, tamén os amigos,
quede claro, perfeitamente claos coñecidos, ou mesmo os cuComo guinda gañou a conro que non pertence a nengun
riosos -que se acercan até a sua
trarrelóxio ao -dia seg1.1inte.
partido e ponse ainda máis
casa ainda que sexan as duas
Case ninguén o cria e os "avenervoso, máis á defensiva, senda noite. Pero Varo non di
zados coment aristas", empezat índose molesto cando lle pernada, non se queixa, ainda que
ron a fa lar outravolta da moral
gunto que hai logo desas afirtivese que marchar dous dias
que dá o ir vestido de líder.
macións de que o querian levar
por aí coa ·sua muller. e co pePero Pino non participa desta
á campaña cara as eleicións:
maneira de pensar " pois a mo"non hai nada, absolutamente , queno David, de 20 meses. Só
lle faltan uns días para marchar
ral, se non tes forza, non vale
nada", senténcia. " Non sei
para nada. A moral, a fe nun, o
para Colómbia, e logo a "Vuelonde saiu eso, a min ninguén
ánimo dos espectadores, do dita a Asturias " e despois o
me dixo nada, eu non sei nada .
rector, pode axudarche, axúdaNon sei quen anda a inventar · ''. Tour", "esa gran Carreira, dite, pero sampre que andes. O
ferente a todas, ainda que a
isto. Eu doulle a man aos p_o lítique pasa é que se vas de líder . cos, falo con eles, fotografíome
Vuelta é a segunda -pontualiza- _na que se corre ._ diferente
é porque estás en forma, porcon eles, pero sempre que non
totalmente". Coméntanos que
me . perxudiquen, porque eu
que estás forte, e se estás forte
non é como no "Giro"·, onde o
andas, · de amarelo ou de brannon teño nada a. ver con eles".
preparan tpdo para que gañe
co, dá igual".
un italiano, e como está totalCon forza é como se gana
Cambiamos . de tércio, está
unha carreira, _como gañou .visto qúe estas perguntas non· mente desprestixiada. Pero el
vai ao "Tour" e ali "intentarei
lle agradan, poda que xa as tePino unha "Vuelta", para camrnera desde un princípio ao di- · quedar o mellor posíbel, se o
peóns completo~, para homes
podo facer de sexto non o farei
cirlle que a entrevista non ia
que saben estar ~n eada terrede décimo, e se podo gañar
ser ~ só sobre ciclismo, que. me
no, en todos os momentos, minon quero quedar de terceiro".
gostaria que fose algo diferennuto a minuto, quilómetro a
Afirma que non lle vai perxudite. Falamos de "Varo". Defínequilómetro; -dando a cara, facar nada o esforzo feíto ria
se como ."tranquilo" . . Máis
céndolle saber aos demais cal
-tranqailo que na bicicleta, onde . "Vuelta", e que despois de desera o seu poder.
o acusan de ser todo corazón, - cansar estes dias e da estáncia
Asi foi como gañou "el galleen Colómbia "estarei perfeita"pero na vida normal non son
go", que é como te coñecen no
mente". Pero non bota as camasi, son sosegado,, góstame _fapeloton . Non?
pás a voar, ten os pés asentacer as cousas pehsándoas",
"Empezaron a nomearme asi
dos na Terra, e cando nos desainda que tamén é sincero "e
no equipo e despois, como era
pedimos dicíndolle que se gacafldO teño que dicer unha couo único galego, os demais señaba o "Tour", A NOSA TERRA
sa non me ando con rodeos.
guiron chamándome o mesvoltaria facerlle outra entrevisNon vou a onde outro para que
mo". Pino está contento con
ta, "como aquel a do 81, a prilla diga. Collo eu e pláhtolla na
este apodo "porque esta é a
meira que me fixeron", afirma
miñ_a terra, eu son daqui, e a
cara, sexa_o que sexa e góstelle
ista, é ao qu~ niáis lle quero"-.
ou non lle goste. Non ~ntend~ , . que "a ver se .é verdade, pero
é moi difícil, moi difícil".
·
Orgulloso de exercer de galeas cousas doutra mane1ra".
·
ga, de que através del se ·coñeUn Alvaro Pi.no afábel, que·
_
PUCHEIR&
non hai quen o aguante, a Dirección non ten direito a isto,
que corran eles... houoo un
momento en que pretendian
plantar ~ tiven que ser eu,
como líder que era, quen fose
e lles fixese ver que ia en perxuício non só da própria carreira senón noso tamén. A min
nen me perxudicou máis nen
me beneficiou máis que a outros este ritmo lento, a min dábame igual , tiña tantas forzas
como -calquera. O que si sabia
era da miña vitória e non queria que quedase devaluada".
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.Pepito lupito
Pepito Lupito era un tipo moi
normal, o único raro da sua
biografia era que nascera en
Soutelo de Montes. Ultimamente es,aba cor.itentó:. por fin,
aos seus ~6 anos, xa tiña traballo: Pasaba a semana vendo -a
televisión. Observaba con especial interés os matinais, a sobremesa, a programación de
tarde e .lago a película. A sua
obrigación era ver todo, pero
non lle importaba, gostáballe
aquel traballo. Cada mes facia
unha lista dos programas que
. vira, púñalle detrás uns n~me;.
ros e mandábaos nun sobre laerado a un apartado de Madrid
que ao parecer pertencia a
un ha compañia subsidiária" de
tele,v isión. Algunha vez tíñanlle
dito que con aqueles números
facian despois os paneis de audiéncia. A el tanto lle tiña. El
pasabao ben vendo a televisión.
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Pepito Lupito non era nada
pretencioso, nen gastaba moito de relacionarse coa xente,
vivia só, ainda que se considePe.pito Lupito só facia . algo
raba un tipo valioso e polo tanespecial os domingos. Ese dia
mercaba o País -Dominical e ia . to útil á sociedade. O que el fa-=
cia era necesário e non moles-lelo á terraza dalgun café, xustaba a ninguén. Só algunhas
to á hora na que moita xente
saía de misa. Ese momento fa- · v~ces lembraba con desagrado
Que vergonza ! Sylvester Stao incidente que tivera nunha
cíalle moito ben, era como o
llone, protagonista de Rambo,
complemento de toda a serna- · ocasión co electricista que 11~
Rocky IV, etc., non asistiu ao
viñera reparar o telev-isor. El inna, a chispa, o que lle daba insfestival de cine de Cannes por
sistira en que mentres lle arrapiración e grácia a unha exismedo ao terrorismo.
nxaban o' del tiñan que porlle
téncia normal. Por aqueles dias
- Stallone foi un dos moitos
outro para poder seguir con
o país Dominical cumpria os
[lordeamericanos que teñen
atención os programas. O elecdez anos, para festexalo fixo un
medo a viaxar a . Europa penextraordinário e pediu un vaso
tricista dixéralle de maneira
sando que oetrás de cada esgroseira , que por duas horas
dé; jotabé. Púxose contento; a
quin~ hai un terrorista agarestas alturas, ainda que só ·fose
que ia durar a reparación nón
dando para degolar ao primeileitor, el xa se considera_ba parperdia nada . Aquilo puxérao
ro ianqui que pase. Até xornais
te da empresa, a sua segunda
moí _nervoso, perguntabase
como o New York Times paroempresa, pois a primeira era,
con mal humor como podia ha- . diaron a atitude do super-herói
claro está, a televisión. As veber ainda pers9as que pensa,:favorito de Reagan. V.alentes
sen asi.
ces filosofaba e perguntábase a
salva_dores que ten Ocidente!
si mesmo se todos os homes
M.
VEIGA
M.V.
serian tan felices como el.

sobri

Xosé Lois

Qué vergonza,
qué·ve_
rgonza ! !
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ANOSA TERRA

Á par do' encontro de humoristas

Esquecido dos médi~s de coniunicación· ·

-

A poesia galega de festa nó Condado

,.

II Congres Internacional· Coa preséncia de
Arrlália Álvarez GallegQ_
de la LLengua Catalana
Os dias 8, 9, 10 e 11 de Maio .celebrouse en Barcelona off
Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Dous mil
asistentes _de todo o Mundo participaron nos distintos actos
do congreso englobados e relacio·nados polo veículo e ·vínculo
común: a Jíngua . dunha nación.
~
Exposició~s de arle, pas~s ~e

-Ois

filmes e diversos actos mus1cais,
entre eles o recital de Lluis
Llach e Mª del Mar Bonet, achegaron o Congreso ao público.
Simultaneamente, durante estes
dias, celebráron-se simposios
sobre Literaturas Europeas, de
tradución do Catalán, de intercámbios univer itário , e o Congreso de Escritore de Línguas
de ámbito demográfico restrinxido ao que asistiron representantes de diferente nación :
Jon Kortazar (País Base), Jaume
Pérez Muntaner (Paí Valencia),
Xoaquin Agulla (Galiza), Canne
Kruckenberg (Galiza), A. Londgren (Suecia) , Z. Cenyeref
(Hungría), J. Schejbal (Checoslovaquia), A. Capuder (lugoslávia), J. Gradisnick (Iugoslávia) ,
W. Zukrow 1ci (Polónia), Z .
Stoberski (Polónia), Sr. Kolinski
(Polónia), K. Alnae (Noruega),
J. Gustavsen (Noruega) , J. Wit
(Holanda) e a Sra. Agadenhertog (Holanda).

var

No que respeita a e~te congreso de Literaturas de Ambito demográfico restrinxido e a Galiza, a representación galega leu ,
en catalán , a ponéncia titulada;
"Língua e Cultura nas Línguas
de ámbito demográfico re trinxido", na que puxo de manifesto
a necesidade dun proxecto cultural globalizado en cada unha da
nosas respectiva culturas.
Os representante de Galiza
nas intervencións do debate ,
fixeron a notar da nece idade
dunha reví ta de ámbit internacional que ervi e de veículo de
expresión da distinta literaturas como un xeito concr to de
garantir a comunicación e coñecimento entre todo o · ali reunido.
As conclusión á que chegou
o Congreso da Língua Catalana
veñen precedida por un amplo
preámbulo no que e afirma que
"é evidente que, por todo o
mundo , estamo a i tindo a un
movimento de ·afirmación do
povo que non dispoñen ainda
do. seu pleno autogobemo . O
pnmeiro signo de identidade é a
posesión dunha língua própria
(... ) calquer atitude negativa ou
de reticéncia contra estas língua
non pode fundamentarse máis na
vontade política de dominación,
, é unha agresión máis ou menos
encoberta e só pode calificarse
de xenocídio cultural". ·
. No congreso deuse un amplísimo repaso á situación actual
do proceso de normalización do
catalán, atacándose a atitude do
gobemo e o parlamento centrais
contra o proceso -de normalizació~ e dos próprios tribunais. No
ensmo constatáronse avances
pero ficou claro o carácter deter- ,
minante da atitude dos ensinantes á hora de catalanizar, constatando negativamente a contínua
. afluéncia a Cataluña de profesores foráneos como un xeito de
ralentizar o proceso normaliza,dor.
.
A pr.eséncia d~ catalán nos
.meios de comuaj.cación só expe-
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rimentou importantes ~v~ces na
televisión (! !) ~na edición de libros, sendo moito menores en
rádio, prensa e publicidade, e
nulos no cine e na discografía.
Constatouse tamén o retroceso
do uso do catalán no ámbito familiar.

Propostas do congreso
Foron plantexadas unha manchea de propostas globais e parcializadas, destacando entre
elas:
-Reclamar ao Estado e aos
gobemos autóJ?,omos unha declaración sobre a unidade da língua, saindo ao paso de manipulacións informativas interesadas.
A respeito <leste ponto é constatábel a escasa cobertura informativa que tivo o Congreso nos
meios de comunicación estatais
e , en contraste, a releváncia que
se lle deu á manifestación anticatalana celebrada en Valéncia.

--0 catalán ha ser a língua de
uso xeral en todos os niveis de
ensino dos Países Cataláns , tanto nas actividades docentes
como non docentes.
-Todo os profesores de todos os niveis educativos dos Paises Cataláns han coñecer a língua e a cultura catalanas.
-Eisixir ao gobemo español
que crie unha cátedra en todas
as univer idades do Estado.
-Impul ar un mercado de
produto culturai que abasten
todo o ámbito dos Países Catalán .
- In tar ao poderes públicos
catalán para que impul en a
criación efectiva dun e pácio catalán de comunicación, como
plataforma de defensa da identidade comun <liante do proceso
de transformación do e pácio
europeu .

Congreso de escritores
O Congreso de Escritores de
Línguas de Ámbito Demográfico ~e trinxido reuniuse paialelamente ao Congreso de Língua
Catalana. Ademais de manifestar a sua condoléncia pola morte de Anxel Fole, o congreso elaborou un documento no que se
reivindica a inserción· das cultur~s "minorizadas" no espácio
cultural europeu, e chámase ás
institucións públicas e privadas a
"asumir a importáncia da própria
literatura e, portante, que se
comprometan a cfarlle a axuda
precisa para a sua proxección
exterior. Esixir, nese senso, un
slstema de traducións, becas,
promocións, etc... seguindo o
exemplo dos países que xa o
fan". Fíxose un especial fincapé
"na necesidade das traducións
directas entre as línguas obxecto
· d.o simpósio".
Chegouse tamén ao - acord.o
inicial de celebrar simpósios semellantes cada dous anos nos diferentes países.
X.C./XA.

·Emoción e ·
:lembranza na
. apresentación
do '~·castelao
.e Bóveda,.
Irmáns! !"
Cunha fortísima ovación a
Amália Alvarez, a viúva de
Alexandre Bóveda, e aos
seus fillos Xosé Luis e Lola,
rubricábase o acto de
apresentación da edición
especial de A NOSA
TERRA, "Castelao e
Bóveda, Irmáns! !" que se
celebrou no Auditorio do
Centro Cultural da Caixa de
Aforrps de Vigo o pasado
dia ro.

Por sexto ano consecutivo a Sociedade Cult;ural.e Deportiva. do
·. poñdad_o otganiza o Festiv~_ de
Póesia, pésie aos agoiros que se
·anúncian ao remate de cada eclición por problemas financeiros:
Vencendo as dificuldades este
ano, os dias 31 áe Maio e 1 de
Xuño, e óutravolta en Salvate. rra, orgaíúzouse o programa que
s_imultanea a poesía e o humor.
No día 31, desde as 4 da tarde
até as 12 da neite, a xomada dedícase especialmente aos humoristas, que a última hora "confirmaranse con viño do Condado~',
mentres transcorre o Festival
Musical, que·conta cos grupos e
compositores: Armeighin, Na_
Lua, Suso Vaamonde, Arco da
Vella, Fados de Coimbra, Raíc~s, Xico de ,Cariño, Paseniño,
Quenlla e U Xia .
· O domingo, 1º de Xuño emp~zase á,s 11, 30 coa criación, en
vivo, dun número· de "Can sen
Dono"; que durará todo o día,
despois do Xantar haberá baile,
concerto nas Cavas de Dona

Urr.aca do grupo da Univer~ida
de · Popular de Vigo, para ás
19,30 comezar o Festival Poético-Musical. Para esta edición -xa
confinnaron a sua preséncia por
Galiza: Xaquin Agulla, Alv~ez
Cácc;amo, Xela Arias, Daría X.
Cábana, Maigarida Ledo, Manuel Maria, Méndez Ferrín, Anxeles Penas, A.R. Reixa, Cesáreo Sánchez, V. Vaqueiro, Avilés de Taramancos, Mª C. Kruckemberg, Baixeras, Lueiro e
Xosé Fraga. De ~orta~al veñen,
Viale Moutinho, Osear de Mato,
Veiga Leitáo, Abílio J. Santos e
Pires Laranjeira; do Brasil~ Cris- .
tiña de Melo e de Cataluña Jordi
Domenech.
Simultaneamente haberá unha
exposición de fotografia organizada polo Centro de Estudos Fotográficos con obras de Manuel
Ferrol, Ramero Femández, Pepe
Galovart e Foto Alonso, e obras
escultóricas de Núria Guardiola,
Picallo ·e António Lago, e pictóricas de Marisa Maicas, Manolo
X.e.
Peña e Isabel González.

Co lema "somos unha .nación",
sen preséncia na rua

Un ano máis
de Prémios da· Crítica

qitores respeitasen a normativa
Baixo o lema de "Somos unha
Máis de trescentas peresoa~ asisv.ixente", co que o campo .dos
nación" celebrouse a xa tradiciotiron ao acto que sirviu para
·prerniábeis parece que teride a
nal "Cea das Letras" coa entrega
apresentar a últ.inia edición exfecharse .irrernisibelrnente. O de
dos Prémios da Crítica. Pésie ao
tra do noso semanário que
ensaio foi para Andrés Torres
lema, este ano non se viron carcomo viñernos anunciando nos
Queiruga e p_ara a sua obra ."A
teis palas ruas e na advocación
úíltimos números, adícase a
revelación de Deus na realizahabitual, Bieito Ledo relémbrou
Alexandre Bóveda e Daniel Casciórí' do Home". En investigaáos recén falecidos Femández de
telao . Interviu na apresentación
cióh-t lembrouse o labor de Parla Vega, Rosón, Parga Pondal,
· o Coro de Cámara "Ars Mu si.:
ga Pmidal e concedeuse, por
Fole... e falou da necesidade
cae" a quen introduciu o poeta e
unanimidade, a Ramón Lorenzo.
dunha conciéncia crítica ainda
xomalista Lino Braxe; na mesa
O prérnio de Música foi para
que o acto perdera xa "a neceside oradores sentáronse tres das
o Grupo Universitário de Cámadade e o direito a_criticar porque
persoas que incluen textos na
ra de Santiago, cunha mención
tiñan mudado as circunstáncias e
edición: o decano da facultade
especial para o libro "Rosalia de
porque Galiza contaba con insti-·
de Xeografia e História, Ramón
Castro: seis cantigas para coro
tucióris e órgaos de poder que
Villares, Isaac Díaz Pardo e o mixto". O prérnio de Artes . e
sóa a quen lle corre~ponde esa
historiador Francisco Carballo,
Ciéncias da Representación foi
tarefa". Só hai dous aµos, na enquen foron apresentados .por Cepara o Teatro "Luís Séoane",
trega dos Prérnios da Crítica, a
sáreo Sánchez, presidente do
quen se amostraron surprendidos
Administr'ación autonómica reConsello de Administración da
, pola entrega en Vigo dun prérnio
cebeu, en preséncia de Femánempresa editora e un dos coora un grupo radicado na Coruña,
dez Albor, unha durísima crítica
denadores da publicación.
e o de Iniciativas Culturais, en
que provocou as protestas ofiNo desenrolo do acto manicada edición e roáis disputado,
ciais.
festouse claramente a decisiva
foi para o certame de canción inintervención política de Bóveda
fantil "Cantareliña", con men· Os prémios
e Castelao nun período determicións especiais para a colección
nante da história recente de Gade libros de poesia Leliadoura e
Os prémios neste ano corresponliza e tamén os intentos de asi- ·
o programa radiofónico na emideu en criación literária a Mamilación das suas personalidagra~ióit, ·uruguaia "Sempre en ·
nuel Vilanova e o xurado fixo un
des, ben a Castelao pola via de
Gahza.
X.e.
chamamento a que "todos os espresentámolo como artista ainda que, como dixo Diaz Pardo, ignorando praticamente os
'Pedrón de Ouro', 'Fundación -céla' e
álbumes das suas estampas de
guerra-, ben, como no caso de
Ano Castelao
Bóveda, fundídoo no esquecimento con tal habilidade que
moitos nen se decatan de que
ainda viven moitas das persoas
que traballaron a seu lado Luís Tobío, Paz Andrade, Carb_allo Calero foron qÜen asinaroÍl .
O domingo 12 de Maio, simultación da Universidade e o Miniso proxecto do Estatuto do 1936
. neamente en Padrón~ consumoutério de Cultura de 50 millóns! !!
con Bóveda e Risco--.
se un agrávio máis. Anunciado
de pesetas para a Fundación .
Durante o acto proxectouse
desde hai tempo facíase entrega -·
Cela, coa "indignación" de Enriunha pequena montaxe auctiovi'do Pedrón de Ouro a Cesáreo
que Marfany ql,le os acusaba de
sual en cuxa banda sonora escoiSaco e do de Honra a Xosé Nei"apontarse un tanto".
touse a voz de Bóveda como sora Vilas. Cesáreo Saco', un home
Mentres a Fundación Castelao
lista da peza "Canto de Ourencunha vida de entrega a Galiza.
non ten un peso, non pode facer
se" que nunha maqueta grabara
Paralelamente, e con todo o
nada, nen se respostan aos seus
a Sociedade Polifónica de Ponteabolengo ÍI,lstitucional, Presiden- '
chamamentos, . as insti.tucións
vedra e que, tras o seu fusilate da Xunta, ·v.icerreitor e ... em. oficiais, Xun~a de Galiza espemento ; nunca máis cantou, en
baixador israelí incluídos, celecialmente, séntanse ... e esperan.
homenaxe a el.
. .
brábase a inaguración dun busto
"Mexan por nós e ternos que diA presentación de Vigo serviu
ao escritor C .J. Cela.
cer que chove", pode ser a frase
de início a unha série de actos
Mais esa falta de delicádeza,
de Castelao aplicábel ao caso, se
que se celebran co mesmo motipaifoca e tan fácil de solucionar,
non fose porque enriba hai que
vo durante este ines de Maio e
non é o piar, coa Televisión tenasistir, durante todo un ano, ao
A · Coruña: Lugo, Ourense,
· desfile burlón da hipocresía e a
tando estar nos dous sítios case
Compostela, . Pontevedra e Matorpe manobra das rnisas e . as ·
a un tempo e as xustificadas prodrid, coa intervención de moitos
desvirtuacións.
testas de García Bodaño. A
dos partícipantes nesta edición
XAN CARBALLA
x:c. , 1 guinda viña co anún"Cio da dotaespecial. ,

A· ·sobérbia e· a ·humildade
en contraste
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Aquilino Iglesia
Alvfiliño
director
de
A
Nosa
Teria
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xornal A NOSA TERRA~ despois da Asamblea de Monforte, viña
' '-.,;.
\_
ficar como voceiro das lrmandades do sector da .Coruña, mentres que o sector ourensano editaba "La Zarpa" e o boletín "Rexurélimento". Desde o mes de
·Novembro do 1931 tiña o xornal
nacionalista como ·director a Ví~
tor Casas que ademais exercia
de conselleiro na lrmandade da
Coruña. Ao · chegar ao n"úmero
292, no 15 de Abril do 1932, o
x·ornal , con novo formato, aparece xa como voceiro do Partido
Galeguista, acadando ademais
periodicidade semanal. Troca,
con este motivo, de asentamento; _pasando de ser redactado na
Coruña á cidade de Pontevedra,
onde se imprenta tamén. Entre
Setembro do 32 e o 24 de Xuño
do 1933 deixa de se publicar por
dificuldades económicas . Nesfa
data comeza unha nova xeira na
que aparece como novo director. -·
o poeta lugués Aquilino Iglesia
Dende o primeiro número da deAlvariño. Durante seis meses
rradeira salida de A NOSA TEmáis ou menos, até Xaneiro .do
. RRA, vimos loitando contra isa
· 34, .exerceu o seu cargo Aquili· falla de claridades que nos rotei- .
no, sendo relevado como direcros que se propón percorrer o
tor por Suárez Picallo. Con
nacionalismo galego, de algún
Aquilino Iglesia trocaba oxomal
tempo a ista parte se ven acennovamente de enderezo, sendo o
tuando. Antes da República o
que posue nestas datas, en Sannacionalismo galego foise apotiago, na rua do Villar no local
derando dunha minoría espirida tamén galeguista editorial
tual, esculturándose siri presas
"Nós". No número conmemoranun ideario limpo e claro. Ao
tivo do 25 de Xullo do 33, Iglemarxe dos decadentismos polítisia Alvariño inserta dous articos da monarquía, das 'loitas de
gas, un titulado "Fraternidade
partidos, dos c~aptagismos clagalega" e outro-titulado "Intersistas que nistes.derradeiros anos
pretación~". "A NOSA TERRA
bandearon todí;l a· política nun
destes tempos dedica tempo e
confusionísmo de pasións de peespácio ahondo a se defender
quena outura a idea nacionalista
dos ataques fú.ribundos que desxermolaba nos espíritus nun de· de o "Faro de Vigo", a "Voz de'
go!ro sano e firme, cheio de fé.
Galicia'' ou o "Ideal" se lle viA dictadura, con todalas violen-.
ñan 'facendo a:o galeguismo que
cias, arbitrariedades e torpezas
representaban .as suas .páxinas .
.que niste senso a caraiterizaron,
Nun artigo do 11 de Setembro
poida ser que fose outame~te. petitulado "Fungueirazos" e firmarxudicial para o espallamento da
do por R.l.P. dise que o 'Faro'
semente autonomista nas grandes moitedumes; máis non se
· véndese moito menos desde que
po_de negar que, en virtude das
Castdao, .' por causas destés atasuas medidas de represión niste
ques, ~ecide retirar do devandito
senso, fi:xo, ben a pesar dos seus
xornal as suas caricaturas e debuxos. Este fustigamento da
dirixentes, que ·por unha natural
prensa da direita chega a ser
reacción contra a sua política,
abafante, polo que desde A.
moitos espíritos, dos_máis finos,
NOSA TERRA, dirixida por
se adherisen á nasa causa, menAquilino, prodúcense contínuas
tras que o fogo dos apóstoles se
réplicas nas que destacan artigas
iba reconcentrando e avivando
cómo o de "Torreiros en Pelicada vez máis. Dos mozos do
gro" no que se califica de "farol"
actual movimento galeguista, .a
ao xomal vigués coa retranca
maior parte naceron á causa na-·
.própria que caracteriza a algun- ·
cionalísta nisa data. E de seguir
has das suas firnias. O nove de
aquil réxime absurdo, quizaves
Outubro publica Iglesia Alvariño
hoxe non tivéramos únha forza
un artigo titulad() "Novos Vieide masa tan· numerosa <;orno a
ros", que aparece en portada do
que ternos, pero contaríamos sin
xomal, e que é ao noso entender
- dúbida con _algo moito mellor
un dos máis definitórios do seu
por ser moito máis firme; con uri
pensamento. Nel. aparecen esboámbente noso, limpo e saturado.
zados alguns dos princípios que
E de contar con isto,- contariao farian ser incluído con Mariño
mos con todo. Non fai falla pea..:
Dónega e Gándara na chamada .
sal-o moito.
corrente apartidária do P .G. ProMais non foi así. Veu a Repúpugnar unha non participación
blica, e abríunos un amplio esna política estatal, desconfiar da
ceario no que, en efeito, podíaacción política e da actuación
mos aituar con máis liberdade.
parlamentária son os eixos sobre
Fixémol-o todos asi, pero trabuos que xira o pensamento de
cándonos
lamentábelmente.
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Nise esceario nós non debéramos actuar nunca , porque ise esceario non estaba feíto pra nós.
Nós debéramo1-o utilizar só para
erguer outro, propio, no que actuar con máis respon_sabilidade ,
con plena responsabilidade, pero
· tamén con máis garantías de éisito. Os nacionalistas galegas
rubímonos a un taboado que nos
ergueron en Madrid. Ista foi a
torpeza enorme da que algúns
ainda se non decataron. Con elo,
por un lado, nós ·tivemos que limitarnos, que ·facer concesións
que .nunca se poderían facer, e
que ninguén de nós farfa en outra ocasión. E por outro lado nós
fixémonos políticos aó uso , ru- bímonos ao taboado da política
hespañola non tendo en conta
que a nosa política é perfeitamenté incompatible con ·e1a, i
esquecéndonos de que nós teriamós no mellor caso que seguir
inevitabelmente os vaivéns disa
- política. Hoxe estamos vendo
como o tabo_ado disa política, na
que nos embarcamos , está por
terra, no máis ruidoso de todolos fracasos. Niste ·fracaso coleitivo nós somos uns de tantos
náufragos. ¿Qué ventaxas sacamos da aventura? Gardémono
de amosal-as. Uns cantos centos
de votos. Votos que non son nosos, que non son de ninguén. E
no entanto, un ambente de fracaso do que non nos libraremos ,
do que non podemos librarnos
porque antes non soupemos facel-o. ·
Non compre agora · pararse a
facer Iamentacións do que non
puidemos prever. Compre só
afirmamos de novo nos vieiros
.auténticos do · nacionalismo.
Compre iniciar un recento das
nosas forzas, dos no sos valores
nidios , e ir a unha reafirmación
do noso idearium dentro dos
mais claros e autos hourizontes.
A nosa prevención contra de
futuros acontecimentos, ha de
facer _que non nos fique un soio
punto no que non teñamos parado mentes. Veu a República,

Aquilino. A i::riación dunha auténtica cultura galega precisaba,
segundo el, dunha maior intervención que só séria posíbel se
había un repregamento na intervención política. O nacionalismo tiña que ser un 1 movimento
integrador, pero abstracto., para
que todos pudesen ter cabida
nel. Como org~zación ou par:-

cando o nacionali mo galego
non pensara nun labourar poi ítico COITID o dos catalás e bascas,
e agora cando estámos aturando
os xestos trementes da política
centralista, hai que pen ar nun
xeito de e ceibar dela, empregando meios que as circunstancias do momento dictarán.
No desbaraxuste revolucionario, confusionario, en que todos
andamos boiando , están en perigo por outra banda unha serie de
problemas que o nazonalismo
· gal ego ten de salvar.
Si todo se nos volve andar a
voltas con miudezas de anécdota, ises problemas chegarán a
raer na sua traiectoria inerte gran
parte das bases de tradición en
que ten asento o noso ideario nacionalista. E daquela , pra qué o
nacionalismo? Nacionalismo galego non é unha verba. O nacionalismo galego teima pór en pé
o vivir propio - tradicional por
conseguinte , xa que o que non é
tradicional é superposto, allecrda nosa Terra. Antes de pór en
pé ise vivir, -ao mesmo tempo
si se quér- non debemos precurar que non no1-o asesinen? De
ficar eisi, non chegaría o intre
en que nos quedasemos eón isa
verba de nacionalismo entre as
maus, compl~tamente valdeira
cheia de amargura, porque o
contido que nela teimábamo
salvar xa nol-o tiñan roubado?
Son istas unha serie de preguntas que eu me fago niste intre
e que non dúbido que o Partido
Galeguista quererá facer suas.
Empecéi iste artigo en calidade
de direitor de A NOSA TERRA.
Quera findal-o baixo a miña responsabilidade persoal. Quizaves
me teña trabucado· e non seña
ista a maneira de pen ar do Partido. De non ser, sería comenente que se pensase ben sobre a
cousa.
Estamos indo a tumbos por
camíños que quizaves nos alonguen e nos despisten.
AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO

tido non teria futuro x.a que os
próprios límites que impón a actuación - política sistemática e
contínua, non lle pennitiran espallarse. Tales princípios dos
que participaba Iglesia Alvariño
_terían tamén a sua cocrente defensora nas Mocidades.
Noutro editorial, A NOSA. .
TERRA prantexa a unidade de
acción nacionalista e titúlao
"Galicia e Cataluña frente á crisis". Estamos ante as eleicións
do 33, en cuxa campaña colaborou Iglesia dando conferéncias.
"Despois da Farsa Electoral" é 0
editorial que aparece para intentar explicar o escaso éxito obtido
polo Partido Galeguista. Nesta ·
última época de Aquilino como
director aparece un curioso inserto dirixido aos leitores e sobretodo aos militantes do partido: "chámase moí seriamente a
atención dos nosos afiliados e
simpatizantes encol da necesidade de ampliar o rádio de extensión de A NOSA TERRA. E xa
~irando o ~cheira do ª?so par-.
tldo descubnmos que hru moitos
afiliado - que non son subscritores" . Como quedou dita , foi
Suárez Picallo quen relevou ao
poeta de Lugo en Xaneiro do 34
na dirección do xornal. Aquílin~
dedicaria o seu traballo ao Consello Executivo do partido como
Detegado do mesmo nas Mocidades Galeguistas . Compuñan,
aden:iais del , a Secretaria Executiva: Gom~z Román, Castelao,
Bóveda e Alvarez Gallego. Era
Secretário da Mocidades por
este entón, Franci co Fernández
del Riego , a quen acompañaban
tamén , ademais de Aquilino, Illa
Cauto, Fontenla e Ramos Colemán .
A relación de Iglesia Alvariño
co xornal despois de exercer
como director do mesmo, limítase a facer algunhas críticas literárias na sección "Follas Novas". Por ela pasaron a crítica,
obras de Otero Pedrayo (Devalar) · Francisco Leal Insua (Rosal
Florido) e Angel Sevillano (O
Muiño Alveiro). Tamén aparece
un artigo con motivo do dia da
Pátria do ano 1935 e un poético
panexírico dedicado a Antón Vilar Ponte que se ve rematado no
seguinte número de A NOSA
TERRA con este oneto:

Ribeira de outos bidos enramada
en arela de río e de pontes,
floriu auga de ono en ennas fontes
para os ledos muiños da alborada.
¡Aceña de saudade ! Outa escada
levantarás de alauda sobre os montes
para salvar a dór dos horizontes
i-enchelos de vieiro de rosada.
Agora xa és herbiña e flor de liño.
De verdade ribeíra de espadanas.
Nós, illa enredomada que ela encerra.
Tecei, Tecei agora paseniño
a súa tea de sonos, tecelanas
que é o branco veo de noiva da súa
Terra.

E logo veu a longa noite de
pedra; eterna, negra e fria para
moitos ,' para outros non tanto .. .
XERARQO DAS Al~AS
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Asturies adiante
A língua e as letras asturianas
son sen dúb~d~ un do~. fednómes diferenc1ahstas ma1s esco·~ºCidos en Galiza e no resto da
~~nínsula Ibérica. Calquer gal~0 interesado pol~s cultura~ prog·mas coñece má1s da poes1a ca~~lana , da história irlandesa_, _do
ortugués angolano, da mus1ca
bretona, da política basca ou da
novela brasilei_r~ .9ue de c~lquera
ealidade da v1cma As tunes. .
r Pero peste
' · aos ava t ares so f ndos polo asturiano e P?las suas
letras, a ~ultura asturiana está
viva e a 101ta pola sua recuperación é unha realidade que non se
pode silenciar.
o início da fase de recuperación na que se encontra tivo lugar cando, tras unha história
chea de dificultade , se fundou
Conceyu Bable en 1947. Desde
entón, multiplicár?n e o estudos sobre o asturiano, agramaron escritores novo , realizáron se traducións da línguas máis
variadas, cultivou e con inten idade a literatura infantil e comezou a introducir e o asturiano na
escota.
En todo e te proce o destacou
0 labor da Academia da Llingua
Asturiana, fu ndada en 1981 , que
publicou numerosos libros en
bable e promoveu constante acti vidade na sua defensa e divulgación. Asime_mo, edita unha
importante revista de e~tudo e
criación: Lletre Astunanes, da
que levan saído vinte números
desde a sua aparición en 1982.

Ja
e-

O VII Día de les
Lletres Asturianes

lo
er

Coa instauración do Día de les
Lletres Asturianes, que o pasado
9 de Maio acadou a sua setima
edición, a cultura asturiana encontrou unha canle máis para
manifestarse . Os resultados ,
dentro da modéstia parecen esperanzadores. Non é ca ual por
exemplo que este ano o xornal
La Voz de Asturias comemora e
a efemérides publicando o primeiro editorial en bable da história, nen tampouco que o asi tentes ao acto celebrados fo en
máis numeroso que no pa ado .
En realidade , a actividades
do VIl Día de les Lletre A turianes tiveron lugar ao l ngo de
toda unha emana. Primeiro ,
inagurou e unha intere ante
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os ~mes dos lugares
VIII Dia de las Lletrés Asturianes.

1

Cervo e Cervantes:

ou como as ap.ariénci(J.S poden éng~ar

Cervantes é o · nome de toda

mostra de libros, prensa e discos
en asturiano publicados entre
1974 e 1986. As suas referéncias foron recollidas nun coidadísimo libro-catálogo que pode
servir de útil guieiro para quen
queira adentrarse en calquer aspecto da cultura asturiana actual.
Unha mesa redonda sobre a
língua asturiana e o públrco leitor e outra sobre as literaturas
catalana, basca , asturiana e galega contribuiron quizá a clarificar
a situación actual e a perfilar
mellar o camiño a seguir. O festivo encontro dos "escolinos"
que experimentalmente están recebendo clase en bable tivo ademai un marcado carácter afirmativo e reivindicatjvo da necesidade e direito da escolarización da língua asturiana. A xunta extraordinária .de Academia
da Llingua Asturiana, coa acollida de novas académicos , a bomenaxe a vellos escritores, a
presentación do nº 20 de Lletres
Asturianes (dedicado á criación
literária) e o discurso institucional do presidente da Académia,
reuniu a centenares de persoas e
culminou coa actuación do grupo folk Beleño.

Adiante
O proceso, pése a todas as incompresións e atrancos imaxinábeis está pois comezado. En
Galiza, onde o descoñecimento
se mistura coa reticéncia aínda
en círculo nacionalistas, cómpre lembrar que a causa da língua asturiana é tamén a da língua galega. Mái alá dos extraordinarios paralelismo entre
o proceso sociolóxico do diferenciali mo a turiano e do galego mái alá da no talxia loitad ra que a fa e actual de de en-

galeria de artistas

Pero Nuno,

·CESAR-VARELA

unha serra, dun rio e mais de
duas parróquias luguesas San
Pedro e San Román, - extremas
xa, coas temfs do Bierzo.
Os que defenden a ascendén.:
Cia galega do autor do "Quixote", baséanse entre outros dados
en que os seus · apelidos, tanto
Cervantes como Saavedra, de
indubidábel fasquia galega, · representan antigos topónimos do
noso país.
Cervo é. un concello do norte
lugués que s·e deita sobre o mar
Cantábrico, e tamén aló radica a
sonada indústria cerámica de
Sargadelos baseada no. magnífico caolín que producen estas terras.
Para. explicar estes dous nombres, Cervo e Cervantes, a nosa
primeira idea seria relacionalos
co fermoso e mítico animal que
debeu ser abondoso nestas terras, velai senón esa acta notarial , que son petroglifos de
Campo Lameiro, e doutros lugares onde lacen , insculpidos nas
laxes, as suas omamentais cornamentas como lembranza do
seu paso polo noso país.
Máis ainda, como ·non falar
dos cervos bebendo nas fontes
onde ian lavar os cabelos as "filias belidas", que estaban na in~. p1ración dos nosos troveiros,
como. o Pero Meogo de Gomariz, nas terras do Ribeiro de
Avia.
.
Non obstante, . non ficamos .
completamente ·convencidos de
que esa sexa a verdadeira explicación da existéncia de tal nome
na toponímia galega.
Mais ben, ocórresenos relacionar este nome co "Acervus"
latino, recollendo o significado
de "marea de causas", ·referín-

volvimento do asturiano pode
suscitar nos que coñecimos fases
semellantes do galega, máis alá
da convivénc"ia do galego e do
asturiano na comunidade viciña,
a causa do asturiano debe ser
nosa porque é xusta.
Seria tan ruin como vergonzoso que unha cultura como a galega, que sofreu ·- -e sofre- os
mesmos prexuícios sociais, ataques políticos e animadversión
oficial que a asturiana, aplicase
á cultura irmá os mesmos esquemas de subestima e desprécio
que os seus inirñigos lle aplicaron a ela. Durante a ditadura
franquista , todo se confabulou
para recalcar que existía unh~
lingua e literatura de primeira a castellana- e outras de segunda, ineptas e indignas para a cultura e para a administración: catalán, euskera, galego. Seria
polo menos bochornoso · que
agora que os prexuícios rernitiron e que estas línguas acadaron
a cooficialidade formal, esquecésemos que o asturiano tamén
existe ou que pretendésenios situalo nunha escala secundária a
respeito das línguas que xa eren
que chegaron ao nivel da primeira.
Negarnos a apoiar hoxe ·á língua asturiana por razóns de burda conveniéncia conxuntural é
moito roáis que cair na intoleráncia. Significa_ utilizar ·contra
os que están como estivemos
nós as mesmas armas que os inimigos de Galiza utilizaron contra ela. Significa ser como _foron
con nós. Os que desde sempre
estivemos con David frente a
Goliath non deixaremos nunca
de lembrar que ser anti-asturiano
é, a longo prazo, ser anti-galego.

A pintura medieval galega
non é mo~ abondosa; nos grosos ·
muros do románico non proliferou ~s!a decoración xa que a
magmf1ca calidade da pedra das
suas paredes (perpiaños perfeitamente estructurados en . sillaria)
non necesitou de estuco de cal
para darlle cena dignidade inteTior. Asi, ·OS frescos que ahondan en ~ataluña non se perceben
en qa11za até que o camiño de
Santiago non se consolida como
romax.e europea, e a Galiza chegan en devoto andar artistas e xente de toda caste. As pinturas de Vilar de Donas

teñen e pecial referéncia á pelegrinaxe xacobina xa que a data
de realización que consta ·nas
sua parede coincide cun ano
anto (1434). Con el unha disposición do rei Xoán II sobre indulxéncia desta romaxe, e polas
características do estilo compositivo de tales frescos hai que supolos ohra dun autor alleo que
ocasionalmente visitaba Galiza.
De Pero Nuno só sabemos o
nome que consta a carón da data
de traballo destes magníficos
frescos, a bon seguro os mell?res da nosa cultura medieval. A
composición da obra é magnífi:.
ca, arredada ao redor do ouso do
altar maior e conservada probabelmente pola primitiva preséncia dun retábulo de madeira que
a ocultou da sua destrución. A
·obra reproduce unha Anunciación, tema reiterado nesta época
en que se afirma a división bíblica entre .o Antigo e o Novo Testamento. O arcanxo Gabriel dialoga con Maria inentras a xanela
que os separa serve coa sua estrutu~a riatural de luz para xogar

Este chamadeiro · cadraríalle
ben como nome das agudas serras de Ce~antes, e tamén aos
montículos que aparecen en lugares que levan esa denominación .
Vennos · á mente · o fermoso
Río Cerves que desde . os penedos da serra do Faro de Avión ~
vai deitar as suas águas ao pai ·
Miño, enfrente mesmo do Arnoia; despois de facer no ·seu
curso fermosas olas e piagos
transparentes · onde é unha delícia bañarse de verán.
Debería pois, o seu nome ás
paisaxes penedias de onde procede . .
Máis un dado, referíndose á
parróquia de Santalla de Cervo;
nas terras de Cedeira lese, do
ano 1173, un documento que di:
"In terra de Cidariae, in villa
. dicta Sancta Eolalia de Cervos,
subtus monte A cuto."
Velaí unha suxerente asodación, ~entro da nosa suposición,
dun nome antigo, Cervos con
outro máis moderno, Monte
Agudo, onde os dous nomes significarian a mesma causa, unha
referéncia a un montículo aguzado.

XOAN M. CARREIRA

Pedro Cifuentes_Mazo
(Madrid ¿? ·- C~mpostela, 1769)

1

pintor de Vilar de Donas

A moi pouco quilómetro de ·
Palas de Reí, na e trada que vai
9e Compostela a Lugo atópa e a
1grexa románica de Vilar de Donas, cuxo topónimo moita ve- .
ces foi interpretado con relación
ás figuras pintadas. que garda no
seu ouso. Vilar de Donas trainos
a referéncia dun antigo mosteiro
de mulleres do que só queda
hoxe a sua igrexa situado nun
fermoso val da campía luguesa.

"agudo".

musiCOS de galiza

el.AUDIO RODRTGUEZ FER

FERNANDO M. VILANOVA

dose a un sitio montuoso, ou tamén poderia vir da verba latina
"Acerbus'', que se entendería
como un lugar "áspero" ou

co simbolismo dos raios celestiais que preside no cuarto de esfera da bóveda o Salvador.
A cena está ambientada en de-.
coración e atuendos próprios do
século da sua realización, onde
o xadrezado dos pisos tenta tímidamente unha: perspectiva espacial por meio da xeometría; a
turbada fitura de Matia e a do
Arcanxo anunciador da ~mensaxe
· mesiánica estilízanse en formas
curvas · como eses alongados,
próprios dun estilo gótico que se
deu en chamar "internacional"
pola rápida extensión qLI;e conseguiu en diferentes países aJguns
tan distantes do seu núcleo inicial en Itália. As suas roupaxes
tamén son próprios deste tempo
, con tocados e longas saias que
se pregan ao chegar aos pés da
figura.
.
Estamos diante dunha das primeiras obras pictóricas que apa, , recen firmadas no naso país e
asimesmo unha magnífica representación que dá significado á
actualización cultural que Galiza
acadou na Baixa Idade Média.

Mestre de capela e organista.
O primeiro _dado que coñécemos del é que entrou como neno
cantor da Real Capela en 1726 e
parece que sobre 1731 pasaría a
ocupar o pos~o de terceiro organista da mesa. No ·1733 compuxo "La fineza acreditada vence
el poder del destino" que se representou no Coliseo de la Cr:uz
en Madrid e que, segund~ Barbieri, conservaríase na Biblioteca do Duque de Osuna.
No 1744 apreséntase ás oposicións ao maxistério de .Santiago
nas que ten . de competir con importantes músicos: .Antonio Guadarrama -mestre en Ourense~
, Juan Oliac y Serra -mestre de
Avila-, Manuel González Gaitáñ ~mestre de Segóvia-, Juan
Martín -mestre de Salamanca-, Manuel Agullón -mestre
de Zamora-, António Ventura
Roel. del Río -mestre de Mondoñedo---, Francisco Hemández
Illana -mestre de Burgos-,
Manuel Antóriio Lópéz· del Río
-mestre de Lugo-- e 1'!1anuel
Paradís -mestre de Tui. No
mes de Decembro chega unha
carta de recomendación do Marqués Scotti," carta que debeu de
pesar · no Cabido pois o 16 de
Marzo de 1745 é elexido mestre,
cargo no que permanecerá até a
marte se ben con sa,úde precária
desde 1766.
A música de Cifuentes _responde á estrutura barróca· do doble coro (Triples 1ª e 2ª, Alto e
Tenor / Triple l", Alto, Tenor e ·

Baixo), dous violins, dous
oboes, duas trompas e acompañamento. Duas únicas excepción.s son a lamentación "Ego
vir videns" que é a catro voces
e a lamentación "Matribus suis"
para solo 'de triple; dous violins
e acompañamento, de 1746?

CATALOG0.-0 melodra- ·
ma ~·La fineza acreditada ... ". 1
Magníficat, 3 Lamentacións, 15
motetes a doble cor9.
FONTES:-Santiago e Biblioteca do Duque de Osuna?
BIBLIOGRAFIA .-Francisco A$enjo Barbieri. -Biografías y Documentos sobre Música
y Músicos Españoles. (Madrid,
1986). José López-Calo.-Catálogo Musical del Archivo de la
Santa Iglesia Catedral de Santiago. (Cuenca, 1972) . ..Jd.. -La
mLsica en Galicia (Barcelona,
1981):- Narciso Hergl!.eta.Piofes·ores Músicos de Ja Real
Capilla de S.M... ~adrid,
1985). Baltasar Saldoni.-Diccionario de Efemérides de Músi'Cos Españoles. (Madrid, 18681881) Id. Efemérides de músicos españoles ... (Madrid, 1860).
José Subirá.-La música en Ja
Real Capilla Madrilefia y en el
Colegio de niños cantorcicos.
(Anuario Musical XIV. Barcelona, 1959). Santiago · Tafall
Abad.- La Capilla de Música de Ja _Catedral de Santiago. No-.
tas históricas. _(Boletín de Ja
R.A.G .. nº 26. A Co_c:uña, 1931). .
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televisión

Fai un sol.
de carallo .
Como bon -galego, A.R. Reixa, .
decidiu ,celebrar a chegada da
primavera pala sua canta mon~
tanda a sua própria festa dclica,
non porque se repita anualmente
como facian os celta.s (sen filtro)
senón a cotio como fan os Sij
(do País dos Puros) . Adernais de
festexar a proclamación da independéncia deste pavo que buscaba, nunca me1lor dita, un solar
próprio, festéxase tamén a ·chegada (?) · do "solis invictis" á
praia de Samp . Esta festa qtie os
Reixantidos veñen montando,
xira arr~dor dun disco (solar, naturalmente) cuxo micro-sulco
v-aise arando en espiral até o· seu
remate. Segundo as últimas notíci~s que ternos, a festa y_ai_"in
cre~cendo"_ e apesar de non ter
saído o sol, xa vai no número
un das listas que por iso son lis- ·
tas (a ver, se non ... ).

Notícias

ti;

=-Nas ruas de ·pavos e cidades de Galiza andan a se producir malentendidos: Co mal tempo que vai, moitos estráñanse de
que lles digan: Oiches ... Fai un
Sol de Carallo, eh!_tia.·..
-Nunha gardaria infantil
usan para as clases de ritmo, o
trepidante e pegalleiro Fai un _
Sol de Carallo.
--Os párvulos dun coléxio
arite a pergunta da profesora de
que músi~a desexaban ouvir,
respostaron a coro: Fai un Sol de ·
Caralla.
·
--Os seminaristas de Tui matan a monotonía da choiva nos
cristais, cantando maitines en
plan rogativa: Fai un Sol de Ca·
ralla .
--:-Unha extranxeira que visitaba Vigo e noitebregaba polos
locais nocturnos de máis sana en
busca de "Movida", farta xa de
ver as mesmas caras e rostos en
cada sítio, perguntou que se era
aqueta a "movida viguesa". Un
Sij camuflado resp9stoulle que
si, que a movida era moverse de
local en loc~l par~ enganar aos
de fóra. Despois relaxouse do
trance escoitando (de noite,. claro) : Fai un Sol de Caralla.
~s

obre iros do Sector Naval durante as suas moitas manifestacións exclamaron máis dunh.a . vez: Fai un Sol 'de Caralla .
Naturalmente os soldadores ian
provistos das -suas corresponden. tes gafas. - Se hai un ano se venderon
boinas, agora que Fai un Sol de
Carallo venderemos moitas gafas, --exclámaba cheo de ledícia un óptico (na Porta do Sol,
claro).
XERARDO DAS AIRAS

.)

A nova
programa. _,,
CIOn

Estamos provabelmente <liante
da r~forma mais interesante de
todas as' levadas a cabo na curta
história', chea de esperanza, da
televisóm de Galiza . .
Os Lúns sustituindo a Boa
Noite ternos Galiza de Noite.
Boa Noite era um programa que
estava excesivamente junguido a
ancoradofros madrllephos, a pesares, disso com Gayoso .chegara
- ao seu qhriio, o s~u magnífico
bom facer e a· sua p~rsoal telegenia facia que se desenvoltara
· maravilhosamente. Galiza ·de
Noite inda que tem uinha .estru~
tura ~emelhante nada tem que
ver como mesmo. O seu condutor Gerardo Rodríguez, director
da Rádio Pública Galega,. atóp/a- ·
se nos setis iniciais intentos tele-·
visivos com um grande lastre, o .
éxito de Ruada (a ver se volve);
os estilos som totalmente ·diferentes encetando por um decorado bastante bem logrado que
creia umha _cena com umha atmósfera mui agradavel. o pri-meiro programa monstrava febleza no tecido de todo o conjunto, (falta de trabalho prévio
no guióm) e umha língua deficiente n.o seu apresentador (ape- nas colocou um pronome bem),
o debate sobre a compra de 'partidos foi-se-lhe das maos dando
lugar a umh~ _i~age muito probe
do nosso fútebol e dos seus dirigentes. Nom forom os ausentes·
os @e quedarom pior parados,
a frase dum dos presentes, do
que é melhor esquecer o nome
diciµdo: que "ele tém o seu próprio sistema secretO para mercar
os partidos, e que is se nom era
o lugar para deci-lo", dá toda
umha ideia da moralidade na
que se desenvolve o nosso desporto. O donativo final ao convidado da noite, Juan Pardo, foi
umha cousa mui de compadreo.
A G.R. Jalta-lhe soltura <liante das cámaras, tem um certo ar
engolado, e nom se deixa querer
das mesmas, a sua olhada raramente resulta directa. para o espectador indo um pouco de es·guelho. Cúmpre- mais trabalho
prévio e menos improvisar.
Os Martes despoija do telejomal. temas a Trabe de Ouro,
excelente ideia, com um Freix.a. nes que enche a pantalha coa sua
hurnanidade, um Fr~ixanes que
fai. da literatura entretenimento
popular e divertido. Muito habemos de falar diste .programa. ·

Victor Freixanes, director de A Trabe de Ouro

ben ser urn programa rimito mais
amplo, onde o espectador conhecese ao cantante mais polo
miudo, o próprio cantante poderia historiar as suas cantigas,
dar-lhes um contexto, que é um
jeito de facer um pouco de história desta Terra. Ou se nom facede vídeo-clips galegas, que bem
que comprem.
Os Venres ternos a Alvarez
Pousa em Encontros, que reune
umhas magníficas condi9óns
. para dirigir o debate. Esperamos
que seja de aberra temática e de
nom tam estrita dura9óm. Aquí
hai µmha estupenda possibilidade de ab.ri-lo aos espectadores e
. a rádio pode 'muí bem colabourar a isso.
Os Venres ao fio da meia noite Mais alá, e a pesares da hora
prego-lhe aos -leitores nom perdam, iste programa, é excelente,
enche um oco valeiro, está inzado de bom facer, tanto no campo
visual coma nos textos; responde
perfeitamente ao seu nome: mais
alá de tanta vulgaridade como a
que mais das vezas que quixéramos atue as nossas pantalhas. O
seu director,- Manolo Rivas, é
um destacado escritor e periodista, com um domínio maravilhoso da palavra, o seu estilo está

Os Mércores Cancioneir.o . Por
_qué issa ausenóa total _de parafernália?, está--muito bem o sacar aos cantantes gakgos, · pero
a falta de rupturas no -seu desenrolo, e a sua linealidade expresi:
va tira-lhe forza. Poderia mui

cheio dumha falsa singeleza que
é o froito do seu trabalho e domínio do ofício de escrever. Já
sabedes, a pasa-lo bern com .
mais alá.
Os Sábados bai umha grande
novidade -Recreio, um programa
para rapazes, encantara-lhes e
mais cando muitos dos debuxos
animados deixam tanto ... a violencia soe ser o seu "leit-motiv" _. A que se espera para suprimir os de King Kong e outros, se tal repetide os monecos
do Carteiro Pat e contratade
mais histórias do mesmo, inda
hoje os cativos andan cantando
a can9óm do carteiro Pat , e is o
que choveu desde a sua emisóm.
Suprimiu-se Oiches e no seu
lugar ternos o Domingos Imó
ver. Oiches pecava de Mercedes
. Buján, Jamentavelmente no só
falha na língua (progresou, esforzou-se, certo) pero como erga
a vista do papel, mete-ehe umha
navalhada. Falava J .M . Iñigo no
derradeiro programa de Boa
Noite de que ante as cámara hai
quem tém iele-génia e quem
nom ; umha verdade coma a
praia da Lanzada, grande e boa.
M.B. nom tem tele-génia, poderá tal vez facer outro trabalho
bem pero duvido muito de que
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AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO .
· Poesía .Galega Completa_
Epición preparada p<;>r
Xesús Alonso Montero
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as presen_ta9ons por temáticas e
nomos dias decorrido.
O Entre nós abrangue umha
hora e segue a s~r um trabalho
bastante bem . felto. Foi ·umha
das grandes sorpressas inicia·
da nossa telev_isóf!I, e estou 8 ~~
_guro que os pnmerros sorprendidos forom os próprios directi- ·
vos. A ·TvE em Santiago frente
~eles nom t~~ nada que facer,
m~a que camb1arom de director
e e umha pers~a que dá lugar á
esperap.za, esta por ver até onde
pode ·chegar a sua autonomia
para que i:ielhorem as causas e
fa~am mais programacróm própna. Tenhem umha segunda
canle que quedou sem audiencia
e que mui bem poderiam galeguizar, enom a batalha ténhena·
perdida de antemao. Mentras
tanto a disfrutar com o Entre
nós, que agora sai pala pistas e
corredoira do paí . Tuda um
prazer.
Os informativos som todos reformados, uns mais, outros menos, de tacando Ao Peche, que
nom só ganha em longura, enom que tamém na originalidade. Nel atópa- e o único apartado que hai dedicado em toda a
programa9óm á língua, espacio
que é feíto com a colaboura do
I.L.G. A mim isso parece-me
mui bem, o que se dediquem espácios a língua; quizais da-se
nel um pouco de teima no contra te e na referencia ao castelam.
Para mín o mai criticavel do
ILG as mai das vezes nom é
tanto que defenda um jeito ou
outro de escrita (e nom só de escrita, de pronfu1cia) que no contexto histórico no que vivemos,
pode-se facilmente entender; o
que nom soporto do ILG é a sua
agressividade ante calqueira postura, já nom digo contrária, senom levemente disidente . Falando hai pouco com um membro
do Instituto sobre pequenos detalhe que muí bem se podem integrar nas "normas" o seu comentário foi um alporizamento
totalmente incomprensível, e ao
nombrar para nom lernbro bem
que palavra o dicionário dirigido por I aac Alonso Estravís
pen ei que lhe iam a air os olhos das órbitas, mais ou menos ,
o grande trabalho de ele e de outros bóns galegas nom ervia,
com perdom, nim p'ra !impar-se
o cú. E i o Srs. nom é ério.
Que eu e ager ,, vou-vos pór um
pequeno ex. O nome da nossa
Pátria, Galiza. Eu nom pido e
coma mím ninguém, que hoje
em dia e proiba dicer Galicia,
enom que a quem quixer se lhe
permita o u o do nome tradicional do paí . O nome que usava
a gera9óm "Nós", que usava
Castelao (por certo nos livros de
texto de Edicións Xerai vém na
obra de Castelao . .. Sempre em
Galicia sic!!!), o único nome de
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Galiza cando era um país nor
1 0 nome'· que encabezava o
~~~tuto do 36 do qu~ ~gora se
cumpre o cincuentenano etc ...
Pois isto para o ILG semelha ~e·vel e usan de todos os medios
·
'
ern0 poder
que tenhe~ para 1mpedi-lo . Isto é par~n01a. Inda nom
!he escuitei a ~1Ilgum da TYG
ar Galiza e 1sso que mu1tos
~~s que alí trabalham usam-no
fóra da casa. Nom quero pe~sar
ue haja algo ob~curo e temvel
~as de issa genreua, mas semel.
har semelha-o. .
Os tele-joma1s, polo ~e~a1s,
seguem pecand~ coma d1cia no
º anterior de fnage. Por ex. no
~o seram do 15/5 informam de
investimentos da FEDER na Galiza que som 312 mil}ións, a
meirande parte na esta~o~ nova
de Vigo e o resto no cammho de
ferro Ferrol-Gijóm. Nom se
pode dar a notícia asi e quedar
tam campantes. Semelha que a
CEE da-nos algo e nom é certo .
Som investimento que ponteam
a Junta, e todos manejados poi?
govemo e panhol, e umha catlveza, e faríam- e C! me mo em
CEE (todo no me10 do oceano
das nossas carencias) . É dicer a
umha nova como e ta hai que tirar-lhe o fío, eriam a mesma
nova pero inteligívei e com
mais calor que é que compre.
o Venre hai o in.formativo
Aula 2001, moi bom, que pode
rematar, e asi o espero, por er
orige de um novo e excelente
programa.
,
Do grupo de programa'ron
que formam Costeira Galega e A
Terra irnos falar do eguado, do
primeiro já falamo e. mai ou
menos inda .que um ch1 co melhorou segue igual.
Anxo Vázquez é o apresentador condutor d'A TERRA , nom
é um programa novo , já que antes se fijo na TVE- Galiza , é dicer tern tempo de ahondo para
face-lo um chisquiño melhor eu
castiagaria-o a ver filmes de divulga'róm cultural e científica
poto menos 20 dia eguidos a
ver se asi se lhe cola algo. N"A
TERRA dan- e continua rupturas na Iíngua (aos chiscas sai
gente falando em ca telám) e
isso pode- e facilmente evitar, o
tono do apresentador fai- e monótono e trabalha pouco a língua
no guióm prévio ao programa
(os estudos, e conhecemento
em ca telám , pe am-Lhe muito) .
Desaproveita- e a cámara prati camente nom acam ningúm
partido dela. O re ultado um
i o,
programa ab rrido.
Anxo , nom pode eguir a i, hai
que melhorar que e p de . Ja
coemntarei mai polo miudo outro día algum di te programa .
O. outro día falava de qu hai
algo de desorde na ca a, pota
minhas fo nte parece que i o
vai a meno . Alédame inda que
!he preguntaría a que e deve ,
por ex., que na tarde do día 13
a umha hora em que nom hai
emisóm se botaram cada dou
por tres vídeo-clip (á 5 menos
coarto, as 5,30 ... )
Queridos leitores que me aturades, esta semana direi-vos que
rematam duas estupendas séries
O fio enguedellado e O Capitám
Jack, suponho que disfroitariades com elas. Saber e logar está
nas semifinais e a cousa está que
bota lume de apaixonante. Tivem?s .ª sorte de que por fím supnm1rom Gente "maravilhosa" e
no~ estivo nada mal o primeiro
cap1t.ulo do Home invisivel,
nons1. Os Palliser tem umha feitura moi boa ~ outro tanto pasa
com a da mesma nacionalidade

Tenko .

ra)

I ,.

Para rematar hái que constatar
que em toda a nova restrt1tura9óm nota-se que já se perdeu o
tnedo a TVE, incluso muitas das
recoloca9óns estám feítas com o
ánimo de competir seriamente
coa mesma. 1 Minha noraboa, ja
veredes dentro de pouco que futuro mais preto tém a TVE na
Galiza.
.. Até outrá ~
.ceA
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O bico
da muller ·
Pepe Bordallo

.

mus1ca
A outra movida (2)

Pepe

Bordallo
Pepe Bordallo é un espectador
nun concerto dunha Orquestra
Sinfónica, nunha movida rockera ou actuación de jazz. Quizá
e te eclectici mo coma afeizoado exa reflexo do seu próprio
curriculum como músico. O seu
nome apenas soa cando se fala
da movida, tal vez por entender
esta de de unha óptica moi restrinxida ou ben pala sua despreocupación ao respeito, pero
en el dificulto amente e entenderían os avatare polos que discorreu a música en Galiza durante os último quince anos,
tendo en canta o marco no que
nos movemo ao falar con BordaJ lo . que inevitabelmente ten
ponto de referéncia inicialmente foráneo :
- · Revolver" data do ano 70;
cando e inícia a década o que
molaba era a onda acú ·tica do
Cro by , Still Nash & Young ;
estábamo ao borde da mili , uns
grupos decatáron e pola música
comercial e outros de ertan.
Logo dunha remodelación, marchamo a Madrid e estivemos os
componente do grupo acompañando a cantantes melódicos durante
aproximadamente tres
ano.
-Foi positivo ese tempo fora

do país?
-Traballas con bons músico . Se comparas aqueta época
coa actual, ollando o panorama
dos cantantes de máis ou menos
sona, evidénciase que os profisionais que están detrás, cada un
no seu nivel, obteñen uns grandes resultados.
· Prosegue lago unha época un
tanto inestábel, que Bordallo ~e
fine como de "pica daqui, pica
dacolá" até asentarse de novo en
Vigo, esta vez definitivamente e
traballando con Bibiano. Situámonos no ano 78 e pergúntolle
sobre o posíbel cámbio ao tocar
cun cantautor dos da época.
-Non houbo nengun tipo de
"choque" porque tampouco é
certo o que tentan de facer agora
con certos artistas · que .queren
apresen teµ- como cantautores.
Aute e Sabina por exemplo non
se poden emarcar na escala n:a=dicional dos Raimon e demais.
Cancións como ·"Aleluya" teñen
unha temática atemporal ...

-Pero unha persoa que escrebe cancións e chega a cantal!J.S
considérase un _•cantautor. Ao
marxe diso, pódese afirmar que
hoi.tbo un par¡entesco entre o

-Raimon de "Al vent'' e o Bibiano de "Can de palleiro"...
-Si, pero iso foi nun princípio. Date conta que nós e~tive
mos en "Alcabre" e "Aluminio",
discos nos que cando menos a
música tiña unha riqueza armónica máis notábel.
Ten do en canta tres LP' S cun
nivel médio _de calidade digno e
unha actividade combativa no _
seu tempo, o nome de Bibiano,
a estas alturas, non merece quedar como simplesmente anedótico:

--Caídas que ten a ver a sua - situación actual, ausente dos cenários, coa marcha tua, a de ·
Elias Quiroga e Femando Llorca?
-El despois fixera un traballo con Teo Cardalda e outra
xente, estaba moi ben pero non
puderon grabalo.
Corno queira que non bai mal
que por ben non vena, Bordallo
e Fernando Llorca inícian unba nova xeira, na que tamén participa Rubén Pérez, ao formaren
"Outeiro". Escoitando a sua única grabación, "Olios de Marzal", un non pode por meos que
comentar apenado o efímera que
resultou aquela experiéncia,
emarcada por alguns críticos na
mellor corrente "jazz-rock", se
ben a sua amplitude musical supera calquer encasillamento.
-"Outeiro" formouse pala
teima que nós · mantivemos en
sacalo adiante. Desfíxose por
mor da mili de Rubén e por falta
de axudas, e isa que nos preocu-pamo , organizamos festivais . ..
A situación semella ser parecida á do grupo pontevell:'és
"Lérez Quintet". Pergunto por
eles e intéirome que alguns dos
seus músicos "están a traballar
en orquestras". Movéndo~e neste contexto artístico e .histórico
(princípio dos anos 80) xurde
unha iniciativa esporádica, aglutinante dos músicos reseñados
nesta conversa: a "Onda . de
Vigo".
.
-Aquilo foi ideado por Fernando Llorca. Eu estaba recén
chegado de Granada, non· tíñamos traballo e .puxémonos a artellalo coa axuda do pintor Guillermo Monroy (que logo colaboraría na decoración). Apoiámonos en Bibiano, que era quen
tiña equipo de son, e estaba tamén compondo algo novo; xun-táronse logo "Travesas Big
· Band", "Lérez Qúintet" e Elías
Quiroga. Meteuse logq Fofo
(home moi coñecido nos ambientes jazzísticos vigueses) a·
organizar e converteuse nun Festival de dous dias no que se deu
a coñecer todo o que se estaba a _
facer naquel 'intre. Foi unha
rnontaxe auto-xestionada. Logo
cometimos o erro de deixalo
·
morrer todo.
-E por·qué non foi adiante?
·. -:-Pola no.sa ban~a "Oute.iro"

xa estaba desfeíto e en xeral os
demais estaban como moi dispersos .
~:
Apesar dos atrancos polos que
discorre o seu compromiso profisional, Pepe Bordallo non
abandona e actualmente forma
parte de "Doa" .
-A miña entrada aí foi a
consecuéncia da estabilidade de .
"Clunia" como grupo. Waldo
' Martínez, que compartía ambas
as duas formacións, tivo que d~
dicarse exclusivamente
jazz,
entón deixou "Doa" e entrei eu.
O ano pasado grabámos "Polaridade" e agora- en Maio entraremos de novo en estúdio.

ªº

-· -Estarás a gasto?, polo menos nótase a tua pre;séncia no resultado final do produto.
-Non creas... ben, algo
apréciase, pero os arranxos son
de Carlos Castro. Estes dias estamos pendentes do futuro disco;
penso que é máis interesante que
o anterior pero será menos co:mercial; haberá. nel pezas populares de Alemaña, Portugal, No. ruega ... de Galiza tamén haberá
algo (tércia agora Rubén Pérez,
a máis nova ficbaxe de "Doa",
tamén presente na conversa),
ainda que o noso obxectivo é ir
cornpondo temas próprios. O
que acontece cohnó_sco, ao contratarnos
fundamentalmente
Concellos e Deputacións, é_que
traballamos no verán e quédaste
con cantidade de repertório que
vai dun ano pra outro; non ten
saída como para iJo anovando .

-E curioso comprobar como
influe o mercardo· na criatividade musical .. .
-Home, se publicas un disco
ao ano ... o mercado o que -fai,
se vas nos cauces "normais", é
que de ti non se escoite nada.

-E en inverno por qué non
tocadcs?
-Segue a faltar un mínimo
de infraestrutura; ao . non haber
· un~ axentes que funcionen~ hai
alguns que queren a exclusiva e
iso é un risco ao non ter unha
seguridade de certo número de
contratos.
A respeito da formación profisional do músico Bordallo comenta que en Vigo funciona a
Académia Baio ·"que está rnoi
ben, e logo cada un damos clase
individualmente". _Rematamos
falando do nivel médio en Galiza, que "non se debe comparar
co que veña de fóra" .te_i1!1ando
. en considerar as pos1b1hdades
reais das que se dispón no país.
Polo meio quedaron as consideracións sobre a movida pop-rockera que no~ invade, da que pensa que "o único que non megosta é que non toquen máis en
vivo, é moi importante e non só
polo aspecto económico senón
-porque resulta neces·ário se queres constatar a repercusión do
que estás a facer".
XOAN M(- ES~Ei

-

arana
Baseada na novela 'homónima de
Manuel Puig. Unha novela que
ten unha estrUtura bastante cinematográfica, o ca] a fai mais ben
difícil á hora de trasladala ao
·cine, por curioso que poda pare~
cer. O director fixo unha criación ao seu xeito e o resultado
en xeral en canto "a pelicula" é
bon; un tanto "light", pero bon.
M. Puig nun princípio renegou
da versión cinematográfica, pero
nunhas recentes declaracións
(despois do éxito da -fita) dixo
que, bon, que é diferente; pero
que o quería dicer, que se di.
Imaxino que a estas alturas todos saberán de que vai a obra,
xa que, entre outros motivos, foi
representada durante bastante
tempo unha versión teatral, ao
menos en Barcelona e Madrid.
A histórfa transcorie nun cárcere brasileiro onde se encontran
un preso político e outro homosexual.
,
Acaban facénaose amigos e a
resultas disto, e dunha bistória
de amor que nasce entre eles, o
homosexual decide se comprometer coa causa do amigo, perdendo a vida por ese motivo.
Unha história .de amor un tanto atípica, que resulta bastante
· críbel .
O personaxe que interpreta
Willian Hurt (Molina) valeulle
un Osear e un prémio e Cannes,
e a composición que- del fai é a
que poderíamos denominar unba
"!auca" doce e· sensíbel. Penso
que se trata dunha boa interpre- .
taciófl por máis-que algún crítico
- sabichón teña dito que "iso faino
cal quera". O preso político
(Raul Julia) está ben, aínda que
o seu personáxe non· quede claro. É anarquista, comunista... ?
Ambos _son seres marx_inais,
ambos viven de utopías, pot iso
é normal que acaben por se faceren amigos.
Na fita- aparece tamén Sónia
Braga, . muller. araña po'r partida
triple, como personaxe da película que Molina canta para entreter o tempo no cárcere·. Película .nazi dentro da película na
que, comq nón, os personaxes
morren por amor. -un P.ersonaxe
ao Marlene Dietrich que na brasi lei ra queda, pois iso, como de-:
masiado tropical .
MANUEL ESTRADA
FICHA:
BEIJO DA MULER ARANHA I
KISS OF THE SPIDER WOMAN
(BRASIL-USA, 1985): Int: William
Hurt, Raul Julia, Sónia Braga, Milton Gon~alves, José Lewgoy, Fot:
Rodolfo ·sánchez, Guión: Leonard
Schrader, Dir: Héctor Babenco (outros filme seus: Lúcio Flávio, passageiro da agonía -1978--, Pixote -

1980).
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UNHA RARA OCASION PARA
.VER UNHA FITA-BRASILEIRA.
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SE POIDERA CONTAR A HISTORIA CON PALABRAS
. NON TERIA_QLJE CARGAR CUNHA CAMARA ,
(LEWIS H_
INE)
1_,

AG
24, :
rens1

Temá
1.

cun o,

2.
3.
4.

pa ña~

A 1

nesta
da, a
ten de
rente
Capri1
carse
ca ció1
consi1
as su
ba nd•
será '
!izar•
para
re nse

· prodt

cía, ti
-se 1
tanda
xeito
cuest
encor

En

en co
coa e

Del

tán a
as ca
dad e
nume
so, te
cialm
Funci

Ser
cións
pone
expo1
habe1
com
fosen
se os

teres1
dad e
espec
axam

Temá
«N,
deser
pio».

Du1

abo re
ños, 1
vas
un ha
no so
SOS V

Funci

Me
· listas

referi

que

e'-

Vendedor de xomais, Washington D... 1912

L

Lewis Hine, un mestre da fotografia· documental e do fotaperiodismo,
estaba fondamente preocupado polos abusos dos menores no traballo
nos Estados Unidos de princípios de .século, e asi o deixou plasmado
no seu labor.
Cativo Manco, vítima dun accidente nun obradoiro sobre o 1910
·"-:1
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elas, unha alternativa posíbel
para o desenvolvimento do
naso agro. Estes· especialistas
serán invitados pola própria organización. Despois da exposición das suas teses abrirase o
debate xeral entre todos os
asistentes.

Area técnica
Temática ·
1. Gandaria E~ensiva:. Vacuno, Ovino, Caprino, Equino.
2 A Pataca.
3· O Viño.
Sar:ii~ a_de Animal. Campañas Of1c1a1~,.
.
A dedicac1on predominante
nesta área ser.á, por un!"la banda a Gandana extensiva, entendendo como tal todo o r~fe
rente ao gand9 Vacuno, Ovino,
caprino e Eq~m~, pudendo f~
carse as pon~nc1as ·ou comunicacións do xe1to que cada autor
considere opo_rt~no e segundo
as suas espec!alldades. Doutra
banda, na f>.gnc~lt~r~, _a Pataca
será o c~lt1v o p~1ont~no a analizar debido ao mteres que ten
para unha ampla zona de Ourense. Por último, o ~iño coryio
roduto de grande 1mportan~ia, tamén _para e~ta província
-se non so- sera tratado tentando focar o seu es~udo de
xeito que non s~ reitere en
cuestións xa debatidas noutros
encontros adicados a el.
En todos estes temas terase
en conta a nosa nova situación
coa entrada na CEE.
Debido á inquietude que están a criar, entre os labregos,
as campañas oficiais de Sanidade Animal ~ ppr chegarnos
numerosas pet1c1ons neste senso, tocaremos este tema especialmente.

4:

Funcionamento
Será a base de comunicacións ou ponéncias escritas. Os
ponentes terán un tempo para
expor un resumo delas e logo
haberá un debar:e xeral. Se as
comunicacións
apresentadas
fosen moitas, poderían dividirse os debates por grupos de interese, excepto o caso da Sanidade Anim al que, como tema
especial, será debatido en
axamblea xeral.

Area económica
Temática
((Na procura dun modelo de
desenvolvimento agrário própion.
Dun xeito interdisciplinar
abordaránse as vias, os camiños, as premisas, e as alternativas posíbeis para conseguir
unha transformación real do
noso agro en función dos nosos veraadei ros intereses.
Funcionamento
Mesa Redo nda con especia. listas en diferentes disciplinas
referi das ao tema en cuestión,
que com plementarán, desde

~~t23 .

Area social
Temática
«A muller na Sociedade
Agrária Galega».
Queremos, con este tema,
provocar uñha maior preocupación pala muller rural tan esquencida das programacións
de cámbio .ou das mellaras
agrárias cando o seu traballo¡
porén, ven sendo fundamenta
no sostinemento dunha agriculfura como a nosa, baseada
principalmente na gandaria ou
cando ela mesma actua como
empresária nas áreas de pluriactividade nas que os homes
soen traballar fóra da explotación.
Funcionamento
Tratárase o tema mediante
comunicacións ou ponéncias
escritas que logo resumirán
ante todos os participantes
para o seu posterir debate.

Prazos
As persoas que vaian enviar
ponéncias ou comunicacións
para cada área deberán sinalar
o título delas a este Comité Or- ·
ganizador antes do dia 30 de
Abril de 1986 para poder confeccionar o Programa. Asimesmo, antes do 30 de Xuño dese
mesmo ano enviarannos un
Resume de dous folios -a dobre espácio, por unha só cara e
en gale.g~- como máxin:o, ~as
comunicaclons ou ponencias.
Estas, na sua totalidade e sen
límite de extensión, bastará
con que as apresenten o mesmo d1a das Xornadas. Deberán
ser escritas tamén en galego.

Matrícula
Para inscreberse abonda con
enviar Nome, Enderezo e Profisión a Xornadas Agrárias Galegas. Aptado. 595. - A Coruña.
Asi como ingresar 500 pta. na
Canta Corrente Nº. 1.545-2 Caixa de A forros Provincial de
Ourense. - r/ Federico Tapia, 17.
- A Coruña.

Comité organizador
Ramón Muñiz de las Cuevas
(Coordinador)
Eloi Villada Legaspi
Eliseo Miguelez Diez
Domingo 'Martinez Beiro
Gumersindo Campaña Ferro
Xan Carlos Carreira Perez
As Xornadas terán lugar no
Centro de Ensinanzas Integradas (Antiga Universidade Laboral) - Ourense.

Vlt CONCURSO
NACIONAL DE TEATRO
INFANTIL ''O FACHO"
A Agrupación Cultural O Facho
convoca máis unha vez o Concurso Nacional de Teatro Infantil, que este ano alcanza a sétima edición, de acordo coas seguintes
Bases
ia.-Ós traballos de tema libre, deberán ser inéditos e escritos en idioma galega.
Cada concursante poderá
mandar cantas obras· .. queira,
transcritas en fólios mecanografiados a dobre espazo.
2ª.-0s orixinais eriviar:ári-se
porlriplitado, e somente entra- .
rá,n en concurso aquelas ob·ras
gue teñan o ingreso ño domiGí-·
llo ·da AC. O Facha -wa Fede_rico Tápica, 12, 1° A Coruña-,
antes do dia 1º de Xullo de
1986.
3°0 prémio único en metálico á obra gañadora será de
40.000 _pesetas, reservando-se
O. Facho o direito de publica- ción 'no período de un ano,
computado desde o coñecimento público do fallo.
4°.-0 fallo do xurado será · ·
dado a coñecer o 25 de Xullo
de 1986.
5º .-A A. C. O Facho reservase o direito de designar o xurado que ha fallar o prémio, asi
como o sistema de eleición da
obra gañadora do concurso.

CURSO DE INlCIACION
A LINGUA GALEGA
As probas libres do Curso de
Iniciación á Líng_ua Galega para
profesores de E.X.B., licenciados, Técnicos de Grau Médio e
Especialistas de Formación
Profisional, celebraranse en
Santiago de Compostela o dia
4 -de Xullo de 1986, segundo
unha Orde da Consellaria - de
Educadón.
Para participar ·nestas probas, deberá apresentarse na
Consellaría de Educación, ou
nas Delegacións Provinciais de
Educación, unha instáncia dirixida á Directora Xeral de Políti-.
ca Lingüística, antes do día 7 de
Xuño. Axuntarase ademais a
fotocópia do D.N.I. e uhha fotografía compulsada do Título de
Profesor de E.X.B., Licenciado,
Técnico de Grau Médio ou Especialista de Formación Profesional.
As listas de admitidos faranse públicas nos taboleiro.s das
Delegacións e na Consellaria
de Educación, o dia 20 de
Xuño.
Estas probas libr.es do Curso
de Iniciación á Língua Galega,
constarán de duas partes, por
unha banda a tradución dun
texto castellano ao galego e
transformación dun texto se- .
guindo a Normativa do Galega,
e dunha segunda parte que
constará de cinco cuestions
práticas e unha pergunta teórica.

. CAREL
,... Un ha fermosa revista de criación literária éditada polo Ateneo Santa Cecilia · de Marin.
. Maiormente é poesi·a o que inclue (Xaquin -Ag!illla, Xela Arias,
Helena de Carlos,._. .), pero ·tamén hai relatos en prosa, fotografia, comic. A destacar, e
moito, a edición: maqueta,
montaxe e a própria impresión
pouco vista en revistas de semellante ámeto.
A redacción e a adeministración -xa van no número terceiro-- .é en ·Marin, Rua Banda
do Rio, 25-2°. Tfno (986)
880855.

{ven da páxina 8)

nün princípio é unir neste obxectivo todo o posíbel para
despertar expectativas optimistas entre os traballadores.
Por último hai que dicer
que dar:.,.esta batalla sen contar. con ~ectivos moi definidos é como tomar a -praza
e entrégarlla logo ao inimigo.
. Por esta razón coidamos que
o Plan Galega de Empre'go
ten que definir tanto os sec. tores a desenvolv.er, como os
critérios de distribución 'espacial da indústria e os serví-.
cios; . medidas prévias de co..: .
bertura dos desempre~ados,
plans de preparación tecríica,
etc. -Co_ido que o Plan Galego
de E;mprego da 1NTG ptoposto xa no ano 82 como unha
saída . ao desmantelamento
indüstrial, pode .servir moi
.ben · como documento base
de discusión:
·
Manuel Mera é membro do SeereNacional da- INTG.

t~riado

· (ven

da páxina 14)

é perdÓable. Enganar a un ·
home, é unha ·traición .
A cultura galega segue es-

1 exposicións,
EXPOSICION
.DE X.M. ALBÁN
O prestixl oso fotógrafo · Xosé
Manuel Albán, galego que ten
que exercer fóra, ten aberta a
. mostra que, hogano, se apresentara nunha colectiva en
Vigo. Agora no Ateneo de A
Coruña até o 31 de-Maio.

tando pechada con sete chaves de ferro. Unha anduriña
soa non fai vrao. Un día ao
ano, non fai cultura. Hai que
guindar ao fondo do mar a_s
sete chaves de ferro.
A realidade galega non é
a "realidade" que nos plantexan os elitistas, os "que
van para estatuta ", os amos
da cultura.
Galicia agarda un ano enteiro con cultura, e un soio
día sen ela. ·
Mais, ·a verdade, é que
aínéia están verdes as uvas
da raposa.
·

EXPOSICION
DIMITRI PAPAGORGIU

~

Mostra de Grabados deste grego chegado ao Estado español
no 1954, profesor de Xilografia,
Litografia e Composición do libro na Faculdade de Belas Ar._
tes da Complutense de Madrid.
Na Galeria Arracada até o 31 de
Maio, na Coruña.

.

-A·
E ·. .
.

~·

No.t as

EXPOSICION ·
DE XOAN PIÑON
O fotógrafo e deseñad6r coruñés Xoán Piñón ten aberta
unha mostra na Galeria Sarga. delos de Compostela (Rua
Nova, 16) até o vindeiro 31 de
Maio.
-

N.v.) ·

1xeroglífico

-Qué idade ten a nena de Ber- ta?
·
SOLUCION AO
Nº ANTERIOR
Unha nena do Barco (Unha N
en A, D0 1 Barco)

.... ··
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Castelao : "... o povo galega está asoballadó e tollido para
espresar lib;emente os se.us anceios de restauración democrática,
de autodet.erminación
·política e de unión
federativa"

As troitas
.Foster
MANUEL RIVAS

Non pasará moito tempo en
que polo rio abaixo vaia
unha. tr:oita de pé, quen a
poidera pillar, que~ a p_oidera coller. Tan s1mbollca
peza levar_á sen d9bida pendurada unha -etiqueta da
casa Foster. E.sta empre~a
americana acaba de mercar
a principal piscifact~ria __gale~a, asentada na na f1sterra de Lires.
Este asunto de mercaderes de impéio facéndós~
pescadeiros ali onde se de1ta o sol do vello Ocidente é
unha fábula que deberia invitar á meditación. No diagnóstico da Galicia do futuro
fálase da acuicultura como
un dos xaropes milag.rosos.
Fálase ademáis cun optimismo cego, como se a
acuicultura e outras culturas fosen abstracción que
un dia se han armar no país
dos mil rios.
Mentras tanto, o em_pírico
cabalo dun tnvestimento
neocol-o nizadór gaña batallas silenciosamente. Faise
cos a.reais, enseñorea as
rias e disponse a me_rca_r ?S
billas das fontes fluv1a1s.
Todo · ao tempo. Polo rio
abaixo vai unha troita Fos~
· ter de pé. Póñame de beber, please, un vaso d.e Ce/tic Spring ou Mondanz Wa~
ter.

volver ao rego
Tres das ma1s importantes
asociacións ·.cultura is ga legas en · Cataluña (conta'ndo
co patrocínio de Xunta e
Generalitat e a colabora.:
ción de ·ao menos vinte estabelecimehtos comerciais)
· ~presentan o s~guinte programa para Ma10, mes das
·letras Galegas: · Día 3 -Re. cita l de Milladoiro, Día 11 Representación da obra usted puede ser el asesino, de
Alfonso Paso, Dia 17 -Conferéncia sobre o escritor galega nesta data homenaxeado, Día 30 -Gran baile.
~liolf'9!!!.~. ..i;:_ .un pergúntase, señor,
~ · es son os actos orga··. a ~ para as Le~ras Gale-.
s, Ql;J e reseryaran para o
.es Et¡' dicado a charanga, o
le re e a subcultura tea- .a.J,~,."'- scista?
J.A.M

-
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I~
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No número 436 de A NOSA
TE.RRA (editada en Bós Aires)
publicaba este artigo de
Caste)ao que marcaba o seu
critério sobre cal en~ o senso
con que nascera o Consello de
Galiza e que ilustra un dos
períodos qa históri<:t re~ente de
Galiza que, ·contrad1tonamente,
está máis confuso, cal é a
actividade poi ítica após a
sublevaci6n fascista do 1936 no
exílio americano.

af

Dixemos repetidamente_: "9 <::;onsello de
Galiza exercita un dere1to indisputable e
un deber ineludible. Pero non é propia- .
mente un Goberno formado no estranxeiro para chegar a Galiza d~spois da liberación e sentarse na cabece1 ra da mesa servida. Eso, non. Alá .están os que deb~n
ocupar todolos postas de_ h?nor e. nos
sóio aspiramos·a merecer a sua confianza
e representación no eisilio, pa~~ nof,1 ser
repatriados como .cad~vres pol1t1.cos .
Esto dixemos d1spo1s de medir, a conciencia, ó siñificado de cada verba. _Pero
aquel tópico non foi ben comprendido e
xa chegou a hora de que sexa es_pl_icad9.
Nin usurpamos os pastos de nrnguen
nin a nasa bandef ra lle foi arrebatada das
mans a ninguén. Claro está que calquera
galega ten tanto dereito coma- nós a defender a persoalid~de de Galiza, e por eso
mesmo a nosa decisión está fara de toda
disputa. Outra causa é o deber ineludible
. que pesaba sobar das nasas concencias,
porque éramos, e ainda somos; mandatarios políticos do ~ovo galeg? e por eí)c;ie
depositarios da sua derrade.1 ra espres1on
sorablemente se abrirá para todos. ¿Fixegas residentes en el extranjero, que n
de vontade. Esta pesada abriga ~cada por
mas ben ou mal ao presen_tarnos cu!lha
flayan perdido la condición de españ oles
igoal a todos cantos tomos elex1dos polo
modestia tan desusada? Lede o segumte
podrán estar representados en la Asam
povo galega nas derradeiras eleiciói:is ?<etreito, sacado dun informe fid~diñc;:>, que
blea". Esto ahonda para ta parlle a boc
raes e auspiciamos a xornada pleb1sc1taacaba de chegarnos, e logc;:> _91taminade:
aos repúblicas que hipócritamente des
-ria do día 28 de xunio do 1936, comproc"En Hespaña eisiste a conv1c1on de g"l:'e a
prezan a nosa representación , porque, se
meténdonos a defender nas Cortes da Rerepresentación das for_zas democrat1cas
QÚn eles, soio se basa na vo ntade dos an
pública o Estatuto de Galiza. Por eso dixeque sitúan no estranxe1ro, non refrex51 o
t1gos residentes, tratando de facer c_re
mos que o Consello d~ Galiza exercita U!1
estado de opinión que realmente tenen
que a representación deles está por rib
de.reito indisputable e un deber ineludios elementos residentes no interior do
da nosa.
.
ble.
Eu dixen no meu al bum "Galicia Már
país. Estímase que o futuro. !?olítíco do
Pero tal vez pecáramos d~ modes!1a ao
novo réxime debe ser determinado polos
tír" dirixido aos galegas que andan polo
decir que o Consello de Gallza non e proque eiquí permañecen en direito contato
mundo: "Estas estampas, arrincadas ?a
piamente un Goberno, p9r!=l_ue cc;:>mo alcos problemas". Po~emos dec.ir orgu!omiña propia do?r, van d i~i xidas a vos,
gúns ex-gobernantes no e1s1llo co1dan cesamente que este aviso non va1 con nos,
que sempre amachedes a l1 bertade e so·
losamente a súa categoría pa~ada,, anque
senón cos que pretenden volver a g9berdes a única reserva que n~s 9ueda para
arestora non representen .a nmguen,. so!1
nar decantado a opinión dos povos hispareconstruir o fogar desfe 1to . Co~fes~
capaces de mirarnos por riba do ho~9re1~
nos e das súas forzas democráticas, como
que cicáis fose eisaxerad_o, anque sincei·
ro e creeren que a nasa representac:1on e
si non houbese máis Hespaña que a que
ro, na decisiva importancia que lle canee·
inferior á deles. Nós carecemos de t1duos
vive no desterro. Pois ben; nós nin somos
día aos emigrados ~alegas; pero co.ntan·
ostentosos -eso é verdade-, pc;>is non
ex-gobernantes nin soñamos con goberdo coa súa adhesión pod emos af1_ríl!ar
tomos minístros nin daríamos. dous carnar, por que nonos consideramos in~l!~ti que no eisilio, hoxe por hoxe, non ha1nin·
tos por selo; pero a representación que
tuibles; pero pretendemos ser, no e1sil10,
gún república que conste cunha repre·
ostentamos no eisilio é auténtica e verdasentación tan respetable como a qu~
deira causa que non todolos ex-gober- - a representación fidel do povo galega, faosenta o Consello de Galiza, que eu P!~dl·
nant~s poden decir;
.
.
· , · . ·la.ndo no seu nome ~ por espresa v~r:itad~
dos seus grupos pol1t1cos, porque so10 as1
do. Este orgulo pode sernos per~1t 1 ~
Galiza non chegou a d1sfro1tar da sua
non seremos repatriados como cadavres.
cando endexamais traspasamos os linde!·
ben gañada autonomía e, p9lo tanto, non
Os co.mpoñentes do Consell~ _Galega
ros da vanidade. Pero agora ocurre, ami·
pudo ser un goberno proprio, ~ue ~g~ra
viñéramos a esta pafte de Ame~1ca _por
gas e irmáns que non sementes repre·
no eisilio se mantivese en pe, as1st1do
ser a metrópoli ideal dunha Gal1za _l1bre
sentamos a v~ntade autonomi.sta e repu:
pola opinión dem?crática d~ propio país,
buscando refuxio e quente fogar na esblicana de moitos ·miles de emigrados ga
tal como se manten o adem1rable G0bertensa coleitividade de emigrados galelegos, senón que, ademáis, con~amos. co
no vasco, con ese esprito de cor:itinuidade
gos. Algún república se bulróu da nosa
asentimento e adhesión da propia G~li~'.
que a nós tampouco nos faltana..en caso
devoción polos emigrados galegas, porque así nolo manifestóu de modo ~o e .
semellante. Pero a falla de antecedente.s
que os anti~os residentes (así se lles ché!ne e inequívoco. O povo galega vive esa
gubernamentaes dei Galiza non era motima) non tenen direito a in~iscuirs,e na d1pranzado e máis dispo~to que nu~c~za
vo dabondo para deixar de manter e. d~
reición política do seu !")9t1vo pa1s. Pero
defender a súa peresoal1dad~, en 8 ! 1 ~ •
fendere os dereitos do povo galega, nin
nós sabíamos que os emigrados gale~os
cos demáis pavos de Hespana .. Esta nte
de ocupar en Galeuzca o posta de honor
son u11ha parte viva i entrañable da vida
ballado e tollido ·para espres?! llbremoecrá'
que ·se nos reservaba. Foi así que creaos seus anceios de r~sta':lrac1on .d.em e de
social i económica do noso povo e non
mos o Consello-de Galiza como recurso
poden deixar de selo i~oalmente da, súa
. tica, de autodetermmac1on, pol1t i ~a do e
de urxencia, li.m itando as nasas funcións
vida política. Nós sab1amos que ala se
unión- federativa; pero esta obrgai~dades
ao fin máis nobre e dificultoso que pode
conta con eles. Irnos demostralo con alpreparado para superar as xº s~u Galega
perseguir un Goberno en desterro: aglutigúns testes. No programa do Partid.O _<;lado tránsito ... En nome da un damos
nar aos ·connacionaes emigrados e mereleguista figura · a 'siguiente propos1c1on:
talará o Consello de Galiza, e. agar nasa
cer a confianza e representación do povo
''Estudo dunha. fórmula que permita aos
que os repúblicas seipan estimar ªdo la·
amordazado.
·
.emigrados ter representación direita na . representación, porque dc;iutro ~~ polo
Dixemos que non éramos propi_amente
organización política de Gal!za". No ante- · mentaríamos, non por nos, sen
un Goberno formado no estranxe1ro para
proieito de Estatuto de Gal1za, aprobado
que eles ainda pod~n represental~tegrar,
chegar a Galiza dispois .da libera.~ión e repolo repu~licani~mo gal.ego en 1931, )eeNós estamos d1spostos ª. a unión
cibir -de mans do povo as r_endas d9 pose-o que sigue: Os emigrados en paises
como membros de Galeuzca,
ocráti·
der, aducindo, para . tamano premio, o
de América poderán elexir representantes
concertada de todo'l os grupos de~isilio a
mérito de ter sofrido un longo desterro,
(retírese aos diputados. do Parlamento) na
. cos hespañoles, p~ra refle;><ar no.
inte·
0
porque o pior desterro d~ tód~s é o 9ue
mesma proporción que os residentes en
opinión dos eleme~tos res1dente~~cord
ia
padecen os galegas ,do interior. Ou1~e
territorio galega". E n.o estatuto· auto norior. Desexamos vivamente a ~bran os
mos encher as funcions dun verdade1ro
mista, plebiscitado polo povo e presentade todos e rogámoslles. que
ue esta
Goberno estr~territorial, porque e~ixía .º
do ás Cortes de República, volven a ser
· ollas e contemplen as realidades q
cumprimento do, nc;:>so deber e a ef1cenc1a
letnbrados os emigrante~ no párrafo .. ~ihora nos brinda.
)
dos nasos propos1tos, pero. C:ºª res~rv~
guiente: ".una Ley especial de la Reg.1on
(marzal! 1945
de someternos mañán ao xu1c10 que 1ne1determinará la ... forma en que los galle-
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