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editorial

Notícias d9 pai descoñecido
Esta semana o xornal nordeamericano
"The Washington Post" .revelaba que
John Poinde:Xter, conselleiro de .seguridade nacional do -presidente Reagan,
redactou un memorándum de tres páxi, nas no que se suxeria a combinación
de feítos "reais e ilusórios·" para enganar a Gaddafi ·mediante un traballo de
"desinformacióh'~. O "obxectivo básico" era facer "crer'; ·a Gad_d?fi gue habia un "alto grau·" de.opos1c1on interna ·
en Líbia, que os seus "leais asesores" ·
non eran tais, e que os .Estados Unidos
ian atacar de novo.
Os resultados deste plan elaborado
durante unha reunión secreta na Casa
·Branca, o 14 de)\gosto, serian dados a
coñecer por vários xornais nordearnericanós e logb, grácias ao .monopólio internacio.naf das grandes axéncias informativas nordeamericarias, · transmitido
todo o mundo. Algun ,,.prestixioso"
· dlário madrileño chegaria incluso a publicar várias entrevistas con suspostos
líderes da oposición líbia. ·
Non é algo novo. No _1984, po~ ~~em
plo, . o mesmo dia da sua reele1c1.on, o
presidente Reagan "filtrou" que cazas
soviéticos Mig estaban sendo .traslad?dos a Nicarágua por barco, o que sabia
perfectamente que era ·falso.
Casos asi son prato frecuente en épo-

a

1

cas d.e guerra: os ihgleses ·m anipularon
unha fotografia para "informar" que os
nazis fabricaban xabrón coa pel dos xudeos (a notícia era claramente falsa,
quizá non tanto por impedimentos éti·COS como si científicos) e os nordeamericanos, como xa fixeran co' "Maine" na
guerra d_e Cuba contra España, ~ulpa
ron ao Vietnam do Norae, do fund1mento dun barco ~eu no golfo de Tonquin,
feito que, como en Cuba, serviulles de
premeditada desculpa para empezar
outra guerra.
.
. Trátase entón de "guerra psicolóxica,
onde o conceito de obxectividade xa
non funciona", como define· A. Mattelart. "A guerra psicolóxica ten: como
meta esencial non informa senón pór
ao roxo vivo as rej:>resentacións colectivas da xente, quer dicer, .xoga non tanto sobre a razón como sobre .as emocións"..
Sen -embargo hai que lembrar que
non estamos en guerra e que poo tanto deberian estar - de mais as técnicasque utilizan a mentira como arma política.
O Estado español non parece a salvo
desta utilización vergonzante dos
metos de comunicación. O mesmo plan
ZEN (Zona especial do norde), a aplicar
no País Basco, expecifica nun dos seus

ra~cta=~omallstica

apartados a· necesidade de .cJifundir no-tícias falsas se contribuen a debilitar a
· moral dos terroristas ou daquéles que
lle serven de apoio. Pero non é necesário recorrer a· coartada "terrorista 1';
.aqui mesmo, no naso país, o nacionalismo foi acusado da queima de montes·, nunha suxa . maniobra lago descuberta.
· A mentira "informativa·" da ~ue talamos é sen embargo unha boa liña diferenciadora entre o que se considera esquerda e direita. Como exemplo lembraremos· que o mesmo presidente da
Axéncia. Internacional de Enerxia Atómica, Hans Blix, manifestaba o pasado
18 de Maio nun diário in~lés que a informadón d?da pola tJnión ~oyiétic~
sobre a catastrofe de Chernobil fora
"seródia, pobre, pero non falsa", men. tres que as informacións occidentais foran "rápidas, masivas, pero enganosas".
· Non- se pode dicer entón que as democrácias capitalistas sexan un bon lugar para dormir tranquilos no tocante á
información é non xa porque esta se
ofereza desonestamente manipulada, .
fenómeno máis corrente e criticado, senón porgue a presunta "notícia" nasce,
en ocasions, no cuartel xeral dos gobernantes.
·
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AS DETENCIONS
DE SALAMANCA

O CORTE INGLÉS

catar de que é para case o único ·
para o que se emprega a nosa
língt1a, e, com-0 di Rosalía, non
che digo ·nada pero, vaia.

que lle están a facer á nosa língua, pensen só un momento
niso, e decatarán-se de que teño
razón, e que estou a defender un
dos mínimos direitos da persoa,
o direito á utilizazón da sua língua, ·a galega neste caso. Reitero,
rectificar é de sábios e en Galiza,
século XX, - cunha televisión,
unha rádio; unha nazón (quen
dubide que lle pergunte a Albor),
unha Rosalía traducida ao xaponés, unha cultura, un galego talado no parlamento de Dinamarca
etc ... Resulta incrível que p.e. se
.utilice o español no Corte Inglés,
e o galego na taberna da esquina. Remato xa, que quede constáncia da miña boa intenzón de
dialogar e non insultar ironicamente. Señores dirixentes, eu
confio na sua intelixéncia, confio
na sua cultura, confien vostedes
na nosa.

Era un venres soleado e lúcido,
aclnegando-me á estazón de auAnte a nova detención de cinco
tobuses contemplo a grande _
- traballadores do centro de planimole, un edificio inmenso; estilificación "Canalejo"s", de SalaUnha política moi acertada,
manca, pola prática de abortos,· zado, novo e como non, un -dos
penso eu. Sen máis, sigo ·en pamáximos exponentes do coméras Mulleres Nacionalistas Galeseo e ollo como no bufete da incio coruñés: O Corte Inglés. Obgas queremos denunciar no"vaformazón, ven esta nunha . série
viamente 1oda instituzón do xém,en~e o carác!~r represivo e h-!de idiomas, español, francés, innero que sexa, cando xa chega a
pocnta que ma1s unha vez maniglés e alemán; o galega como é
ser algo entre a soci.edade, ten o
festa o Goberno do -P.S.0.E:ante
natural non ven, sendo como é a
deber d.e. dar un bon exemplo a
calque.r direito democrático, e en
língua da meirande parte dos
particuJar calquer direito das mu- . · esta, como é natural. Feitas estas
seus clientes. Sen mais,_ sigo en
matizazóns polo camir"io vou-me
lle res.
en .paseo e ollo o stand da moda
galega en ca~telán, e tamén teño
Xa na prática a Lei do Aborto · achegando ao dita centro comercial.
·
A
expectazón
aumenta
por
do P.S.0.E. arnosouse insuficiena obriga de ouvir o típico "señomomentos,
a
"marabunta-"
de
rita tal, sub.a a la guinta planta
te, ao esquivar a realidade e
persoas ' Olla, . cami·ña e, como
por favor" en castelan. Sen máis,
magnitude desta problemática, .
non, conversa, e di frases como
sigo en paseo e ouzo a todos, e
pois tan só o 5% das mulleres
estas:
repito, todos, os empregados da
que se ven na obri~a d~ ab~rtar
dita casa talando en castelán,
actüalamente estan rnclurdas
-"disque ch.e .é· moi fino" vendo-se na obriga moita xente
dentro dos tres casos da despe"sabes que é o cuarto, máisºwande trocar a língua para dirixir-se
nalización da Lei. Debemos ter
de de España?" -"van mor ben
V.M.
en conta ademais, que esta atóa eles, e xa non falernos dalguns
vestidos'·, "disq-ue é de xente de
(A Coruña)
pase mermada pola oposición
casos
nos
cales
algunhas
percategoria"·. etc ... Na xente, como
"ENCONTROS"
das "institucións médicas" e da
soas (sobretodo ancianos do
é natúral, vai-se criando a idea de
clase dominante, sempre disposmeio
rural)
pasan
moi
grandes
E
O NACIONALISMO
·que neste 'tipo de grandes. centos a recortar a liberdade das
dificulttades para talar en castetros,, todo intenta tender á perfeilán, pois moitos nen -o saben.
-múlleres en xeral e en particular
zón, e, sobretodo a de menor ín-.
Eu, que son unha persoa inxéa de dispor do noso proprio corcultural,
matina
no
feito
de
dice
nua, sobretodo no que respeita á
po.
Moi ben, e moita xente poderaque o dito centro ('por moitos facme dicer ~'fala-lles en ·galego", · política neste país, que me achePor isto, non podernos permitir
tores nos que non entrarei) poguei á T.V.G. para tratar de vermoi ben pensado, mais, falas-lles
· que o Goberno do P.S.O.E. siga
sue unha estrutura baseada no
me como son e ver como somos,
galego en responden-che en cascoa sua prática represiva, detenacerto, en definitiva, na intelixénnon dou ainda asimilado a desfa ~
telári, si, asi como o ouven, falasdo (como neste caso a 5 percia, considerando a sua política
chatez que orienta o programa
lles en galega e responden-che
soas), ou xul_g ando -(caso das 8
como máis pensada e programa"Encontros", do que é responsáen castelán, e se non, fagan a
mulleres galegas que se autoindá que a do resto da sociedade.
bles o señor Pousa, creo. Non
proba, eu fixena, e de 30. pergunculpan de ter feit.o un ab~rto).
me cabe na cabeza que nun protas a 30 distintos empregados, a
Pois ben, toda esta morea de
grama, de debate, en directo, garesposta foi en 25 ocasións en
· Somos conscientes de que
xente no seü decorrer até o granlega, se siléncie constantemente
español, correspondendo o exíesta non é a saída definitiva ao
de comércio foi polo xeral asaltaa opinión das organizacións políguo número de cinco respostas
·problema, senón só unha soluda por multitude de publicidad-e,
ticas nacionalistas, e se arrisquen
na língua de Galiza, por certo, caeión momentánea. En conserótulos etc ... case· todos en castea facer puro paripé, parcheo vertro destas cinco, con risita incluícuéncia, loitamos por un aborto
lán, excepto polo xeral, os neborreico, ficando coa facíana
da,
·
e
que
conste,
est.es
empregalibre e ·gratuíto a cargo da Segu- .
mes dalguns bares ou tabernas,
máis que enxugada . Unha voz
dos non teñen a máis mínima
ridade Social, para poder exercer , lu~ares (e· con isto todos ·os resque tanta calor dá ao debate, que
culpa. E xa, perguntando-me se
un direito fundamental para tope1tos para ditbs establecimentanto e tanto ten que dicer sobre
do
centro
estou
en
Galiza
saio
das nós; ademais rematar coa
tos) moi alonxados da estrutura
o naso país, que presenta sem-_
comercial (e cito . este por non
,d iscriminación que signi~i<;;a gue
pensada, estilizada e anunciada
pre a verdade real e nua tal e
enumerar a todos) cheo de luxo,
aquelas- mulleres· que d1sponan
de moitos comercios, e nos cacomo a pariron ... E nada! Paréceeducazón etc ... en contraposizón
de meios económicos podan
les, e isto é só un exemplo, se
vos que esaxero? Non me credesprazarse ao extranxeiro a
soe talar galego. Pois ben, dunha · a unha teñda ou un bar p.e. nos
des? Pois reflexionada comi90
cales, por ser de inferior categoabortar, con garantias sanitárias,
taberna p~samos ao Co.[te Inglés.
en duas cousas, por non ir mais
-ria tala-se o galego.
mentres que as mulleres das calonxe:
pas populares (precisamente
A xente vaise achegando, case
onde os embarazos non desexa· Non sei se moita xente ententoda talando galega, erguen a
dos son máis numerosos), expode o que ~u coido lóxico e claró.
testa, contemplan o inmenso edi1. No último programa, "O tuñen a sua saúde e incluso a sua
rismo ... ", non sei que, (empezo
ficio e len: "EL CORTE INGLES", - Volfo a reiterar a miña boa fé,
vida, morrendo moitas por ·aborpºois quero pensar que todo istó
polo final, ao mellor porque .s on
mais isto non o é todo; ao entrar
tar clandestir:iamente, sen nenfai-se por descoido e sen má in- .superticioso), os invitados eran,
no dito establecimento (e reitero
gunha garantia sanitária.
tenzón; e non co intento irónico
a sua imaxe de elegante, moderxerarquicamente, Pedm del Llaou insultante que de seguro alno, etc ... ) a xente atopa-sé ' co
no (arquitecto), Francisco Táboas
Pero -a lo ita polo direito ao · ambiente moi distinto ao da rua,
guns propugnarán. Velaj a miña
(profis1onal de "Tour-operadoáborto ten que ir acompañada da
merisaxe.
res"-, Mari LU'Z Abella (Directora ·
pois é un lugar toidado, fino, e
esixéncia doutros pontos. fundano cal tala-se só o castelán, pois
Xeral de Turismo) e Amadeo
mentais como son:
Hespeitáveis cabaleiros d.e CorCampos (Presidente da Confed ,
ben, moitas persoas que até ese
-Educación sexüal en todos os
te Inglés, Contineñte, Alcampo,
momento talaban a sua língua (e
racíón de Empresários Hostelei\ámbitos da ~ida (ensino ... ~ . , .
Cortefiel; Barros etc ... e demais
ros de Galiza). Os dous pri.meiisto é véridico) trocan-a pola es-lnformacron sen restrincrons
pañola -"por que será ... ?"-, e · servizos públicos. Xa .estamos
ros, Francisco Táboas e Llollo
de todos os métodos anticoncepfartos (e permitan-me esta expr~
(así lle chamou o presentador;
ainda máis, abraiado contemplas
tivos para homes .e mulleres..
són) de que se convertan en cencomo todos os letreiros e anúncanta familiaridade se ~asta na
-Que a sexualidade non sexa
cios están en español, excep- '. tros activos de imposizón lingüísT.V.G ..), unha leve opo~rción ao
entendida só en función · da matica, ainda estamos a tempo de
tuando algun que outro "caixa",
non-fa,cer da oficialrdade ' é ao
ternidade·, nen ·que teñan. que se...- · .e tamén nalgunhas postais nas
rectificar, e isto é de sábios, deimal-facer (a barbárie, vamos) do
g.u irse as normas impostas pola
xen-se do que agardo sexan preque o galego intervén para dicer
grande capit?I. · Pou~ó máis.
moralidade vix~nte.
causas · como ."ti" es o que a ten · xuízos, e decaten-se de que o gaPSOE, ou · senon por a1. A Pedro
lego, que é a única língua de Gamáis grande", "ti fa-lo en todas
del Llano coñecino e observeino
MULLERES
liza (e vostedes ben o saben) non _· no Cláustro Constituinte da UniNACIONALISTAS
as posicións" etc... e ·ainda que
só serve para mercar viño, leite
este feito non ter) nada de mao,
GALEGAS (M.N.G.)
versidade (naquel claustro tan fa etc ... pensen no incosciente dano
(Vigo)
moso). Era do grupo de Renovapasa a ser bochornoso ao te de·

ción, renovador, ao cabo PSOE:
votou a Pajares para Reitor, sitúabase ben corrido cara á "ala
direita" do Claustro (o lugar tiña
moi.ta import~ncia, como non?),
et sic de cetens. Aos da Alternativa pola Universidade Galega non
queria nen vernos diante.
2. No programa anterior, "A
LODE que ven" era o título de
"Encontros". Discriminatório xa
na introdución, cando talaron os
rapaces de Padrón e máis os representantes dos sindicatos.
~fon saben estes señores que

existe unha organización estudantil, ERGA, que se opuxo á
LODE, sacou manífestos, organizou charlas polos institutos etc.
Surprendente, eh!
Ainda máis, os invitados ao
programa-debate: mal me lembro (un esquece axiña as causas
que lle deixan pésimo sabor de
boca), pero representaban á Consellaria (o señor Homero, creo),
aos centros privados, á escola renovadora (algo asi como Nova
Escala) e ás APAS (debía ser o
presidente da confederación de
Galiza) . O señor Homero defendeuse moi ben, por certo ; criticou a LODE ao que tamén lle
axudou o representante do Ensino Privado e sobroulle ainda
tempo para chufarse (ou sexa yanagloriarse) do labor que fa1 a
Xunta. O representante das
APAS áefendeu a LODE contra
vento e maré. Antón Costa, agora me lembro, renovador el, fo1_lle
en auxílio e confundeunos decmdo que a LODE tiña aspe:ctos positivos e aspectos negativos, vamos nin fu nin fa, asi de comezo,
para non quedar mal. Pero despois pasou abertamente a sacarne as castañas do lume ao PSOE,
defendendo a LODE e mesmo
confirmando a necesidade dunhas APAS que controlase!'.' ~ _ef')sino, loubando as suas _1rnc1at1vas, etc. Nunha palabra, innovador, renovador como o outro (lo
dijo). Parece que non se coñe~e a
existéncia de ERGA, como dixen,
ou da AS-PG que, para que vexades celebrou hai pouco as s~as
X x'ornadas do Ensino en Gal iza,
en loita por un ·ensin9 galega e
ten máis coñecif')'lento sobre estes temas (e ten xente 11)!3nos.
am~í~ua!) e, poi<? tan~o, mais lexitim1dade que ninguen.

E. evidente que "Encontros " se
quer erixir en _adalid_ade,_ ~efe~
sor a ultranza do brparttdisr:i_ '
via Madrid. Por mal, ~amina~
irnos Sendo asi sen dubida, h ·
.
' ,
a petar a
,bera qué ir de v1spor
. os
porta da T.V.G., para prevenirrdeda trasnada que nos pensan
parar a próxima !'!emana.
M.R.
Compostela.
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Universidade Sul

As deficiéncias da universidade galega
son aproveitadas
para facer localismo ráncio
.
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:a Iros

A cam paña pro Universidade Sul
de Galiza recebu un forte impulso nos últimos meses, case coincidindo coa definitiva resolución
do expedente aberto ao exdirector do Coléxio Universitário de
Vigo, Camilo Prado, que agora se
atopa sancionado academicamente con tres anos de suspensión de emprego e soldo e preside a campaña de difusión para a
criación dunha segunda Universidade en Galiza. Sen ser utilizado como preconceito, compre
coñecer parte da xénese dese
xulga mento interno da Universidade.
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. Non
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dade/proximidade
xeográfica/
capac1dade económica, constatar
os dados que arroxa a enquisa
na mesma matéria: Pontevedra
(62,9 por cento), Lugo .(65,7), mu.nicípios de máis de 20.000 habitantes (65,8) ... 0urense (20,9) e finalmente os municípios de menos de 20.000 habitantes.
Efectivamente o informe ·confirma a proximidáde xeográfica
como factor de eleició11; de carrei- ·
ra (46,8) para un universo de opti_ó ns que inclue "prestíxio académic9" (2g,2) e "familiares e
amigos estudando" (7,6) como
os outros valores máis considerados. Noutra escolla sobre o
mesmo elemento de "eleición de
carreira'", vocación ou profisionalidade (64,8) e utilidade dos estudos no mercado de traballo, son
determinantes.
·

"UnLversidade Sul de Galicia - Análise dunha
esixéncia", con ese lema se move nos últimos meses
unh a intensa campaña para acabar coa existéncia
dun ha Universi~ade .ú!li.ca en Gal iza. As perspeitivas
da demanda u.nivers1tana, a falta de ordenación
educ ati~a -~ese nivel, a necesidade de ampliar o abano
das pos1b1l1dades de estudos, as dificuldades que
impón·a selectividade ac_o nómica e óutros· factores
incid en na campaña, en cuxo orixe e desenroio etán
presentes numerosas cuestións extra-educativas.

a, M.
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Cami lo Prado foi director do
Coléxio Univesitário de Vigo
(CUVI) desde a sua posta en funcionamiento no 1974 e substituído coa chegada da nova equipa
reitoral. En síntese acusábaselle
dunha série de irregularidades
administrativas relacionadas co
profesorado e fundamentalmente o bloqueo, durante tres anos,
dos cartos de matriculación dos
alunas -uns 80 millóns- nunha
conta da Caixa de Aforros de
Vigo (que segundo consta no
proceso unon Clevengaba inteJeses" sen envíalos, como correspondia, á Universidade de Santiago. As xustiftcacións dadas pasal>an polo "descoñecimento
desa obraga", e ainda que os cartos foron ingresados inmediatamente non parece que se fose ao
fondo, por canto os próprios impresos de matrícula especifican o
desti no final da mesma e a xustificaci ón aportada polo anterior
xerente da Univers1dade -dicindo que fora un "erro" ... de tres
anos consecutivos-, non parece
moi convincente. Antigo xerente ~
que hoxe está ao frente da Intervención Xeral da Xunta de Galiza.
Foi tamén no interin de Camilo
Prado na dirección do CUVI cando se destapou o "affaire" da Escala de Empresariais en Vigo. En
certo sentido aquilo veu ser a implantación "pofa brava" dun ciclo completo. Con Suárez Núñez
no Reitorado impartíanse o 4° e
5° cursos, cando so estaban previstos e autorizados 3, nun asunto que se destapou cando Xosé
M. Beiras era Decano de Económicas. O entramado era tan túrbio e con tantas implicacións políticas (profesores que daban clases e cobraban como conferenciantes, "vistas gordas" que ainda olladas cos anos darian moito
que talar, ... ) que segundo as fontes que consultamos "non se seguiu adiante porque ia producir
unha caída en cadea de moita
xente".

Unha segunda campaña
íece a
dixen,
"vexa's suas
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Anos atrás houbera unha primeira ofensiva pro-Universidade
Sul, tras a que estivera entre out~as organizacións a Confederación de Empresários de Pontevedra. Porén, foi desde a primavera
pasada_ cando se destapou como
cdamfpana publicitária, recollida
e 1rmas e estratéxia ben montada nos meios de comunicación
ebspecialmente locais, baixo o ru~
ro dunha "Asoci.ación para im~ulsar 1~ ~reación de la Universicª~ Gallc1a-Sur", financiada pola
. aixa de Aforros de Vigo.

>etar a
in irnos

;an deftA.R.
postela.
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A campaña baséase nun amplo
es~u90 sobre as perspectivas nos
~roximos anos de crecimento da
d:a'andda universitária, a necesie e superar.o diferencial ne-

Camilo Prado;
presidente da
Asociación ·
pro-Universidade
Sül, está
sancionado con fres
anos de suspensión
de erhprego e
soldo, por graves
irregularidades na
xestión do Coléxio.
Universitário de
Vigo.
Pepe Carreiro
gat_ivo a respeito do Estado en
todas as ordes (relacións alunoprofesor, subvención estatal ... )
-etc ... , pero particul-arizando unha
esixéncia xeral de Galiza (adecuado ordenamento territorial
universitário), e presentándoa
como un problema de discriminación co sul do país, e en especial, e case unicamente, con
Vigo .
Entre os múltiples argumentos
utilizados están o da ·proximidade xeográfica, aforro de gastos,
etc ... nun estudo que pon de manifesto o carácter loe-alista da iniciativa. Como exemplo, dicer que
chega a estabelecer a diferenciación Galiza Norde (A Coruña e
Lugo) frente á Galiza Sul (Pontevedra-Ourense), facendo táboa
rasa de distancias e condicionamentos sócio-económicos, ao pé
de dados que indican que dun total de alunos (8.745) nascidos na
provincia de Pontevedra, 2.709
son nacidos en Vigo, 1260 en
Pontevedra, perto, mesmo en
distáncia, dese Norde mentado.

os sectores máis débeis economicamente para aceder aos níveis superiores de- educación",
para en_gadir como corolário, non
que o sistema de becas e axudas
(e de financiación da Universida~
de, atrev~ríamonos .a. ·engadir),
ten que se adecuar aos custes
reais senón que "a non proximidade xeográfica dos centros universitários é un obstácuJo insalvábel na maioria das ocasións
para poder realizar estudos universitários".

Dados do· infórme
da univ.ersidade

O informe bota luz definitiva
sobre a discriminación económica no aceso _ao ensino universitário, factor independente ou cando menos relativamente autónomo da ubicación do centro de .es. tudos, se se -ten en conta un ha
adecuada política de aloxamento·s e servícios (comedores, residéncias ... ), que sintomaticamente tén sido matéria priníeira dos
focos de conflito .mais importantes entre o estudantado desde
hai xa moitos anos. Máis do 75 ,
por cento dos estudantes depen_den economicamente dos pais e
só un 15 por cento conta ·con
beca, mais desta última porcentaxe hai que valorar que só un
escaso 6 por cento vive dela o
que finalmepte ilustra que só 'un
0,9 por · cento de universitários
pode costear os estudos ·exclusi·
·
. va mente coa beca.
Outras cifras interesantes do
informe indican que un 50% de
universitários vive en casa dos
país, un 17% en _P.isos alugados,
un 16% en pens1óns, un 8% en
coléxios· maiores, un 6% en casa
dalgun familiar, e só un 4% en
casa própria.

O informe feíto público pola Uní.:
versidade hai tres meses, realiza·do por un _g rupo interdisciplinar
alleo á institución, confirma moitos dados xa coñecidos sobre a
situación da Universidade galega
Algu riha ·estadística
e aporyta as._liñas mestre~ .oa cj\1e
sobre a insti~ución
debera apo1arse a planif1cac1on
nos pr:óxinios anos. As previUrí elemento de xuício tomado
sións falan de 10.000 estudantes . p.olo colectivo que elaborou o inuniversitários na · Galiza do ano
forme é a de superficie de chan
2000, o que supón algo máis do
-universitário por aluno e habitandobre
do
actual.
Esta
demanda
Os argumentos de "aceso das
te, para evaluar as necesidades
concéntrase, con toda lóxica,
clas_~s populares e non discrimifuturas en coordenación .con ouarredor
-nun
senso
xeowáfico
nac1on
parecen tomados dos
tros factores. Galiza dá 0,30 meamplodos
núcleos
ma1s
po~
programas das organizacións natros cuadrados por habitante
voad~s, das grandes cidades, e. · cando o estándar de paises secionalistas e de esquerdas no
especialmente de A Coruña e
ámbito do ensino e susténtanse
me.l,lantes rondan o 2,5 m 2 e o
Vigo.
.
en grandes verdades recenteidóneo os 5-7 m 2/habitante. En
No estudo obsérvase tamén a
mente sancionadas por un estucanto á superficie de instalacións
decisión dos estudantes de Bado que apresentou a Universidadocentes por aluno e variabilidacharel~ito con seguridade e .exde gale~a, sobre Planificación
da eñtre os distintos núcleos unipectativa de aceder á UniversidaUnivesitaria en Galiza. Verdades
versitários de Galiza é moi grande; a diferéncia é signi·f icativa a
que se xeralizan a todo o ·país, e
de; desde Lugo, con 24 m 2 /alufavor de Santiago (perto dUn 80
non se constriñen a un arbitrário
no,~ Pontevedra con 16 m 2 epaSul, a pouco que se teña en con- · por cento), Ferrol (78,5), A Corusando por Ourense (5 m 2 ), Vigo.
ña (74,3) e Vigo (73,2), pero ainda
t~ a est~utura e9onómica, povoa(24 m 2 ) e Santiago (5 m 2 ) e A Coé máis instrutivo, á hora devaloc1onal e de ordenación do territóruña na cota superior con 28 m 2/
Moitas verdades
rar o polinómio aceso á Universirio en Galiza.
aluno. Este tipo de estadística
ao servício
permite establecer comparacións
con estándares doutros países,
dunha que non o é
desde os 50 m 2/aluno da Unión
Soviética, até os 3.0 m 2 de InglaA argumentación empregada en
terra
e Fráncia, e o considerado ·
todos os seus folletos polos immínimo inte'rnacionalmente do
pulsores da iniciativa está preña13-16 m 2 •
da de moitos feitos incontestáO mapa de distribución de cenbeis -en moitos casos tirados
plant~xan
tros universitários é incuestionádo conteto xeral-, que só surbel á hora de mostrar unha escaprenden cando se ten coñecisa planificación. Catro Coléxios
mento real de quen os sustentan.
Universitários (A Coruña, Lugo,
E' un feíto que a campaña recebe
Vigo e Ourense), agrupan só o 1º
ó seu i.mpulso máis grande desciclo de sete titulacións Universi.de poderes ligados ao conserva- ·
tárias (Bioloxia, Económicas dunsmo e mesmo sancionados e
exc~ción feíta en Vigo no caso
apoiados desde a Xunta, 'e onde
de Empresariais antes citado-,
o localismo é carta de identidaFilosofía, Filoloxia, Xeografia e
de. Presentada sen os dados do
História, Matemáticas e Químique realmente significa a criacas). En Compostela hai facultación dunha nova Universidade, a
des sen nengun tipo de descencampaña arrastra, tras de si, a
tralización (Direito, Medicina e
todo tipo de persoas desexosas
Farmácia). Só. unha Faculdade
de abatatar o custe do ensino,
está tora de Compostela en ciclo
máxime cando é presentado con
completo (Veterinária en Lugo), ~
frases dignas dun progamas pro-:
' ªs Escolas Técnicas están en A
gresista: "-nun país como o noso,
Coruña (Arquitectura) e Vigo (Enonde o sistema ae becas é axuxeñaria Industrial e Telecomunidas a nivel oficial se amostra clac~cións) [ver mapa].
Pajares,
rector
·da
Universi-·
Carlosramente insuficiente para com'(pasa á páxina seguinte)
dade
Galega
·
pensar as dificuldades que teñen

Os plantexamentos
enfrentados

descentra 1ización
dos campus
universitários frente
a criación de novas
Universidades.
Racionalización
frente a duplicidade
de estructuras.

4/IS!A SllU!IA .· (ven da páxina anterior) .
O outro dado· manexado dema- .
goxicamente en todo o proceso
da polémica Universidade única ·
descentralizada/várias Universidades, é o da falta de titulacións
en Galiza. Unha esixéncia social
incuestionábel muda en tirapuxa
rocalista. sobre a sua ubicación.
As intencións da equipa reitoral
talan de novas titulacións a incorporar, - pero cada vez que se
menciona unha delas surxe o clamor localista,
especialmente
ecoado en-A Coruña e en Vigo e
con cfamorosas contradicións de
AP .e PSOE. Belas· Artes-; Xeoloxia, Ciéncias da · Información,
Ciéncias Políticas e Socioloxia,
Enxeñeiros Agrónomos, Navais,
de Minas, de Montes... son algunhas desas titulacións ás que
tacemos ·referéncia.
.

Custes dunha
segunda universidade
A confusión que s·e dá entre des- ·
centralización/planificación racional e criación de novas Universidades (os promotores chegan- a
talar non dunha senón de várias
Universidades) fai esquecer a
realidade do que é unha estructura un.iversitária: duplicidade de
estruturas, de centros de decisión, de burocrácia, e inversións
moi por riba das que realmente
se precisan para pór en marcha
as prioridades da actual Universidade de Galiza. Todos os critérios expostos a respeito desta
· cuestión en foros públicos coinciden na -necesidade do adecuamento á estructura de Galiza da
Universidade. Con efeito, Galiza
afron.ta graves problemas de infraestructura de comunicacións,
que fan que unha distáncia supenor aos 30 quilómetros se faga
tan problemática como unha
maior. ·Asi, por exemplo, qué lle ·
interesa má1s a un estudante de A Estrada, centros universitários
en Compostela ou en Vigo?, e a
un de Chantada, faculdade en
Lugo, Ourense ou Compostela?,
e asi até un infinito que reclama
abordar non só problemas educativos senón de planificación .territorial conxunta. O razonamento dos habitantes de Ourense, ou
de Lugo, ou de Ferrol, ou· de calquer outra povoación de menos
de 20.000 habitantes -que son
moitas no noso país e concentran máis da metade da povoación-, podian levar os argumentos dos partidários da Universidade Sul ao delírio.
Tomando as teses que eles
empregan, calquer concentración demográfica pode reclamar:
con plena xustícia, unha Universidade, máxime cando as condicións de aceso ao ensino e de relativo subdesenrolo son endémicas.
XAN CARBALLA
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Hai ~ue artel~ar a Universidade
Qara gue os distintos camQus acaden o-_ nivel gue Qrecisan

Non só
o Sul exiSte

/1

Carlos Pajares,. rector da Universidade
Cal é a sua postura sobre a
·iniciativa concreta de criación
-dunha Universidade Sur inde~endente da Universidade de
Galiza?
Nós ternos toda unha planificación moi doada de descentralización da . Universidade
sen perda de calidade na docénc1a e na investig.ación que
penso que _ outros modelos
non teñen. As veces hai gampañas nas que os cidadáns
quedan confundidos, e asi
non é certo que o n!Jmero de .
universidades teña que ver co
número de centros: Ao 'mellor
coa existéncia . dunha Universidade hai máis oferta de"estu_dos que coa criación dunha
nova Universidade. Nestas
cuestións non somos dogmá~
ticos; e neste debate de .....se
unha ou tres Universidades,
nós pensamos que o modelo
único é o máis aceitado para
Gal iza.
Hai que artellar a Universidade de maneira que os campus fóra de- Santiago acaden
un nivel que precisan. Repit.o
que nesta cuestión non somos
dogmáticos e estamos abertoS: á crítica pero non irnos dicer que dous máis dous son
seis, senón catro.
As veces un sonrie vendo o
pronunciamento dalguns concellos, como por exemplo Caldas ou Vilagarcia, que están a
menos de ~O quilómetros de
Compostela e queren unha
Universidade Sur. Penso que
haberia , que lles perguntar ás
famílias dos estudantes destes lugares se prefiren que os.
estudantes vaian a Vigo ou a
Santiago, no caso daquelas
especialidades que ali haxa.
Esto a modo de exemplo.
· Qué nos pode dicer dos proxectos da Conselleria ao respeito 7 Existe unha orientació"n
privatizadora mesmo en proxectos dunha futura LOUGA7
A LOUGA foi retirada no seu
moment0 do Parlamento despois de duas votacións que
non conseguiu pasar. Tiven
cóñecimento dela pero a posición do Conselleii"o coñézoa
despois dun debate hai uns
dias na televisión, mais non
coñezo outros - proxectos da
Conselleria e non podo opinar
portanto.
No seu plan de descentrali-
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Ou!!".I t~n necesidade dunha
Umvers1dade acordo é sua·
realidade social, Galiza ou parte
do seu. território7. Vendo a
rin.gleira de t!tulacións que desde
ha1 anos Gahza reclama este
·
asuoto da ·univ~rsi<Jad~ Sul"
parece unha autentica maniobra
de distración. A reserva forestal
do Estado, non ten onde os seus ·
estudantes podan facerse
inxenieiros de montes,
tampouco lnxeneiria Agrícola
ou Naval ou de Minas, e só '
citamos as máis chamativas da
relación entre Universidade e
realidade, e desto nunca se
ereocuparon estes adalides da
Universidade Sul".
· ~ Galiza quen precisa dunha
Universidade en condicións
unha institucións que sexa '
motor de desenvolvimento
social non dunha limitada
localidade ou área xeográfica
proceso da Universidade Sul ·
ampárase na desigualdade para
facer un plantexamento falso
que afinal quer aparecer como
competénc1a cun "novo
centralismo"'.
Efectivamente é precisa unha
orQanización unitária da
Umversidade; o noso país non
pode soportar, nen debe, a carga
doutra estrutura universitária, a
non ser que se estexa
plantexando unha privatización
pola porta de atrás, m áxime
nunha institución tan permeábel
aos grupos de pr:esión.
Efectivamente o
plantexamento pasa por campus
que teñan en conta a
concatenación das diferentes
especialidades, pero eso ten que
ir acompanado dunha
planificación de servicios,
mesmo de comunicacións, que
evidentemente supera calquer
plantexamento local.
Estase esquecendo que a
precariedade e as dificuldades
teñen unha orixe máis fonda que
a meirande ou menor
proximidade xeográfica. Que as
becas non chegan, que o
problema dos aloxamentos e dos
comedores está sen resolver e
fomentando unha especulacióri
selvaxe, e un longo etcétera de
caréncias que hai que afrontar.
Polo demáis, seguindo esta
polémica que ainda dará moito
que talar nos próximos meses, é
· doado ollar moitas doses de
clientelismo político. A
ordenación do território e da
Universidade é moito máis que
a división en pontos cardina1s.

o
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zac1on e criación de novos
campus, contémplanse novas
titulacións?
Nós ternos toda unha plani-:ficación na que se contempla,
entre outras causas, a descentralización de titulacións que
estén masificadas; neste senso fixemos a proposta ás autoridades políticas. En segundo lugar contémplase a necesidade de que Galiza cante
·con máis titulacións técnicas,
e eso - ai que montalo dun
xeito artellado, tendendo á especialización dos campus.
Nese senso hai que reforzar o
campus de Vigo. Despois está
a criación. dun campus agrícola en Lugo -en relación coa
Facultade de Veterinária e a
Escala de Peritos Agrícolas-,
tamén está o completar o
campus de A Coruña etc...
pero non queria dicer antes
cal son esas novas titulacións,
que pronto se empezarán a ·
por en marcha, en canto non
estexan homologadas oficialmente.
<;orno van facer para superar hese proceso as inércias
localistas·e de intereses políticos?
Presentamos verbalmente
estas ideas a todas as forzas
políticas, con Coalición Popular, co PSG-EGr con Coalición

Galega, co PSOE, e falta ainda
Xosé Manuel Beiras. De aqui
a uns dias vanse presentar por
escrito todas esas argumentacións e despois terán que decidir os representantes do
pavo galega.
Na xénese desta segunda
uofensiva" dos grupos de presión locais e da Xunta de Gali·
cia, está o proc~so administrativo e a sanción a Camilo
Prado. Por qué non se se~ui
ron dirimindo responsabilidades nese proceso 7
O tema é claro. Eu tiña toda
unha série de informacións e
fíxose unha inspección .que indicaba a. quen se tiña que expedientar. Asi se fixo e ese expediente despois tivo os correspondentes recursos, sendo fallado polo xuiz instructor
despois da proposta do Rector
-que era de trs anos de suspensión de emprego e soldo. O profesor Camilo Prado
considerou que non tiña garantias suficientes e recurreu á
Audiéncia da Coruña que fallou favorabelmente á Universidade cos mellares pronunciamentos e agora ainda ten
posibilidade de recursos ao
Supremo e ao Constitucional.
Eu non entro xa neutras
cuestións.

X.C.
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Vigo: Librouro, Ir Indo e Cultural
Compostelá: Couceiro e Sargadelos·
A Coruña: Couceiro, lume e Nós
Pontevedra: Cao, MiChelena e Pueblo
Ferrol: Helios e De.Ita
Ourense: Tanco e Stylo
Lugo: Alonso
Barcelona: Sargadelos
Madrid: Sargadelos
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·PSG_;..EG decide
ir só ás· eleicións
·municipais

O P·artido Galeguista
e os. progresistas coag~s
poderian confluir no·futuro

:e

·- O f>ai1ido Socialista Galego-Esque~da Ga}e!;Ja . d~ci.diu apre- .
sentarse so as prox1mas eleicións
municipais, se.gundo
acordo t.o mado np últímo consello político.
,
A sua preséncia en solitario
non impedirá que o PSG-EG in.·tente conseguir a inclusión de
· persoas independentes ..nas
suas Ustas, figurando cómo
ta is.
·
·
·
. Por outra banda,· nos ptóxi~.
mos días, o .PCG vai facer pública a sua posidón a respeito
das conversas co PSG-EG que,
polo -.que parece, están totalmente rotas.
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entre o PG, sector progresista
Galeguista estudará
de CG e BNG, pero, se e~ta non
no seu próximo congreso, a ceé posíbel, intentará.n que, ao
lebrar antes de fin de ano, a pomenos, estas tres formacións
sibilidade de integrar na mesrealicen unna campaña conma organización ao sector proxunta na que ataquen aos pargresista de Coalición Galega.
tidos estatalistas e fagan ver
Segundo líderes do PG, a
que no nacionalismo está a so"confluéncia é confiitiva", pero
lución". O Partido Galeguista,
eren que "hai que superar reque estudou no seu último
ceios, ódios e personalismos".
consello a crise de CG e PNV,
De momento o PG segue
considera que estas se deben a
unha campaña de expansión,
que os os "partidos estatais, de
producíndose últimamente a
direitas e de esquerdas, están
incorporación de militantes
tratando de desfacer aos partique abandonaron o partido
dos nacionalistas" coincidindo
cando a criación de CG. O
nesta análise coa que fan os
nome destes, noutrora destacoagas-galeguistas.
cados militantes, permañecen
Por outra parte o PG acordou
en segredo posto que son alguns dos que, vista a situación . tamén estudar a posibilidade
de recuperar o seu património
coaga, están a procurar novas
histórico -móbeis e arquiincorporacións.
O PG séguese a pronunciar vos- que no seu dia pasou a
Coalición Galega, e que, agora,
pola " concórdia nacionalista",
se quedou con el o sector ree ainda que non ten decidido
formista-democristiano.
se concorrerá ás eleicións, traA.E.
tará de impu lsar unha coalición

i= O xulgado de distrito de Cangas condenou ao alcalde desta
vila, Lois Pena Diéguez, como
autor de sendas faltas de maos
tratos e danos, a multas de Cinco mil pesetas · por cada unha
delas.
A condena do alcalde baséase nun...incidente protagonizado
por Lois Pena ánte membros
do Bloque Nacionalista Galego
que se encontraban pegando
propaganda eleitoral, cando o
rexidor municipal rompeu dun. ha pataoa un caldeiro que cantiña a cola usada polos nacionalistas, ao .tempo que, segundo a senténcia, insultaba aos
membros do BNG e ameazaba
a un empregado municipal.
O BNG de Cangas sinalou tamén estes días que "o alcalde
segue a vulnerar a lei, xa que
nos)mpide participar nas comi-:
sións informativas, non convoca os plenos que solicita a opo_sición, impede a fotocópia de
documentación e o aceso a
esta".

~

o .enfado
dos ...conservadores

I·

de -C~G.
díxolles, Barreiro un dia);
Os coagas conservadores
sairon enfurruñados.do ple,.
pero para outros élles im·. no parlamentário. A sua . posíbel esa saída. Os enproposición de leí sobre finfrentamentos entre' os bacas mellorábeis foi derrota-· róns de AP e os líderes coagas-r, sobretodo. entre Díaz
da polos populares.
Fuentes e .Cacharro e entre
D.e pouco valeu o intento
os ourensáns e Vitorino,
de Albor para convencer
aos .,,_seus" do apoio que lle
non permiten, de momento,
acercamentos.
debian 'de dar aos "reformis~as" en báse ao pac.to
Outros xa están en condos pre~upostos. Barreiro
versas moi avanzadas co
saiuse coa su~ e a proposi- .POP, pero os máis, e os lí- ·
ción foi derrotada ao tempo
deres, están á espera de
que se puxo de manifesto o
que, por fin, se confirme a
pDuco que pinta o presidenalianza democristian·a-reforte do goberno.
- . mista. A decisión de non
Ao· mesmo tempo ·mosdefuncíbnar o PRó, e o
trábase tamén a disidéncia
compromiso de Roca de senas filas reformistas-coaga .
guir con estes, abriulles un
A defensa que fixo Sánchez
ventanuxo de esperanza.
Castiñeiras do proxecto elaEra o que estaba dentro da
borado por Díaz Fuentes foi . "operación Moro" "apadricalificado por todos_ como . ñada pola democrácia cris.de "falta de entusiasmo e
tiana catalana. Nos últimos
convicción'.'.
dias Díaz Fuentes mantivo
Agora as coúsas están
contactos con Madrid e Bar-·
como ao comenzo. Unha
celona neste sentido. o proparte de CG-R venta - cara
blemia estaría en se se queAP (se queredes algo viredasen_ sen sigías.
A.E.
des co carné de AP na boca,

O BNG _celebr~rá a sua
asamblea en Fébreiro
O Bloque Nacionalista Galega
c~iada ao _presento -do curso,
acordou celebrar a sua 111
coa falta de prazas escolares e
asamblea os dias 7 e 8 de Fea mobilidade dos alunas e dos
breiro. A reunión do máximo
profesores.
órgao decisório da frente naAdemais . analizaron, nesta
cionalista estaba en princípio
reunión celebrada 0 pasado día
previsto que se celebrara a fina is deste ano.
catro, o cerco que están a so.Outro dos acordos do Con sefrer os axuntamentos rexidos
llo Nacional ,do BNG foi realizar · polos nacionalistas tentando
un ha"· xornadas municipais 0 9 · - de desprestixiar aos gobernos
de Novembro nelas estudaramunicipais.
se, con vistas ás próximas eleiDespois dos intentos de
cións locais; o papel dos éonceMoaña e Cambados agora o
liáis do BNG co~mo o goberno
turno tócalle a Corcubión, cunha estrataxema da que infore como oposición.
Por outra banda deddiu demaremos amplamente no prónunciar a situación irregular
ximo número.
A.E.

C.P. impediu que se axud;;1se aos-Jabregos de As Enchousas
Votou tamén en contra de que se !les informe aos aírendatários
O parlamentário do BNG, Xosé

1.)

Manuel Beiras, apresentou na
Comisión de Agricultura do
Parlamento ~alego unha proposición co fin de que a Xunta
mediase perante a Administraci.~n Centra l para que esta habilitase -créditos especiais que
permitisen aos colonos de As
Enchousas comprar aterra que
traballan desde tempos inmemoriais. A proposición foi rechazada pois os integrantes de
Coalición Popular votaron en
contra.
Máis unha· vez os argumentos do deputad0 do BNG, que
xa levou o problema dos arrendamentos rústicos várias veces
á cámara, e o apoio, neste
caso,_ d.~ todos os deputados da
opos1c1on, chocaron coa cérrazon dos "populares".
Estes, postas a rechazar, até
1votaron en contra dun segundo
Ponto .da proposta nacionalista
no que se pedía que se organizase. ,unha campaña de informacion dirixioa aos labregos
due trab?llaban terras arrenda• as. Tena c?n:o fin infor~.ar
. 11 es ·dos tramites necesarios
~ara pode_
ren aceder á propriec!de desas terras, asi como farlles pr.esente a aqueles que
~~~ 0 soubesen o que repret~ a Leí· de Arrendamentos
. en vigor. .
~
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Á pos1c1on de Coalición Popular recebeu severas críticas
dos grupos opositores, sen dis-

tinción. Bei.ras recriminoulles
tamén nos corredores · o seu
comportamento: "Oueren di-

vorciar as institucións políticas
das necesidades dos cidadans".
A.E.

Se ternos ·en conta as afirmac1ons vertidas polos
"populares" na Comisión
de Agricultura, visión que
.estes teñen do parlamento
.é a dun fugar para "dar a
tabarra con asuntos, . esótericos, xerais e metafísi~
cos, ou para facer · xogos
dialécticos e sobretodo
para cobrar dietas e soldas.
·
- Afirmaron eles, todos
cabais, que "non- se pode
entrar en temas concretos, ·
que o Parlamento está
para falar de temas xerais".
Os próblemas ·de máis de
r:nit colonos galegos, os
problemas dunha -..empresa, de sete labregos, 1'.lun
coléxio, dun porto ... para
que seguir, son temas
concretos;
quer dicer,
para nori tratar.
A.E.
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Memorándum sobre a OTAN

Nº 301

Os segredos de estado e_
stán de moda·
A negativa do .goberno español .en dar a coñecer o
contido do memoráridun sobre a ·OTAN pon de
actualidade un problema tan vell9 como a mesma
. po.I ítica, pero cada vez máis cuestionado desde
. diversos pontos. O motivo desta "moda" quizá veña
dado polo número cada vez máis enorme de temas
que receben a calificación ·gubernamental de
"segredos de estado": segundo citaba un artigo
. recente, só o Departamento de Estado
nordeamericano ten 1.500.000 documentos secretos ·
nas suas caixas fortes.
te: a imposibilidade prática de
O segredo do memorándun socumprir o requisito d$ "non inbre a OTAN que deu lugar a
unha forte polémica no parla- · tegración militar" que se establecera na pergunta do referen-·
mento ·español, comezou coa
do. Tal e como era, e é, sabido
existéncia mesma deste m·atenon se poñece a forma cfe ·per:.
r.ial que só pudo ser coñecida
tencer a unha organizaé:ión migrácias ás edicións do Atlantic
Utar sen pertencer á sua estruNews,. un boletín publicado en
tu ra militar.
Bruxelas.
O "s~gredo oficial" é unha
A pretensión do goberno esmaneira de agachar o incumpañol de considerar "matéria
primento; máis unha vez, duriclasificada" o memorándun soha promesa socialista. Os partibre a OTAN, entregado en
dos á' sua direita non pretenMaio pasado polo Estado espadan que sé faga a luz sobre os
ñol á Secretaria Xeral da Aliantemas militaristas senón mais
za Atlántica foi rexeitada . polos
ben que o goberno deixe de
partidos presentes no parlamento.
· ··
asumir vergonzosamente o Q5
atlantismo e pase a integrarse ~
-A comparecéncia ante as
nel con plena ~onviccióri.
a.i
Cortes do ministro de Asuntos
Máis alá de matices que ofe- üe
Exteriores, como soe .ser habirezan "xogo" parlamentário ·-e
tual neste tipo de encontros,
está a declaración de Fernán- ro
non serviu para mellorar as
dez Ordóñez: "foi a pró.pria ~
cousas. O ministro en todo
OTAN a que declarou secreto o Unha calma engañosa: tropas británicas, a bordo dun portaavións, prepáranse para loitar nas lllas Malvinas
caso . mostrouse disposto a explicar aos parlame-ntários o · . contido da rríemória ". Meios
socialistas. consideraron descontido do memorándun pero
gredo auténtico, senón para
se deben introducir e aos que
pois q'ue este tora .un lapsus do · do mando militar da OTAN que
non · a lelo. Tal atitude foi resevitar certas revelacións autense deben reservar; d) impedinministro. De todos modos pla- . nas dun cidadán do estado espostada polo representante do
ticamente embarazosas, ou
do a cotio que outros podan lenea de novo a sombra insinuaPOP, Javier Rupérez, én tono
pañol se·mpre susceptíbel de
para agachar unha extra limitavar a cabo unha comprobación
da en certa ocasión polo cocoloquial: "xa somos maiorci"pasarllos aso rusos". A defención nos gastos, ou un abuso
da xénese dos materiais sum imentarista Manuel Vicent: alños p9ra qüe nos lean un docusa do's _intereses "nacionais"
de poder, ou pata impedir as
nistrados, de que son correctos
guén desde un escuro· edificio
mento e non nos deixen tomar
percorre caminos . inescrutáe completos. As vantaxes que
de Manhattan encarrégase de
nota; tamén o povo español é
beis. Resulta quizá un _s íntoma - ·críticas, ou para evitar a inspección pública, ou simplesmente
isto lles proporciona podén comaior e o Parlamento non é un · controlar .os nosos destinos.
de como a "soperania españopor costume".
lexir.s.e facilmente: evitar ao
colexio".
·
O Ministro de Relacións coas
la" está mellor defendida ·en
Na opinión do comunicólogo
máximo que outros coñezan as
Cortes, Virxílio Zapatero, non · mans nordeamerrcanas que
Non é arriscado aventurar
Giovanni Cesareo, os capacitainformacións cuxa difusió n,
esqueceu un dos aspectos funque estas discrepáncias non
nas propriamente españolas.
dos para ofrecer informacións
pensan, pode.ria, nalgun aspecdaméntais de toda esta polémi-pasan de representar unha fa-o poder ou fontes adlatéto, perxudicar os seus inte reca: "desde logo, declararon,
ceta máis da comedieta oficial,
Segredos embarazosos
res- "pratican a estratéxia do
ses; elexer o momento e o púnon se. vai. permitir que temas
na que a oposic.iqn aproveita
segr~dos produtivos
segredo produtivo: a) proporblico oportunos; dar as inforunha baza . para criticar aos so-· que afectan á seguridade do
cionando só as informacións
Pero os s~gredos non só pomacións a sua máxima forza e
Estado estexan en fotocópias
cialistas, pero co convencimenque obviamente deciden proden pór en perigo a "seguridacontrolar en certa medida so
poi a rua". CL,1riosos seg.redes
to de que no fondo todos comporcionar; b) suministrando
de nacional". Segundo Howard
seus efeitos; obter que, a falta
"nacionais': que non pode coparten o mesmo "secretismo"
estas informacións no momenSimons, ex director do Wasdunha verificación, todas as iniíecer o povo pero si os Esta·e idénticos principios.
hington Post, "en moitos docu- to e na maneira que eles consi - formacións disponíbeis e só
Trátase ao cabo de .dar a co- · dos Unidos. Na sua maneira de
deran "conveniente"; c) selecmentos ponse a etiqueta de seelas, sexan consideradas aupensar, os papeis están mellor
ñecer o menor número de dacionando os circuitos nos que
ténticas".
M. VEIGA
gardados :en mans da CIA ou _ g redo non para protexer un sedos posíbel sobre algo eviden-

e

:Matemáticas el.eito·rai·s
XESUS VEGA

A

disolución · do parlamento bascongado reforza ainda máis o peso específico que ten a situación basca na
análise da conxuntura política estatal.
Non se ·trata, pois, dunha teima particular deste comentarista senón dunha
esixéncia derivada da própria evolución da realidade actuál.
A crise dese'n volvida no seo do PNV
anunciaba unha previsíbel convocatória eleitoral antecipada. Tal e como
están as cousas, este é o único xeito
de clarexar nun prazo curto a influéncia de ·cada un dos grupos enfrentadaos. Segundo certas informacións,
só un 50% da .militáncia p·e neuvista
ten manifesto explícitamente, até agora, as suas preferéncias por Arzallus
ou Garaikotxea . .O resto mantén unha
postura expectante onde, seguramente, se mistura o desconcerto co desexo de apostar polo·cabalo gañador.
Con esta convocatória rápida, Arza· llus e Ardan.za qoeren aproveitar a lóxica desorganización na que se .atopa
o grupo que lidera o anterior lehendakari. A cámbio, asumen o risco do
desgaste provocado por unha polémica que afectou moi seriamente á imaxe de todós os participantes. Nen Arzallus pode xogar _o papel de vítima

que HB fose a opción mais votada .º
que manexaban os seus dirixentes.
próximo 30 de Novembro. Adema1s
Para os · potenciais eleitores do 30 de
de ver as caras deses políticos que ~s
Novembro só existe unha evidéncia
tán abonados ás consabidas entrevisabondosamente contrastada: a intas televisivas das noites eleitorais,
compatibilidade mútua entre os perpoderíamos constatar as reacc!óris
soeiros que encabezan ·as duas organas diversas dependéncias dos M1rnsnizacións.
térios de Defensa e Interior. ConforO PSOE e HB poden ser os· benefimaría-se' o que apontaba recentemen ciários imediatos da previsíbel perda
te Javier Sábada: "Hai liberdade para
eleitoral que vai sofrer o PNV. O partique existan grupos. indepen~~~tistas
do de Txiqui Beneg:as terá máis posien Euskadi pero coa cond_1c1on de
_btlidades de formalizar un pacto estáque, se algunha vez pudesen obter os
bel que permita a sua preséncia no
seus propósitos, non o -fagan"?
próprio governo autonómo. Caso de
Mentres agardamos os resultados
existir tal pacto, o PSOE tencionaria
desa noite para saber o alcance da reneutralizar a evidente imaxe anti-basCarlos Garaikoetxea
composición do cadro político basco!
ca que proxecta a sua política. Curiopodemos contemplar como se va1
nen Garaiko·e txea o de abertzale consamente, a diferéncia do que ocorre
desfacendo o segredo dos GAL As
secuente. O primei.ro porque non
noutras latitudes, ·os .dirixentes do
confesións de José Velazquez-gard,a
pode agachar feitos conio a ·expusión
PSOE non desexan tanto governar
civil e activista dos GAL durante va da organización de Navarra. O segun- . como conseguir un res1:1ltado que prerios meses- deberian ser motivo sudo porque non pode aportar unha po~
sione en favor dunha coalición co
ficiente para provocar unha cri~e .n~
lítica diferente á tradicional ambigüePNV. Tratan, ao cabo, de levar adiante
Ministério do Interior. Nor:i. ,sera as1.
dade calculada exi'bida polo PNV. Os
unha verdadeira operación de "reinEste governo está conv~nc1do de que
discursos pronunciados por ambos · serción" na -sociedade basca.
non "Dia do Partido" permiten afir, Obviamente, a · división e a posíbel · .. a maioria dos seus ele1tores carece,n
da sensibilidade democrática .necesamar qúe o eleitorado peneuvista non
-abstención que cabe esperar no seo'
. ria para non aceitar .evidéncias com,a
vai ter que optar entre. duas platafordo eleitorado pene1;1vista, revalorizan
estas. Mentres funciorien as matemamas políticas nidiamente diferenciao papel de HB como forza política uniticas eléitorais, Felipe , González e Badas. O que se lle· apresente é algo
ficada e con notábel influéncia social.
rrionuevo van seguir defendendo a
moito máis confuso: elexer entre · Ainda que resulta unha hipótese mol
primacía da Garda Civil sobre calquer
dous partidos éuxa división é froito da
improbábel, resultaria
interesante
outra consideración..
liorta polo control dos fios de poder
comprobar que sucedería na caso d~
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Sandinismo e feminismo
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As relacións entre as organizacións políticas de
esquerda -maioritariamente dirixidas por homes~ e
o feminismo foron desde sempre un tema polémico.
A continuación publicamos un fragmento do artigo
elaborado por Clara Murguialday na revista
nicaragüense "Pensamiento Propio" e que relata
algunhas das dificuldades da organización de
mulleres AMNLAE e a sua relación coa Frente
Sa ndinista, nunha sociedade con graves problemas
pero en forte evolución como é a nicaragüense.
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En Agosto de 1985 Mercedes Mejía definia como tarefa imediata
de AMNLAE (Asociación de Mulleres
Nicaragüenses
luisa
Ama nda Ezpinosa) comeza a
criar o gran movimento feminista que responda exclusivamente
á solución da problemática que
actualmente afecta á muller nicaragüense. (El Nuevo Diario 23-885).
Non era a primeira vez ~ue
AMN LAE replantexaba a sua hña
de traballo. Desde gue foi criada
pola FSlN, o camino percorrido
pola organización feminina pódese ver como un tortuoso e
conflitivo proceso de búsqueda
do seu proprio espácio e identidade. Nestes nove anos a organización ten pasado da preocupación exclusiva por inte~rar ás
mulle res ás tarefas prioritarias en
cada etapa da revolución, até o
interés, cada vez máis sincero e
concreto, pala situación das mulleres como sector oprimido, se
ben esta metamorfose tivo vacilacións, respostas audaces e a
cotio claudicacións frente ao poder masculino da sociedade. (..)
A evidéncia de que o 62 por
cento do eleitorado era feminino
e que, polo seu papel na familia
e o seu atraso cultural e ideolóxico, podia ser un alvo doado das
manipulacións da direita nas
eleicións de Novembro-84, obrigou á FSlN a reconsiderar a sua
política cara as masas femininas
e cuestionou profundamente a
AMNlAE na sua estratéxia e nas
suas liñas de traballo. (... )

xera e se reproduce a opres1on .
feminina. · E de gran releváncia ·
para as mullers sacar ao sol e politizar o que nel suce.de: maltrato,
paternidade irresponsábel,. violación de nenas e adolescentes,
aborto clandestino, abuso de poder dos homes, desconsidera-ción cara a sexualida'de feminina
e cara o direito de toda muller de
decidir os tillos que desexa ter,
son causas de sofrime.nto cotidiano, coa particularidade de que
a ideoloxia burguesa e o domínio
masculino na sociedade maatívoas ocultas ou encobertas de
moralina.

Un primeiro dilema que enfrentan as mulleres é. que a sua
necesária e crecente entrada na
produción social non veu acomA necesária autonomia
pañada dunha entrada similar
dos homes no espácio.....doméstiA Segunda Asamblea de .AMNco-familiar, co cal: -A dobre
LAE sacou á luz estes dilemas e
xornada de traballo tense intensiobrigou á FSlN a reconsiderar o
ficado para ~las, afectando ao
seu tratamento cara a problemáseu rendimento produtivo, como
tica da muller.
_
expresaban certeiramente as
Se ben a frente sandinista nunobreiras urbanas e rurais .
ca denunciou o feminismo como
Tense profundizado a desiunha desviación contrarrevolugualdade sexual, xa que mentras
cionária, como sucedeu neutros
os homes seguen tendo como laprocesos revolucionários e xa no
bor exclusivo a produción, a políseu programa histórico plantexatica ou a defensa, as mulleres teba que a Revolución Popular
ñen que compatibilizar o seu paSandinistéi estabelecerá a igualpel de ama de casa e nai, do cal
dade económica, política e cultuninguén se libra, porque como
ral entre o home e a muller, o
unha segunda pel da muller, escerto é que a elaboración teórica
tán as tarefas domésticas e o de
acerca das bases que sustentan
traballadora, sen que lles quede
a desigualdade sexual foi praticatempo, nen a miúdo humor, para
mente inexistente nestes anos.
facer algo máis, so pena de terlsto xerou ambigüidades e vaminar superes9otadas ou particicios teóricos na definición estrapar en forma limitada nas activitéxica de AMNlAE e discrepándades sociais, sindicais ou políticias tácticas de certa envergaducas.
ra entre esta e a FSlN: que se
Un segundo dilema provén
manifestaron por exemplo nos
de que elas penetraron nos espádebates parlamentários sobre a
cios masculinos: produción, orleí de Alimentos, a incorporaganización, defensa ... pero aí non
ción das mulleres ao Servício Mise tomaron en canta os seus prolitar Patriótico e as propostas á
blemas específicos. Asi, as muConstitución. A asamblea de Selleres traballadoras sentiron de
tembro-85 non 1é _a .primeira ocacote que as prioridades estabelesión na que a diferéncia de critécidas polos dirixentes sindicais
rios aparece publicamente, coa ·
estiveron tinxidas de visión massalvedade de que nesta ocasión
culinizada, androcéntrica diria
AMNlAE apoiouse nas masas, ás
Sofía Montene9ro, verbo do que
cales representaba, para se manson as reivind1cacións da clase
ter firme nas suas esixéncias e
-obreira. A consecuéncia é que
plantexamentos. Por primeira
deberon manter clandestinas as
vez, nos últimos anos, unha orDilemas ... pero non só
suas inquedanzas de muller porganización de masas sandinista
delas
que, dicíanlles, esas non son
facia gala dunha certa indepen- .
~s mulleres teñ~n unha presén- competéncia desta organización.
déncia organizativa e política
c1 a cada vez ma1or na produ"ción
Non é doado convencer ás
fren't e ao partido qüe orienta · a
(.. ) O seu traballo doméstico graempresas e ás organizacións de
sua acción e non sacrificaba a es~u1to aforra ao Estado e á socieque asuman o custe social da
pecificidade da sua loita aos obade .a presión polos servícios
materriidade e os embara"zos, de · xectivos globais que este ~mar
folect1vos que deberán substituíque o coidado dos nenas é tacaba. ·
~ e mantén aos homes na comomén un problema da produtiviA vangarda feminina, o estado
q1dade dos seus priviléxios histódade, que o rendimento das
maior das mulleres, como a chabcos, acumulados a costa do so-=
obreiras está afectado polo nú- · maron· en Abril do 85, a cotio vareesforz_o das mulleres. Sobre
meró de embarazos que tiveran
cilante e conciliadora, actuou
elas rec~1 o trabaJlo do consumo
ou que a asisténcia á reunión do
como verdadeira instáncia de re~ue agu1 e agora se concreta en
sindicato pu do CDS depende da
presentación e loita das maiorias
~cer filas nos centros de abaste- · arbitariedade dun marido zeloso.
femininas. Foi unha canle fluída
cimento e a responsabilidade de
Pero a feminización do espácio
de información, cara a dirixéncia,
~ant~.r a metade dos fogares niprodutivo obriga necesariamente
dos problemas reais delas. .
.voraQuenses, o que lles fai ser
a tomar en consideración todos
Tamén actuou como grupo efid' ceiras, ao menos tres véces ao · estes elementos que non provecaz de presión, capaz de consep~~~t~os descc;>ntentos en torno á
ñen das características económiguir que a FSlN se abocase a
..... 1ica salanal e ao abastecicas do sistema, senón 'dos rasprofundizar a análise da situa"'ento.
pos patriarca·i s e opresores que
ción das mulleres para buscar,
Pre Sobre_ es~as rea is e non sem1mpregna·n ainda a sociedade.
como dida. o coman.dante Arce,
mu recon~~1;das funcións das
Un terceiro dilema das nicaraas respostas, as políticas _máis
cri lleres, v11:1e~ons~ criando e regüenses é que o ámbito familiar
apropiadas para facerlle xústícia
ca~ndo
a
d1áno
dilemas
signifia
inda
é
·
vivido
como
espácio
ce~
histórica á muller nicaragüense.
da 1rvos _ Par~ o . desenyolvimento
mido ·ás transformacións, privaevo uc1on.
C.M.
do, intocábel. Senda . onde se

1

Conducir aos·
Estados Unidos á paz·
FERNANDO CARBALLA ·

Pasado mañá, e . durante
todo o fin de semana, han- ·
se reunir na capital de lslánd ia Mihail Gorbachov e Ronal Reagan. A xuntanza foi
conseguida -e nunca máis
preciso o termo- grác1as á
incésante presión diplomática da política internacional
da Unión Soviética.
Desde
Novembro
de
1985, cando tivo lugar_o cúmio de Xenebra, non cesaron de se multiplicar as inicia~ivas
do goberno de
Moscu para ·conseguir arrincar da administración estadounidense comprom isos
reais, públicos e efectivos
en matéria de desarme e,
consecuentemente, un ·enfoque dá convivéncia entre
estados de réxime diferente
que non se basee na forza
militar e no "equilibrio do
terror".
"Nós non gostamos do
seu sistema e presumibelmente eles tampouco gostan do naso, pero debemos
sentarnos á mesma e dialogar para tFatar de chegar a ·
acordes construtivos". Esta
frase non forma parte dun
discurso de Stalin, o primeiro .estadista que formulo u a
" coexisténcia pacífica", foi
pronunciada a pasada semana polo Ministro de Asuntos Exteriores nordeamericano George ShultZ· en
referéncia á reunión de Reikiavik. Chegou o momento
das pasos · adiante. Ainda
que sexa por condicionantes de política interna -hai
que acosfumarse a v.e r os
asuritos 9 ordeamericanos
como un perpetuo show telemediático-, parece que
Reagan amoleceu e xa non
pode continuar coa sua estratéxia de constante acoso
aos estadós socialistas.
Tras unha moratória nuclear sovietica de máis de
catrocentos dias, na que os ·
Estados Unidos realizaron .
vinteunha explosións atómicas, a opinión publica internacional, por boca dos
seus mediadores máis cualificados, sinalou xa con
dedo acusador ao comple-xo militar-industrial reaganita como culpábel de cha.ntaxe nuclear (naturalmente,
en . termos menos contundentes). As povoacións de
todo o mundo, atribuladas

por problemas gravísim.os
que atinxen aos cinco continentes, contemplan criti~a
mente o despirfarro arma~
mentístico e a previsión do
enfrentamento atómico.
· .Debe crerse que do encontro islandés sai rá un
pre-acorde
construtivo.
Hanse tratar- asuntos que
acaban afectando a toda
humanidade e, ainda que
na linguaxe diplomática d_os
comunicados
posteriores
non vai haber vencedores·
r.ien vencidos, parece Claro
que a causa da paz - '"non
unha
abstracción,
unha
convención · moi concreta
entre indivíduos, entre povos, entre · ideoloxias"avanza outro peón.
En todo caso, vai haber
derrotados~ Xa é unha posición política que se arrasta,
iso si, lentamente e cunha
horrorosa arrógáncia, que
propugna resolver todos os
diferendos a tiros e, ademais, disparando primeiro.
Dous dias despois do anúncio da reunión no cúmio
dos- dias 1'1 e 12, o presi- ·
dente dos EEUU recebia en
plen_a cara un bofetón da
sua própria · maioria parlamentária, anulando o seu
veto para as.sancións ao réxi me do apartheid. Este
mesmo ano, o Tribunal de
A Haia, xudicatura das Nacións Unidas, condenábao a
pagar indenizacións a Nicarágua. A sua "aventura en
Líbia" remataba coas mentiras vergonzantes da recen
descobertada campaña ·de
intoxicación dos periódicos
ocidentais (véxase o editorial deste mesmo número
de A NOSA TERRA). Na
ONU, o aguerrido Vernon
Walters traga sapos e ga..:
rante ao Secretário xeral
Pérez de Cuellar que o goberno nordeamericano retirara as suas ameaza de boicoteo económico ás Na- ·
· cións Unidas, tras duras críticas do peruano contra a
Administración Reagan. Os
cinco membros per:manentes do . Consello de SegL1ri- ·
dade ·solicitaron ao diplomático andino a sua continuidade no cargo. _ .
Lenta, pero seguramente,
o ano. 1986 será considerado o Ano Internacional da
Paz. Máis que un desexo,
agoirémoslle qy·e sexa unha
.rea_
l idade certa.
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1492, descobrimentO ou ·xenocídio7
fitos históricos, os dados rigorosos, a verdade científica alu- ·
mea para ver máis claro, para
saber en realidade o que foi Quizá estes versos do poeta
realmente esa "Conquista e co..:
que cantou ao amor e a liberIonización" dos povos índios. ·'
dade poideran servir para abor"Os xeitos, as m·a neiras do
dar directamente no fito histódescobrimento e colonización
·ricó coñeciéto como "descobride América non aportaron
mento" deses povos chamanadá positivo, nengun aspecto
dos · "índios" .nun- continente
dedesenvolvimento mais si
nomeado xa a partir de entón
unha involuzón" (1); con efeito,
"as américas", que Colón, os
os povoados indíxenas ficaron
conquistadores e os coloniza-: -- · sen povoazón, o .extermínio, a
dores converteron nunha mina
masacre fixo que en menos de
permanente de ·ouro e prata · cen anos___perdesen .entre o 80 e
para' Europa durante séculos ..
o 90% <ros seus homes,. mulleOs fitos que arrodearon ao
res e .nenos, alguns territórios, .
"descobrimento": expedizóns,
como a illa de Cuba ficar.on sen
batallas, ocupazóns de territó-:
toda a · povoazón indíxena, o
rios, repartos de homes e mucenso do México Central.é ben
lleres indíxenas, etc ... están esilustrativo ·
clarecidos, narrados, levados
ano 1519 ,........................... 25,2
ao cine, novelados ... desde hai
ano 1532 .:~ .......: .............. ;.. 16,8
anos. Mais a imbricazón, o que
ano-1548 .......... .-................... 6,3
foi a trama dun novo mundo,
ano 1568 ........................-...... 2,6
criado, dislocado, deformado
ano 1605 ................................. -1
no seu ~nterior, pola coloniza(~ifras en millóns, segundo Bo- - _~upervivintes da colonización española nos Andes (Foto Sebastiao Salgado / ZOOM)
zón, non chegou ainda hoxe,
rah e Cook).
nos nosos dias, aos · grandes
meios de Gomunicazón de rnazazón que traía o home branco,
As armas· de fogo, os caba~ etc.).:. imposizón _-de toda unha
, sas. Inda que, - no momento
como lle voltou a acaecer allos, significaron para os con- nova -estrutura económica, somesmo da colonizazón, voces,
g uns sé!=ulos despois aos seus
quistadores un elemento de cial, política, ideolóxica, vital,
quer desfai e· fai desaparecer
berros, ergueron-se xa, desde
irmáns das pradeiras do Norde,
dominazón que acompañaban
as mesmas colónias, desde as_ ou precedían a explotazón no . povos inteiros, os Quechuas,
a que derr~bou, eliminou ma· Indias, para protestar contra o
sacrou e fixo desaparecer toda
traballo. O _índio foi obrigado a . os_.Mi as, os Aztecas, etc., que
xenocídio, para defender ao · baixéir do "altiplano", sometidÍspuñan - de sistemas econóunha civilizazón diferente, dismicos, sociais e políticos pró"índio .selvaxe" frente ao "cris- · do a un ritmo de traballo esgotinta, de xeito tanto máis eficaz,
prios, de créncias relixiosas, de
tián civilizado e salvador de alxa que as profecias indíxenas
tador e mesmo mortal, ben na
ritmos de' vida que· ao longo de
mas'' , mais a voz de Frei Bartoanunciaran a chegada de enag.ricultura, ben nas minas (Enl}lilénlos lles permitiran viver,
lomé de las Ca~as, foi despreviados dos deuses baixo a forcomenda ou Mita) a sua relimedrar, comunicar:-se entre - ma de homes brancos (3).
ciada, acalada.
.
xión natural, cosmogónica, foi
Lonxe de xuízos morais, da - mudada por outra, a .católica,
eles desee México até Arxenti_ 1492, ano tarñén de triste
na. Cotistruir cidades tan fer"Lenda negra" coa que a naslembranza para a nosa terra, os
obrigatória, lonxana, onde os
mosas que fixeron exclamar
cente Europa tentaba de frear
reis chamados "Católicos" dodeuses non se ven nen se toaos próprios conquistadores
ao lmpério Mundial, onde
can, explicada, . imposta - nun
man e castran Galiza, terra recomo _Cortés diante de Tecno'~Non se puña o Sol" que os
belde,· non pode ser, xa que
idioma incomprensíbel, a cruz
chtitlán: "A cidade máis termo- ' logo, a data dunha celebrazón
Austrias estaban a construir e ·-d'i:>s sacerdotes era o complesa do mundo, unlia nova Vené- ' como a da "Hispanidade",
perante a '~parafernalia'~ posta
mento da espada. Novas doencia". (2)
en marcha para celebrar o V
·zas, mortais para unha povoamais si este V centenário do
Foi a chegada da nova civiliCentenário da Hispanidade, os
descobrimento pode servir
zón que as descoñecia (gripe~,
"La espada, la cruz y el hambre
iban diezmando la familia salvaje... "
(PABLO NERUDAJ

para manifestar a nosa solidariedade cos povos índios co
compromiso de defensa d~ direito á súa existéncia, na axuda
a construir esa "América índia"
a única e verdadeira América,
aquela que Las Casas propuña
"Conservar
amorosamente
porque constituia o verdadeiro
descobrimento para a humani. dade dun amplo seitor de si
mesma descoñecida ate entón" (4).

(

ENCARNA OTERO
NOTAS
1. R. Romano. Op. Cit. pax. 17
2. B. Bennassar. Op. Cit. pax. 27.
3. Profecía do libro de Chilam Balam de Chumayel.
4. B. de las Casas, Op. Cit. Pax.
'65.
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Duas semanas é ben poüco
Continuando coa liña de artigas de viaxes que desde hai
tempo para dar unha commeses ven incluindo A NOSA TERRA, comezamos aqui
prensión cabal do que é_esta
unha nova série: escrita polo colaborador e cofundador
enorme Babilónia do Mar da
deste periódico César Varela onde oferece a sua visión
Prata.
transcendental preséncia galega na Arxentina. Trátáse
o verán do que disfroita- . da
neste caso ·dunha _v iaxe diferente, onde a apresentación
mos nas nosas latitudes, tórdas edicións de A NOSA TERRA xunto coa notícia viva
nase por mor _dunha viaxe
da· Galiz-á co.bran foda a importáncia de seren realizadas
dunha dúcia de horas, nun inna terra que desqe hai séculos foi destino de miles de
verno semellante a un noso
" galegos. Através destes artigas o leitor trabará
mes de Marzo, escoando un
trio fino e húmido que ven do
coñecimento co traballo e .inquedanzas dos seus irmáns
viciño rio. lsto provoca a pride alén mar. Unha póla de nosa Galiza que non ternos
meira cousa que non nos ca,direito a perder. '
dra, que é o ter que a·ndar tan
arroupados en pleno mes de
Xullo, cuestión dos hemisférios terrestres, que nos obriga
ª '· facer -a · primeir¡:1 compra
vantaxosa para un turista,
que é unha boa pelica de coiro arxentino por· un _précio
- que .seria a terceira parte do
que custaria aquí.
Ao entrarmos na cidade
procedentes do aeroporto de
Ezeiza, xa .comezamos a notar
as pegadas da nosa xente,
pois móitos estabelecimentos
locen nomes inequivocamen. te galegas, sobretodo .faise ·
notar a presenza dun _Banco
de Galicia que _presenta nos
seus anúncios a ver-mella
Cruz de Santiago.
Hospedámonos · nun hotel
céntrico ao pé do obelisco, na
avenida "9' de Julio'", que vertebra o trazado de toda a cidade; 'p erto .dali está a roa "Co- · ve!ÍO, abertas toda a noite que - Rio da Prata que nos aparece
·rrientes-" que nos lembra ine_lle dan -á rua unha faciana
como lonxa·n q, ,,secuestrado,
- vitavelmente o "3, 4, 8 segun..:
boemia e culta-.
por "dockes", peiraos e -tráte 7
Cidáde chan, onde botamos
gos portuários.
do' piso ascensor" como canta o tango porteño ...
de menos un outeiro desde
As casas de antiga nobreza,
Cafés. estilo antigo, sen TV,
onde - obter u'nha perspectiva
vanse desconchando. Nos
global da urbe, perdidos· na- . · edificios, e na xente nótase
nen máquinas ele~trónfoas
quel marasmo de "cuadras"e
como unha nostálxia de pasaque fan un grato ambiente
para convérsar, librarías de
avenidas, desexainos >ver o
dos tempos onde o diñeiro

a
e

.

circulaba máis abondoso.
Nas conversas coa xente
popular séntese o medo a outro golpe militar que todos
auguran qlJe pode voltar.

Centro de Betanzos, onde
manteñen unhas animadas
clases de lfngua e cultura galegas baixo a direción do seu
culto profesor Hixfnio Martínez, fuxidos todos do oficiaA xente galega
lista Centro Galega, onde antes desenvolvían as suas actiO noso desexo é conectar coa
vidades culturais. Lástima
xente galega· e para iso utilizaque o Centro Galega seguise
mos os enderezos que levaas pautas da pouca sensibiiimos desde Galiza.
dade da política lingüística da
Falamos co Castro MorgaXu nta, que trasladou á outra
das, que na Federación de Sobeira do Océano as suas mesciedades Galegas mantén erquiñas persecucións normatigueita a bandeira da sua galevistas.
guidade insobornábel, entreO Centro Galega, na rua
vistas entrañábeis coa xente
Belgrano, está dirixido por un
da antiga "Sociedade Nazofülo de galegos, o señor Bounalista ,Pondal'' que editaban
zo
que nos ·recebeu con toda
naqueles tempos o xornal "A
amabilidade e nos mostrou as
Fouce", entre eles Bernaldo
diferentes dependéncias do
Souto. de Rivadávia, mente
Centro.
.xoven e lúcida·, con -ollos de
Hai que ter en conta que o
bon rapaz que desde a sua
C.G. é fundamentalmente un
sensibilidade de poeta e a sua
centro asistencial, posto qu~
formación de moitas· leituras,
na Arxentina non hai segunten sempre presente a terr:a
dade social a xente afíliase a
natal en toda a sua criación e
centros médicos privados d?s
maniféstase como un gran
que din que entre. os m~1s
admirador de Manuel Maria.
prestixiosos da capital esta o
- . Xan · González, do C_arballiCentro Galego.
ño, ·que á outra banda do
o· C.G. organiza por ~ste
océano está preocupado pola
tempo diversos act~s ~ed1ca
expoliación económica do
dos a Castelao. As1st1mos. a
país, que . pasa con· esa pedra
algun deles que co~o nac1.odo Porriño, que se exporta a
nalistas non nos de1xan sat1sItalia e volta lbgo manufactufeitos; "vos sedes . a sal do
rada á Terral
·
O Flores q-ue ven ·de publi-· · mundo: .. " dicfa Cristo aos
car un libro de poesias popu-_ seus apóstoles; asi, a nós parécenos que os actos gal.egos.
lares, o P.edreira ou a Anxélica
onde está ausente o nacionaFontenla, cuxo pai foi o que
lismo redúcense ~turismo ou
puxo o obelisco de Vilagarcia,
a
superficial_i9~de, cando no~
e que mantén unha viva lema manipulac1on, faltalle o sal.
branza de Castelao; a todos
C. VARELA
eles coñecinnos no histórico
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polos bares, que .se. .fagan
análises e controles". Oueixanse de que o único que fan
os .inspectores é "meterse se·
vai ou non embotellado, se
ten ou ·non etiqueta, pero
nunca analizan o contido ... xa
se sabe, o máis fácil é voltar
a e·ncher .u nha botella".

As ribeiras; zonas
deprimidas
Hoxe a produción de viño i:ion
é rendábel cos précios que rexen no mercado. Prodücir un
quilo de uva no Ribeiro custa
35 pesetas segundo un estudo recentemente difundido.
Para cobrir os custes teríase
que vender o litro a máis de
cincuenta pesetas. Pero nóu.,.
tras zonas a consecución dun
quilo de uva custa moito·
máis; o seu précio aumenta
sobre todo na·quela·~ zonas
encostadas, nas ribeiras do
Miño ou do Sil.
O trabalfo é, ademais, penoso, ríon permitindo case
nunca a mecanización polo

~ ~~~~~7J~ddadso ~~~~ee7~s~ ~~~ ,
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no caso do Ribeiro, onde ainda son grandes, teñen uriha
0 média de 375 metros cadra~ dos: menos que un.campo de
~ baloncesto.
Ademais estas zonas son
case de monocultivo, pois ou
os outros produtos, hortícolas
ou frutais e unha ou duas vacas todo o máis, representan
moi pouco na economía destas famílias. O monocultivo
fainos estar ao ditado do mercado, pero cunha gran dife~
réncia: · a venda do viño dá,
todo o .máis; para subsistir,
·dada a cativez das explotacións.
viño, pero non tivo eficáci.a ao · Logo con ese tará miles e miEste ano dase unha nova situación na
O préCio que se consegue
violalo as factorias, que non
les de litros que venderá cun
vin icultura galega. Aí están as normas
mercaron os litros acordados.
ou outro nome. Non poderán • por litro de viño é na maioria
dos casos moi baixo, que non
co munitárias, os intentos de controlar a uvá '
Agora estas importacións
facelo baixo a denominación
cobre nen gastos. Débese isto
tamén
terán
que
levar
.docude
Ribeiro,
pero
tanto
terá,
fo ránea e o viña matute. Paralelamente as
á má calídade dos viños, pois
mento semellante ao V.A5. O
seguiran elaborandc;> . un viño
rib eiras arrastan un atraso endémico que vai
pro'ceden de variedades non
control pode ser un pouco
parecido que porán no mercaautóctonas.
meirande.
do a un précio moito máis
ser moi difícil superar. A competéncia con
Os dados son ilustrativos:
Asi todo, os labregos do Ribaixo que ao que podemos
viñ as a bon précio pode agravar un
·
só o 0,3 por cento. de uva do
beiro e Chantada cosque. falavender. nós. Todo seguirá
Ribeiro é "Treixadura" e na
su bdesenrolo que precisa medidas axeitadas.
mos, móstranse totalmente · . máis ou menos igual" ;
mesma proporción está o
Aí
vai
estar
o
gran
reto
oe
_
escépficos
con
que
esta
mediEste é o panorama do viña galega cando se
"Godello" en Va ldeorras, con
da, asi como a das restricións
duas administracións que tean da na vendima dunha colleita que se pode
ser as cepas de méllor calitiañen
competéncias
neste
impostas para a uva, vaia vade das duas zonas con denofema, algunhas veces superriar en algo a situación.
cal ificar de má.
minación de orixe. Pola conAs suas cuitas poderíanse
postas, outras complementá..tra
"Jerez" e "Alicante", varesumir
do
seguinte
xeito:
rias.
Se
rion
conseguen
conEste ano comezáronse a apligalizados en facenda, ao corieda.des foráneas, represen"Non vai haber control. Cada
trolar o "matute" pouco se .
ca r normativas que regulan
rrente do pago das contributan o. 90 por cento das cepas
terá adiantado. Os labregos
"matuteiro" seguirá a comim portanción de uva e viño
cíóns f isca is e co Libro-Rexisdo Ribeiro e o 70 en Valdeoprar fóra o viño que queira.
reclaman tamén "in.s~eccións
foráneo a Galiza . Preténdese
to correspondente; cumprir
rras. A tan apreciada "Albaripor un ha banda erradicar a vios requisitos hixiénico-sanitáño" só é
10 por cento da
ñificación con uvas híbridas e
rios da mercancia e dos
producida no Rosal ou no Sa lpor out ra combater o fraude
meios de transporte; licéncia
nés. Noutras zonas a corre laque supuña vender como
municipal do concello en caso
ción, ·entre variedades autócvi ño galega o feito con uva
da venda ambulante.
tonas e foráneas, ainda é pior.
extra nxeira. Ao mesmo temSera esixido á entrada en
po, con esta medidas, téntase
Galiza e no destino ou cando
E todo isto polo que se neEste ano, segundo os entendidos, a colleita vai ser "pouca
prote xer aos nosos viticulto se faga venda fraccionada
cesita faéer unha reconvere o viño mao".
·
,,.
res.
desa uva.
sión dos viñedos, replantando
As chúvias caídas cando xa a uva estaba case madura
En 1985 máis da metade do
Na teoría, deste xeito ten
con cepas de cal idade e· adapfixeron podrecer os ácios: Os bagos ian caindo con só toque impedirse que se venda
viña feito en Galiza realizouse
tadas ao naso país, coque se
. carlles, polo que houbo que adiantar a vendima. A uva foi
con uva de importación. Así
uva híbrida, saberase quen faconsegui ra un v i ña que podeasi máis verde do que se require para facer un bo ca ldo.
bricarán viño con- uva foránea
te rn os que, segundo dados da
ri a compet ir cos mellares do
O podre, ademáis de da.rile mal sabor, nón permite unha
Conselleria de Agr icultura da
e, tamén, obrigarase a que
..._mundo . Oeste xeito faríase
boa fermentación. Os graus do viña, por tal razón, serán.
produtores e elaboradores de
Xunta, importáronse perto de
rendábel.
Doutra maneira
poucos.
..
15d mil quilos de uva, ainda
viño paguen os corresponmoit as destas zonas, sobretoAsi e todo vai haber diferéncia entre as zonas e as disque pode haber un desfase
dentes impostas; cousas que
do as de orografia máis desfatintas ribeiras. As máis seródias víronse menos afectadas
bastante notábel nestas ciao Estado tráenlle moito coivoráb~I, veranse postra das
fra s, o que supón uns 100.000
pola chúvia, beneficiándose, ademais, do bon tempo das
dado nestes tempos.
·
ainda máis na miséria. .
litros de viño.
pasadas semanas. Outras diferéncias márcanas o tipo de
Pero para lograr esta reconOs consellos reguladores,
cepas dos distintos leiros. Mentres as variedades foráneas.
Segundo esta mesma fonte,
versión téñense que adaptar
polo seu · lado, negaran lle a
pudren con máis facilidade, as autóctonas son máis resis- __
en Galiza, na mesma campanon só as medidas cred it ídas
denominación de orixe a totentes. Aquel as bodegas que el_áboren en "caiño", "godeña, producíronse 1708,9 HI.,
axeitadas, senón que é precidos aquiles viticultores da
llo", "mencia" ou "albariño" conseguirán, asi e todo un
repa rtidos de seguinte xeito:
so facer tamén unha laboura
zona que viñifiqu·en uvas forá-.
136,3 HI. na Coruña; 250 en
boi:t p·roduto. Nestes casos
de culturización da povoaneas nas suas bodegas.
Lu go; 950 en Ourense e 372,6
a calidade vai ser
ción . Como princípio, para
en Pontevedra.
case parella á do
que aceite o .cámbio das ceO viño· a granel
O ano pasado tentouse imano pasado é
pas e logo para que elabore o
Nestes últimos anos viñéronpedir, dalgún xeito, que se
a cantidade
viño con métodos m odern os,
se producindo numerosas acim portase uva híbrida controsó sofrirá
axeitados ao m ercado, ·ao ter
cións de ribeiraos contra cala.n d~ ~s camións. Logrouse
unha merma
que vender m á1is alá da zo na
so mm1mamente.
mións cisternas que importado10ao15
de influéncia, po is agora o
ban viño. Unhas veces foron
Agora coa implantación do
consúmo real ízase prefe rente por cento,
volcados, outras· pinchárondocumento V.A5, estándar
mente nas comarcas p ró x imentres
lles as rodas, as máis intentapara todos os países do Mermas ao luga r de elaboraciqn.
que noutras n' r.....1,.~·~. '~"
ron impedir, sen conseguilo
ca do Comun, téntase supervizonas e
camiño vai ser longo di-'
sar a totalidade das uvas que
que, mentres se importaban
bodegas
fícil, polo que de moment o,
·se compren e saber a onde
milles de litros de viño, nas
·a diferéncia
~ ·
alguns conformaríari se con
van a parar.
qodegas do Ribeíro·, permacunha éolleita
· .
que " non nos doia a nuca e
Este impreso expídese nas
necesen as cubas cheas sen ·
normal pode ser
·
non nos arda o tripón!', e os
delegacións do Ministério de
poder vender a co'l'leita.
do 25, 35 ou 50 pur
· .........__
ribeiros con "ir v ivindo ", couAg ricultura aos produtores
lntentouse tamén un comcento.
sas dificis as duas.
·
das l:J":as, tendo que reunir os
promiso entre armacenistas e
A. EYRE
req u1s1tos seguintes: estar leviticultores . para a compra de

cn

)!idas, ca
to di1xuda
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Análise dunha P-áxina de P-rensa
..

A ideoloxia na sombra
O

que interesa, di Enrrque Guinsberg, nun
seu libro titulado
'"Control dos meios, control
do home", non é só a significación manifesta das comunicacións dos meios senón a
sua significación · ideolóxica;
non só captábel a nivel consciente, senón os seus sentidos para a significación profunda (inconsciente)".
Detrás da tinta e da notícia
hai sempre un ou vários suxeitos que ordenan, valoran e
dan sentido ás informacións:
é a ideoloxia na sombra, a
máis efectiva quizá por estar
oculta aos ollos do leitor corrente. Non é. de estranar qye
un periódíco francés resaltase
ultimamente entre os seus
obxectivos o de insistir, ainda
máis, na xa clásica distinción
entre opinión e lnformaeión.
A opinión é tachada de pertencer ao terreno da ideoloxia
e portanto de non ser obxectiva. Enmarañador discurso
que trata de facernos crer que
as informacións "obxectivas"
caen .do ceu, dunha man ne.utra. Nada máis falso, como tamén moitas veces se ten advertido, · pero que convén lembrar nestes tempos en que o
discurso parece querer refu x iarse nun "abstracto" e "es:..
pontáneo"
acontecimento
técnico. Como veremos na
análise desta páxina de ;'La
Voz de Galicia" (2 de Xullo de
1986), na que non existe nengun qpartado de opinión, os
calificativos, as valoracións,
están debaixo ·do que se nos
a presenta como simples · i'nformación.

A útil confusión
Deixando á marxe a tira de
publicidade inferior, a pá_2<:ina
divídese en duas partes. A direita están situadas duas notícias absolutamente diferentés
en todos os aspectos, ainqa
que receben . un espácio · moi
semellante. Arriba oferécese
a notícia da marte de 368 persoas no Sálvador. A notícia.
do divórcio do Puma, cunha
fotografia que contrarresta o
efe~to negativo de ir debaixo,
contrasta -pola sua triviali- dade- coa superior. O trata ment o dado polo xornal· aos
mortos no Salvador converte
a notícia en algo "normal " ,
"cotidi.ano" que non merece .
maiores explicacións ou realces. Outra causa seria quizá
se os mortos fosen de nacionalidade
nordeamericana,
. nese caso abondaria cun só
para merecer un espáci9 moito maior. A presentación destas notícias promove á idea ·
de que a morte no terceiro
mundo é algo normal -e a de
que a· vida ten distinto valor
segu ndo se trat e dun ociden- . ·
tal ou dun cidadán latinoamericano, camerunés, etc.
A _agrupaciqn indiferenciada de not ícias tan diversas ·
cria confusión no leitor á hora
de que el mesmo realice a sua
valor.a~ión. Ao mesmo tempo
dificulta o labor de seleccionar o que se ere importante.
Este é un mecanismo m.oi habitual de adest ramento ideolóxico non visíbel, dado que
da información só surxe un
efeito cando se selecciona e
se situa no contexto apropriado. A aglomeración e a ·des.contextualización restan tódo
sent ido á notícia. Na sociedade "democrática". actual -o
mecanismo máis conente
non é a censura, senón o

e

.
1

l

M. LUEIRO REY

pola necesidade, imbuída na
xente, de esquecer os seus .
problemas cotidianos e identificarse 'cunha personaxe famosa da que se .lle propordona até os detalles máis insignificantes. Neste caso concreto trátase dunha notícia negativa: o cantante divórciase.
··Notícias. asi son tamén habituais para _ convencernos de
que os que eslán no cimo tamén teñen · os seus problemas, móstrannos o difícil que
é manterse arriba e os custes
. que ten; desta maneira contrólanse, cara ao conformismo, as necesidades de ascenso que na xente normal produce o ver continuamente o
éxito, o diñeiro e a fama nos
meios de comunicación.

Información
que non informa
A esquerda da páxina infór-

bombardeo indiscriminado de
notícias que fai que a información resultante sexa igual
a cero. Metaforicamente trataríase de cinco orquestras que
tocan ao mesmo tempo e que
como resultado só producen
ruído. A descontextualizaeión
é ade.mais un mecanismo
acrítico: oferecer as cifras de
mortos dun- país convértese
.nun _suceso · simplesmen.te
sensacionalista ou morboso,
se non se acompaña dos por<;¡ués, -os dados económicos,
sociais, políticos, etc., do país

;A soidade .
dun··. fuxido

mase amplamente da yisita
do Papa a Colómbia. E un
caso de potenciamento dun
símbolo dunha determinada ·
ideoloxia, por meio dunha
ampla cobertura dos meios
de comunicación que, claro
está, identifícanse con esas
mesmas ideas. Ainda que non
evidente, trátase dunha propaganda máis óbvia. O clima
de insegu r-idade reforza a idea
de ídolo benefactor asediado
polos "maos". A actuación do
papa é habitualmente pormenorizada nos seus aspectos
positivos e de imaxe, até lím ites incríbeis que nada teñen a
ver, nen coa información, nen
no que se producen, dados
coa notícia e si coa propaganque na maioria .das ocasión~
da: o protocolo, os recebison furtados aos leitores. E mentos oficiais, os detalles
este ta.mén un "limpo" mecamáis ínfimos (o neno que lle
nismo estabilizador moi típico
oferece flores, o bico na tenos meios de prestíxio que se
rra). l;lementos que moitas
presen.tan como "obxecti- . veces nen sequer chegaron a
vos", pois ao cabo ocultar· o
ser reais pero que se resaltan
contexto é ocultar as causas e
co fin de complementar unha
con elas aos culpábeis.
imaxe ideal. Lembremos este
verán as repetidas imaxes
El Puma
dos Reis de España cos Príncipes de Gales, onde, sen o
A información sobre o canmáis mínimo rubor, non se
tante El Puma ven motivada,
deu nengunha información e
nunha primeira análise xeral,
si unicamente detalles sobre
a cor dos pantalóns, camisa e
zapatos dos diferentes membros das respectivas fam ílias
reais. Como no caso da páxina que coment amos, notícias
asi é normal que encabecen
os t elediários, desde un plano
máis relevante incluso que a
marte de vários centos de
personas nun bombardeo. En
todo caso a mistura é, polos
motivos · que xa explicámos,
verdadeiramente obscena e
ideoloxista.
Na parte inferior esquerda
da páxina oferécese a notícia
dun telegrama enviado polo
Papa aos Reis de España con
motivo de que aquel sobrevoase ese país. Trátase da típic_a notícia cun contido informativo igual a cero . Caso habitual e -semellante ao realce
informativo que m~rece, por
pór un dos moitos casos existentes, o cumpreanos do Prín.. cipe Felipe. Notícias que de
nada, nen a ninguén, informan e que só .t eñen sentido
como propaganda que lembra e reafirma o papel das
institucións e dos "pilares''
do sistema. A intranscendéncia da notícia, xunto co realce
que recebe, contribue a facer
crer que os protagonistas es·tán a un nível superior, por riba do humano, . o que os
converteria nunha noticia en
si mesmos.
M. VEIGA

Aínda hoxe, no fondo do
recordo, no mesmo luga r
<?~de as causas adquiren 0
lmamento que xa morrerá
connosco, é como unha
borral~a moma qµe, máis
que tristura, dame alentos
Foi o día 27 de Sete m~
bro de 1936. O compa ñeiro que andaba fuxido comigo, tivo a oportunidade
de pasar a Portugal e de
Portugal a México. Démonos unha aperta fo rte e
soio dixemos: sorte!
Cando quedei sen a súa
compaña, o ceo caiu sobor
de min como unha lousa
e o silencio foi o m esm~
que un estraño zoa r decote dun. abellón xigante.
Estando xuntos talábamos a media voce, como
se sempre estivese alguén
detrªs e nós poidese o'uvir. E dicir: talába mos coa
carraxe contida .
As noites tiñan a imaxe
da anguria. Toda-las causas da nosa v ida anterior
estaban arrombadas nu~
almacenaxe de ausencias.
Eran noit es incertas, mais
as nasas palabras saían
entei ras. Queríamos vence-lo fado ag resivo das
bestas
salt as.
Alguén
(penso hoxe qu e cecais
fose a nosa firmeza en defe nder o que nos querían
roubar) dicianos que a
agarda non era o adiantamento da de rrota. Cada
· mañán era un novo alento.
Aínda estabamos vivos, e
a puxanza da nasa xuventude percuraba alonxar a
penumbra do descoñecido. Xuntos, mastigábamos a dor, co terror ao
lombo, e mantíñamos enteira a xu ra das nasas promesas. Antre as mans ti ñamos a facian a da marte,
pero o arrisco non ben
sendo mais q ue o medo ·
ben administ rado. Por iso,
xamáis cavilamos que o
sol ia deixarnos de alumear. Dentro do peito, o
tempo non est aba detido
para nós.
Oe$pois, cando quedei
soio, todo foi distinto. As
miñas palabras afogábanse dentro de m in enchéndome os pulmóns de silencio. A miña vid a de fu xido convirtiuse de pronto
nun curruncho sin sentido,
nun arquexo da paciencia
que ia alimentando os soños lobregosos. Eu quería
falar, e non tiña co n quén .
Eu ollaba que a voce calada é o mesmo que un verme, é o mesmo que unha
ferida abert a peteirada por
milleiros de corvos. Soio,
mirando ao teito, o pensamento voaba, e ·se ntíame
de~ado nunha cava chea
de ratas .podres. Ti ña que
talar, abri-lo peito, deixar
que as cousas saisen ao
ar, e como non tiña con
quén, falei comigo mes~
mo. Eu falaba, e .eu mesmo me respostaba.
du rou
Así ~ mentras
áquéi'a tortura, eu volvín
ollar que ás mañáns aín~a
estaba vivo, .co sol non 1a
deixar de alumearme, que
déntro do meu peito o
tempo non estaba.. detido.
· E como fermosa defensa que me sostivo d~q u~
la aínda hoxe falo so1b
c~ndo vexo tanto sinvergonza arroupado na argallada da súa necedade.
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No sector acúsase á Xunta de insensatez

'

lo

Controvérsia· en torno ·ás
toxinas no.·marisco

Un luxo

do
gar
no
erá
'ha
1áis
os.

O sector marisqueiro está totalmente revolto. Se ' a.
campaña empezou mal, con poucas capturas e baixa.
calidade') odia 4 produciuse un auténtico ,;maremoto"
· co anúncio por parte da Xunta da perigosidade de ·
consl:1mir bivalvos: polo efe,i to dunha toxina ·
paralizante. A forma de facer o anúncio e· o xeito de
controlar a salubridade enfrenta 'ao sector
marisqueiro coa adminrstración.

en Lugo
PLÁCIO LIZANCOS MORA

~m-

1e i-

co-

Luxo é todo aquilo que revele suntuosidade, opuléncia.
Algo non necesário, supérfluo . Asi é como d~beron
pen~a,r acerca do p~t~imónio
histonco arqueolox1co as
persoas que durante os últimos meses pediron que se
substitu1se a necrópole romana aparecida recentemente en Lugo por uns flamantes aparcadeiros soterráns. E, sen dúbida, tamén
debeu ser o que pensaron
quen autorizaron tan afortunadas e necesárias obras. E
pensaron ben.
Porque é evidente que á
cida de de Lugo, Conxunto
Histórico Artístico, abóndanlle méritos e belezas e o que
necesita, urxentemente, son
aparcadeiros soterráns dentro do seu amurallado centro. Eu estou convencido de
que cando as 500 prazas de
garaxe, que se están a construir, estexan ocupadas (cincocentos é o número de novas matriculacións mensuais na província de Lugo)
os problemas da cidade terán desaparecido maxicamente. Si, os comerciantes
do Centro venderán moito
máis a unha clientela cada
vez máis numerosas que
acudirá masivamente ao
non ter que camiñar as enormes distancias ás que está
afeito hoxe; os précios dos
pisos e mesmo os alugueres
serán moito máis bsixos que
hoxe en dia; as ruas e prazas verán nascer fermosos
xardins ao tempo que uns
coida dos pavimentos servirán de base a unha exquisita
moblaxe urbana íntegramente criada polos mellares
deseñ adores galegos; os benefícios económicos que se
obteñan da explotación dos
aparcadeiros van revertir totalmente na cidade de Lugo,
contribu indo a criar postas
de traba llo; etc, etc.
Eu vexo claramente que
conserva-lo Património Histórico das cidades en xeral,
e de Lugo en particular, é un
soberano luxo. Porque as cidades non deben vivir ancoradas no seu pasado, por
moi bimileriário que este
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Tres días despois de alarmar a
Porque
toda a·~ povoación co anúncio
o anúncio asi? . '
de que o marisco das Rías Baixas contiña toxinas paralizanPor que fixo togo a Xu nta o
tes, a Xunta decidiu proibir o . anúncio desta maneira?_A primarisqueo. Neses tres días os
meira impresión que se ten no
bivalvos seguíronse recollendo
sector é que se debe a un total
e comercializando como se
descoñecimento do funcionanada pasase.
mento del, asi como ·das leis do
As asociacións de mariscamarketing que o rexen. A isto
dores e cofradías inteiráronse
hai que engadirlle o medo que
polos meios de comunicación
sentiron na administración auda presunta gravidade na que
tonómica ~ cando receherori as
se encontraba o sector. lsto alanálises. No primeiro que deporizounos e fíxoos arremeter
beron de pensar foi en "sacarcontra da Consellaria de Pesca.
se o morto de enribá"; non
O certo é que segundo os exfose pasar como no verán en
pertos consultados por · A
rácter extraordinario,. leyando
Sanxenx.o. Para isto nada meNOSA TERRA, toxinas haber
llor que informar "Úrbe et
o recelo e o temor a mariscadores e consumidores. ·
hainas, e poden ser máis dañiorbi", nun "sálvese o que
poda".
nas que·en anos anteriores.
A Xunta quixo contrarrestar
Esta situación non saca que
Pero, no sector taméri se fan · o mazazo que produciu a notíCia c_o n afirmacións de que non
case a totalidade das persoas
outra pergunta: "pór que non
habia perigo se o marisco serelacionadas dun ou doutro
nos avisaron a nós para sacar
xeito co sector critiquen a forguía os cánáis correctos de disunha nota conxunta?". Aqu!
tribución. A evidéncia demosma de facer o anúncio da maré
non se encontra oi.Jtra_explicatra que na realidade non se
vermella. Os calificativos máis
ción que non sexa o inténto de
controla nen o 5 por cento do
apontarse un tanto político en
leves son os de insensatez. Remarisco recollido. Este - ano,
solitário por parte da Consellacordan o que pasou hai anos
que ·se saiba, ·nen sequera se
ria e dicer "fumos nós os ·que
cando, por un alarmismo pareinformamos".
·
segue nengunha estadística de
cido, estívose a punto de fundir
marisqueo.
·
o sector mexiloeiro galega, que
ainda non logrou -recuperarse
Da normalidade
de todo.
á preocupación
·s on fiábeis
Esta situación de alarma
05 controles?
./ trouxo consigo un ·fundimento
Asi, un feito normal, que se .
. dos précios dos berberechos e . produce todos os anos, converAdema is .disto hai biólogos, reameixas, co conseguinte perteuse nun caos. Un fenómeno
lacionados co sector, que sé
j xuício para os mariscadores e natural que se apre·sentaba ta- perguntan se as análises realio benefício conseguinte para
dos os anos ante a opinión pú- . zadas son fiábeis. 'De momento
as empresas conserveiras.
blica corl'.'o normal, colleu .ca- . mostrari a sua ·desconfianza

.

E se alguén chega ao' dia
de mañá (os nosos netos,
~or exemplo) a Lugo inquinndonos polas suas riquezas artísticas podemos obsequiarlre uns magníficos folletos, a toda cor, e incluso
unha entrada ao Museu Arquolóxico Provincial donados por algunha das 'zelosas
administracións que teñen
ao seu cargo a custódia e
~efensa do Património. Se
insiste moito este despistado ,e "ilustrado" turista podenamos· suxerirlle que se
marchase a ollar restos romanos a cidades atrasadas
como son, entre outras
Roma, Milán, Zürich, Lyon,
Marsella, Nápoles, explicán~olle que nós pasámos de- .
es porque ·somo "moi moderno_s". E seguramente nos·
ruborizaremos diante · da
~osa evidente e· selvaxe IN- ·
~ULTURA.
.

Xurx:o S. Lobato ·

coa forma de efectualos, ao virse facen_do por grandes áreas e
non por polígonos concretos;
ademais, afirman, tempo que
tardan en dar as probas, catro
dias, permite que as condicións
das rias xa .teñan cambiado en
parte. Por outra banda mónstranse escépt_icos con que estas
análises se poda matizar tanto
sobre a per:igosidade das toxi- nas.
Diante desta situación levántanse outravolta voces criticando á unha consellaria con só
média dúcia de funcionários, .
cc;mdo conta con corripeténcias
exclusivas no tema · do marisqueo, e uns mandamais (Conselleiro, Director Xeral e Xeral
Técnico)' que "non diferéncian
o marisco dunha gaivota".
A.E.

Os prééios suben ~n Galiza duas ·veces
máis rápido que no resto do Estado
O índice de précios ao consumo (IPC) subiu en Galiza, durante o mes de Agosto, un 0,7
por cento, porcentaxe que duplica con creces o 0,3 por cento rexistado no conxunto do
Estado. No mesmo período,
os précios disminuiron en cinco comunidades autónomas e
unicamente en Castilla-León
medraron máis que en Galiza
a segunda comunidade autónoma con maior inflación, ao
ter aumentado o IPC 1 A pontos, porcentaxe superado somente pala Rioxa (2, 1 ).
A consecuéncia imediata
deste ímpetu inflacio_nista
será, segundo o diário "La .
Voz de Galicia", a dunha progresiva perda do pbder adqui:..
sitivo dos salários galegos e
un maior distanciamento destes do.s que perc.eben os tra~
balladores doutras comunidades autónomas, Ademais de
sofrer un nível salarial notabelmente inferior ao do Estado, conseguir incrementos.
máis reducidos que noutras
zonas e ter unha menor .Porcentaxe de traballadores con
convénio colectivo, a superior
tasa de inflación arrabuña poder · adquisitivo aos traballadores galegos e afonda as
distáncias entre os seus salários e os que perceb~ri alén
de Pedrafita:
Algunhas das razóns deste

concreto. baixaron en España
un ·o,5 por cento en Abr.il
mentres que en Galiza o 1,2
por cento.
·
Ainda que o Goberno socia-:
lista . consiga q1.,1~ a inflación
se reduza a cero como ao parear ten previsto, Galiza rematará o ano cun incremento
dos précios moi superior ao 8
fenómeno estarían, segundo

o mesmo diário,. no maior
peso do c9mponente alimentário no IPC, asi como na in.fluénCia do IVA'nun país cun
forte. peso do sector primár'o.
dado máis significativo
produciuse no mes de Abril,
durante o cal os précios sübiron en Galiza cat:ro veces ·
máis que no resto do Estado,
0,8 pontos frente a 0,2. Os
. précios de alimentación en

.o

por cento.
En calquer caso se o Estado
español está ainda lonxe, en
matéria de inflación, dos país,es que forman parte da CEE
-distáncia que medra no
canto de se reducir--=-, coa
c_o_n~eguinte perda de compet1t1v1dade das empresas españolas, Galiza está afastada
por un diferencial ainda máis
acusado .

'
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come:> K?!do Michelena, que é
un lingu1sta e está cóa sua
dona como firmante e pertence
ao _gn~po de Garaikoetxea. Son
canecidos pala sua atitude contrária á lo.ita armada. Non é de
hoxe .. Ha1 xente moi coñecida
que f1~maron tamén "a carta
dos tnnta e tres" hai vários
anos. Son un pouco os de sempre. A m?iorí~, chega con ver a
lista, esta mo1 perto de Euskadiko Ezkerra. Hai xente que
efectivamente foi de ETA
como foron moitos de E.E.
'
-~e HB ou próximos hai algun firmante 7
_-Se te:;ño gue ser sincero dina que s1, ha1 algun que outr-o
Cos qedos dunha man quédo~
me longo- para contar aos firmantes que poden ser da órbi-

Os firmantes no
"caso Yoyes"
son un Rauco
os de semRre,
coñecidos Rola_
sua ROStura
~ contrária á loita
-2
c'.3 armada
e
co

.;..¡;,,,,"---------------___:..:______________--.:.---=-------1Xta de HB.

José AlvarE!z Emparanza,
Txillardegi"
"A marte de Yoyes non é un feitO illado"
11

-Vostede é un intelectualversidade de Donosti. Nas últimas
Foi un dos fundadores -de EKIN e de
político. Que función ten que
eleicións xerais saiu eleito senador
ETA, x·unto .con Monzón impulsou
cumprir un intelectual hoxe en
por Herri Batasuna. José Alvarez
Euskadi?
os primeiros · intentos de 9onstruir
--Aqui entramos · nunha poEmparanza, "Txillardegi", analiza
unha frente nacionalista en Euskadi.
lémica que é clásica no mundonesta entrevista a presente situaExiliado dürante anos, hoxe recoñeocid~ntal: cal é o papel do inteción de Euskadi, esculca o futuro e
lectual na sociedade en que ·11e
cido como
intelectual de prestítoca viver. En Fráncia, sobretoretírese ao pasado.
xio, exerce como_ profesor na unido durante a Guerra de Arxélia,
foi unha· polémica típica, sendo
fluir realmente na marcha da
mente descoñecida para o púo seu xefe de fila Jean-Paul ·
organización. Habia cantidade
blico.
Sartre. A atitude de Sartre pa- ·
de causas que consideraba que
-Acerquémonos máis ao
réceme correcta. Un ir-itelectual
estaban moi pouco claras e
tempo pres.e nte. Hoxe están
ten unha responsabilidade en
que podian ser incluso negatiaparecendo, sobretodo descanto ·que é un home público,
vas para ETA. Pero desde alá
pois do "caso Yoyes", persoas
en canto que escrebe, non poera imposíbel facer nada. Foi
que afirman ser ex-etarras ...
dendo situars·e fóra da problepor isa polo que decidin aban-Precisamente teño aqui no
mática do seu país. Para un es:donar a organización.
hotel a lista cos 500 firmantes
critor auténtico estar metido en
-Como recoñecido sócioacerca do asunto Yoyes. Aí hai
política é obrigatório, Outra ·
lingüísta, como contempla a
xente que pertence ao PNV,
causa é que estexa ·ou non es-_
influéncia de ETA nas ikastolas
texa adscrito a un · partido, ou
e destas no abertzalismo?se~
teña unha carta dunha determi-ETA, co tempo, converteunada formación política. Este é
se nun · tipo de organización
outro segundo aspecto, pode
o~eración
telectual de vostedes na forque non ten máis actividade
ser, incluso, interesante que ün
. mación de ETA?que
a
loita
ar'rí1ada,
polo
meintelectual sexa libre.
-Ser estudantes no 'tempO ·nos visto desc:ie fóra, .Pero na~ar ,
. -=-Esta operación está monta
-EKIN, un grupo que vosteae Franco supoñía, polo me- queles anos; chega con ler as
da por xente de Euskadiko Ei
de fundoú o do que logo nasnos, pertenecerá pequena burponéilcias da V_asamblea, ETA
kerra. Por que? Po is porqu
ceria ETA, que era· máis, un
guesia: Por extracción social
estaba concebida como unha
desde que un grupo de E~
grupo de intelectuais ou de ponon éramos membros de nen- · organización de catro frentes,
PM decidiu abandonar a lo1t
· gunha capa revolucionária, ou
líticos?
dos cales unha era a militar,
armada a obsesión de E.E.
-Cando empezou EKIN, en
clase oprimida, . senón xente
pero había outra que era a
dos antigos polism.ilis é d
1953, éramos todos estudan:. · que procedia dunhas famílias frente c_u ltural, precisamente
mostrar que eles -foron máis i
tes. Simplesmente xente xoven
de posición média. A toma de
na que mi·litaba . eu. Unha das
telixentes que os de HB e qu
que intentaba facer algo polo
conciéncia do aspecto político
actividades ' máis importantes .
n
.
os d~ ETA porque se dero
país. Como daquela non existía
da loita, foi un proceso. Ninde ETA naquel momento foi a
canta
antes. Por isa teñ en u
praticamente nada, a op0sición
guén tiña daquefa vocación sopromoción de língua basca.
gran interés, até de tipo per
estaba · liquidada, non había
cialista despois veu a toma de . Ainda que as ikastolas son de
soal, para que HB e ETA t9me.
éoneiencia.
nengunha actividade ne11 _- seantes do 36, como criación dó
a
via que eles tomaron. E ev1
quer clandestina -téñase en
~Lo'go abandonou ETA por
PNV, despois da guerra os pridente ·que ci eles lles int0t0S
canta que ese foi. q a·no da visimeiros andereños (mestres} fo- ·
clarifjcación política ...
pois están decididamente ~fa
ta de Eisenhower ~ Españarori membros de ETA.
·
-E moi difícil situarse na· vor da reinserción. Bandres
. . cando nós empezamos tíña- quelas. Na élandestinidade haDaquela, da.r clase nunha .
un dos :pontífices. Ao mesm
mos a impresión de partir de· bia unha confusión tremenda.
ikastola ·efa unha actividade
nivel, diria, que Barrio nue~,
_· cero, ainda que non era certo.
arriscada. Erá unha causa clanNo ano 67 eu estaba en Bruse· Prodúcese asi. unha oposc10
destiti~:J.,
proibida... rigorosa- _
-Como influiu o extracto inlas~ Desde ali era imposíbel i'n-

un

O intelectual
non R_o_d_e_ __
situarse fóra da
'R roblemática do
R_a_ís_._ __

\

-Cómo se vive esta problé·
mática dentro das filas de HB?
A sensación que dá aqui é de
como se Herri Batasuna fose
descomporse ·palas fortes divi·
sións.
-lso é unha ·criación da
prensa de arriba a abaixo. Estes dias, como é lóxico, estiven
con xente HB, e non vexo resquebraxamento nengún. O que
si é certo é que a marte de Yoyes foi un feito moi duro, producindo unha certa conmoción
na sociedade basca.
Pero este feito non se produce aislado. A xente esquece a
situación en que vivimos ali.
Non hai que olvidar que nos últimos meses houbo 28 asasinatos por parte do GAL; 10 bascas postas en mans da policía
española pala francesa; 40
membros de ETA que están expulsados a todos os pontos ~o
planeta . A isto hai que engad1rlle a situación de amenazas en
que viven os refuxiados d
Euskadi Norde nestes momen
tos. Non saen da casa, téñen
proibido xa que están exposto
a un atentado imediatamente.
Os coches dos militantes de HB
está!J senda queimados .día, a
dia. E neste contexto de violen
cia xeral e de dureza que exist
en Euskadi (non falo das ame
nazas, etc.) no que se produci
o asunto Yoyes. lsolar a mort
de Yoyes deste contexto é fal
sear a situación.
-Oue papel xoga Euskadik
Ezkerra en todo isto., pois pare
ce levar a voz cantante?

-A
está
montada_
Euskadi ka
Ezkerra,
obsesionados
como esta' en

demOStrar que·

eles· fQrOn ma' IS
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intelixenteS que
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tos de E.E: · neste sentido. Pero
perior do Exército en Segovia;
frontal: HB está pola negocia,..
eles nada, queren presentarse
que se dedicaron a tirar as ikución, E.E. polo reinserción. E.E.
como o _part!do dos "progres",
rriñas dos eoncellos porque
está polo mesmo que .está Bados . modernos, dos "sensa- - non era legal. En fin, unhas
rrionuevo: o que hai que falar
tos"; e o PNV .desbordounos
cousas dun calibre -que a base
coí1 ETA é onde vai deixar as
.xé;i'se lles erifrentou·.
pola esque~da; inc~eíbel.
armas.
Garaikoetxea foi moi inteli-E a crise do Partido Nacio-E o PNV...
xente. Deuse conta de que hai
-Neste momento está nun . nalista Vasco ...
unha grande parte da base do
_:_Vista desde Galiza quizá
plan menos legalista que E.E.
PNV que non pode seguir asi,
sexa .difícil entendela .. Pero se
Parece · mentira. Euskadiko Ezque están fartos de tanta conche din que o Partido Nacionakerra é no País Basco polo mecesión. O. seu plantexamento
lista Vasco que dirixe o equipo
nos tan legali?ta con:io o PSOE.
preséntase como máis radical,
de Arzallus, permitiuse enviará
lsto choca nun partido que xurpero hai que ter en conta que a
policía autónoma á Esc9la Sudiu na famosa asamblea de Gabase social de Garaikoetxea é
llarza con EIA; . un partido que
a mesma que a de Arzallus,
se dicia marxista-leninista, repolo que non deixa de ser _un
volucionário, de estrema esconflito interno dentro da base
querda; que .se cony~rte~e nun
·
social do 'PNV.
partido legalista ... .e incnbel. O
A prensa ali esta empeña.da
PNV di que da a situación hai
en facernos crer que Garaikoetque iniciar. unha conversas,
xea é unha espécie de Télesfounha negociación. Que non se
ro Monzón bis. lso é desc0ñepode facer no Parlamento bascer a Garaikoetxea, descoñecer
co porque os de HB non asis,. · a Monzón ou descoñecer aos
ten; pois faise fóra dado que o
dous. Non se parecen ·en absoproblema é moi grave para anluto. O ex lendakari é moi con~
darse con este tipo de legalisservador, ainda que sexa moito ·
mo. E.E. non. Eles teiman en
máis nacionalista que Arzallus:
que hai que pasar polo Parlaé moito . menos provincialista,
mento basco, que non é basca,
máis unitarista, moito máis
senón bascongado, para empeeuskaltzale·... pero a xente que
zar. O PNV está moito máis ra o rodea é moi parecida á que
dical e creo que até están far-

Garaikoetxea
soubo ver o
descontento das
bases do PNV
diante de tanta
claudicación

rodea a Ar-~allús. Ainda· que
non sabemos o que vai dar de
si, paréceme un síntoma positivo, pois a política que levaba o
PNV estes últimos anos non
podia s~guir. Era de tal entreguismo que só podia continuar
se cambiaba a base do PNV.
Pero ·esta non mudou, ainda
.
que o aparato si.
-Acaban de disolver o Parlamento bascongado. · Como vé
as próxima$ eleicións? Quepasará se goberna o PSOE? E se
HB conseguise a minoria maioritária?
-HB. pode gañar en · Gipuz~
koa, pois o PNV queda partido
en . case -duas metades iguales
nesta província. En Bizkaia ao
debilitarse o PNV de Arzallus a
vit6ria estará entre eles e o
PSOE. En· Araba despois da división pode ocorrer o mesmo:
que o PSOE quede por diante
ou moi igualado co PNV.
Botando en conta as tres províncias é posíbel que . o PSOE
consiga unha maioría mínima .
De 75 deputados pode que o
PSOE saque 15, o que non .lle
perm~tiria gobernar.
-Entrarian en xogo ·os pactos. -Non?
-Si, claro. Se as· eleicións
dan algo do anterior, qu_e é o
máis probábel, farir.n falta algo
asi como 30 deputados para
poder gobernar. E, desde logo,
30 non os vai tirar ninguén. HB
sacará ·15, o PNV perto de 20,
Garaikoetxea e o PSOE tamén
polos 15....
-Visto asi o panorama
como ven en Herri Batasuna a
posibilidade de volver á institución autonómica?
-Hai Lmanimidade absoluta:
non ternos intención de participar. Se ese barco se empeza a
fundir, que se funda. Sempre
dixemos que "ese barco" non
se.rve para nada. Se se plantexa unha situación de ingober- nalidade, será a confirmación
prática da nosa tese. Nen sequera estaremos na Oeputación de Guipuzkoa, onde ternos
moitas posibilidades de podela
controlar ·ao ser, como esperamos, maioritários nesta província.
·
Agora hai menos motivos
para ·c ambiar que nunca. Se se
chega a unha situación de in- ,
gobernabilidade ese é o impasse que estamos agardando. Era
o que dicíamos que se ia· producir.
-E, de.spois que7
-Pois te~ que haber negociacjóns. Non hai outra saída.
Xa sabemos que isto non é democráti~o. Nengun pobo se liberou por _procedimentos · de
salón. Recordemos a Guerra de
Arxelia, de Irlanda, ou de Pepe
Botella en España; todo acabou a .tiros. En España, cada ·
vez que tivo unha invasión ·extranxeira, a loita de liberación
nacional dun povo tropeza xe- ·
ralmente con tanta incompren- ..
sión por parte do inimigo que
sempre· acaba de má maneira.
As cousas son asi de claras.
A. EYRE

A autonomia é.
un barco gue se
funde. Non-·
iremos ás
institucións. A
ingobernabilidad
,
.
e o 1m~asse
ro
~ g~e estamos
~ agardando_

ª-e

Os mozos
teñen a
· obrigatoriectade.
de alistarse
para o
servício militar .
Desde agora .os >c"óvenes
do Estado español terán
que alistarse eles mesmos
para o servíéio militar acudindo aos axuntamentos
ou ao Goberno Militar. Antes· eran os próprios conc~llos quen lles notificaban ao.s quintos a obrigatoriedade de medirse, sendo o alistado automático
obrigatorio.
Agora serán os próprios .
: mozos quen teñan que facer o requisito so pena de
c:jue "non podan pedir prórroga nen ser excedentes
de. cupo en caso de tocarlles no sorteo. Tampouco ·
po.<;terán presentar alega. cións; que dicer; ainda
que non den a talla, ou teñan outras taras, serán
abrigados a realizar o servício."
.
O acto s·e·rá un mero· trámite pois o Estado seguirá
controlando aos mozos e
obrigándoós a ir
mili.
Despois os qui1Jtos terán
que seguir recebendo as
notificacións
corresponde.ntes para tallarse ou
presentarse na Caixa de
Reclutas.
A medida empeza a rexir este ano. Os nacidos
entre o 1 de Setembro do
l968 e o 31 de Decembro
de 1969 terán que apresentarse antes do 31 de
· Oecembro·.
·
Ao Ministério de Defensa preocúpalle como vai .
concienciar aos xóvenes
do seu deber de alistamento, ademais de informarlles da -obrigatoriedade. Para isto ten xa deseñada un ha campaña ·publicitária que desenrolará ao
longo deste trimestre na
prensa, rádio e tv,. cun custe superior aos ·cen millóns de pesetas.
A campaña, ainda qué a
Dirección Xeral de Relacións Informativas do Ministério da Defensa (Dris- ·
de) non o diga, vai ser cla- ·
ramente militarista tentando inculcarlle ·a toda a· so- .·
ciedade a idea do deber-de
·"servir á pátria desde o
exército"·. Prodúcese precisamente nun momento,
no que é máis forte a obxección de conciéncia e no
que diversas asociaéións
xúvenis están chamando
ao boicoteo á rncollida de
cartillas e ao tallado.
Contribuir a frear este
movimento antimilitarista
entre os xóvenes parece
ser a idea que inspirou
esta medida. Non se pode
· pensar que é desta maneira como pretende o PSOE
facer un exército onde a
máioria sexan voluntários,
xa que -o alistamento é
obrigatório.
As
razóns
económicas da medida
. non se ven ~ampouco por
nengures;- polo que non
hai outra -dedución que
non sexa a conciención ao
estilo · _de: "un paso ao
frente, ar"!! vostedes preséntanse voluntários".
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Sobre a ·situación dun -certo nacional-ismo
ANTONBAA~

ciativa poHtica: Porque a sua
- análise da própria forza e corrección de _ plantexamentos~
dunha banda, e nível de con:Ciéncia nacionalista, pola outra,
era -é mentres non se demostre o contráriO-:- apoloxética,
autoxustificativa e de curtas miras a respeito do primeiro ponto e evidentemente esaxerada a
respeitC>" do segundo. -PorqUe no
interior do BNG n'on só careceu
desa iniciativa a UPG senón ta- ·
mén os i'ndepend~ntes, preocupados máis ben de negociar o
próprio Status Quo que de
constituir -aind_a que só fose
desde o -ponto de vista ideati.--'
vo- un ponto de referéncia alternativo. Porque se careceu·de
'táctica, de analises .de conxuntura e de obxectivos imediatos:
enfre a realidade efectiva e o programa .d_e sober~mia nado--- .
nal non se estableceu media- 1
ción al.9unha, coa conseguinte
ineficác1a política e consecuen.:
te perda de peso' específico.
Porque no plano. das estruturas
primouse o principismo vácuo;
o volunt;:uismo, o acriticismo e
o conservadurismo máis ben
que o saber, a experiéncia e os
critérios de racionalidade e eficácia: Porque o discurso emhido é, con frecuéncia, claramente inconvincente e cheo de supostos prévios máis ben .que
- realista e pedagóxico: neste
país ainda, e por moito tempo,
h.ai que ar9um~ntar a coveniéri~
c1a do nacionalismo. ·
.

TRES VISIÓNS
FUGACES E..·.
1 · Que.pasou nos

últi~os

anos

1.1 As Comisións Labregas
pasaron de ser efectiva realidade a feito marxinal politicamente irrelevante. A INTG, que parecia ser o suceso máis .sólido,
estrúturalmente, xerado polo
nacionalismo galego -e que
do ponto de vista sócio-historico constitue o a.speéto mais específico do -nacionalismo contemporáneo respeito ·do da segunda República- fica en perigo de autqmarxinación. No plano cultu_ral a intelligentsia distánciase e as Asociacións Cultu- _
rais esmorecen como _produto ·
de diversos factores, entre os
cales está a tendéncia ao populismo e ao politidsmo e a falta
de .critérios· criativos de· prática
cultural. Disolveuse a AN-PG ,.;un ha estrutura política imperfeita, verticalista e burocratizada m·ais, non obstante, organi- .
zada- para dar paso ·ao BNG, .,
proxecto que se quedou curto a
respeito da esperanza suscitada
e que ven· .a converterse nun
· mero pacto entre, dunha banda • .
a 'UPG e, doutra, un número
progresivamente restrinxido de
1ndependentes.
1 ~2 Dunha realidade politi.. camente fluída (como, en parte,
ainda é: véxase o caso CG) pá.3 · Como poderia: resolverse· o
sase, en Gal iza, _ao asentamento
in,ipasse_actual .
_
. non só meram~nte eleitoral ou
superestrutural senón tamén
social de AP e PSOE; co conse~ .
Atopando o espácio político
·guinte periao de que se estabili- -. que realisticamente o BNG pocen indefinidamente ambos · os · deria ter: o dun- nacionalismo
dous
partidos
interesados, · de esquerdas, populista, tolecomo se sabe, en illar oa naciorante e liberal no auténtico sennalismo; a todo o nacionalismo
tido . e preocupado por· criar
e non somente.ao auto-denomi'conciénc1a nacional sobre a
nado popular.
base dunha actuación política
O aceso ao poder do PSOE
séria, responsá-bel ·e · rigorosa,
provoca u.nha tremenda va~a
fundada na defensa dos interede xacobinismo e de ·españolls- ses imediai:os dos traballadores
mo que mamente se sabe com-'
e i1a sua orgar:iización. Situando
bater por mor da utilización de
c¡omo
adversários
políticos
critérios
ideolóxiéo-culturais
principais a· AP-PSOE e particupericlitados.
.
larmente a este _último por exerA reconversión industrial reacer o poder executivo e estar silízase virtualmente co consenso
tuado sobre o- espácio polítlcoda grande -maioria do povoa.p·o tencial · do nacionalismo. Seri.
ción sen que a argumentación
menoscabo d~ proprfa .identidatendente a apresentala como
de política do programa p·róprio
unha agresión para Galiza callae das - hipotéticas confronta- .
se realmente -entre outros
cións con EG e C(3 irá consecu- motivos por ser ~ abandeirada
ción dunha intelixéncia con eles
por AP que e-a.rece de credibilipara desgasta·r a AP-PSOE, addade para h~xtimar ta·1 posicié>n.
versários naturais das tres opO fallido goberno de progreso
cións. :Intentando un pacto eleifire gravemente a-CG,_un partitoral INTG-CXTG ·para as eleido -na miña opinión=-- indubicións sind_
icais. Intentando, asi- .
dabelmente i-nteresante se acermesmo,
un
plantexamento
ta a atopar o seu papel e o seu
agresivo pa_ra as m·unicipais
espácio'. O referendum da
que evite maiores males e per. ·OTAN pasa sen. pena' nen glória
mita avanzar hese terreno. Non
para o naeionalismo de esquer~
tendo prexuícios sobre a xe.sdas. ·
·
tión desd_e as institucións: indo
con·todo descaro a sacar canee- ·
2 Por que· pasou .llais, deputados provinci?is e
Porque o BNG careceu de ini-:

.
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DITADURA · · AJo~
Df l)(A RON Sf.t{ .GAlf fiO , POR f:JAJ.,-VOS SO.btLO
AINM IJOAJ ~

Parece claro que os rasgos diferericiais do país están ameazados non tanto pota actual -e
continxenteconfiguración
político-administrativa
como
polo mecanismo espontáneo
que a todos os níveis a unidade
de mercado e a lei da mercancía• producen. Non obstante se
exis'te a posibilidade de que o
país se defenda {e dada a mdubidábel estabilidade política)
esta posibilidade pasa pola na:
turalización do nacionalismo. E
necesario que, aos ollos da povoación galega el apareza, en
primeiro termo, como unha auténtica alternativa e, finalmente, como a opción óbvia nos
seus diferentes modos.

Tokio
parfamentários sen que a sospeita esqúer.dista entorpéza ese
labor. Criando estruturas con
per<Soas competentes e con critérios de eficácia para labouras
específicas. Recuperando parte
do tecido social perdido.

.,.:TRES CALAS
TEORIZANTES.
· A

~

...

· Se é ~se fose- certo que vivimos nas coordenad(Js espáciotemporais dun Atlántico postmoderno, en vez de cobrar a ra. quítica asignación que .os· mandamais de A NOSA TERRA me
regatean cada mes, as liñas que
seguen tran·stormanrian-se decantado .en cartas contantes e
soantes que a Dirección de Refacións Públicas e máis ·a Dirncción de Publi<~idade da nasa
queridísima Telénxebre pasánan relixiosamente á miña infeliz conta bancária (supondo que
~ a iso chegue algunha vez). ·
E perguntará-se o preocupado e surprendido leitor que a
que me retiro. Pois ben, agora
mesmiño llo conto. Querido leitor; cóma min terá Vde. visto
ese espectcular anúncio (pode. se dicer auto-anúncio?) n.o que

Modelos políticos

·A teoría dunha Frente de Liberación Nacional dirixida por
un partido comunista non só é
inxenua en ~a liza: é, sobretodo, errónea.Eo porque ingnora
as orixes e as tradicións dos nacionalismos europeus -diversas ~ doutros nacionalis-

mos.Eo porque supón unha sociedade relativamente homoxénea e contraposta ao poder foráneo e, por iso,_ignora a realidade efectiva. Eo porque fai
abstracción da cultura democrática do país e se empeña .na
defensa dun conceito monolítico do poder -e tarnén do exercicio do contrapoder. E éo, ademais, porque através dela incorpórase unha atitude demarcac1onista própria da tradición
staliniana, absurda no momento actual, e que se opón ao integracionismo -a respeito doutras opción nacionais- próprio
da tradieión nacionalista galega
e máis axeitada á esmagadora
realidade da sua febleza.
B Pseudonacionalismo
Realmente debo dicer que ig,-

Mais isto non é posíbel se artificialmente ou aprioricamente
{coas consecuéncias políticas
prevísibeis) se reduce nacionalismo a atitude revolucionária.
Se o nacionalismo ten que tbrnarse realmente maioritário
isto só pode producirse polo
xogo de diversas forzas que representen tendéncias distintas,
sociolóxica e idealmente, da nación.
,
Se o . dilema é españolismo
ou revolución, dada a actual estabilidade do réxime constitu cional e a debilidade do nacionalismo galego, o país estaría
condenado ao fracaso. Ten que
haber portante, se fica esperanza, outra posibiliade: a dun nacionalismo que, por mals que
as suas aspiracións non callan
no texto constitucional, sexa
exitoso en orde a preservar a
identidade a respeito e frente á
españolización no marco desa
situación política e sen deixación de princípios. Non moi distinta foi, no seu momento, a atitude de Castel(!o e o seu partido.
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Santiago
-Pemán
'
'

s

e

criDicai.di .te18uebre

louv~nza- · de

noro se este conc~i!o ten pedigree · noutras nac1ons oprimidas, mais, en ·calquer caso o
modo en que foi e é usado aquí
ten como base a tradución ao
terreno das opcións políticas
nacionalistas dunha demarcación que, en realidade, preven
da análise da conxuntura política do ponto de vista de lo1ta de
clases. Mais -este o meu parecer, naturalmente discutíbela opción polo nacionalismo e
polo socialismo non é idéntic·a
como pode mostrarse historicamente. Nacionalismo e socialismo pertencen a sintagmáticas
diversas que non poden ser
confundidas ainda que ·podan
coincidir efectivamente. Cando
se di de EG ou do PG que son
pseudonacionalistas xeralmente quen o fai reférese ao seu reformismo e ao seu posibilismo
mais ben que a unha presunción acerca do espirito que informa os obxectivos e o programa dos citados grupos.

.

' a nosa Telenxebre . nos avisa
Asi, peregrinei ria dúvida. Estados. perigos e consecuéncias
ria oculta a ollada única, difenefastas que pode ocasionar q
réncial, debaixo das sobrancevisión e conte.mplación do s.aHas de Rosa Mª Mate-o ou no ligrado piruli cósmico que desde
cor de águamariña dos lábios
Madrid .City. {q~e se escrebe con
de Teresa Castel o? Que pacto
secreto tiña o Celta? Con PamV. de Wigo) "se empeña dia si e
- .dia tamén en representar .a esta
pin ou Frederic? As boas mo~as
nosa leiriña sulcaqa por un rodominicais anunciaban filmes
busto carro de bois. Sen embarde estraña factura? Que look ingo, se ·ollamos o Pichecolor de
confundíbel d!fe~encia,ba a ~rE~iSan Marcos habemo-n·o$ ver
xanes? Que 1nalca.nzabel ripio
nos sedosos . ollos de Teresa
e.sbaraQa da versi.ón enxebre de
Castelo, raíña que é, por direito . Os Resentidos que non centro. próprio . dos meus soños erótilaba o demoníaco- piruli? Era ó
co-televisivos ·de cada nOite e
carro de beis un ha simples metáfora? Era un páxaro? Era un
cada gin-tonic de desesperanza.
Po·is ben- durante dias en esavión? ·como diria un castizo: A
gotadora c~rreira, en alu~inante
diferéncia, u-la?
.
vJax~ . através ~o mandp a.· 9is.,.
. Eurekal°Aqui estaba! No Telet~nc~a, procu.re1 a efectiva d1fe·x~rnal do serán. ·E que·n no-lo ia
renc1a é!inunc1ada pola poderosa
d1cer?· Ouen podena pensar, a
voz de i'nconfudíbel acentc;> cheli , primeira· impresión, que a difeque tal nos rel.ata desde as tan.réncia o selo máis característitas liña~ da cai,xa de desvelar.
co da· Telenxebre estaba nel, en~

me din dos deseños? Eses deS.:-a ntiago Pemán? Pois asi é. Rebuxas· naTf, cun sol ·(de caralla?)·
paren, reparen ... onde pode ir o
sobre a 'vertical de Peinador ou
Meteosat .do piruli con esa voz
algun trasno algo contento dede señora gorda e cabreada
mais polo camiño de Belvis? E
anunciando-nos choivas e boo paráguas, lexítimo de · parrórrascas no Noroeste e cabeceiquia, de cucurucho sobre a toras · de Dóuro e Ebro? Como é
rre de Hércules? Ademais, o
. posíbel que Carmucha García
parte meteorolóxico de SantiaCampoy diga en sério aquilo da
go Pemán ten_uha extraordináforza catro a sete, rolando a. NW
ria cualidade. E un parte humaen Fisterra? Non, meus amigos.
no e iso é de moi-moito agradePor moito que se empeñ(m, xacer nos tempos infideis que nos
mais, x~mais os da Terepiruli
rodean. 'Asi, dá gasto, emocíoa
serán que ·C"!e igualar n.en _de lover: que Santiago Pemán explinxe a prestan·c1a, o estilo inconca o tempo como debe ser; sen
fundíbel de Santiago Pemán no
seu pontual parte meteorolóxi- . , satélites estraños nen efeitos
especiais de nubes traidoras soco.
· Como comparar? A segurida- . bre· os Picos de Europa. Pa.ra
Santiago Pemán se o tio Abe"de na dicción, esa ollada proculardo coxea é que chove seguro
rando captar a vontade dos nadesde Mondonedo a Verin. Se
sos paisanos tradicionalmente
espirran as cabras, bon tempo.
escépticos e aferrados. ao GaiE se chove e ·quenta o sol, anda
teiro. de Lugo e demais antiguao demo por Fe·rrol:
llas ... onde na Telepiruli? E q1;.1e
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Balaidós,
amor
solitário

~

deputación de LuQO
e o·iudo

Non sei quefl e.screbeu a seguinte greguería: "era un
borracho qué lle gastaba
tanto o viño que non o bebia por non gastalo".
En Vigo, a alguén·-e n~n
sei a quen porque non se
aclaran- pásalle un pouco
o mesmo: gostan tanto de
teren un bon campo de fútbol que non xogan nel por
non gastalo. E, claro, dirán
vostedes, un campo no que
non se xóga ao fútbol, non
é un campo de fútbol. Certo, máis ou menos, porque
en Balaídos xógase de 15
en 15 dias. O resto do tempo pásano en coida.r o prado. Gastando cartos na sua
conservación, pero sen que
o Celta poda entrenar nel, e
menos o Gran Peña, ou outro equipo polo estilo. Que
herexia, Deus Santo! lso só
é para os deuses, que logo
no n son deuses, nen sequer
aprendices, para que baixen
ao seu Olimpo, que as máis
das veces convértese en
Averno, cada duas semanas.
A orde non se sabe de
quen partiu. Uns din que é
o Concello. Os mandatários
culpan ao enxeñeiro encarregado da conservación.
Todos se culpan, ninguén
te n a culpa, polo que parece.
Haberia que entrar alá no
fon do, no moi fondo do
problema . Caberte como
está de teas de araña, pois
ninguén se pon a removelo,
aparece a cultura deportiva,
a pol ítica social.
Centos de millóns investidos nun estádio "flamante", para poder presumir
del. Dúcias de millóns gastad os nun apradado novo
ao que logo non se lle pode
pisar máis que cada quince
dias. Dá o mesmo que noutros estádios de todo o
mu ndo, de zonas climáticas
semellantes, aos tres meses
de sementalo xa se poda
xog ar tranquilamente. Se
non se xoga nel, seguro,
moi seguro que non o van
estragar, só que, como xa
ten pásado, o reguen pola
noite e despois veña a xia da.
O Celta buscando un
cam po onde entrenar, de
erva se pode. E o Gran
Peñ a, os xuvenis, os modestos, ... todos nas patacas.
Si, iso, nas patacas, pois
moitas veces os terrenos de
xogo son piores que unha
nabeira.
Neses campos non se
gastan nen 500 pesetas en
pasar un rodillo cando acaba o partido ou antes del.
As casetas teñen pingueiras, non hai água quente,
cando a hai fria, se é que a
hai. Uns equipos teñen que
sair a escape p~ra que os
outros podan cambiarse e
comezar · un novo partido.
Oue importa! Do que se trata é de poder presumir dun
campo .bon. Ainda que este
campo non sexa un campo
d~ deportes, pois noñ permiten . a prática nel. Política
deportiva
socialmente
.avanz~da! . Cámbio. Xa ternos un campo bon. Recomendación: "non o gasten". Balaídos, amor solitário. Cada 15 días ...
PUCHEIRO

Tiña pensado talar estas semana da situación do Clesa Ferro!,
antes OAR: cinco 'parti.dos xogados e nengun gañado. Ter-.
ceiro presuposto da liga balonentista, despois do Madrid e
do Barcelona e non se sabe
onde meten os cartos. Un
adestrador campeón de Europa, Zeljko Pvalicevic; unha
plantilla moi carregada de anos
á que, por moito que se estarce, vaille ser difícil facela render axeitadamente. Segundo
recoñece o técnico iuouslavo,
"funcionan ben na primeira
parte e véñense abaixo na se~unda" .Tiña pensado referirme
a política do seu presidente

Xoári Fernández, pero rion vou
escreber de nada disto. · ·
Esta semana quero comentar
unha realización da Deputación
Provincial de Lugo, presidida
por Cacharro Pardo: unha película documental sobre "ludo, a
arte da autodefensa", (orixinal
en español).
Non sei que intereses ocultos
terá a corporación provincial co
negóio do iudo; por .non saber
nen sequer sei as relacións de
certos xinásios provinciais con
alguns deputados; nen .sequer
de quen partiu a idea e quené
o "amigo" que a realizou. Pero
comprendo ainda menos, nen
. sequer me dou imaxinado, que
é o que lle viron os corporativos a esa arte marcial para_ decidir difundila. Que conste, antes de nada, para 'que ninguén
. pense o contrário, que non ternos nada contra a autodefensa
oriental, nen moito menos. Parécenos un deporte totalmente
recomendábel ... pero daí a que .
un organismo se ·dedique a difundilo através dunha película
vai un anaco. Sobre todo cando non-se fixo alnda nada, nen
deputacións, Xunta ou axuntamentos, por recuperar e difun- ·
dir a nosa loita, a loita galega.
E tampouco os outr-os deportes
autóctonos.
Por que non empezar logo.
por aí? Non seria meUor? logo
xa chegari-a o tempo de potenciar outros deportes foráneos.
- Pero claro, os noso's deportes
ainda son xogos, neles non en'traron os interese~' comerciais.
PUCHEIRO

· Diante da temQada de caza

1 • '

·Cando calquer cousa
ben ·vale un tiro~'
11

sabénCia popular. Estes son os
máis dañinos para o entorno
ecolóxico, xa que, segundo o
dito: "saio ao monte a matar e mato". Nbn importa o que, nen
como. Non hai animais pequenos nen grandes, espécies protexidas ou non. Eles saen "dispáranlle a canto bicho vivinte
.· se mova" e "se non hai perdices ben valen pardaos".
Entre uns e outros, pero máis
os segundos que os primeiros,
ainda que o número sexa moito menor, esquilmaron a nosa ·
riqueza cinexética. Coa apertura da veda aí, outro ano máis
desátase ·a polémica entre eco- .
l0xistas e administración. Uns
"A escopeta é a mina mellar . peden · unha veda prolongada ,
por anos, os outros non queren
aliada; saio con · "ela" e a miña
enfrentarse a unha medida immuller non sabe nada";· di o
popular afir.m ando que non é
cancioeiro popular referíndose
solución, pero sen que se conaos cazadores que poñen como
templen outras alternativas
.·disculpa o sair ao mo_nte para
que podan rnellorar o censo cifacer outras cousas. A artimaña
de acompañarse coa carabina .e . nexético.
Adega ven de pedir que se
irse para ·a cantina, de : xolda
prolongue a veda até 1992. Pe- "'
cos amigos ou vela a "ela", á
tición que foi contestada pola
querida, ·é tan socorrida como
Xunta; afirmando que coa mevella. Nori son e~tes os que
dida solicitada non se podia
máis dano lle fan á caza pois
arranxar nada.
se ben "na cantina · non hai
caza, pero van os cazadores",
O ano pasado, a esta petidón
sempre se pode chegar xunto
sumáranse asociacións de caá parenta con ·algunha peza
zadores dalgunha pro.víncia. O
para disimular a escapada.
rogo deuse en balde.- Cada
Cazadores e pescadores tepaso hai máis escopetas. e meñen fama de vagos e garuleinos lebres;" máis xentes. que vai
ros: -"de inverno a escopeta, de ·o primeim día ·ao monte e os
verán a cana, a níi_n o traballo
outros as cantina~.
LEBREIRO
non me. e.ngana", dise noutra

PREMIOS GALICIA DE XORNALISMO 1986
Co fin de promocionar todo aquilo que contribúa.a profundar .
na realidade galega, así como de recompensar publicamente o
labor que profesionais e colaboradores dos medios de comunicación social veñen realizando neste sentido, a Consellería da Presidencia convoca os "Premios Galicia de Xornalismo 1986" de
acordo coas seguintes bases:
Primeira.- Poderán optar a estes premios os profesionais
que publicaran ou emitiran os seus traballos en galega norrnativi- - _
zado nalgunha publicación periódica ou emisora de radio galegas
de titularidade privada, entre o 2 de xuño e o 1 de novembro de
1986.
Segunda.- Concederanse dez premios de duascentas cincuenta mil pesetas ·cada un (250.000), de acordo coa seguinte
relación :
1.- Premio ó autor da mellor ·información ou comentario
político.
.
2.- Premio ó autor da mellor informa6ión ou colaboración
cultural. .
3.- Premio ó autor da mellar reportaxe.
4.- Premio ó autor do mellar artigo.
5.- Premio ó autor da mellor intormación ou comentario
deportivo.
·
6.- Premio ó autor da mellor información ou ·comentario
económico-financeiro.
7.- Premio ó autor do mellar humor gráfico.,
8.- Premio ó autor da mellor información ou programa,
musical.
9.- 'Premio ó _autor da mellor información ou reportaxe
sobre sucesos.
1O.- Pre-mio ó autor da ·mellar fotografía deportiva ou de
reportaxe.
J"ódolos premios serán con:ipatibles entre si.

Cuarta.- Os traballos serán enviados á Dirección Xeral dé
· Medios de ·comunícación Social da Consellería da Presidencia,
sita no edificio administrativo de San C~etano, Santiago de Compostela. No sobre tarase consta-la m~nción: "Para os Premios
Galicia de Xor:nalismo 1986" e conterá a documen_
tación seguinte:
a) Se o traballo se difundíu nunha publicación periódica,
aportarase un exemplar do xornal ou revista onde apareceu, indicando cal é o traballo e a que premios opta, así· como o nome e
enderezo do autor. No caso de .optar ó premio de fotografía o
autor deberá presentar tamén unha copia dci orixinal publicado.
· Se o traballo se publicou con seudónimo ou señ asinar, cumprirá uh certificado da empresa periodística correspondente que
acredite quen é o autor.
b) Se o traballo-foi radiado aportarase unha tita co programa
ou programas, indicando a que premio opta, así.como o nome e
enderezo do autor. Presentarase tamén un certificado do director
da emisora no que conste a data de emisión' e o autor.
Quinta.- O xuratjo para adxudicación destes premios presidirao o Director Xeral de Medios de ComunrcacióñSocial da Consellería da Presidencia e serán membros: o Secretario Xeral Téc. nico e de Relacións lnstitucionais da Conselleria da Presidencia,
a_Directora Xeral de Cultura e do Patrimonio Histórico-Artístico,
un representante da Real Academi~ Galega, o Xefe do Gabinete
de Prensa da Xunta de Galicia e un. secretario con voz pero sen
voto.
·
.
Sexta.- O veredicto do xurado tarase público nun acto que
terá lugar na primeira quincena de decembro de 1986. ·
Sétima.- Os traballos que se reciban non se devolverán ós
seus auto(es. A Dirección Xeral de Medios de Comunicación
Social da Consellería da Presideinc.iª-.reservará para si os dereitos
de publicalos ou editalos.
·
Oitava.- As decisións do·xurado serán inapelables, e o premio ou premios que este considere oportuno poderán ser decla~
1
rados desertas.

UNT6
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CONSELLERIA DA PRESIDENCIA
Dirección Xeral de Medios de Comunicación Social
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O ca.so do xuiz .botado
para_adiante

...'·

·cando foi chamado a toda
, presa · ao ministério clave,
aquel xuíz ainda mo?o sabia
ben que algo moi gordo estaba a _.piques de pasarlle.
Non era para menos. Desde
que principiara . a carreira·
xudicia·1 · fixera
méri.tos
· abando para ·ser coñecido
nos corrillos dos xulgados _
como o Guruceta da Xudicatura, distinción que lle ·
tiña dado certa sona até fa- celo figurar de cotio nas páxinas dos máis importantes
xorriais.
-Tiña ben gana de velo
-dixo o súper mandán.doo
sentar. Velaqui a sua folla
de servícios, é certamente
notória.
--:-Bah, cousa cativa -atallou ·O xu'íz modestamente.
-Grandes feitos, sen dú. bida. Alguns pontos es-cu. _ ros si · que hai,, pero son cicalladas. Que me di, porexemplo, de cando foi encarregado da sección de deli-·
tos monetários e descobríu-:
se que vostede tiñ.a unha
-c onta secreta na Suíza?
_:__Un simple~ modo de in trodución no mundo do delito. Compria verlle -o mio lo
ao crime. -Xenial ! E cando se lle
encomendou o lé.rio das es- coitas telefónicas na sede
d~n. partido da oppsición ..e
queimouse todo ·o edifício
na semana seguint_e?
. -Expliqueilles que, para
· impedir q~e fosen escoit~
dos, fixesen sinais de fume
mentres o teléfono estaba
pinchado; non foi culpa
miña se non se entenderon
co lume.
.
-Portentoso! E o caso de
Libórico Miñambres, alias
"Ñaca-ñaca"?
Deixouno .
vostede fuxir con permiso
de fin .de semana e destri - .
pou a cinco .

. -Pediuno pa'ra ·rematar
unha
contabilidade.
Eu
sempr-e dixen, de acordo-co
noso primei_ro ministro que
a economía é o principal e .
· n..Qn teño por que. saóer que
eles lle chaman asi aos
axustes Cié conta·s.
-Por suposto, non se
poge andar _con tanto díxome-díxome. E velaqui este
exped~nte de reins~ción
de Frank Sinatra acollldo ás
medidas .de perdón. Só a
vostede se · lle podía aco·
·
rrer!
-Bah, unha parvada.
-Non· diga nada, vostede
é de Gerto a-persqa que es""
tamos a buscar. Aqui lle
fago entrega da placa e- dun
·chisqueiro
microfilma(:ior .
·modelo - Daniloff. Queda
vóstede n'omeado responsábel máximo do ~ carpo -da
xudicatura xudicial.
-Non entendo moi ben.
-Si, ho, si. Seica non co- ñ-ece a policia_xudicial espe:
cial encarregada de vixi'ar á -outra policía, ou o corpo es pecial de -xuíces dispo sto .a
pescudar nos demais xuíces. Todo o mundo controla
nesta terra. Militares_a políticos, políticos a policías,
policías a mifüares, xuíces a
policías e p·o licías a xuíc:es.
. Igual que hai carpo de poli;
cía xudicial, por que non vai
haber o de xudicatura policial? Ou como é?
o outono púñase quente
tras os vidros do ministério
clave. ·Aqúel xuíz novo e xa
con tanta ~ona botaba . para
diante ao sdJr mentres aper- ,
taba con ,.,forza unba placa
con cinco. pontas, toda un
estrela de Sheriff para controlar dunha vez por todas
aquel selv~xe território en
pleno Oeste.

tia

X.X, PIÑEIRO COCHON
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Barrionuevo declara que na
<> O O
sua casa hai fantasmas. O Nani'
Gardas .Civis de Mónterroso
aparecéselle' polas -noites· vesti- '
_ do de_sindicalista da Garda Cierripezan a tiros na feira ao
-vil-.
confundir-as boinas _d os paisanos con txapelas.

o-o <>

<> <> <>

Barri.onuevo anúncia que
· V;3rios nacionalistas acusa~,
non . deixou ir .declarar aos 90
dos de quei'm ar unha bandeira
Gardas Civis por medo a que
ao verse .tantos xuntos '_ qu.ixe- · ~spañola decláranse inocentes.
"Non pretendíamos queimala,
· sen ·dar _
u n ~olpé de· Estado ..
· declararon, só a queriamos volta e volta".
o ·oo
Un -ex policia implicado nun
atraco resultou · detido: por u.n
·Garda Civil que o Xuíz· relaciona cos GAL.
·

<> <> <>
A esposa dun Policía Nacional denún.cia ó chamado "sín~
drome do Norde". O seu marido ao parecer, fugouse cunha
sueca.
·

~ias a un ofrecimento de. Rüit

Mateas- para cantar no Bernabeu. Pode ser espectacular, declararon fontes do Opus.

<> <> <>
Barrionuevo pasa as suas va·cacións nas co_vas de Altamira ·
"Cada vez interésame máis ~
pasado e· menos o presente"
declarou a un xornal santanderino.
OO .<>

000
O fiscal Valerio declara que o
atentado a Santi Brouard foi
obra do PCE. Lago retráctase e
di · que todo foi unha montaxe
de Rumasa.

<> <> <>
As perdas do festival de Sinatra serán recuperadas grá-

. Os progre~istas de CG négoc1an co Partido Galeguista Na,, ciqnalista. O PSG-EG negóCia
co PCG. Conversas do BNG co
PSG-~G e Galiza Ceibe e PG N
Eleitor galego de esquerda tir~
ao_ lixo o Manifesto Comun ista
de Carlos Marx e merca un vídeo de "El Hotel de los Líos"
de Groucho Marx.

Noticieiro
Woitila dará a coñecer proximamente un panfleto papal sobre a
homosexualidade. E de supor que voltará con aquelo de: "se é de
nacemento pase (a solución está coma sempre na castidade) e se
é de vicio ... hai se é de vício! ! " .
Que barbaridade, Dior Mio, que barbaridade! Cantos séculos
tardará a Iglesia en recoñecer que nor:i é unha cuestión. nen de
vício, n·en de nacemento, senón de gosto? E, xa se sabe, para
gastos pintarónse colores.

<> <> <>
O Papa vai pedir tamén un dia para a paz: o 27 de Outubro. Ese
dia deberán parar as guerras, o terrorismo, etc. Avisamos porque
é moi posibel ql!e o 26 t"!axa moitos crímenes e atentados, ao ser
o dia seguinte festivo.

-.

.

- <> <> <>
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Albor a'p rendeu unha frase de Brañas (debeu ser cando o d_a U n i - z W·'
versjdade do Atlántico) que,,di así: "~~mos pátria,_ ternos lingua,
f~-ternos fe, estamos salvados . O caso e que ·o prest non cansa de
.
_ \
~1
,J
repetila .en -canto 'congreso, ínauguraci_ón ou merenda aparece.
r
.
Até é unha comodidade para os xornalistas que xa van a tiro fixo.
.: ~
~
O que _non sabemos é se di esa frase para tranquilizarnos aos =====-====-===
~
==-~1
galegas polos. problemas que ternos ou se é para tranquilizarse el{
•
mesmo polos problemas ~ue ten en AP.
'
· . ..
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EMIGRACION
manuel ferro!
Limiar:
X. M. Beiras

64 páxinas. 28 fotografías (bitono)
Precio: 1.450 ptas.
Edita_:
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ID Enéontro de Escritores bascos, cataláns e galegos

Crítica·a()s meios de .comunicación
e acordos profisionais
Do 24 ao 28 de Setembro
pasados celebrouse en
Baiona o III Encontro de
escritores 'bascos, cataláns
e galegos que confirmou
os acordos alcanzados en
Poblet e Euskadi e nos que
participaron por primeira
vez os criadores
portugueses representados
pola Asociación de
Jomalistas e Escritores do
Porto e unha
_
representación da
Asociación de Escritores
en Língua Portuguesa.
As xomadas de Baiona estiveron
centradas en tre eixo fundamentai : língua e meios de comunicación, relacións xurídicas
do escritor e debate sobre o e tado actual das literaturas basca,
catalana e galega. Nos dous primeiros ponto invertiu e grande
parte do tem1>9 . de debate das
conclu ións .
A ponéncia de Pilar García
Negro foi a que marcou a pauta
das conclu ións obre o tratamento que recebe o idioma nos
meios de comunicación, espe-

)

..
o
·.Gmew .

cialmente escritos e particularmente na prensa diária. A regresión nos últimos anos, que fixo
que se pasase dunha porcentaxe
média do 7, S por cento no 1975
a un 3,2 neste ano 1986, e ainda
un maior arrinconamento do uso
do idioma para "a única normalidade admitida: a omnímoda
preséncia do español, que con-

Conclusións
lectual anunciado polo IlllDlStro
Os ID Encontros de Escritores
señor Solana, ao comprobaren
Bascos, Catalán e Galegas non
que o devandito texto non recoson unha casualidade nen un calle as reivindicacións mínimas
pricho, responden polo contráque os colectivos profisionais
rio, a unha necesidade, a de acexpuxeron repetidamente. Asitualizarnos tal como se fixo nos
mesmo non esquecen que debedous ano anteriore nos Paises
rian ser o respectivos parlamenCaltaláns e no País Basca, a
' tos autónomos os que tivesen
problemática da no as línguas e
atribucións lexislativas ao resliteraturas, que comparten basipeito. Igualmente, reclaman,
camente a me ma dificuldade de
tanto dos seus gobemos como
língua dominada e ubordina- dos seus parlamentos autonómida ao e pañol no eu re pecticos, que se pronúncien sobre o
vos território . E te encontros
tema.
·
portanto upoñen un progre o
Constatan o significativo aucualitativo importante na normamento anual do número de libros
lizaci n re tauración do no o
e a ua difusión nas literaturas
idioma e a no a culturas que
ba ca, galega e catalana, signo
por riba de diferén ia e matice
da vitalidade da expresión cultupróprio indentifícan na Joita
ral nestas línguas . Isto non sigcomun p r recuperaren a plena
nifica que acadasen o grau de
normalidade
cial política e
normalidade que merecen, por
cultural. Ne ta 1 ita agradececanto ainda quedan numerosos
mo a pre éncia e a olidariedacampos bibliográfi~os e expreside do colega portugue e , co
vos por cobrir, porque a plena
que mantemo relación de franormalización das literaturas
ternidade e interese mútuo no
respectivas só se conseguirá coa
intercámbio cultural .
superación do carácter de línComo conclu iÓn de te enguas dominadas que ainda padecentro o e critore e e critora
cen.
reunido denúncian a reiterada
Deciden asumir os seguintes
actuación do meio de comunicompromisos emanados <lestes
cación discriminando a línguas
ID Encontros-:
respectivas, chegando en moitos
1.- Elaborar cada unha das
casos a ignorarlas.
asociacións un proxecto de Lei
Requeren dos estamentos codo Libro en Líogua galega, Carrespondentes a institucionalizatalana e Basca, nun prazo infeción de axudas suficientes para
rior a catro meses ao remate do
a normal utilización dos idiomas
cal se redactará un proxecto coe ademais plantexan a necesidamun que será apresentado para
.de de aprofundar no estudo .e na
a sua tramitación parlamentária.
prática da linguaxe específica
2. Criar unha comisión
própria de cada meio de comunicoordenadora , das actividades
sación. Asimesmo esixen que,
conxuntas que; per un ano, estaen nengun caso se dediquen rer~ presidida pola Asociación de
cursos económicos das facendas
Escritores en Língua Catalana,
autónomas a fi_nanciar directa ou
organizadora dos próximos IV
i~directaniente, o papel hexemóEncontros
."
mco do español no meios de co.- Facer seus os termos de
municación aludidos. Reclaman; ,
negociación en curso coas .autoao igual que no resto das facetas
' ridades flse::ais para a resolu~ión
informativas,. unha información
do tema do IVA, aplicado aso
. cultural djgna, atenta ás actividereitos de autoi:, e plantexar a
vidades culturais nacionais e resurxéncia dunha solución imediapeituosa con todo· o producido _:
ta ao devandito conflito_
na~ suas Hnguas respectivas.
Reíteran o seu rechazo ao pro-·
Baiona-Galiza 28 de .Setembro do
xecto de lei de· propriedade inte1986

sente ou tolera a fugaz aparición
humill(!da do galega en determinadas colaboracións -severa'rnente escolleitas-, suplementos culturais (?) bilíngües, escasísimos fragmentos textuais e a
catro ou cinco pitorescas notas
de cor en datas ou sucesos integrados e secundários".

A segunda preocupac10n .do
Encentro veu determinada pola
posta en marcha do aparato legal
que con eles- se relaciona (sobre
a propiedade intelectual, Lei do
Libro, relacións-coa Facenda ... ) ,,e nese. senso acordouse o rexeitamento da - Lei de Propiedade
Intelectual apresentada polo ministro español de cultura, e 'elaborar nas diferentes nacións UI)
proxecto, a poñer en comun no
futuro, para a elaboración dunha
lei do libro e a sua tramitación a
nivel parlamentário.
Entre os actos que se celebraron arredor do III Encontro de
Escritore.s, destacou pola sua
importáncia prática e simbólica
o i.rmanamento coa Asociación
Portuguesa de Escntores e a de
Xomalistas e homes de letras do
Porto. O compromiso foi asinado por Avilés de. Taramancos,
presidente da AELG e Osear Lopes, presidente da Asociación
Portuguesa de Escritores, e servirá para promover no futui;o en- .
contras e congresos, asi como
para fomentar unha maior coo.peración -e intercámbip entre os
escritores de ambas nacións.
O IV Encontro será organizado no vindeiro ·ano en Valéncia ..

Os ·escritores
europeus
en línguas
rninoritárias
reclaman un
meirande
recoñecimento
das suas
culturas
I ,,

X.C.

Avilés de Taraniancos,
-presidente qa AELG
Mª do Carme Kruckemberg asistente
en nome da AELG nestes encontros

xunto CQn Xaquin Agulla ,

-Celebrado o Encontro, cal
conclusión destacarlas?
-Ademais das cohclusións
de tipo técnico dos debªtes e comunicacións haberia que salientar as de tipo humano, a convivéncia entre escritores, e os protocolos que se firmaron coa
Asociación de Escritores e Jornalistas do Porto e, a amabilidade con que os portugueses nos
trataron na nasa ida a Mon9ao.
Todo iso é tamén importante
porque ás veces estamos máis
lonx:e dos escritores cataláns e
bascos, e mesmo portugueses,
que teñen unha problemática • .
case idéntica á nosa, que dos
doutros países, nos que nos fixamos máis, lemas máis, que
aqueles que están máis perto de
nós.
_
-Protocolos e conclusións
máis técnicas ·que-se poden resumir...
--Os protocolos cos escritores
portúgueses~ -tanto através das
Asociación de Jomalistas e Escritores do Porto como da Asociación de Escritoress en Língua
Portuguesa (AELP)- son fundamentais. E un protocolo de ir. manamento polo que toclos os
escritores adscritos á AELG e os
da AELP somos sócios de ·ambas as duas institucións. E iso é
importante porque é como botrár
a fronteira que como dixen en
Mon9áo nos impuxeron, asi polo
menos os escritores somos, dal·gunha maneira, uns sós.
Os acordos m4i.s importantes
· son os relacionados co artellaIhento dunha nova lei do libro,
que se poda promover através
dos parlamentos de cada 'Ilación,
sen que · sexa monolítica· desde _
Madrid. Tamén a Lei de Pro-·
priedade Intelectual.
Houbo conclusións tamén sobre a prensa no noso país, que
está lonxe da realidade, e -que foi
moi criticada. As excepcións re- .
lativas da rádió e a televisión, e

mesmo dalgunhas emj.soras non
institucionais, foron valoradas
pero soiu unha forte crítica da
actual política dos meios de comunicación, especialmente os
escritos.
·
Todas estas conclusións asu.midas palas tre~ asociacións .
lbasca, catalana e galega) danlle
unha meirande forza a estas con- ~
·clusións.
-Superouse xa a crise habida tempo atrás na AELG?
-Afortunadamente si e cada
vez hai un ambiente de roáis cordialidadee e o que· nós pretende- .
mos é que todo o mundo participe, que a Asociación sexa plural
e que o que ·hax.a que dicer se ·
faga nas asambleas .con toda liberdade e tran:quilidade, porque
'loxicamente a AELG é un órgao
asambleário.
. -Van publicar o material
utilizado o exposto no Encon-tro?·
--Si, senón en libro, <\través
da revista Nó. Pem estamos en
conversas co~ Xunta para poder
editalas nun.pequeno libro.

Os escri.tores europeos reunidos
o pasado fin de semana en Donóstia reclamaron un meirande
recoñecimento das suas respectiv¡;ts literaturas ao tempo que reivindicaban o caracter plural da
cuitura europea.
Os escritores que se expresan
eri georgiano, sueco, galega, catalán, / frisón, bretón euskera e
suami, rechaz<l!on todo agrávio
comparativo sustentado nas cifras de venta admitindo corno '
único critério o da ·calidade da
obra literaria.
Unhos e outros constataron en
Donostia a sirnilitude dos seus
problemas na criació.n e na difusión · literária, reafirmando a
vontade de reforzar as relacións
para que as suas culturas teñan
un-papel protagonista na cultura
europea.
Asimesmo acordaron criar
fórmulas qu~ traséendan do que
pode considerarse ·apoio moral,
adaptándose propostas de intercámbio cultural que permitan
aos traductores membros destas
asociacións de escritóres coñecer
as culturas nas que se sustentan
. as obras a traducir.
Nestas xomadas organizadas
pala Asociación de Escritores
Vascos e auspiciadas pqlo Consello de Europa, púxose tamén
· de relevo a necesidade de utiliZ:fil os médios de comunicación
. como os canaJ.es máis idóneos
para a difusión da literatura.
- Por outra banda o alto grado
de asociaéionismo dos escritores
nórdicos . serviü para por dé rnanifesto as axudas· que receben
naqueles paises as linguas minoritárias, es.tudándose a posibilidade de solicitar da Comunidade
Europea axuda para · a criación
literária . xurdida.. nos paises
~mbros.
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Na marte· dun galeguista
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Varela Buxán no teatro galegO
FRANCISCO PILLADO MAYOR.

......

....
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osibelnlente -e deixando calidades á marx.eVarela Búxán é, xunto
con Leandro Carré Alvarellos,
home que máis intensamente ten
traballado a prol do noso teatro.
Ambos .-Carré e Varela Buxán- coas suas aportacións
como escritores, ·como animadores d~ grupos ou directores de
~scéna, encheron duas etapas,
de obrigada referéncia, na história do teatro galego.
.
Ahonda con lle botar unha
ollada ás empresa.s teatrais das
- que foron ·criadores para comprobar a veracidade do que -veño
de afirmar.
Recoñecé-lo .asi, e deixar
cónstáncia diso, non é só cumprir cuf!_ elementatdeber de xustícia. E algo máis: expresar,
polo que a min ten, .o sinceiro
agradecímento, como galego
particularmente · interesado polo
quefacer teatral, ao traballo de
homes que, en situación de cuase absoluta mcomprensión e
acentuada penúria económica;
·souberon pór os aliceres do noso
edifício teatral.
Por outra banda, considero
que vai sendo hora que en Galiza comprendamos que o agradecimento a certas atitudes vitais,
dos homes que nos precederon
nun esforzo común, é outra forma -e non a máis ruin- de
testemuñar o noso compromiso.
Don Leandro foi o grande animador do teatro das Irmandades.
Non ven ao caso falar aqui da
importáncia que as xentes daquela xeración lle concedeion ao
teatro "como meio de galeguización", segundo a opinión de Antón Vilar Ponte.
E xa ben sabido que as Irmandade.s da Pala .criaron, o ano
1919., o "Conservatório Nazonal
de Arte Galega", que se apresentou na Coruña, o 22 de Abril
do mesmo ano, coa peza de Ramón Cabanillas A man de Santiña. A partir do ano 1922, o Conservatório pasou a chamar-se
"Escola Dramática ·Galega". · A
Escola perdurou até o ano 1926,
quedando na memória dos galegos corno un exernplo de dedicación e continuidade no traballo.
A falta da material -perdido
.ou disperso- fai difícil' a elaboración dunha história daqu'ela
primeira Escola Dramática Galega, que curnpria ir encetando.
Desgraciadamente moitas · das
actividades levadas a caba naqueles anos, morrerori coas persoas mesmas que as protagonizaron. ·
· Mais. aquela intensa activjdade, que ·se· ve enriquecida con
novas aportacións en anos suce·si vos, vai ficar interrompida,
logo do ano 1936, a consecuépcia, como é ben sabido, cj.a su. blevación militar que frustrou e
abortou tantas empresas nobres
· que se estaban a realizar na nosa_
terra.
E comezou a longa noite de
·pedra ... E veu o siléncio, o esquecemento, o medo, a desconfianza .. .
· ... Nesa atmósfera de oscurantismo, de palabras roubadas e
sempre "por rutas imperiales",.
fornas medrando os homes d'a
miña xeración. Pouco a pouco, ·
paseniñarnente e sempre con
medo, íamos descobrindo, en
· voz baixa, clandestinamente, o
noso, o que nos fora criminalmente roubado. Liarnos . a Rosalía, a Curros, a Pondal e; os
máís afortunados, a Castelao, a
Cunqueiro ou a Pimentel. . . Falabamos, soñabarnos e remexiamos cobizosos no siléncio dos
.

o

vencidos, intentando descobrir a
nosa identidade, 51 nosa história ...
Así', un dia do ano 1968 escrebiri a Buenos Aires, ao Cerr-·
tro Galego, recabando dados sobre as actividades teatrais que os
galegas . --emigrados ou exilados- levaran· a cabo nas . terras
do Plata. Cuase a volta de co- · ·
rreio recebin unha carta de don
Valentin Pernández na que me
informaba, entre outras cousas,
da preséncia aqui, en Qaliza, de
Manuel Daniel Varela Buxán "o
home - segundo a expresió~ de .
don Valentin- que roáis ten tra- ·
/ bailado, nestas terras, polo engra.I)decimento e difusión do teatro galega".
Eu es coitara f alar de Varela
B uxán e tiña desdebuxadas refe:.
réncias das suas actividades e do
seu traballo, pero non sabia seque! se estaba vivo e, rnoito menos, que residise en Galiza.
Poi unha agrad_ábel e tamén
unh.a indignante surpre~a.
Axiña lle escribin unha carta
e, rnoi pronto, recebin esta contestación:
"Respondo a . súa agarimos_a
· carta anque non sexa cumpridamente, país sabor teatró. galega
Manuel 'Varela Buxán na sua interv~nción na inauguración do monumento a Castelao
habería moito que parolar-se esen Pontevedra (Xullo 1984)
ti'vés,emos máis perta pra podermonos ver con frecoencia e ·
cambiar ideías. Dende logo, fo~
ao teatro: esta vez ao teatro
dia 18 de febreiro do ano 1930
moita a ledicia que vostede trouMayo, para estrear a miña semetinme no buche dun "aleve
xo coa súa carta pta o meu esprigunda peza, "Pola nosa culpa',
negreiro vapor" (como dí Curros
to, que decote viveu e sigue· viunha obra máís festeira que a
Entiquez. na sua canción) no
víndo pra o teatro galega. Sinprimeíra (se non coidabamos un
porto de Vilagarcia, con rumbo
. ceir¡imente, folgame de ollar hochisco a parte comercial, non te· á Arxentina, onde babia de botar
mes na nosa terra ·que ~emellan
riamos
teatro para · traballar)
os
mellares
vínte
anos
da
miña
seren prolongaci6n das miñas
Deste segundo intento saíu a
vida. O 11 de marzal desembararelas, eisí como as de todos
camos· naque] porto un fato de
"Compañía Galega Maruja Víaquiles oque en terras de fora loillanueva", aproveítando a cirgalegas, mozos robustos, cos
tamos por un teatro auténticacustáncía de que era esta muller
nasos peitos acugulados de aremente galega. ¡Quen me dera
moi coñecida en Bós-Aires, país
las. Bu, para remediar no posiver algo ·en Galícía semellante
ela, Tacholas e moi policos ou,ble os amarguexos do trasplante,
ou supepor ó que nós fixemos
tro~, palas suas actuacións en rapercuraba aliviar as miñas báen terras de foral Foron .muítos
dio, festivais, etc., eran os
goas escribíndo na miña comeos aprausos e enoutecedoras Joudia "Se o .seí ... non volvo a
máíos. coñecidos no seo da. cobanzas colleitadas en distintos
Jecti vidade" (Varela Buxán.
casa" parolando cos seu persoteatros da Arxentina e do UruC.E.D.G.,nº.4)
naxes "(Varela Buxán: "A Comguai ... "
pañia Galega ·Maruxa VillanueAsí, con esta carta, naceu
No reparto da nova Compa. va. Cadernos da Escola Dramáunha arnizade que se mantivo
ñía,
un autor preferente: V arela
tica Galega, nº 4. )
, viva a través de esporádícas visi- .
Unha denúncia: o caciBuxán.
Ao pouco de chegar á Arxentas e frecuente intercámbio episquismo . Un drama: a emigratina
comeza
a
sua
actividade
teatolar, cun home que, inxusta-.
ción. Histórias escritas adrede
tral: ·
mente
e_squecido,
traballou
para a colónia emigrante, sen
"No ano 1931, xa rematáda a
como pr,aticante na . aldeiña .de·
patemalismos. Cunha total en·comedia
"Se
o
seí
..
.
non
volvo
Cércio.
trega emocional e un patriotismo
a casa'', boteíme á.cata dos artísgaleguista de vella raíz ...
... Terian que trans'correr .moitas que poderan sere de utilidade
"Se o sei. .. non volvo a
tos anos, desde aquel dazaoito
para os meus proxectos, enroleicasa", "Pola nosa culpa", "O
de Xull9 , para que en Galiza se
- me no coro galega "Lembranzas
brazo partido", "O ferreiro de
renaudase · a acti vidade teatral,
da Terra." e nel actuei por espaSatán" e "Taberna in dono" on
ainda ·que fose con carácter epicio duns dezasete meses, pese á
algunhas das pezas da autoria de
sódico ou ailladó. Concretamenmiñá catíva voz, como cantante.
Varela Buxán , estreadas en teate, até o ano 1959, en que . o
Bu quería coñecer xente e famitros ·bonaerenses, a miúdo acomGrupo de Cámara da ACI estreia
, liarizar.me cos posibles elemenpañadas do fer.vor do público
o Don Hamlet, de Alvaro Cuntos para constituir a compañía
que nelas atopaba ocasión para
queiro no Teatro Colón de Coruteatral que eu matínaba. Así foi:
ña.
.
cporar e dar vivas á terra que
despois de ano e medio no dequedaba atrás.
· Omito voluntariamente a esvandito coro, onde coñecín a
treia dalgunha zarzuela ou dalNon obstante, parece que este
Maruxa Víllanueva, Maruxa
gunha "estampa" escenificada
teatro non era do agrado do ouBoga, Eva Carreras, Femando
por cbros como "Cantiga~ da
tro público, os que traían de GaIglesias '.'Tacholas ", Alfonso
Terra" ou "Toxos e Flores", por
liza un compromiso estético ou
Costela, Antonio Cubel e moitos
exemplo .
político máis aqueJado. Os acto· outros (unhas 22 persoas, mais
Pero volvendo atrás, e seguin"res da Compañía laiaban-se de
ou menos) renunímonos e línlles
do co fio da história, o certo é
que non se tomase en consideraa obra expúxenlles os meus inque aquela actividadé teatral,'
ción o seu esforzo. Pero non citentos. Aceptaron e puxémonos
.que nun momento foi certamente
taban nomes ... Para eles, todos
a ensaiar en distintos sótanos de
intensa, vai ter un continuador,
os galegas somos ·imiáns. Estadistintos cafés de Bós Aíres, _
ao longo de moitos anos, ·por temos, pois, diante 'dun feíto unipoís non tiñamos mellar ·sitio
rras de Uruguai e Arxentina.
versalmente contrastado; a relapara os ensaios. Despois _de cinEse continuador foi, xusta.ción sempre difícil que a rniúdo
co meses de traballo, boteime á
rnente, Manuel Daniel V arela
traduce relacións de clase, ou
.busca dun teatro para debutar. O
Buxán .
sexa, enemis..tades· históricas.
teatro máís axeitado pareceume
Perd é grande a sólidariedade
Varela Buxán veu ao mundo,
o Maravillas por grande, . por
cando a 'persecución non discri·o dia 2 de marzo do ano- 1909, ·
céntrico e por sere o de máis ·
mina. Castelao, respetado por
na ·aldeiña de Salouzáns, na paambiente para at colectivídade .. . '
todos, percorou a alianza. E aínrróquia pontevedresa de A
O día 30 de novembro de 1938,
da lle puxo un selo: a sua farsa,
Lama. De farnília moi humilde,
fixemos a nosa presentación baique estreou a,Compañía, primeipasou os primeiros anos cia ~ua
xo o nome de ."Compañía Galero no teatro Mayo en Buenos Aivida perto da sua nai, traballanga Aíres da Terra'', que así se
res e logo no Solís de Montevido, matinando e soñando até que
chamou a primeíra compañía
. deo.
que alí fixen. Ese día estrenouse
"chegou a hora de pagar a meu
De Castelao son,· precisamentributo á endémica enfermedade
a teatro · cheo a miña primeira
te, estas palabras, referidas · á '
da emigración que ven sofríndo
peza, "Se o seí . .. non volvo · a
Compañia Galega Maruxa Villaa no$a patria dende sempre. O
éasa". Ao ano-seguínte voltamos

nueva, publicadas nun xornal ·arxentino, a víspera da estreia de
"Os vellos non deben namorarse":A miña obra ·~os vellos non
deben namorarse" será posta en
escena maña pala Compañía Galega que dirixe Maruxa Villanueva e anima o escritor Varela
Buxán. Estimo que esta agrupa- ·
ción necesita o alento das entidades galegas, que tanto se
preocupan polo desenvolvemento da nosa cultura e <>bon nome
donoso país.
Xa é hora de ser unha das nosas máís esgrévias manifestacións, e que non abonda con
achegarse astra o ventanexo do .
teatro onde actúen. Necesita
algo máís. Necesita o·consello e
a cooperación dos intelectuais
galegas. Necesita o calor e máis
a axuda das nasas poderosas institucións, que para seren merecentes do · tiduo que ostentan e
cumplir o mandado dos seus Estatuto , non poden de entendere de ningunha empresa creada
para enaltecer o no o nome.
Empre a de ta ca te non e mellaran en proteción, e cando
ela fraca an por falla de medios
materiais ou se rebaixan astra a
chabacanería, cómpreno esixirlle responsabilidade aos que
adoitaron encoller o hombreiro
podendo telas axudado e alvado '.
Pois ben, deixando á marxe o
que xa pertence á hi tória se eu
tive e que re umir aqui, moi es-.
quematicamente, a aportacións
de Varela Buxán ao teatro, referiría-me a tres feitos que dan
idea da sua tarefa:
Primeiro: Varela Buxán é o
autor máis representado do teatro gal ego. Moitas su as pezas
superaron nos salas arxentinas ,
as cen representacións.
Segundo: Varela Buxán foi o
criador da primeira compañía
profisional do teatro galego.
E Terceiro: Foi precisamente, a Compañía que el criou e
dirixiu a que e treou a obra de
Castelao "O vello non deben
namorar e".
Quero rematar, recollendo as
própria palabra de Varela Buxán publicada no Cademo nº 4
da E.D.G. Ela re umen, moito·
mellor do que eu podería facéJo , cal foí a traxectória, nos último ano dun home que fixo de
Galiza e da ua xente o motivo central da ua produción dramática
"Xa ao coarenta anos cumprido , voltei a Galicia. Foi polo
ano 1950. A miña ilusións
polo noso teatro pennanecfan
ace a e fresca como decote. A
miña meirande ilu ión consistía
ná organización dunha compañía
teatral en Galiza, debutar na Coruña, meterme en Portugal,
a/anear no Brasil até chegar novamente a Bós Aires. Fun á Coruña co meu proxecto e espúxenllo ao empresario do Teatro
Rosalía de Castro, que · xa non
me Jembro do seu nome. Díxome que as miñas intencións eran
nobres (esto foi no ano 1951),
pero que tería moitas dificultades para levar ~ termo os Í11:_eus
anceíos. Contoume unha chea de
causas que me fixeron arrefecer,
entre elas:- "... Se vostede non
ven ao teatro avalado por un organismo oficial, non lle chegará
v que gañe para pagar os impostas que Jle botarán enríba; eso.·:
se lle deixan debutar". Ben ax1ña me decateí das cortapisas que
tiña o noso~ teatro en Galicía.
Magoantemente convencido, retoméí á aldea para ·nela ficar ve'xetando e caladiño, símulan..do
indiferencia ' frente ao réxíine
que nos abafou o esf,rito tan longos e pesados anos .
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O nome de Araritei
Riqueza enorme é a quen ten
Galiza nos xeitos de denominar
os diferentes Jugare da sua xeo~
grafia. _
De calquer nomenclator español que manexamo cuase a metade dqs nome que figuran on
nemes de lugare galega .
Debido á especial di tribución
da povoación na no a Terra,
cada parróquia ten várias denominacións para ·a eu lugares,
e dentro de cada lugar, cada veiga, cada monte, cada fonte, ten
o seu nome próprio.
Nas chairas ca tellanas, cun
nome designan, e cadra , vários
quilómetros; no noso paí con ó
cami ñarnos uns pa o xa ternos
un nome diferente para bautismar outra paraxe.
Na relación que e estabelece
entre o ser humano e o seu entorno físico, o primeiro paso
para humanizar a paisaxe é porlle un norne; a densidade enorme
de nemes que posue a nasa terra
fainos cavilar na especial relación que bai entre o home galego e a terra, e eguindo o fio
desa mi tura chegaríamo
se
cadra a fondas explicación da
psicoloxia da no a xente e ainda
poderíamo tirar di o con ecuéncias política · mái i o xa é
outro conto e imo cinximo ao
ca o que trai hoxe aquí que é
tratar de explicar o re oante
nome da no a vila Arantei , a parróquia de San Pedro de Arantei
cinguida entre o amaro o brazo de dou cur o de auga, o
rio Miño e mái o ri Ca ela .
Nó abemo que o nome
do Jugare no no o paf aparecen empre por família ; lugare
que e chaman Vigo debe haber
uns dez ou quince, Salceda hai
unha chea dela , etc .. .

A que família de nomes pertence o noso Arantei?
Na parte de A Coruña están
uns lugares con nome semellante, Arantón e AranteJa. Bañando
as terras do Carballiño, pola
banda de Ourense, ternos o rio
Aranteiro ou Arenteiro, que
nace entre os montes Oseira e
<!_eitas as suas augas no rio
A VIA, no centro do Ribeiro, e
ainda hai unha aldea chamada
Arintela na zona coruñesa de
Touro.
O significado do naso Arentei'
debe estar fortemente unido pois
ao significado <lestes outros nomes da xeografia galega.
Hai quen relaciona estes ríos
chamados Arenteiro ou Aranteiro coa palabra latina ARGENT ARIO, que se entendería como
ri.os ou lugares onde houbo antiga explotacións mineiras de
prata.
Hai quen pensa que o nome
débese a que eran lugares abondosos e!l area (Arenatarios).
Pero a min paréceme máis posíbel a relación cunha palabra
que foi moi frutífera na toponímia galega que é Agro ou Aro,
de ignando terras de cultivo .
Asi, o nome do noso lugar seria en tempos moi antigos
Agrantedo ouu Araniedo, que
foi evoluindo no caso xenitivo
para o Arantei de hoxe e teria
poi o ignificado de 'Lugar
abando o en agros", lugar fértil
en agricultura.
E ta razón pola que a xente de
hai cento de ano lle deu este
nome, ecadra e tá a damo a
pi ta de onde está a verdadeira
riqueza e futuro de San Pedro de
Arentei, o camiño da explotación agrf cola

Director ·e compositor. Iniciou
os seus estudios musicais con
X osé Carracedo, director da .
Banda . "Unión de Guláns" da
que o próprio Prego é clarinetista. Logo estuda oboe, instrumento que lle leva a ingresar na
Música Militar ·de Aviación sendo destil)ado a León no 1947.
Fai a carreira superior de composición no Conserv~rio de
Madrid e logo ten ocasion de estudar con Bal y Gay cando este
imparte clase no VID Curso de
Música en Compostela.
Prosegue en Madrid até 1971,
dirixindo o coro "Resalía de
Castro" do Centro Galego, vai
impartir clase de contraponto e
fuga no Conservatório de Madrid e amplía os seus estudos
cursando a carreira de Dirección
de Orquestra. No 1971 ingresa
no "Cuerpo de Directores Músicos del Ejército" e ten sucesivos
desteinos en Lérida, León e finalmente en V alladoli'd ·desde
1976. Tamén pertenece ao
"Cuerpo Técnico de Directores
de Banda de Música Civiles" ~
é profesor de Harmonía e Formas Musicais no Conservatório
de V aliadolid.
Como compositor posue un
pequeno catálogo do que coñezo
só o interesante quinteto de vento "Movimientos dodecafónicos" e a canción "Don dediego
sin don" . .Q quinteto é unha ex~
celente mostra do seu talento
construtivo e sensibilidade. Tamén ven desenrolando unha actividade importante como director
de orquestra, tendo sido invitado
de diversas agrupacións orquestrais pero non yo las galegas.
Catálogo: Música de Cámara:
"Movimientos dodecafónicos" para
quinteto de vento. "Cuarteto en sol
menor" para cordas. Voce e piano:
"El pez rojo". "Serrana". "Dodiego
sin don". Coral: "Ave re~na coelorum" . "Unha noite". "Yendo con mi
madre". Banda: Diversas obras militares e harmonizacións de obras
alleas. "De Guláns a Cristiñade".
(pasa á páxina 23)

PLACIDO LIZANCOS

A lección veneciana
Visitar Venécia é unha· experiéncia que marca, que calla moi
fondo. Venécia é unha cidade
que se pode ler de moitos xeitos,
todos eles diferentes e todos eles
moi intensos. Un dos máis apaixoantes é o de entender unha cidade, de. tamaño superior a Vigo
ou A Coruña, e que vive totalmente de espaldas aos automó. beis. Artilúxios para nós práticamente indispensábeis e que en
VenéCia non existen. E ainda apesar diso Venécia é unha cida~e viva, que incluso pode permitirse ser pioneira en moitos actos
e aspecto& considerados vangárdistas. (Por exemplo coa sua célebre Bienal de Arte, os Festivais de Cine, etc.).
Venécia desenvólvese sobre
unha complexa rede de canais
-160-- que son percorridos por
toda sorte de barcas, barcos, fe- rries, pelas típicas e explotadas
góndolas e por unha completa e
- eficiente trama de "vaporettos", ·
barcos que cui:npren as veces
dos transportes públicos das cidades convéncionais con rigoro- ·
sa pontualidade, moi boa frecuéncia e interesantes précios. A
rede de canles xustapónselle a
das ruas. Ruas que . conforman
un labirinto de beleza ca~e que
indescriptíbel. Ruas que se converten subitaniente en calexóns
estreitísin;!os, que permiten só o
paso solitário, e que xiran repentinamente para abrirse <liante da
·fachada dun Palazzo gótico. E
asi durante quilómetros e quilómetros.
.Na cidade case que non hai
espácios abertos amplo~ agás o
da incomparábel Piazza de San
Marco, na que se empraza un
dos conxuntos arquitectónicos
máis impresionantes do mundo,
e algun que outro xardin. Mais
en nengun momento se sinte
agóbio. O único agóbio pode
provir de sentirse afogado entre .
as marabuntas de xentes de todos os paises e razas que percorren as ruas da cidade.
Xentes que camiñan, pasean
ou deambulan durante horas e
horas pola intrincada trama . veneciana. E por suposto, -sempre
a pé. E a nengun comerciante,
particular ou institución se lle
acorre esixir que lle deixen pasar en coche até a porta do seu
destino. Non, porque eles saben
que o dia que iso suceda a 5'\la
· cidade morrerá. E cando Vené-

c~a n;iorra eles terán perdidó algo.
dificilmente reemplazábel: a sua :
história, a sua identidade como
povo, e mesmo o seu xeito de
vida.
P_pr iso vostede cando se dirixa a Venécia o primeiro que vai
atapar ali, despo'is de pasar a
Ponte da Liberdade, que cos
seus tres quilómetros e médio é
a que a enlaza co continente, vai
ser unha vasta praza e xunto a
elél; unhas enormes superficies ·
. onde vostede, visitante, vai ter
que deixar o seu coche. Destacándo no conxunto verá o volume da garaxe para residentes, _
construída no 1932. -De pouco
vai valer que pretenda percorrer
un só metro níais co seu coche.
Ainda que lle conte aos venecfanos que o utiliza na sua cidade
de orixe para se desprazar incluso _200 metros e que pode aparcar en aparcadeiros soterráns
constru1dos en pleno centro histórico da sua cidade .. : Nada.
Non hai nada que facer; as ruas
calexóns, escalinatas e pontes d~
Venécia non foron deseñadas
para pasear .por elas en coche,
por iso é irnposíbel físicamente
facelo.
Venécia é un fermoso exemplo dunha cidade histórica, viva,
vangardista e única. Unha c~da
de amada polos seus habitantes
e os seus políticos. Venécia debería servirnos a todos os galegos de exemplo.
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colha de narrativas tradicionais
(doi pequenos · volumes coro·
nove contos 'cortos), como pelas
próprias oria~s pessoais, o seu
labOr parece querer doar-se este. ticamente á exalta~áo d~ experiencia e do s~ber . populare~. De
facto, Raul David enquadra-se
no conjunto de escritores africanos que, sem cuidar da vigilan. cia extrema sobre a palavra, sua
contensáo discursiva e seu rigoroso equilíbrio narrativo, escrevem afinal para exporem situa~óes e delongas vividas ou que
ouviram contar (mas sempre
próximas no tempo e culturalmente conhecidas), copio António de Assis Júllior ou Osear Ribas. Nas 27 histórias curtas que.
escreveu, privilegia os acontecicamiño da verdade, etc. · Ou
mentos,. a . movimenta~áo das
sexa, todo, toda e$ta segunda
. personagens, as suas , mudan~as
parte_, chea de _boas intencións,
de lugar e de condi~áo, os coné tan aborrida como a primeira,
flltos. O tra~ado psicológico é
e é que con · boas intendóns
mais um tracejado breve e !acu(como dixo Gide, se non metranar do que um perfil compósito
buco) non se fai boa literatura,
ou retrato de corpo inteiro. Ale menos boas novelas. E esta
gumas . atingem clímaxes de sapresente de Laxe Freire demosboroso
picaresco, mas nem semtra-o ahondo.
pre satisfazem as expectativas,_
, Logo ven a terceira e, aleluia,
falhando na incongruencia dos
última parte. Esta le-se mellor,
episódios ou dos desfechos. U m
e le-se mellor non porque o auexemplo disso e o conto. "Astútor mellore, senón, simplesmencia de mulher". incluído nas Nate, porque é máis cortiña: "A .
rrativas ao Acaso, em que o "ca· morte de Luciano", e con iso x:a
dáver" do amante (que a mulher
se di todo. O autor non sabia
faz passar por cadáver) desapabe·n ben como rematar a novela,
rece sem deixar rasto, levando o
e a mellor maneira de facé-:lo era
marido, que, entretanto, t:fuha
. matando ao protagonista que cai
chamado os representantes do
sob as balas das forzas .de represoba, a passar por mentiroso e a
sión ·o 28 de Setembro de 1975,
. ter de pagar evale.
cando as manifestacións contra a
Outras histórias, como "Maditádura do xeneral Franco. Se
nuel Karitoko", na esteira na
aqui o autor pudo usar da impreNga Mutúri de Alfredo Troni,
cación, da angúria <liante dun
nari~ o proceso de acultura~o
asasinato, .da rábia, da ira, de
de urna personagem que troca a
todo aquilo ,que se sinte <liante
vida agrícola interiorana pela
un asasinato, ·non, dou-lle polo
trepidar.ite miragem (viagem até •
ton sentimental, poético, lírico,
ao) litoral. Mas enquanto que,
que é, precisamente, o ton máis
na história de Trioni, o narrador
~ falso que se podía usar. ·
irónico se abstém de emitir senContado; a presente novela de
teq~as judicativª8, na de R.D.,
Lax·e Freire ha-nos servir para
embora irónico, mas de urna iromuito .. Ha-nos servir para que
nia complacente, formula a opfururo·s narradores non caían na
~áo campestre, precisamente na
demagóxiá literária do que usa a
pesarosa frase (precedida pro re· ·presente novela, para: que fututicencias) do remate.
ros novelistas saiban, como di~
Histórias há que, na aparente
cia o vell.o Engels, que a un ausimplicidade da constru~áo, lintor, canto menos se lle note ~
guagem e significac;áo, como "O
sua ideoloxia, mellor. Para que,
juiz foi apenas testemunha",
xa aunha vez por todas, saiba-se
apresentam, deliciosos aspectos
que as novelas se defenden no
de caricatura, humanidade, cas. seu terreno: a novela, ac literatuticismo e imprevisibilidade. As
ra. E a ideoloxia·no seu-: a socienota~óes geo-sociais, históricas,
. dade, as -clases sociais que toeconómicas, de costumes e psiman unha ou outra, pero a foleocología, constituem, .nessa históloxia (conceición do mundo. ao
. ria como noutras,, un precioso
cabo) apréndese no viver cotián,
cabedal de conhecimentos que
na loita de cada dia, e hoxe por
funcionara como efeitos de real
hoxe, a literatura segue sen ocu(cenário espácio-temporal), elepar un lugar no· dia a dia .de nenmentos imprescindíves eficaces
gun povo, aparte de que unha
de descodificagao in~tantanea e
novela má, como a presente,
contínua por parte do leitor prenon axuda en nada á suposta
juic;osamente tranquilizado. De
ideoloxia progresista que deita, ·
facto, para o leitor europeu,
senón máis ben o contrário, por
també, o africano dos outros
iso a presente. pode servir de
países, estas narrativas encurtam
exemplo de como non se debe
distancias entre designatum e
facer unha novela.
sentido. As palavras, co-textua. XGG
lizadas em redes de sentido nao
dispersivo, aparecem-nos confluentes .para um fechamento
quase sempre s~m ambigüidades.
E muito semelhante á recolha
da narrativo oral o fado de o
curtísimo texto "Brío de morte"
(praticamente sao tres páginas)
comegar com os seguintes dizeres: "Joaquín do Carpo Teixeira,
tio Xanja; já apresentado neste
. livro, foi queq¡ nos fomeceu os
elementos da narrativa que se.:.
O angolano Raul David publicou
gue".' O narrador de "O pernejá Colonizados e Colonizadores
ta", por sua vez, aludindo ao
(1975; 3ª ed:, ampliada, em
Ministro das Colónias, Francis1984), Poemas (1977), Contos
co Vieira . Macha4o, afian~a:
Tradicionais da Nossa Terra, 1 e
"estoo documentado sobre o facIl (1978 e 1981), Narrativas ·ao
to". Tal entidade abonatória,
Acaso (1979) e Cantares do
· que confere um estatuto de "fiNoso Povo (1983). Desta biodelidade" ao texto (mas fidelidagrafía desconhe~o o livro de
de em rela~áo a que?), curiosapoemas. Quanto aos restantes'
mente náo aparece, ,.en quanto
estamos em presen~a de um ~u
informador .real, nos coritros trator" que publica despois do,s 50
_, dicionais. Esta carencia, a par
anos de idade. Sem o que se
de outras (transcri~áo do origipossa chamar urna "carreira litenal, notas sobre o local e data
rária", muito menos de predominancia esteticizante, a sua obra _ · da recolha oral, etc.), faz como
qu~ a aprenseta~ao escrita da
tem interesse fundamentalemenoratura saia ttiminuída nos seus
te documental.- Nao só pela re1

Loita e Morte:
·'unha novela
·a esquecer
a

Loita e Morte é primeira entrega narrativa. de Miguel-Anxd
Freire, profesor de inglés, publicada por Edicións Xerais. A novela divide-se en tres partes, narradas en a) forma ~e diálogo; b)
primeira persoa e c) terceira persoa. Por procedimentos narrativos, debeu pensar o autor, que
non quede. Por procedimentos,
que por outras cousas, como ·se
dirá, si que faltou, abofé! A primeira e mentada parte que vai
narrada en forma dialogal, trata
da vida na aldea do protagonista
da novela ou o que sexa. Aqui
vai a cousa dialogada, e talmente dialogada que á un parecé-lle
estar lendo un texto de fonescu,
quer dicer' teatral e case sen
acotacións, sen esquecer o máis -..
fundamental en Ionescu (e no
autor do presente texto): o absurdo. Porque si, porque ·esta
ppineira parte onde os diálogos
chegan abrumar ao ·pobre leitor,
son-che-vos dun absurdo que xa
os quereria para si o mencionado
teatreiro rumano, por non falar
doutros nomes de tan venerável
tendéncia teatral e novelesca.
Mais contodo, esta pfimeira parte dialog~da, que leva o título de
"Na casa de carreira da Terra
Chá", e que ben poderia titularse·
"como nasce un líder (político)", ten outras virtudes, como
mínimo, duas. Unha, · a máis
rendável, é que a cada tres ou
catro páxinas, ~ leitor ten de tomar un analxésico, o que fai prever que os farmacéuticos van ver
como medran as suas vendas. A
segunda, tamén pode ser abe(>ndo
·beneficiosa: pode· servir; ·e serve, de remédio contra o insónio.
Quer dicer, quen non consuma
aiialxésicos, é ·que xa se durmiu.
Ou sexa, beneficio para uns ou
para outros. Porque outras virtudes, esta primeira parte, non as
ten: é unha má cópia, moitas veces, de Memorias dun neno labrego, pois vese como o-protagonista · vai adquirindo (aos .14
anos) unha ·conciéncia ·hacional e
de clase que para .si ,quererian
moitos .
.
A segunda parte, xa se dixo
enriba, vai narrada en primeira
persoa. O protagonista conta o
seu percorrer vital desde que
chega á vila até que é detido e
deixado, .posteriormente, en liberdade baixo fianza. Aqui, nesta segunda parte, o autor chimpa
unha série de discursos políticos
que ahorren ainda roáis que os
diálogos d_a primeira parte. Esta
"Loita de Luciano" é a vida do
Luciano·desde que chega á ·capi- ·
tal, traballa, estuda e fai-se militante; todo iso podia ser arrequecedor se o maniqueísmo, abaratura do discurso do piotagonista
(do autor, supón-se), a sua ollada sobre_o mundo que o arrodea
fosen menos literatureiros (quer
dicer, má literatura e ideoloxia
de catecismo), talvez a novela
qu~ ternos enriba da mesa de traballo teria sido . outra cousa,
unha novela rica, problemática,
ver~. en suma. E é todo o contrário porque aqui segue . aparecendo o mao que é mao (e fonto,
pois os discursos · do inimigo
són-che-vos tan de ·catecismo,
qué non hai maneira de ere-los),
o bon bon, o profesor que ese si
que .sabia contar a história, pois
non nos falaba dunha história de ·
heróis senón doutra história, o
profesor de filosofia, os outros
profesores que non era má xente, pero xa se sabe, coa sua indoléncia non nos ensinaban o

<

Raul David:
a fic~ao

da realidade

méritos .. O cotejo como hipotéti- .
• cas versóes, textos similares de
·proviniénda indéntica ou outras
recolhas (coino as de .Gbatelain,
Easterman, etc.), terá de ser
sempr~ indeciso e provisório;
podendo conduzir a equívocos.
Ficam as histórias, em si, como
quaisquer outras, para déleite e
'exemplo. _

.
mus1ca

PIRES LARANJEIRA

,

A· música
dos hatpistas
irlandeses
na guitarra de
Jeaíl-Baptiste
F~gue
- Jean-Baptiste Farraigue, jovem
professor de música en Rennes
(Bretanha) e guitarrista clássico
confirmado, trás umha viage a
Irlanda decidiu voltar por um
ano a ilha em 1978 e estudar a
. música irlandesa, recolhendo,
arranjando e adaptando pegas
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te "The A.le Is Dear-ba Lerwick
. Lasses". A música de dan~a somente está presente nesta gravagom através dos dous reels nomeados anteriormente por outra
suite de slip jigs de Irlanda tituladas "~xile' s Jig" e · "Cómb ·
your füur anda CurJ it".
J?eyemos dizer .que nos seus
rec1ta1s, Jean-Baptiste Farraigue
gosta de combinar a interpreta. ~om desta música com outros temas do seu repertório clássico:
J ..S. Bach, L. Brouwer, H. Villa-lobos, etc., descobrendo ao
seu público a artificialidade das
barreiras musicais, sobretudo as
que separam "música culta" e
"música popular". Isto puderom
comprovar hai um par de anos
em várias localidades portuguesas, entre elas Viana do Castelo
.onde ofereceu actua~ons promo~
vidas por entidades culturais de
além-Minho.
Para conseguir a cassette
("Música dos Harpistas lrlandeses dos Séculos XVIl e XVID.
Música Tradicional Galega, Escocesa e Irlandesa") é preciso
contactar com Jeam-Baptiste Farraigue, 8 rue Dolivet, 35200
RENNES, pois é o mesmo guitarrista quem a difunde. Esperemos que numha próxima grava~om inclua tarném música da
Galiza, pola que e tá amostrando interesse ultimamente, e que
algum dia tenhamos ocasiom de
asistir a umha actua~om sua na
nossa Terra.
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para a guitarra. A seguir veu a
grava~om de umha cassette que
nom deveria passar desapercebida para a gente amante da música de Irlanda. Nela, a beleza
própria das melodías une-se o
prazer que reporta a admirável
interpretac;om de J-B. Farraigue.
Na cassette incluem-se igualmente ternas de Escócia e o País
de Gales e, nalgumhas pe~as , o
guitarrista fai-se acompanhar por
músicos de formayom nom clásica: coas flautas Jean-Michel
Veillon (membro do grupo
KORNOG), no violim Frédéric
Sarnzun (de STORVÁN) e Nathalie Tandé ao .bordhran ou pandeiro irlandes.
A fita está especialmente dedicada a música atribuída aos
harpistas irlandeses. Assi, de
O'Carolan podemos escoitar
"Catolan's Concerto'', "John
O'Connor", "Planxty Kelly" e,
durante mais de sete minutos a
suite composta polos temas
"Eleanor Plunkett", "Colonel Irwin", "George· ·nrabazon" - e
"Constantine Maguire". Figuram tamém os v~lhos temas
"Lord Mayo" (D. O'Murchu),
."Miss Hamilto.n " (C. Lyons) e
"Tabhair Dom Do Lámh" (R.D.
O'Caghan). As melodías galesas, particularmente belas, som
"Ymdawiad Yi Brenhin" e
"Morfa Ruddhlan". Escócia está
representada por "Annie of Lo..:
chroyan", "Kingussie ·Flowers",
"The Laird of Cockpen" e a sui-
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Un non comprende moi ben á
" modernidade'
de te
país.
Como é po íbel ignorar olímpicamente filme como, por exemplo , "Subway" e converter en
mito a cinea tas que contan histórias de estradas e bar?
Kerouac xa case é un clásico.
Pero, en fin, é así, voltan a porse de moda os perdedores (o dó:
lar baixa moito ultimamente) . E
todo un consola.
Chéganos "'inquietudes" des-·
pois da surpresa agra~áb~l de
"Elíxeme". Con .alguns mterp~e
tes que Xél: aparecían nesta (~e1th
Carradine, -6enevieve BuJold).
Parella post-hippie ' aband~na o
campo para refuxiarse na c1dade
e sobre-viver, amores que morreo amores desdeñados, amores 'conseguidos, seres., sós e
acompañado con canc1ons de
Marionne Faithull, ex musa Rolling.
.
. História, p9is, de sere~ manunais made in USA, o sono americano morto. E· po~íbel que, .a
verdade sexa diferente ou ma1s .
dura visión máis ben ácida do
·país 'da Coca-Cola:
A un gostoulle máis "Choose-
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as imágens e. quém o redactor, o
mesmo deveria facer-se nas dobrages; cal a emprésa, quéip. o ·
tradutor.
·
Este luns .nessa hora do grande público enceta Gayoso umha
nova ·andaina com Lua Nova,
-esperamos que . o tele-génico
apresentador nos dea um bom .
produto e que sea ben·entretido.
Os Martes ternos Tele-cinema
com um altíssimo nivel de. qüalidade, esta semana (dia 7) Peque=no gram home, (día 14) AkelaITe, (día 21) A Besra do Reino
asi que a programar os vídeos
·
que vale a pena.
Os mér_cores Ruada, já sei que
hai diversidade de opini9ns entre
os leitores polo programa, hei de
falar do mesmo por extensq,
hoje como adianto, direi-vos que
estamos na aldeia universal e
que ern Ruanda olham Dallas,
Diaastia e demais produc;óns do
jefe da Aldeia . (De todos os jeitos diria-lhe a X.L. Blanco, se
nom pode vestir um pouco melhor á moza, "ou pór a um rapaz
vestido de astronauta facendo
jogo".
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Volve a psicodelia

Me" ("Elíxeme"), pero pode entreterse tamén con esta, cuxo defeito é que hai demasiadas ideas
e non demasiado equilíbrio entre
elas.

Sugar Baby
Rapaza gorda solitária que
traballa nunha farmácia, enamoráse de condutor de metro de
voz cálida e ben plantado . Fai o
imposíbel por coñecelo (logra
facelo e ligalo). Dias maravillosos até que aparece a muller (o
condutor está casado) e o soño
esvaise.
Película alemana, história incríbel que non obstante poderia
pasar aquí ao lado .
Soledade, vida compartida,
poden ser unha merda segundo
como o mires . E é dificil mudar,
góstanos demasiado a comodidade e o descoñecido ainda dá
medo.
O director logra facemos crer
na história e séguese con interés.
Estupenda transformación da rapaza e o baile rock case afinal.
Bonito para unba história de
"amor" a un .
Película tristeira, alegre a
anacos, e que ao rematar dache
unha sensación de raiba. Rodada
con cores movidas (lonxe da
realidade) o que lle dá unha atmósfera e pecial moi emellante
a "Inquietude ' (volve a psicodéUa?).
Estupenda int rpreta ión de
Marionene Sagebrecht.
FICHA:

INQUIETUDES. Trouble in
Mind . U .S .A. 1985. Dtor. e guionista: Alan Rudolph . Protagonistas:
Keith Carradine, Kris Kristofferson,
Lori Singer, Genevive Bujold, Divine.

SUGAR BABY.- (Sückerbaby) .
Alemana. 1986. Dr. Percy Adlon.
Con Marianne Sagebrect, Eisi Gulp.
MANUEL ESTRADA
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A nova

programa9om
Coa nova programac;om comezam as emisións mais cedo, as
13,30 h. e botando umha valiosa
serie de monecos O carteiro Pat,
está ben feita e excelentemente
traducida. O Entre Nós reduciuse a meia hora e o Tele-Jorrial
mediodia mantero a longura anterior. As 15.05 ternos os Luns
Em Jogo como o · seu aceitável
nivel, isso si, nota-se certo esta-

camento no aspeito da língua,
nom se trabalha isse campo
como se devese e ainda hai muito que progressar. Os Martes A
Terra e os Mércores O Mar programas aos que lhes cúmpre
umha sensível melhora, algó de
magím para sair da monotonía
na que se estancarom. Os Joves
C-547, o primeiro progI,'ama foi
penosso, monótono e aborrido,
nom forom os realizadores nem
capazes de usar um mapa ao falar da geografía do País e a iso
engadindo isse defeito tam corrente na casa de sacar a um busto falando em castelán, neste
caso foi umha «busta". Os Venres A aventura de Viver qúe
polo olhado no prime.ira dia
pode dar muito de si, e nom vem
mal nesta País falar de consumo, e de como nós consumen.
Logo, isses mesmos días ternos
Símplemente MariJl; polo visto
seguro que acada grande éxito
popular, nom está bem feita
como as brasileiras a que nos
tinham já afeitos, mas ha ter um
público fidel.
As 19,00 h. umha hora antes
do até agora habitual pode-se
colher de novo o fio televisivo e
ternos todos os días ás 19 ,05 Rapaces com desenhos animados, e
os mércores o produ<j:óm inglesa
A Guerra de Tom Gratam que
non está nada mal, e na que cada
emisión é umha história própria,
nom junguida como resto. Dado
o importante deste público falarei num vindoiro número mais
poi miudo de Rapaces.
Ao remate de Rapaces hai os
Lun Lareira á que lhe agoiramo um grande sucesso. O Martes O Monacato na Galiza. Os
Mércores Europa umha versom
nas imagens dun suplemento homónimo dun conhecido jornal da
cidade herculina. Os Joves Cancionciro no que cada día que
passa os músicos e cantantes
acutuantes semelhan rnais naturais e sol tos ante as cámaras. O
Venres en Aula 2001 tocam-s€
ternas de interese mas um pouco
por riba, haberia que aprofundar
un chisco mais.
As 20.10 h. todos isses mesmos dias Gente Marvilhosa,
tele-filmes bem feitos, bem traducidos e bem dobrados, consigue entreter admiravelmente e
isso · si, deseguida os país vam
ter 'que mercar-lle -aós filhos o
Amstrad, o Spectrum ou algúm
MSX como dure muito; pena
que a miudo transforma-se numha versóm "reganiana" da nova
guerra fria e das !elac;óns LesteOeste.
As 21 .00 horas sigue o TeleJomal seram. Nom estam mal os
informativos, tenhern a sorte de ·
que a comparanza deles soe ser
comos da TVE que soro .de "cuchufleta", así é bein doado destacar. É de aplausar que ate cada
notícia se sublinhe-·ae quem som

Os Joves Magnum un produto
bem feito e. com o agarimo do
público (lástima que as vezes esteia tem _politizado). Os Venres
ternos Outra Jeira bem em termos gerais.
Antes do Tele-jornal noite ternos os Luns e Martes des porto.
Os Mércores A Trabe de Ouro
que passa agora a umha melhor
hora (repíte-se ademais os Domingos as 1) .30) e que é um importante programa do que se
agarda um grande éxito, que ·
avive o amor polos nosso_s livros. Os Jo ves vem o des porto
e logo Encontros, agora continua ·o debate na radio pública
podendo prantejar-se qüest~óns
polo teléfone. O programa do
día 25 sobre a situa9óm da língua foi umha bonita oportunidade perdida, a erudic;óm de Claudia Rguez. Fer nom deijou que
viramois o hosco, nem as arvores. Cando a exdirectora de Canigó prantejou algo ~am interesante como "galega ou galega- ·
portugués?" r~sultou que alí ha- .
bía dous bornbeiros, o escritor
ca auga e Pousa coa· espuma
"centremo-nos que isso nom
vem a canto".
Os Venres tras Outra Jeira a
nova série Os profisonais, Logo
o Tele-joro.al noite e ao remate
·do mesmo Sesom Continua,
umha semana é Galiza no Cine
e _ outrá Versóm Original com
isse alto nivel que lhe está imprimindo ao cine Mig~el Anxo
Fdez.

Fin dé semana
Os Sábados e Domingos érguese
mais cedo a TVG e ás 12.00

chega-rios "friJm London Skay
Channel" videoclips a mazo .
Logo Povos de Galiza que o
mesmo já foi. As 14.30, Parlamento um aceitável informativo
que· vem a encher um oqJ valeiro. As 15.00 Os Pitufos, vivam
os-Pitufos, que éxito tam entretido, ja .ternos aos fi.lhos pitufeiros. O carteiro Pat, Os Pitufos e
Pi9ocho (os Domingos as 15.00)
som tres preciosistás séries para
os mais cativos, é dizer nenas
que non acadaram os 90 anos. .
Logo as 15.30 Longametrage
(dia 11) Pistolas na oscuridade,
(dia 18). Runner Stumbles. As
17 .00 Aturújo (Sabiades que no
Sul de Galiza, raía seca, di-se
esghutio), vai de folclore e nom
está nada mal para os aditos a
iste tipo de programas. As 18.00
Histórias de Hospital tem os ingredentes ·para gastar.
As 19.00 vai de natureza, o
dia 4 remata O Naturismo Afeccionado e vem A Natureza em
profundidade que ja se estava
ernitindo a outra hora. Para todos aqueles que fumos da escala
inesquecível Rguez. de la Fuen-

te, Gerald Durrell e outro estilo;
a natureza · já nom é algo que
· está en montes longe nossa, se- ·
nom que é algo que nos arrodeia, temo-la perta, nós mesmos
formamos parte dela, cada programa é umha grande incitac;óm
a conhecer o nosso entorno,
Nom vos perdades istés programas. Nom fariam nada mao re-.
pondo-os de novo.
As 19. 30 Rapaf:eS com a Seta
Preta, as 20.00 Tempo de Jogo.
As 21.30 Tele-jornal seram. As
22.00 outra série, Pearl, que vai
de pre-guerra em Hqwai. E as
23.00· chega o esperado novo
trabalho do competent~ Manolo
Rivas com O Melhor .. As 24.00
Mistério que creio ha gastar aos
moitos afeccionados as séries de
investigac;óm. As 24.30 Atalaia
que non estivo mal na sua primeira emisóm, na que mamou
do fenecido e corn muita pena ao
Alern e dizer Mais alá, a ver se
se convirie no meio de expresom
de rnuito do que se fai em vídeo
na nossa Pátria. As 01.00 cheganos Skay Channel, se inda aorn
pilhastedes o sono. Ternos uns
Sábados · entretidos, juvenis e '
·
longos.
Os Domingos · ás 11. 00 Concerto, ás 12.00 h. Macumba, ás
12.30 A Ruta da Seda, -por
certo, comezou a ernisóm os
Domingos, trocou-se-lhe o horário e pasou a diária, mas sem recomeza-las, ja estava no Paquistám-; aos que lhe colheron o
gasto a fecer a digestóm sedados
corn esta éxcelente série cultural
de pronto aparece-lhes Simplemente Maria, e agora botan-o
seguindo no capíduo correspon-

dente, e" o passado, passado
está. Na TVG tenhem de entei" rar-se que cada hora -tero o seu
públiéo.
As 14.05 o informativo Sete
días. As 14.30 Os pazos produr;om de Faro TV. A língua que
usam nom é boa e aos cámaras
faltalhes ofício; .a melhorar:
As 15. 30 chega O jávem
Ramsey,que sustituira a Benji,
Zas e companhia, mudaron a dominical, e nom está nada mal.
Isso si os rapazes querem saber
se o Benji e o Zas conseguiron
liberar ao príncipe dos Cazadores. As 16.30 desapareceu
Atlántico e ternos Musical programa de grande éxito e com o
seu público forofo, até os reclu':.
tas nos cuarteis enchufan a·TVG ·
nessas horas. As 17 .30 botam
agora o lmos ver onde a nova
rapaza ergueu o programa: .é um
encanto. As 18.00 Saude, a ver
se resulta tam bom como todos
desejamos.
O día 12 rematan Os Palliser
(na TVG - rematan as· séries ao
·acadar éxito, haberá bruxas?) e
volve Saber e Jogat: na anteri9r. .

etapa foi um grande trunfo, e
agora agardamós que e seja
mais. As 20.05 Buck Rogers,
que perigos corre a Terra no Século XXV?, isso si o·Galego lín.
gua interplanetária. ·
As 21. 30 algo que nos deijou
um bom sabor de boca na sua
primeira saida a antena, o infor- mativo Sem Fronteiras. As
22.00 ternos goie·s e as 2-3.00
Tenko onde un fato de mulheres
ensinan cómo som capaZ:es de
organizar-se e sobre-viver. Em
qüestións de sobre-vivei;icia dannos todas as mulheres leic;óns no
· ·día a dia do devalar cotiám. Remata o dia . vindo-nos desde o
ceio o Skv Channel . ,
De seguro · que inda se me
quedan muitas causas na cinta
mecanográfica, que si As Roma·rías, que documentais como Os
Recursos da Terra do Domingo
día 5 as 13.30.·que a: ver cando
' vai a contin:uac;óm ...
Mais eu non vqu por muitas
chatas á nova programar;óm, em
San Marcos com urna misseria
de orzamento estam facendo o
mílagre dumha televisióm que
funciona, que meS!IlO semelha já
com. "solera"; que perdeu o
medo a competir e que dia a dia ·
~stá penetrando ~. con ·grande
éxito nos fog~es galegas.
CBA

Nota Bene: Desde o día 1 a
TVE na colonia emite duas ho'..
ras diarias de "programa regional"" lástim<} que a prantegem
em competéncia coa TVG (Batálha perdida) mas inda así benvida tenha. (isso é outro froito
da TVG) . .
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[convocatorias
11 XUNTANZA .DE
.. MUSICA FOLK
11 ALCONTROS DE
MUSICA POPU~R
continuando as Xuntanzas e
Alcontros de Música Popular,
xornadas dedicadas a estudar a
música popular e o seu entorno organizadas polo grupo de
música folk Bratli e o Concello
de Lugo e que deron comenzo
0 dia 8 ~unha conferéncia de
Manuel Lombao, director da
TVE en Galicia, sobre a "A nova
canción galega", os actos a celebrar son ·os seguintes:
Dia 9.
ás 12.- l'áboa redonda sobre A Música Popular e os
meios de comunicación. Asistiran todos os Xüntanza e máis
os xornalistas acreditados nestes encontros.
ás 8 do serán.- Praza de
Santa Maria.- 1 Xornada da
Xuntanza. Actuaran Grupo Mosaico,. de Madrid, e Grupo Beleño, de Asturias.
.
Día 10.
ás 12 Conferéncia a cargo de
Manuel Luna, sobre "La Cultura de calle y fiesta en el Mediterraneo. Las cuadrillas de musicos". Manuel Luna é musicólogo e antropólogo, ademais de
músico popular e director do
gr~PC?, "Manuel Luna y la Cuaanlla .
ás 8 do serán na Praza de
Santa Maria. - Xornada, con
Almadraba, de Andalucia e
Ganba ra, de Euskadi.
Dia 11
ás 12 da mañá, Conferéncia
de Luís Martín sobre ula palabra en la música castellana".
Luís Martín é folklorista e músico. Director do grupo "Nuevo
Mester de Juglana".
ás 8 do serán, na Praza de
Santa Maria.- Actuación de
Rio Oja, de la Rioja, e Emilio
Cao.
Dia 12.
ás 12 da mañá, Conferéncia

de Alvaro Feito.1 sobre "O folk
no Estado espané>I". Alvaro Feito é, na actualidade, colaborador de Radio Nacional de España-Radio 3 cun, programa musi-.
cal ("Cancionero"), e é director
da revista "Folk 86".
ás 8 do serán, na Praza de
Santa Maria, actuación de ·Mú-

1 MOSTRA DE MÜSICA·
NOVA GALEGA
A organización da 11 Mostra de ·
Música Folk e dos 11 Alcontros de Música Popular, coidou interesante que paralelamente a
estes dol'.ls eventos musicais,
se dese oportunidade aos novas grupos de música galega
para que espuxeran diante dos
outros ·músicos,"público e· prensa, que durante estas xornadas
acuden a Lugo, o seu traballo.
Asi, foi convocada a 1 Mostra
de Música Nova Galega, que se
celebrará os di as 9, 1O e 11 de
Outubro coincidindo con ambas as duas celebracróns mencionadas.
O programa é o seguinte:
Día 9.
ás sete da tarde, na Praza de
Santa María.- Miguel de Lugo
e Fogaxe, da Póvoa do Carami-

ñal.

Dia 10.
ás sete da tarde, na Praza de
Santa María.- Actuación de Os
Biosbardos, de Ourense, e
Duam Nai, de A Coruña.
Día 11
ás sete da tarde, na Praza de
Santa María.- Actuación de
Belida, de A Coruña, e Eoas, de
Sárria.

CONCURSO
FOTOGRAFICO VIII
SEMANA MICOLOXICA
GALEGA
Organizado polo Grupo Micolóxico Sende1riña de lberduero,
convócase un certame fotográ-

!libros

x;ero

AUTOBIOGRAAA DUN LABRE-

DESDE A PALABRA, DOCE
VOCES. Nova poesía galega.

eoloxía, por Xosé Ramón Marino Ferro. Edicións Xerais. Vigo,
1986. 112 páx.
O subtítulo xa o di todo. Interesante como narración (sen
ser nada do outro mundo) e interesante como antropoloxía xa
que nos achega a un mundo xa
moitas veces inexistente. Algun
erro evidente de datas (entra
no servizo militar en abril do 36
e ao cabo de mes e médio xa o
envian ao frente) que debe correxirse en próximas edicións,
non lixan este libriño que reco-·
mandamos.

Por luciano Rodríguez Gómez.
Vento que Zoa. Ed1cions Sotelo
Blanco. Barcelona, 1986. 369
páx.
Unha escolma de novas poetas galegos (ou non tan noves)
nadas a partir do 1950. Son todos os que están e non están
todos os que son, como sempre, claro. Feita cun criterio
profesora!, será útil para aqueles que tan da poesía un exercício escolar, pois o antólo_go
non se molla nen farto de vino.
A ter en conta a autopoética
dos poetas: tiroliro a 11 voces,
pois só un é diferente.

GO. Estudia novelado de antro-

DICIONARIO CRONOLOGICO

DE AUTORES PORTUGUESES

l. Organizado pelo Instituto Portugués do L1vro. Publicai;;oes
Europa-América .· Lisboa, r986.
350 páx.
Pnmeira entrega de tres. A
presente vai até o século XVIII
mcluído. Un completo repertório dos escritores portugueses
até esa data, cos poetas galegas-portugueses. Un livro informati vo que non debe faltar
en biblioteca que se teña para
usar como consulta. A ter en
conta as interesantes introduccións ~os diferentes capítulos.

LONXE DE NOS E DENTRO
i?Or Camilo Gonsar. Editorial
Galaxia. Vigo 1986. 110 páx.
Nova edición deste libriño de
relatos que amasa a grande calidade acadada por Suárez-Llanos. Un libro que na sua reedi ción .non parece despertar a
atención que merece, e merece
moito, po1s demostra que Gonsar domina, como avisa na lapela Anxel Fole, todo aquilo
que é a eséncia do canto: quid,
mistério e suceso. E un gran
sentido do humor, cómpre engadir.

"O ENFERMÓ

IMAXINARIO";de Moliere• .
Dirección: Eduardo Alonso.

-9 e 10 de Outubro
Ferrol
(Teatro
Jofre)
17 de Outubro .
Marrn (Pontevedra)
18 e 19 'de Outubro Vigo
(Centro Cultural da Ca1xa de
Aforras).
·

Bibliografia: E . .fütévez Villaverde: ~'Ponteareas y el Condado". Ponteved.ra, 1980. C. González Pérez e
M. Piñeiro Groba: "Historia de Pon~areas". Vigo, 1969. Pino Piñeiro:
Datos históricos y turísticos de
Puente_areas y d Cóndado'~. Pontevedra, 1981. . J. "B. Varela de
VeGa:"En el Centenario de Soutullo , en "El Norte de Castilla", Va-

leo
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-Cando queres que vaia?
SOLUCION AO Nº ANTERIOR
-Cain báixando a escaleira
(ca i n baixando a escaleira)

( publicación&
PRAZAMAIOR
O Concello de Lugo patrocina
desde este prime1ro número
unha nova publicación en papel prensa e formato periódico
co nome de "Praza Maior".
Este exemplar inicial ven
ocupado principalmente polo
apartado q!Je corresponde ás
Festas de San Froilán. Tamén
se dá conta do libro homenaxe
dos homes de letras lucenses
ao recentemente finado Anxel
Fole. Reséñase tamén a noticia
do prémio Blanco Amor de novela ao escritor Lois Diéguez.

Antoloxia
do Correo da UNESCO

Jactos
REPRESENTACIONS DO
CENTRO DRAMATICO
GALEGO

fico coas seguintes bases.
Participanfes : A participación
está aberta a fotografos afeizoados e profesiona1s.·
OBRAS: Cada autor pode.rá
enviar un· máximo de tres
obras, A COR, non premiadas
neutros concursos e · inéditas
nesta praza.
-O tema abrigado será oo
das SETAS e o seu mundo, e o
tamaño será o de 20x25 en
di ante.
-As obras . presentaranse
montadas en cartulina. Ademítense marxes fotográficos.
-Ao dorso da obra figuraría
o lema da colección. En sobre
aparte · consigna rase o nome,
~pelidos e enderezo do autor.
.NP exterior do sobre semente
o lema da obra ou coleción.
-Os enviQs faranse ao GRU·PO MICOLOXICO "SENDERlÑA'', IBERDUERO S.A., A RuaOurense, antes do 8 de Novem. bro. ·
PREMIOS: Primeiro: 30.000
pta.
- .
Segundo: 15.000 pta.
Terceiro: 10.000 pta.
AG.césit: 5.000 pta.
XURI: A composición do xúri
tarase publica oportunamente
baiso a r.esponsabilidade do
grupo de empresa de fotografía
ae rberduero.
.
Dita xúri resolverá sobre a interpretación · das bases ou calquer caso -non previsto nelas,
seleccionará as obras a exibir e ·
adxudicará os premios.
·
As suas dec1sións serán inapelábeis e o fatlo participarase
aos galardonados asi como a
data_ de entrega dos prémios.
VARIOS: As obras g_añadoras
ficarán en poder dQ Grupo Micolóxico SENDEIRINA. As non
premiadas estarán a disposición dos interesados que as soliciten até o 15/12/1'986.
Coidaranse as obras co meirande esmero.. pero non se responderá de acidentes ou extravío alleos á vontade da organización.
· A participación neste concurso implica a total aceitación
das oresentes bases.

-21 ,22,231,24,25 e 26 de Outubro.
·
-.
,
Santiago (Auditório da Ca1xa
de Aforres)
-31 de Outubro
Narón

"A NOITE VAi COMA UN RIO",
de Alvaro Cunqueiro.
Dirección: Xúlio Lago.
-16 e 17 de Outubro
Ferrol (Teatro Jofre).
-24 e 25 de Outubro
Pontevedra (Te.atro Malvar).
-27 28,29,30 de Novembr~
Vigo (Centro Cult4ral da Ca1xa
de Aforros).

lladolid 18-19/ IX I 1981. Id."Prego Rajo; BeniW?~" En "G~

EnciClopedia Gallega . T. 25. Gijón, 1985.
.
Fonografia: "De -Guláns a Cristtñade". En "Coruñesas". Banda-Orguestra Municipal de A Coruña.
Dtor.- Roxelio Groba. Ruada. R150-D A Coruña. 1981.
XOAN M. CARREIRA.

Co gallo do 40 aniversário da
UNESCO, a sua principal publicación periódica, "O Correo da
Unesco" edita un número especial en forma de-.antoloxia e
resumo dos principais artigas
publicados nestes anos.
O número, moi coidado graficamente, inclue bastantes das
firmas de maior renome mundial, desde Lévis-Strauss a Alejo Carpentier ¡:>asando por Jorge Amado ou Samir Amin.
Os temas· reflexados son
aqueles que desde hai catro décadas 'veñen preocupando á
UNESCO:
fame, a paz, o racismo, o meio" ambiente, a voz
dás diferentes culturas, a educación, a cié"ncia, a tecnolox\a,
a infáncia, os aireitos humanos, a muller, a palabra e a escrita, a comunicación, o libro, a
identidade e o patrimonio cultural, etc.
Lembramos que "O, Correo
da Unesco" édítase en 32 idiomas entre eles o euskera e o
cataÍán, ainda que non asi o galego (existe ver!?iór:i P<?r1qguesa
P-ero que non e d1stnbu1da · en
GalizaJ . .

a

IV XORNADAS
AGRARIAS GALEGAS
Venres 24
17,00 h. Recepción dos asistentes
ás Xornadas . .
18,00 h. Apresentación da Asociación de horticultores gale9os.
. 20,00 h. Conferéncia inaugural:
"A yivenda e a terra" . -Xoaquin .-Lorenzo Fernández.- Investigador
do folklore e a etnografia da Galiza.
Formou parte do grupo Nós, é
. membro do Seminário de Estudos
Galegas. Ten publicados numerosos traballos e libros entre os que
destaca a sua "l;:tnografia. Cultura
Material" no Volume 11 da História
de Galiza de D. Ramón Otero Pedrayo.
SábaCto 25
9,00 h. GANDARIA EXTENSIVA.
"f\ealidade e perspectivas da gan- .
da ria extensiva na Galiza".
Eloi Villada Legaspi - Eduardo Estevez Feixo.
Enxeñeiros Tcos. Agrícolªs.
"Evolución da gandaria na Serra
de Queixa. ·unha alternativa de cara
ao futuro" .·
Eloi Villada Legaspi.-Enx. Tco.
Agrícola.
· Xosé Manuel Pérez Prieto.- Labrego.
".Exr.lotacións mixtas de vacuno e
ovino'.
·
_
Nieves Díaz Díaz.-Enxeñeiro Tco.
Agrícola.
Francisco Sineiró Garcia.-Enxeñeiro Agrónomo.
"Produción ovina baseada ~n pastos estab1ecidos en zonas de monte".
Gonzalo Flores Calvete.-Enxeñeiro Agrónomo.
"Utilización gandeira das zonas
de montaña. Posibilidades, limitacións e alternativas de mellara''.
Koldo Osoro Otadul ·_ Veterinário ..
.
"Consideracións sobre a cría do
cabalo de monte ·na Galiza" ·
Xoán Francisco Fernández Ló- pez.-Enxeñ. Agrónomo.
11,00 h. Descanso .
11,30 h. Debate sobre as ·comunicacións anteriores.
13,00 h. f;,. PATACA.
"Situación actual do cultivo da
pataca de semente na Galiza".
Ramón Fuentes Colmeiro.-Enxeñeiro Tco. Agrícola.
"A problemática da pataca de semente na Galiza".·
Manuel Anido Puñal.-Enx. Tco.
Agrícola . .
"Principais pragas e enfermidades da pataca na Galiza".
Plácido Baamonde.-Enx. Agrónomo.
14,00 h. Descanso.
16,00 h. Debate sobre as comunicacións anteriores.

-

17,QO h. SANIDADE ANIMAL CAM-

PANAS OFICIAIS.
"Relacións agricultor coa medicina veterinaria".
Uxio Rey.-Veterinário.
"Crité-rios- e formas de facer as · campañas as campañas de saneamento do gando bovir:io e.n Euro~,,
.
Afberto Mediavilla. Martinez.-Veterinário.
As campañas oficiais de saneamento do .gando vistas desde a
perspectiva dos labregos" .
Américo Pérez Díaz~Labrego.
18,00 h. Descanso.
l8,30 h. Debate sobre as comunicacións ánteriores, moderado por
Antón Fernandez Oca.-Axente de
Extensións Agrária:
'
19,30 h. Panel: "NA PROCURA
DUN. MODELO DE DESENVOLVlMENTO AGRARIO PROPRIO".
Xosé Manuel Beiras Torrado.-.-:
Economista.
·
Francisco ·Sineiro Garcia.-Enxeñeiro Agrónomo.
11

Domingo 26 '
S,OÓ h-. O VINO.
"Comercializa~om dos vinhos galegas" .
José Posada -:-- Empresário .'
: "Afinidade bioqufmica entre patróns e inxerto en vide".

Antón Masa.-lnve.stigador da Misión Biolóxica.
"A problemática da vitinivicultura
galega ante a integración na CEE".
Luis Alvarez.--Enólogo.
'"Tecnoloxia da elaboración dos
viños brañcos na Gal iza".
Luis Serafin Estévez · Estévez.Biólogo-Secretário da Denomínación. de Orixe Ribeiro.
"Selección clonal e saneamento
na variedade Albariño".
'
Xosé Luís González Mantilla-An-1
tón Ballester - Investigadores do
lristituto de Investigación Agrobiolóxico, CSIC.
·
uViño e augardentes de Lugo".
Ignacio Orriols.-Químico-Enólogo.
11,00 h. Descanso.
11 ,30 h. "Potencial xenético da vi.
tis vinífera na Galiza".
· Xosé Antón Iglesias Prieto.-Enx.
Tco. Agrfcola.
.
"As podredumes do ácido da
vide: o seu controlo e eféitos na fer.
mentación do mosto".
Plácido
Baamonde.-Enxéñeiro
Agrónomo.
12,10 h. Debate sobre as comunicacións anteriores.
- 14, 15 h. Descanso.
16,00_h. A MULL,ER NA SOCIEDADE ·
AGRARIA GALEGA.
"As mulleres, fundamento da Sociedade Gale~a".
·
Maria Xose Queizán :-Escritora a
Feminista.
"O papel da mulher no trabalho e
desenvolvimento · da comunidade
Soajeira".
,. ·
.
Manuela Menezes - Raul Caixinhas ...:.....Sociólogos.
.
0 papel da muller agricultora no
meio rural "cara á CEE".
María Diéguez Diéguez.-Especiéilista en Famílias de Extensións
Agraria.
u A muller no campo na Galiza: da
/
utopía á realidáde''.
Encarna Otero Cepeda.-Historiadora e Feminista.
"Controvérsias sobre a muller galeg".
Ramona Barrio - Nanina Santos
Castroviejo ~ Coordenadora Feminista Galega. ·
"O papel da mulher na agricuftura".
·
·Artur Augusto da Silva Po~o.-En
genheiro Agrónomo. . ·
18,00 h. Descanso.
18,30 h. "Papel actual do traballo
da muller labrega galega. A forza de
traballo dunha economía dependente".
,
.
Maria do Carme García Negro.Economista.
11

•

"Exíste en fealidadé un patriarcado con igualdade de dire1tos? Muller e cámbio social nun Concello de
Lugo".
.
· Lurdes Mendez. -Antropóloga.
Reaxuste do "oficio Muller" nunha sociedade en crise".
Asociación Galega da Muller-Santi~o.
"A muller galega no agro".
Elvira Calvo Ferro.--Coimisións
Labregas-ü'urense.
lmportáncia e característica · da
man de obra feminina na agricultura galega".
Rosa Fernández González-Dolores
Linares Cuerpo.--;-Economistas.
20.10 h. Debate sobre as· comuni:cacións anteriores.
·Nota moi importante
1.- As comunicacións · serán
apresentadas en sesións "poster",
nas que cada comunicante resumirá
nun máximo de vinte minutos exactos o contido do seu traballo, sendo
necesário, por conseguinte, que se
traia moi estudado o reparto do
tempo para que, no marcado, se
concise moi ben os principais pontos da exposición.
2.- A organización das· Xornadas
garante a pub_licación das comunicacións, polo tanto estas deberán
ser apresentadas por escrito sen límite de espacio en galego; ben antes das Xornadas, ben nelas mesmas, tendo moi en conta que se non
se entre9asen nestes prazos non se
permitira a sua exposición. Esta-decisión -tomada polo Comité Organizador faise en ·base a:
·
-Experiéncia de anos anteriores .
nos que, en moitos casos, non se
aportaron as ponéncias e os libros _
-que se. publican non reflexan, entón,
todo o contido das Xornadas co
conseguinte perxuício para os participante~ nelas.
-A necesidade dun rigor e seriedade nas· comunicacións, que non
queda reflexado, se previamente á .
exposición non hai un traballo de
investigación e estudo do tema. Somente demostrábel se se aporta por
escrito.
3.- A orde de distribución liorária dos ponentes foi félta mendiante
sorteo polo Comité Organizador.
Matricula
Para inscreberse abonda· con enviar nome·, .enderezo e prpflsión a:
Xornadas Agrárias Galegas: Apartado 595. A Coruña.
Asimesmo ingresar 500 pta. na
conta corrente nº. 1.545, Caixa de
Afon:os Provincial de Ourense, r/-Federico Tapia.-A Coruña. (Prégase
evitar o pago me~iante xiro). .

-./
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AntíteseS galeguistas:
.Ama·r o
"

. EDUARDO BLANCO AMOR

dicionário

.

E

MANUEL RIVAS
\

S

enón fallan as previ- ·
sións editoriais, a lingua contará eñ breve
con varios dicionarios competentes. Un dicibnario, ben
mirado, é coma. un novo continente, cheo de promesas
de aventuras e de viaxes ma:..
ravillosas . Un dos grandes
reproches q ue debemos facer ao ensino.,que sofrimos é
o de que non nos adeprendeu a amar o dicionario.
Ese grande artesano do _inxenio que é o xorna.l ista e escrit or Joáo Guisam, fai agora
un p rograma en Radio-4 de A
Coruña onde nos invita ·a un
pe ri plo · fantástico cheo de
suxerencias polo d iciona ri o,
com o se fósemos da man de
Indi ana Janes.

Tern os xa di ciona ri os. Po lo
que se di, serán uns bons d icion ari os. A gora só fa lta o
má is dificil: q ue haxa · m estres qu e fa gan amar aos dicio narios, g uias q ue conduzan pa las suas páxi nas en
naves fant ásticas, · que leven
.aos nasos nenas palas xeog rafias máxicas das vellas arbres . da lingua, polo bosque
mesto e florido ~as palabras .
Xente que ensine a amar
neste mapa de cores ferido
de tanto desamor.
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stán de moda os chistes de
negros ou, máis que de negros, sobre os negros, pois .
eles no·n son os autores senón as
vítimas dunha c:;histografia case
s'empre racista.
O caso é que moitos dos que os
contan .non son racistas, senón todo
o contrário, pero toman o asunto
como unha liberdade ent're quen
"por suposto" está en contra _do racismo.
· Pois non. Os chistes, como calquer discurso que se difunda por
calquer meio, ainda o máis exótico,
teñen ideoloxia. E xa é sabido que
en certas ocasións son unha nada..
despreciábel forma de propaganda.
Os chistes, e sobre todo alguns, non
son inocentes. ·
·
os- chistes favorábeis a Tejem;
como os contrários, partian de lugares oposfü's do universo político. Difundir uns ou outrós ten unha significación.
·
·
Tampouco debe ser raro. que
nuha época de "asépticos", ~'despo
litiza s" e apoloxetas da "forma",
~e
' · do "fondo", se trate de
/)(\l§tff¡ a
histe en base exclusi. vamente
cia " . Por suposto un
j 1 ~ chi . t~ .
,
. ant~ todo grácia,
j' perO,.Jle
1 o ha1 que compro• l meterse.
rite propaganda a
· Pieter
h ~
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por que non un diálogo cos comu. nistas? Eu non o son. Nen tampouco nemigo. Non teño enemistade
para nengun ideal que as¡ire (que aspire
e que razone, enténdese a unha convivéncia humana de ·meirande xustícia. E
non milito no comunismo, porque unha
concepción , errada ou non, do histórico
lévame a crer que ainda conc~bindo o comunismo ou _calquer outra forma de utopía doctrinária, como meta final das conceicións sociais que no present e sonnos
consentidas polo estado actuál dos nasos
. coñedmentos, outros estádios da vida en
comun deben ser, non sa ltados, senón
franqueados penosamente polos pavos,
aos que non lles é permitido escatimar o
Eduardo Blanco Amór
seu drama e choutar por riba do seu sino
do seu ve rdadeiro ser, da su a lib re inapoiándose na garrocha somplista dal- ·
. fluéncia no seu p róp ri o campo histórico,
gunha receta: antes vivilo, esgotalo, con
e aplast ado o seu pa rec er, o seu xesto
todo o seu drama e as suas dores. Eu,
próprio, criador, polo supero rga nismo como na sua enxúndia non somos comumáis mecánico qu e orgánico- do estado
nistas quizais por respeito á r:n es m a idea,
hexemó nico ou den om-inador deixa de
intuida na sua enxúndia máis pura, e por
exi stir. Deixa · de exi st ir porque deixa de
crer que o conxunto da human idade noh
pe nsa r, porque no n actua ela, co próprio
é ·ainda digna daquela excelsa perfeición .
das suas espo ntá neas reació ns, senón
-O exemplo de Rusia, en cuxo análi se non
cond icionada po lo q ue é, no n só extrano,
podo determe, demostra o que de if<O dito
senón, por veces antípoda, nemigo, vioe non o contrário, como poderia parecer
lento. Be r.i entendido que m entras un núa alguns, .con critério demasiado ~rx e n te .
cleo nacional, senta est a vi oléncia e esta
O est ado actual de confusió n econó m ica
e de evidente inxustícia socia l, non é da- - extraneza no se u· esprito soxulgado, é
que a nacio nalidade perm anece viva. E
bondo para ademiti r sen discusió n,_que
.esta ca réncia de reactrvidade en defer.sa
unha comu nización totalitári a (e as cat edo seu espírito - e qu e non seise atribuir
go rí as inevitábe is do esprito ?) de t odo o
a ca usas psico lóxica s ou históricas- que
complexo social e dos seus m eios_de reacredita o povo galego, a masa galega, é
lación materials e morais, poidese lev ar
ao est ado de · beatitud e que anúncian os - por certo, -ca usa d e non poucos desalentos en qu en se ntimos a cuestión en toda
seus defensores apaixoa dos. a sua plenitude e responsabilidade.
Como non é ocas ión de razoar est e galimatías, co rtemos da afirma ción en bl o ~
En t al senso escl arecedo r, a respeito
que, o p eque no anaco q ue nos interesa .
d os t erm os Esta do e Nación, debe ser enE int eresame dicer aos co mu nistas ga let end ida aque la frase de Lenin, que tantas
gos, que non só est án nu n m an ifest o erro
veces t eño gl osado e que está vixente
opó ndose ou desdeñando a loita reivmdipara t o dos os días, como unha leí históricató ri a galega, senón que van en coitra
co-po lítica, de verdadeira fecundidade.
da sua própria t eoria, ou da xu risp rudé n"Sen procl am ar o dereito d os pavos (fala
cia histórica da sua t eoría in icial, escl aredo pavo-nación) a se separar da metrócida ao traveso de exéxeses dos seus lípo li, non hai intern acio nali smo posíbel".
deres má is avisados: E est o acorre porA nación é un organi smo irreductíbel,
que se combat en o.s naciona lism os, en
frente á eventualidade, á co ntinxéncia, ao
nome dun internacionalism9, que no n foi
puram ente 'm orfolóxico, do Estado. O Esentendido nos se.us element9s sim ples.
t ado .é política, história e direito teórico.
Provén de confundir Est ado con Nación.
A nación é xeografia, antropoloxia e direiÉ a un "int e.rest atismo " ao que se al ude.
t o natural. Se eu fos e afe1zoado a facer
O Estado non sq non é a nación, senón
frases, diría que o Estado é casualidade e
que, moitas veces, é a sua co ntrafigura.
a Nació n fata lidade_ Sempre que se fala
De xeito moi principal, ca ndG o Est ado é,
de facer conscente a un núcleo humano
pdemáis, império. lmpério é u n núcfeQ
das características emotivas e intelectivas
nacional que revirte sobre outras e apródo seu ser étnico -cultura- e das partiprias, por incorporación, por asim ilación
cul arida des e co menéncias do seu solo ou por aplastamento. Poña o lector a Caseco nom ía- fa lase en "nacionalismo",
tilla, con respeito ao esprito das nacionaainda cando non se fa ga argumento poHlidades españolas, en calquera destes .tres
t ico diso . E ao internacionalism o consecasos. En -calquera deles a nación privada
cuent e a este xe it o natural e vital de na-

donalismo, é ao que L~nin refería na sua
frase. O outro nac1onalrsmo, o espúreo ·0
~e b~li~a finalídade, que dá por sentad~ a
m~enor:rdade _doutra.s razas e o seu próprio _rol pr~vind~n<?ral e redentor, ese é
estatismo, 1mpenal1smo, ·polo tanto idea
conceito histór i c~ "a pri9ri" ~u e nada ten
a ver co verdaderro nac1onalrsmo_ E non
faler¡,ios, .ª pé _feito:, dest as últimas maneiras í!ac1onal 1stas .que nos ten traído a
v_esan1,~ da postguerra - " nazismo", "fascismo , etc ..:- porque nada ten a ver cos
asuntos aqu1 t rat ados.
Confeso qu e, en apoio desta vella terquedade m iña (que co nsiste en crer que poden harmoni zarse est os nacionalismos
nat urais coas conceicións máis audaces
dun futu ro estado económico) agardaba
con ansiedade o discurso do delegado da
LJ_R. S_S . na Sociedade das Nacións. Unha
menta lidade tan obxectiva, precisa e valente como a de Livitnov, non poderia
soslaiar ese tema dos povos rusos . E non
só ocurreu así, senón que este motivo
constitue a médula do seu discurso. Recollo sementes -para non facer interminábel esta divaf)ación- alguns pá rrafos:
"A Unión Sovietica, representa ela mesma unha Sociedade de nacións, pasto
gue engade máis de duascentas nacion al1sdades". "Gozan dos benefícios da sua
cultura nacional e do emprego do seu
próprio idioma" "Várias naciona lidades
que semellaban estar condenadas á completa desaparición, teñen recibido un
novo inxerto de vida e comezaron outra
vez a se desenrolar. E esto produciuse sobre territórios nos que antes, a excepción
do elemento ruso, soxulga dor, eran
aplastados pola violéncia e a dominación" . " Actualmente a prensa periód ica
na Unión Soviética, é publicada en cincuenta idiomas".
As frases reproducidas son de tan nítida claridade gue non hai asidefro para
discutilas. Aí frcan para que algun deses
comunistas nasos -afortunadam enté os
menos- que propícian, co seu inxénuo
simplismo, a instauración inmediata dun
idioma universal, duns chaleq ues non
menos universais e dunha co r de pel
sobnre cuxa universalidade dictaminariase por maioria de votos ao día seguinte
da Revolución, aí fican esas frases dun
comunista alecionado polas mái s grandes experiéncias políticas da época presente.
Non é co argumento nacionalista, idiomático nen ainda secesionista , co que os
comunistas galegas deben combater ao
nacionalismo gaíeguista ou ao galeguismo nacionalista. Seria, desde dentro das
suas próprias doctrinas, inxusto e cismático _
(Artigo publícado por Blanco Amor no "Eco
de Galicia" da Arxentina en Outubro do
1.934)
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Os feitos son a mensaxe
GUSTAVO LUCA DE TENA

D

e campaña para o governo .de
.Califórnia. a medados dos 60,
Reagan anunciaba a marte
dos conceitos de- esquerda e direita
arrecantados polo modelo arribaabaixo. Existe un· modelo dominante;
unha fórmula de éxito e ascenso para
un tempo histórico e hai, quen o dubida, outras proposta-s que non van .
cos tempos, viña dicer aquel actor
que coñecera por primeira vez a popularidade cunha série de · anúncios
da General Electric para a televisión.
Aquel combinado de manual do escalador, dévocionario prático de Cal-'
vino e guia .do leitor do formulário
Como ser rico antes dun anos, de
gran verída naqueles tempos dél primeira campaña dé Reagan., deu moi- to que rir ás revistas da progresía de
San Francisco. O Vietnam non queria
ser o clube dos de arriba e había que

convencelo polo napalm. E que dicer
dos chicanos, negros, dos espropria. dos de Oklahoma que sacou Steinbeck nas perigrinacións da fame cara
a costa de ouro do Pacífico. Serian de
arriba ou de abaixo os emigrantes
galegas e pol·a cos que vendimaran
en Sacramento sen nunca saber que
foran os adiantados da República Imperial?
·
O que de seguro non _considerou
nunca Reagan é que a crista da onda
dos pensadores de moda en Fráncia
imitarian pasado o tempo o seu ver- _
gonzante esquema. Baudrillard anún:cia que o impertante é o mode/O dominante,. o de Nordeam,érica (arriba)
p9r suposto, que o resto do mundo
(abaixo) quer copiar. Se o acriticismo
dos anos sesenta converteuse nunha·
exaltadón dos meios da cultura, a sofística qe Baudrillard, Lyortard, Deleuze e Derriba antepón o obx·ecto. á

abstracción, os resultados práticos ás
ideoloxias, os feítos ás interpretacións_ Se a propag?inda da República
Imperial impón (convence, seg undo
Baudrillard) o seu modelo, non é porque o meta á sombra das arm as, do
saqueo das matérias primas, d? ~ha
laneo cos seus sócios ou da eli minación física do adversário, senón porque alguns tócalle arriba e a outros
abaixo. Este novo determinismo ven
demostrar a cortedade xesuítica do
sofisma o meio é a mensaxe porqu~
xa se pode proclamar, _
cor:i éxito editorial e todo, que os fe1tos so ~ a
mensaxe, a masaxe, a mor.al e a filosofía e que todas as anduriñas vol ven
a Manhattan. Que llo p_ergunten senón a Jean Baudrillard,. que apalanca
unhas porcentaxes de taquilla como
os do Sinatra por explicar con fac~a
profesora! o que nen os biógrafos e .
. Re_agan se atrevían a lembrar. ,•
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