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O BASTQ,N DE FRAGA . ·
A crise desatada no Goberno g·a lego coa dimisión de todos conse-

lleiros, que pretendian facer d1mit1r ao Presidente, parece ir moito
máis alá dun simples enfrentamento polo poder, e amda, de reorna-

nización da direita estatal. Dez horas que durou o Consel lo da Xunta,
cinco di as á espera dun _novo Goberno. Fraga foi quen resolveu afina!:
··
.
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.CRISE NO ESTADO ·DAS: AUTONOIVllAS
•

-

1

A crise do_Goberno autonómico gale..,
go, COD10 a rupt1:Jra do PNV ou as di.:
sensións de Convergencia i Unió, non
se poden explicar uniéamente en base
ás, apeténcias de poder certos manda. tários -ou ·á crise que envolve ás direitas en. todo o estado. Seguramente
_._ hai outros motivos máis fondós que
propícian estas convu_lsións.
.·- Poda que nos axude a conipr.er.ider ,
a· xénese da inestabi.lidade ,nos partidos que gobernan as tres chamadas
"autonomias· históricas" o feito de
que · os problemas xurden precisa- ··
mente cando as autonomias xa están
en marcha, cando os procesos_ de "·.·
fransferéncia van praticam·ente rematados.
- .
Concretamente" na Galiza non houbo nen·gun problema m.entres a autonomia tomaba carpo na arde simbólica.· Fernández Albor, máis inexperto
a inda, menos político, · era un presidente que se dedicaba, como el mes-

'

I'

',

m·o afirmaba, ':a monstrarlle ao povo
que ternos autonomia". Para isto o
· q~e facia era ir ·de i"nauguración en
inauguración, de festa en fe ira, . e de
recepción en ~congreso. Os meios de
comunicación e· ?! maioria "Clos partidos tentaban ápresentalo como· o prototipo de Presidente. Loubaban a~ sua
discreción; a sua humanidade, ,a sua
homia de ben...
·

-~

Os problema virian lago cand_o houbo que pasar do plan9 representativo
ao ,,e xecutivo. Fenández Albor s~guiu
a ser o mesmo pero os galegos,-sofri~ores de .múltiples· problemas__, uns
-· con raíz - histórica e outros actúais,
precisaban realidades. lnteiráronse de
que tiñan autonomía
pasaron a reivindicaralle solucións aos órgaos de
autogóberno. Cada vez que recaba~
ban ·o arranxo de situacións -reconversión, agto ~ marisqueo etc- encontrábanse coa consabida fra_se de "non
ternos competéncias".

e

Paralelamente, desde Madr-id, .dábase marcha ~trás no ·proceso autonó- .
mico. Os ·recortes presupostários; ·
como · recoñecian desde a mesma
·'Xunta, ameazan con valeirar totalmente de contido económico-político
á -autonomia. En Raxoi debátensé entre o .querer -o non poder. Pero é- im·-posíbel quedarse xa mmha mera autondmia representativa, cando durante catro anos se lle estivo bombardeando ao pavo oo es-logán de que .a
"autonomía é a solución", sen que o
partido gobernante teña un gran custe, que o leve irreversiblemente a perder o Goberno.
. : · ·
·

e

Precisan buscar r:iovas saídas, interpretar outros papeis, sobretodo cando
as posíbeis alternativas de recámbio
queimáronse xa antes que o próprio
goberno.
Afina! a realidade consubstancial da
própria autonomía imponse e a crise
-onde.·-se resolve é en Madrid.
•
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l.cartas
TRATAMENTO POBRE
Querido Director:

Noutrora se estableceu un con certo de concesión do Estádio a
favor do Sporting Guardés polos
proprietarios do terreno, consecuéncia do mútuo acordo entre
as partes; pero co paso do tempo a decisión -dos propritários varia, perseguindo a mellara lexítima dos seus intereses patrimoniais, quer dicer, creemos que se
están cambiando os fins deportivos polos fins urbanísticos. ·

ª

dun decreto lei? O decreto lei
8.86 considera na prática que os
asasinatos, secuestros, orfos/as
refuxiados/as son produto dunh~
acción dirixida a "defender a soberania" e polo tanto imposíbel
de ser xulgados e castigados.
E democrático un governo que
concerta a sua política económica coa oligarquía, devaluando o
quetzal, propiciando unha meirande concentración de capital
nunhas poucas mans, fortalecendo os produtos agroexportábeis
(café) a costa do sacrifício dunha
povoación que xa padece un proceso de empobrec1mento absoluto?
-Que democrácia defende o
Goberno de Vinicio Cerezo, cando esquece as promesas de Reforma Agrária, atendendo máis
as presións empresa riais que ás
movilizacións e marchas dos
campesinos en demanda de dita
Reforma?
Pésie a d.eclarar o seu apoio ao
grupo de Contadora e outras iniciativas como o Parlamento Centroamericano ou a cume de Esqu ipulas, o réxime guatemalteco
participa en reunións cos 9overnos das Honduras, Costa Rica, El
Salvador, excluindo a Nicaragua;
resístese a condenar a intervención de Estados Unidos en C.A. e
embárcase na reactivación do
Consello de Defensa Centroamericano CONDECA (presidido polo
ministro de defensa guatemalteco).
Através do exército, fundamentalmente, desenrola un traballo diplomático con países estratéxicos para a xeopolítica estadoundense
tradicionalmente
identificados como provedore_s
de armas: Suláfrica, Israel, Taiwan, Chile.

Esta sección está aberta todas as informacións,. opinións, ou críticas que desexe ~ormul9r o leitor.
Ainda que sabemos das trabas
-. Non se publicarán aqueles· textos ou frases ·que cone_atrancos que supón botar a an ..:
I··
teñan saidas de tono ou palabras insultantes.
d·ar unha publicacrón como a que
Os asinantes deberan· incluir o seu nome completo e
dirixes, de cando en cando a su.r·enderezo, ainda que -se asi o fan constar- serán publipresa é gr9nde ao comprobar cadas unicamente as iniciais. ·
que o tratamento dado a certos
A redacción resérvase o direito a resumir aquelas carnotícias ·deixa móito que desetas cuxo texto excéda as 30 liñas mecanografiadas.
xar. No último número, ANT indue o tema da senténcia xudicial
que condena ao alcalde do PSOE
Agrupación de A Guarda
que nos toca sofrer, nuns. termos
lladora · através de distintos pacdo PS de G - PSOE
''O
GOBERNO
DE
AP
NO
ql:.le verdadeiramente fan digna á
· tos sociai!;>._mesm·a prensa española, e senón
CONCELLO DE A _GUARDA
A rnin vaime ocupar nestas li·compárense ambas as duas notíGUATEMALA
PROTEXENDO MAIS UNHA
ñas
a
reflexión
das
op.cións
siñdicias, mesmo os titulares. E que
ca
is
que
lohan
pala
autoorganiVEZ
INTERESES
D.
E
A-visita que o presidente de Guahonesta e sinceramente, ·despois
zación sindical' gatega, xa que _ DETERMINADOS
temala, Vinicio. Cerezo realizou
. de tres anos e médio pelexando
lago,
éentrais
sindicais
galegas
ao Estado español os dias 1,2 e 3
políticamente contra o que é o
.PARTICULARES"
ou nacionalistas.
de Outubro e a razón pola que o
1nimigo público número! un non
só dos. nacionafistas senón dos
E pois necesário dic~r que a Lei O pasado sabado dia 18, ás oito COSAL (Comité de Solidariedade
con América Latina) nos dirixiprogres, da esquerda real, da xuque regula a normativa sindical , da mañá, iniciouse a destrución
ventude canguesa, dos paisanos
mos á opinión pública.
do- Estádio do Tecla na Guarda
para estas eleicións ten unha nodas parróquias afectados pqr
despois de servir durante 35
tábel dlferenciación, en canto
O presidente guatemalteco ven
moitos problemas, é todo un .loa·nos a toda a sociedade guardeaxuda a manter nos comités a
solicitar do Goberno español
gro que a "xustícia" se digne a
sa como era o desexo do finado
délegados cunha visión reaccioapoios políticos e económicos
facerlle .- pagar costas e · gasAgustin Pena cando vendeu os
nária dos sindicalismo. Esta Lei é
amparándose no pretendido catos,condenar ao lacaio i::lo PSOE
tata 1mente anti-democrática ,,. en
terreas onde semeaban patacas
rácter democrático do seu réxino naso município, o que repria tres particulares guardeses
artículos· que afectan á democráme e da sua posición neutral en
. me nos plenos e na rúa, multa,
cia sindical; exem,plo claro é o
(???) Ouen lle iba dicir a este sepolítica exterior cara ao conflito
ofende, · españoliza, controla, e
mcinter un tempo Sl)R.erior na duñor que .os seus ideais centrados
centroamericano.
sobretodo, leva unha vida de maración dos delegados que com-'
no esparcimento da xuventude
l=n opinión do COSAL o réxime
raxá a costa de todos nós; o~ que
poñen os -distintos - col)!lit$s de
guardesa se irían converter en
guatemalteco nen é democrático
noutro tempo fora, afama.do sin- · . empresa~· Unhéi l:e,i e:ón clar"a dis- · futuros apartamentos de luxo e
nen desenvolve unha política de
dicalista e traballador d~ ASCON·, - criminación para a alternativa n_adecenas de millóns de pesetas
neutralidade activa na zona.
norí pasa sequera polo trago· de
de ganáncia para tales particulacionalista-lo~tadora, l.N.T.G., con
E a non ser que o Goberno esvernos colocar_libre e le9almente
clara capacidade de convocatoria
res coñecidos por todos os guarpañol pretenda consolidar o seu
pancarta~ ~n tempo! _ele1torál. ·
de masas. O españolismo de didesas.
papel de poténcia média, a costa
reitas e -de esquerdas da metróA maioría muni_cipal do Concedun maior subdesenrolo e deAinda que d~slabazadamente,
-pole do Estado máis o actuante
llo guardés nunca tivo vontade
pendéncia dos países latinoameestas son as impresións · que me
na nasa nación, sabe perfecta- . política de con:iprar o Estádio do
ricanos, deberá condicionar todo
suxire comprobar que un feito inmente· quen é ·o árhigo da cla§e
Tecla, ainda ql'.le este non se aaitipo de axuda ao réxime guatesignificante xudicialmente, pero
traballadora galega. Só asi podecase a actividades deportivas,
malteco ao respeito verdadeiro
políticamente un trunfo para o
pois existen outros mesteres cul:.
mos entender o- tope que lle p0dos Direitos Humanos, á desmiliBNG en Cangás, mereza un tratañen · para _ser considerada, por
turais e sociais para dedicalo. Setarización do país, ás reivindicamento tan .pobre.
'
eles, central representativa; un
nón que cun calendário premedicións das grandes maiorias en
tope de 1.500 delegados é excetamente calculado fóronse adop- - cuestión de terras, salários, préASUNCION CAMAÑO FANDIÑO
sivo se ternos en canta a pouca
tando decisións que nos conduci. Ca.ngas
·
cios; a aparición dos detidos-deA recente asamblea da contraempresa construída na nosa teron á situación actual, e que prosaparecidos como ven denunrrevolución nicaragüense celerra. Todo isto mencionando tababelmente temémonos, ainda
dando o GAM (Grupo de Apoio
REFLEXION SOBRE
brada en Guatemala (autorizada
mén os atrancos que recebe desse tomen outras, encamiñadás a
Mútuo) que recentemente visitou
AS ELEICIONS SINDICAIS
e protexida polo governo e as
de todos· os campos, e asi 'enten- · mellorar as condicións urbanísti- · -o Estado español.
forzas armadas), nesta conxuntuderemos que, ainda- hoxe, descas aétua1s do Estádio e·n benefi-Como . se pode calificar de
Sr. 'Director de A NOSA TERRA:
ra de escalada intervencionista
pois de vários anos de Parlamencio de determinados particulares
democrático un réxime que, se
Esta carta foille entregada ao di.de Estados Unidos, insinua a
tarismo burgués, .non recebera . e costa do perxuício que xeran
ten
un
goberno
saído
dunben
reitor do FARO DE VIGO, S.A. e
asignación dun novo papel para
nengún local -sindical nª zo·na de
os intereses locais e consecuenhas eleicións, manten un poqer
non saiu publicada.
·
o governo de Guatem~la _e pon
Vigo.
temente as clases sociais guardemilitar que controla o país atrasas máis modestas, que deberian
Prégolle teña a ben acoller esvés de meios de represión como · qe releve as incongruencias da
Unhas eleicións onde estarán
política de Neutralidade.
facer un ha serea reflexión da que
tas palabras ·no pei"iódico · qt:1e
son os Polos de Desenrolo, as Alas alternativas -españolas: · U'GT,
concluiran na necesidade de suvostede dirixe:
deas Estratéxicas ou ao CoordeNo COSAL coidamos qu~ · ~on
· CC.00., a· galega CXTG e a cenperar a situación de servi'lismo a
nadoras lnterinstituciona.is, · de- hai nada na política do rex1me
tral l.N.T.G., con maior capacidaEstanse preparando po.las disqu~. oportunistas escondidos declaradas como atentátorias con- guatemalteco que xustifiq~e ao
de de introducirse máis na clase
tintas . centrais sindicais unhas
trás da -representatividade, os estra os dereitos humanos pola governo español a conces1on ~e
·traballadora, e poder retar os
eleicións aos distintos comités
tán levando.
'
ONU?
.
axudas económicas (que van as
atrancos impostes polo poder
de Empresa. O Governo ·e parte
-Que democrácia pode haber mans dos militares), como tampara segUir mantendo o sindicado empresariado español, rexennun
país
onde
non
ha1
presos
popouco o respaldo polític:o a unha
lismo nacionalista na Galiza e a
tado
polo
partido
español
-Hticos, só homes, .mulleres e ·ne- política exterior pretend~~am~nte
'capaci-dade combativa do traba(PSOE), conta · cunha central, a
nas asasinados e desaparecidos? neutral, pero q~e ná prat1ca e un
llador galega.
_·
·UGT, que' lle é fiel aos seus posNos ultimas seis meses .contabili- apéndice dos intereses USA na
Na reportaxe da páxina 3 do
tulados, composta na sua rnaior
E pois de sospeitar que na cla.:
. · zaronse 174 asasinatos e 53 de- . zona C.A. .
número 302, titulado '~Estra
.
. .·
.
cañtidade _por unha clase social
se traballadora está o elexer ensaparicións. o exército burla desña acusación, poi a queima
acomodada e sen . concién'cia · . tre · central representativa como
Na
nósa
opinión
o
prime!ro
de hai moitos anos o sistema pedunha barideira" afirmábase
ideolóxica de explotada. Un ha · · din os empresários, ou loitadora
gue debe facer Governo esp~r:ol
nal dos país, constituíndose en e
gue Xosé Fernández Caamacentral sindical amarela de tipo
deixar de entrenar a polici as
polos seus intereses, · con:io · é en
verdugo
do
próprio
povo.
·
no
fofa
condenado
por
confeixista. Ternos tamén a central
termines sindicais e .de clase.
guatemalt~c~s, e en segufldo 1d~
trabadista,
·
c
ando
o
condena-Como
éalificar
de
democrátiCé.00. eón clara vinculación ao
grar cond1c1orar todo t 11? 0 .t
do foi o seu sobriño Xosé
co a un goherno que indulta aos
NEMESIO GONZALEZ ESTEVEZ
españolismo de esquerdas, tenaxuda ao respeito aps Direi 0 5
Maria Romero Fernández •
responsábeis das matanzas, de- .. Humanos.
(Traballador do FARO ·DE VIGO S.A.
do na sua história unha élara tracosAL
·.
saparicións e xenocídio por meio
xectória de ve~a da clase traba- ·
(afiliado á l.N.T.G.)

a

·fe ·de errat.as
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A concentración Parcelária estivo de permanente
actualidade hai alguns anos. Hoxe volta a estar na
pal matória non só por conflitos locais que poñen de
manifesto as eivas de realización e até lexislativas,
se nón tamén porque parece que se-volta a maneiras
anteriores, onde no médio dun desinterés maioritário
_hai unhas empresas particulares que son as que
verdadeiramente están a facer negócio. A situación
ch ega a tal ponto de que empezan a trabal lar antes de
adxudicarlles xa as obras.

de o

dos

.

lntercámbian unha
Ra rcela de mínimo
val or por outra moi
boa sen
con senti mento dos
vici ños
Os vícíños de Boim ente, Santa
Comba, apresentáronse en bloque a semana pasada no xul gado cando foron requeridos,
cinco deles, acusados da ocu paci ón dunha mesa comun sobra nt e da concentración parcelária.
A ocupación que deu lugar á
cita ción realizouse para recla mar que a parcela 731 siga sen do de uso comun pois a Planificaci ón
e Desenvolvemento
Agrario (P.A.D.) ven de facer
unha permuta cunha persoa
particular. O novo adxudicatário do terreno, Gerpe Rama,
ne n é viciño de Boimente nen
aportou nengun terreo para
con centrar. A parcela que se
qu er intercambiar ten moitísimo menos valor que a 731,
p~is está situado nunha esquina da parróquia mentres a comunal está no centro, no cruce
de estradas.
Esta permuta, que os veciños
califican de "negócio descarado" e fraude, faise dez anos
despois de que finalizasen os ·
traballos de concentración. O
P.D.A., ademais, non comunicou nen pediu en nengun momento a conformidade dos parroquianos.
As actuac;ións do P.D.A. no
senso de adxudicar a particulares terrenos comunais, non son
novas en Castriz, pois tamén lle
tentan adxudicar a un particula_r, o alcalde pedáneo, a escolá

da parróquia co·s terrenos ca- lindantes. Opuxéronse os viciños polo que tamén foron citados ao xulgado, ainda que non
compareceron po lo que agora
veñen de ser declarados en rebe ldia .
Pero estes dous casos non
son únicos. Rois , Sabucedo,
Sandi ás, Piñeira .. . son alguns
dos casos conflitivos nestes
momentos.

As masas comunais,
ese gran problema
Ao realizarse a concentración
parcelária sempre queda un
eido de terra de carácter comunal. Esta parcela é o resultado
da terra que ocupaban os cami-

Estase a Rroducir
unha auténtica
deforestación

.

.

As emRresas -fanse
de ou ro; detrás delas,
algunhs veces, están
~ersoas da
administración
ñ"os e dun ·tanto por cento que
cede cada proprietário. A sua
constitución é necesária para
subsanar erros, se é que existen, reclamacións que poda haber de viciños no exterior e tamén para lago instalar eqw_ipamentos comunitários .
Até. agora estaban clasificadas como uso comunal, sendo
o seu xestor .o axuntamento, o
que non impede que se este~
xan a ·cometer abusos como os
anteriormente reseñados.
Técnicos en concentración
parcelária manifestáronlle a A
NOSA TERRA que "este$" pro- '
blemas veñen dados sobretodo
por non ter a parfóquia persona/idade xurídica própria", instando a aquelas aldeas nas que
se estexa facendo agora a concentración a que esixan que
"estas masas de terra sexan
declaradas, e así rexistadas,
como propriedade pública parroquia!, para que non podan
ser divididas nen · subastadas
ou vendidas como está a acorrer até agora".
Hoxe por hoxe os viciños son
danos destas terras, ainda que
non teñen o ·seu control, tendo
que reverter neles os beneficios pero sen poder decidir sobre o seu futuro.
Esta situación leva a que se
critique, mesmo desde a própria Administración, a pasividade do Goberno para regular
dunha vez por todas estes aspectos, empezando polo própria personalidade xurídica parroquial, asi como a própria L~i
de C.oncentraci6-n Parcelária,
por ser mimética da española. -

En Ordes emRezaron
os traballos antes de
·.estar adxudicados

Denúndan ademais a falta de
control que se exerce posteriormente nas concentracións,·
por máis que sexa requisito legal

AuténtiCos desaguisados
Ao exposto hai que unirlle o
que técnicos e viciños Cé;!lifican
de "at.inténticos desaguisa"dos". As denúncias deste tipo
son moitas en toda Galiza, pero
como exemplo só irnos citar a
da ·zona de A Límia : Nesta comarca estase a producir unha ·
auténtica deforestación, segundo estudo científico realizado e
presentado ás · compañías qüe
· realizan a concentración, pero
que non foi tido en canta , nen
minimamente, polos · técnicos
. das empres_as concentradoras :
Esta situación vai ser exposta
proximamente no · Consello de
Europa, pero os danos son xa
i rrepará beis.
Hai .viciños que se atreven a
afirmar que detrás desta tala _
indiscriminada e selvaxe que
pode levar a deixar a zona nun
ermo, estaría un.ha ma9eireira
asentada na proximidade que é
a que compra a madeira á terceira parte /do précio que teria

Segundo persoas que están
es.tudando esta zona, as empresas que aqui operan están
destruindo os mesoclimas, non
analisan aterra axeitada.m ente,
realizando u.ns canais de xeito
que á terra se está a desangrar
totalmente: en suma, din " fan
unha' concentración totalmente
inaxeitada e perxudicial, sen
que ás denúncias feítas, cámbien en nada a sua postura".

Empr-esas
que se tan de_. ouro

Ainda que Ourense é a zona
·máis conflitiva con empresas
que, segundo técnicos da Administración se "están pondo
as botas " ; afirmando tamén
que "para estas . si que é un
gran negócio a concentración",
as denúncias contra as empresas privadas qu~ realizan estes
trabaHos son múltiples. Hai até
quen se cuestiona a legalidade
dunhas
empresas
privadas
para manexar a fe pública.
· Moitas veces detrás das empresas privadas están técnicos
ou responsábeis da Administración, como é o caso de "Deshe rca"· ou de "Tragsa",
coas que se acusa de esta ~ relacionados a Andrés Romero
(Xefe Pr_ovincial de Estrutura
Agrárias en Ourense), o a Odón
Abad Flores (antigo responsábel da Xunta para estes temas).
lsto pode levar a que, como
As masas de terra
hai uns meses, xa estiveran traballando empresas en concencomun deben ser
tracións ainda non adxudicainscritas como
das, como pasou na zona de
Ordes.
QróQri,edade Qública
Estas empresas, á sua vez,
Ra"rrog_u_ia~I~~~~~ adxudícanlle as obras de infraestrutura a · un has co ntratas,
-en condicións normais. Ouéi-1 sen que haxa unha v ixiláncia
posterior, o E¡ue .permite que os
xanse tamén de que n_on se exviciños
apresenten · denúncias,
poñan os plans con anterioricomo en A Límia, cont ra Teofidade, como é preceptivo, polo
lo Feijó, porque as pis.tas· proque non teñen tempo de cortar
o arborado que callen as pistas · xectadas para oito met ros de
ancho e 20 centímetros de firo que lles permitiría vendelo a
me están quedando de 5 meprécio normal.
·
tros de anchura e só .con 10
·A este sentado hai que unircentímetros de ped ra.
lles outros · de caracter máis
Hoxe parece que se están a
ecolóxico ou cultural, como
potenciar prática.s anteriores,
pode ser a destrución do único
cuns técnicos fo rá neos que se
refúxio de avefrías na Galiza,
van
. "cando se queiman " , uns
sito en Sabucedo, por máis que
se tivese avisado aos responsá- .meios transferidos que non están de acordo ás necesidades e
beis deste pormenor, ou en
Sandiás, onde se destruiron ta- · un _ ·desinterés . po r parte da
Xunta, dos sindicatos ag rári os
mén importantes vest ix ios pree dos -partidos políticos.
históricos con coñecime nto de
A.EYRÉ
.causa.
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mais dirixentes e incluso os poComo xa sucedera no congreso
deres fáctic.os que nos apoiafundacional de Vigo, a presénron". Ainda que destacou- o
cia maioritária de militantes coéxito que supón ter un home
rrespondia ás províncias d~
en Madrid, m.arcando a diferénOurense e Lugo, se ben nesta
cia entre Senén Bernárdez, deocasión o número de asistenputado por · Coalición Galega
tes, tras as divisións no partino Congreso dos Diputados, e
do, pasou de 1.500 aproxima.et mesmo que fara diputado
damente en Vigo a 200 en
por U.CD: "nós non podíamos
Compostela, perdendo tamén
o carácter interclas'ista que ca- . talar porque estábamos en partidos máis ou menos .españoracterizaba aos presentes no
leiros". Senén Bernárdez seria,
Congresos de Vigo .
cómo xa se indicaba na própria
Foi perceptíbel asi o traballo
campaña eleitoral, "a primeira .
"pota base" do sector progrevoz galega en Madrid".
'
sista que durante as últimas semanas tratou de gañar para a
sua opción ao maior número
En busca de· novas
posíbel de militantes. Os conincorporacións
servadores víronse deste modo
obrigados a realizar invitacións
Este 11 Congreso, no que destapara asistir ao congreso en vácaba a figura en primeirn fila
rias zonas nas que quedaron
de Mª Vitória Fernández Espasen preséncia. O Congreso reña, non desfixo de todos moflexou tamén os síntomas nodos as ambígüidades ideolóxi-.
tórios de desorganización e decas e estratéxicas de CG. "Chesinformación nas bases que cag_~mos ao noso Congreso Ordiracterizaron a curta existéncia
nário, dise na ponéncia estraté~
de Coalición Galega -García · xica, nunhas cond.i cións polítiAgudín na leitura do informe
cas de inseguridade recente e
inicial faria contínuas alusións
nun estado de confusión que
ao "xa estarán . inteirados ·poi a
abriga a é:f ar respostas concreprensa"-, reafirmándose ideotas fundamentadas en estraté.loxicamerite nos princípios xexias que, polo seu po,sibilismo,
rais aprobados en Vigo, coas
permitan ser asumidas pala to- ·
consapidas ambigüidades que
talidade dos militantes actuais
caracterizaron ao partido e proxectarse a 'novas incorpocontadas mencións, por exemracióris".
plo, ao termo nacionalismo
No referente ás expectat.ivas
que non impeden a referéncia
coméntanse as "constantes
á "política nacional" para se rechamádas que se tan á solu- ·
ferir .á política emanada do
ción dos nosos conflitos, láCongreso de Madrid_:_.
méntansenos do capital dilapidado, recrimínanse as atitudes
fr:accionárias; pero, curiosaGarcía Agudín
mente, en nengun caso se cone os poderes fácticos
templa a posibilidade de desa. Fernando García Agudífl, recén
parición do partido e, o- que é
elexido presidente de partido,
máis . positivo,
aléntasenos
non temeu calificar de "vellos
para que sigamos"·
amigos" aos homes de VitoriPara os noyos cargos, nos
no Núñez, un dos primeiros
que foi reforzado o papel do
conflitos de Coalición Galega, · president~ en detrimento da
para se referir ás "ta~des aciasecretaria xeral, foron eleitos
Fernando García Agudín, presig as" e ás "torpezas do executidente; Senén Bernárdez, vice. d
vo" - que "prescin d iu
nego.P·r esidente ·primeiro; Pablo Paciación con AP para pasa.r a negociar co PSOE", enfeudándodín, vicepresidente segundo e
Xos·é Manuel Novo Rodríguez
se "en pactos estábeis de go· berno que. foran expresamente , como secretário Xeral.
proibidos p·olo 1 Congre-so".
García Agudín . disculparíase
A re·speito das etapas pasa- · antes de comezar a léitura do
das, García Agudín non deixou
seu informe, pola desorganizade referirse, con algun '"deslii".,
ción do cóngreso e por ir aspo- ·
ao fracaso das eleiciór'ls xerais.
néncias redactadas en castella"Recoñezo, dixo, que nos equino "a causa das premuras de
tempo".
vocamos coas expectativas da
oper:ación Roca, eu e os deM.V.

ª

A Xunta negouse a
aterecer dados reais e
pormenorizados sobre o
' uso 90 galega polo
.profesorado, rexeitando
asi un ha ·proposta da
, Mesa pala Normalización
Lingüística levada ·á
·
Comisión de Educación e
Cultura do Parlamento
polos progresistas de CG,
o BNG e más o PSG-EG.

AP, PSOE e conservadores
de CG co voto negativo ou a
· abstención segundo os casos, botaron atrás o paquete
de propostas elaborado pola
Mesa Permanente pala Normalización Lingüística e froito dun amplo consenso entre
os sectores máis activos do
ensino e da cultura do noso
país que tivera o seu máximo
exponente nos Encontro~
pala Normalización Lingüística.
As forzas de ámbito esta_tal
negaron os seus votos- ás
medidas en defensa do uso
do galega na Administración,
no ensino, etc; aprobando
.unicamente alguns apartados referentes aos topónimos e a outras máterias de
inferior releve.
O deputado Antónib Olives, pertenecente ao ·sector
progresista de- CG acusaria
inclu so a AP e PSOE de porse
en contra, nalguns aspectos,
da pró'pria Leí de Normalización Lingüística ~ .crítica que
foi respostada con siléncio
. dos aludidos.

Seguirase
·discriminando
en base_a "normativa ·
Tampouco foi tida en canta a
esixéncia de que cesasen as
discriminacións oficiais por
razóns de normativa, tendo
- en contá que a mesma fara
aprobada sen consultar aos
sectores máis directamente
implicados no emprego do
galega. Igualmente foi rexeitada a proposta de que as literaturas portuguesa e brasileira tivesen preséncia nos
programas de ensino.
Por último, unha das propostas principais, a de que a
Xunta esixise a utilización do
·galega nun 25 por cento das
asignaturas, á marx.e da _Língua Galega, e-orno primeiro
paso gradual na galeguización da eduacación, tampouco foi aceitada.
Como queira que a Xunta
tamén · se negou a aterecer
dados sobre o cumprimentods normas vixentes ·até agor·a, é imposíbel. toda compro-

o
Nº 31

Escaso entusiasmo AP e PSOE acusados de ir en contra da QróQria
Lei de Normalización
e ambigüidade
A Xunta négase a informar
no_congreso.
.
dos conservadores ·sobre .a práctica ·Idiomática
do profesorado ·
de C.G.
.Con máis críticas aos progresistas ·que .ao grupo ourensán
de Vitorino Núñel- pero sen desveár as ambigüidades ·
ideoJóxicas e· de posíbei.s pactos, o .sector conservador de
Coalic.ión Galega celebro u os di as .25, e 26 .de Outubro en
Compostela o seu 11 Congreso, aoque asistiron 200 persoas,
nas que hai que incluir aos militantes e convidados das
zonas nas que os conservadores de CG ·quedaran sen
·
apenas preséncia. ·
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Princípio
e fin da
normalización
A Xunta non dá informac1on,
prefire non
dala .. A AP e PSOE
abóndalles con · dicer
que todo marcha ben.
Se.n embargo o certo é
que en moitos coléxios
non se cumpren nen os
horários da asignatura
de galega.
O poder executivo
non ten demasiado interés nen en cumprir,
nen eri facer cumprir a
lei, é suficiente con que
o galega funcione como
reclamo eleitoral.
O rechazo das esixéncias sensatas, gradua is
e coerentes da Mesa
pala Normalización é
un bon indicativo da
vontade que se respira:
a sua tradución práctica
significa que o conseguido até agora non só
foron os primeiros pasos ·na normalización
do galega, foron tamén
·os últimos.
'
M.V.

bación oficial sobre a teórica
cooficialidade.

A mesa denúncia
o labor
de entorpecimento
de AP e PSOE

A

En resposta ás conclusións
da Com isión de Educación e
Cultura do Parlamento, a
Mesa deu a coñecer un comunicado no que manifesta
a sua protesta "polo comportamento deliberado e contínuo de agresión e entorpecimento da normalización do
idioma no ensino, nos meios
de comunicación e na administración pública de parte de
forzas políticas como AP,
PSOE e conservadores de
CG" .
Un portavoz da Mesa, na
que están representados a
Asociación de Escritores en
Língua Galega, a Associa9om
Galega da Língua, a Federación de Agrupacións Cultu rais e a Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, denunci ou
tamén "a atitude maniquea
destas forzas que só empregan o idioma para acobillar
postas e poder para un cen tralismo calculado e que ten
nesta irresponsábel atitupe
parlamentária o seu máximo
exponente".
•
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·As

·O 1.5 e 1.6 congreso co.nstituinte das M.·N.G .
"Mulleres libres nunha pátría . debate de várias ponéncias/que
liberada" é o lema sob o que a xi.rarán . en torno ao "Patriarcaorg-anización feminista, Mulledo e a situación da muller na
res Nacionalistas Galegas celeGaliia"; "Programa reivindicabrará o se.u 'Congreso Consti- tivo", que se concretará en .t~
tuinte os dias 15 e 16 de Noma~ como o aborto, violacións,
vembro na Faculdade de . Xeométodos anticonceptivos, a
grafia e História de Compostemuller no ensino e nos meios
la.
de comunicación,. etc. asi como
a e&trutura organizativa do colectivo.
·
·
Nestas xornadas ter~ lt:Jgar o

dic1
do,
sid1
Ver
la . .
tou
per
apr
me:
os
cae

.A este. congreso están invitados o grupo . de mulleres de
Euskadi. " Aizan", mulleres catalanas, mulleres do MDM portugués na Galiza, grupos _de mulleres da Universidade, secretaria da muller da' INTG, xunto
con todas aquelas mulle res
que se sintan identificadas co
nacionalismo e o feminismo.
M.V.
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O control informativo Qudo rilenos gue o respal"do -de Fraga

·As· ·1O horas· de.Fernández Albor
A cris~ desatada na
Xunta de Galiza ao
trataren os consellei ros
que dimitise o Presidente
Albor ten episódios, uns
pintorescos e outros
clarifi cadores, que
ilustra n a natureza duns
enfrentamentos rios que
a inform_ación tivo un
papel primordial. Afinal
o poder partidário de
Manu el Fraga e os
intereses do PSOE e CG,
venceron a un Xosé Luís
Barreiro que optou por
repregarse. A reunión do
Consello durou dez
horas; a espera para a
form ación de gobernó,
cinco dias; a trégua non
se sabe.

contestarlle·: "pois e.u, se xa o
di toda a prensa, empezo a
pensar que ·será verdade". Albor monta en cólera. "Non é
posfbel, aquí hai unha campaña da prensa con xornalistas
pagados", exclama indignado.
A prensa é a sua gran teima
nbs consellos. O que fai é ler
os xornais e comentarlles as
notícias, as máis das veces en fadado polo .trato que recebe .
Se outras veces se lle pede que
non lle dé importár:icia ao que
puñan os perjódicos, nesta
ocasión a estratéxia pasa por
facerlle crer que o que poñen é
verdade. Suárez Vence espétalle un "ternos que ·pensar que
o que din é verdade". Albor levántase alporizado afirmando
que "aquí hai unha campaña
contra min" e sai do salón,
como era xa habitual nestas situacións tensas.

da, tamén se reunia en privado
· con Vence, Garrido e Portome- ñe. Analisaban a situación.
tioubo un momento pola tard~ no que se pudo chegar a un
acordo, a unha reconciliaéión á
- que Barreiro estaba rnáis ou
menos disposto. Pero afina! os conspi radores decidiron seguir, enganados en parte polas .
informacións que eles mesmos.
xeraban. Esperabc:in que "diante da falta de apoios" Albor
abandonase nas próximas horas. Calcularon mal.
Houbo respaldos externos a
Coalición Popular que foron
decisivos á hora·enviar a UQ ou
outro lado a cri se. Coalición
Galega e PSOE xogaron un pa- ·
pel : decisivo.- Albo r sab ia que
· sen · un apoio destes grupos, ,
ain(ia que lograse ·formar goberno seri·a máis provisorio
que o de ~apol eón á volta de
- Santa Elena..
A auséncia de Albor
As consultas a García Agun- .
dín permitíronlle caltbrar desde
propicio u
o primeiro momento _a tendénataque
de
Barreiro
o
A Berenguela ainda non dera
cia dos coagas de porse ao
Manuel
Fraga
lribarne
as 12, pois hai anos que non dá
lado del. Lembraron os reforA sua auséncia era tarnén esas horas; Albor, sentado na
mistás as verbas de Barreiro
perada polos conspiradores.
sora ·(?)1'dimitiran todos os
dos, que- afirman qu'e a dimiPresidéncia do Consello da
cando as negociacións en busBarreiro aproveita o momento
conselleiros ".
sión
está
condicionada
ao
.
que
Xunta, entretíñase lendo os
ca de apoio parlamentário: "vipara dicirlles que xa é hora de
digan
os
seus
partidos
.
.
Pero
xorn ais, mentres os conselleiredes co carné de AP na boca";
cambiar de Presidente, da neAlbor atrinchérase e mónstrase
Albor estaba só
ros discutian asuntos de puro
e logo o entendimento do vi9ecesidade dun novo rumo, se
inflexíbel afirmando que "non
trá mite. No salón notábase un
presidente · cos. progresistas.
non queren que nas próximas
A situáción nÓ. Consello estaba
dimito
porque
me
elexeu·
o
am biente tenso que xa era faPUxeron· condicións como a
eleicións o PSOE tome o poder,
te-nsa,
Albor
encontrábase
pavo
galega
e
porque
teño
o
mili ar. Xerardo interrompe de
consecución do conselleiro de que como están as cousas é
completamente
só,
o
seu
staff
apoio de Fraga".
súpeto a Xosé Luís Barreiro e
RTVG e ' consensuar algunhas
imposíbel facer nada e adequedaba reducido a un primo
Na sua saída. do Consello Alpergunta: que /les parece a
le is.
mais afirma que falou con Frae
un
cuñado,
mentres
non
chebor ·chamara a Madrid e talara
vostedes o que traen os perióga e que esta de acordo. Diante
garon
·os
enviados
de
Madrid.
Os
apoios vidos de fóra ·
con Manuel Fraga. Este mons- .
dicos"? Era o momento esperadisto os conselleiros vanse suOs demais tráballaban para Ba:..
troulle
o
seu
apoio
e
informoudo, a "hora H", para o vicepreTamén o PSOE Ue monstrou
mando para non quedar desrreiro pasando notícias interelle que -imediatamente mandasidente da Xunta, para Suárez
desde un primeiro momento o .
colgados. Acordan pedirlle a
sadas
da
falta
de
apoio
ao
Preba de Madrid a Romay BeccaVence e para Garrido Valenzueseu apoio .a Fernández Albor,
dimisión a Fernández Albor.
sidente.
ría e a Carreña para que lle
la. A hora en que tiña que esAsi o fan cando entra. Uns e
Pero este trataba de dividir- por máis que o desmentise puaxudasen.
toupar a c"rise, o momento esblicamente, ainda q-Ue as decla- . outros intentan convencelo de
. aos adversários. Así, ás duas
perad o, e non odia 11 como se
racións viñan significar un
Para que_ non h_oubese voltá
que é preciso que dimita polo
da tarde chamaba a conselleiro
apresuraron a informar os _hoap.o io explícito na orde de c.jue ·
atrás os homes de Ba-rreiro nos tras cónseÍlefro ao seu despaben de AP e de Galiza. Pero el
mes do "servício", e recolleron
"ternos · que opornos porque
servícios de Prensa da · Xunta
cérrase en banda. Mónstrase
cho,. dicíndÓlles un "non podeos diversos meios de comunisomos oposición".
encarregárase de pasarl'le a no- des facerme isto a min ". Pero
suprendentemente reácio, afircación.
O ·PSOE non ·quer tumbar a
tícia a Rádio Noroeste e Antena
mando que teria que ser o Parnon daba·n marcha atrás; ·polo
A estratéxia viña sendo preFraga serido sabedor, como re·3. A crise xa era i rreversíbel.
lamento quen o botase. Apela
que intentou oufro meio como
parada de lonxe. Primeiro a
coñeceu mesmamente o líder
Paralelamente os meios de co- foi as chamadas a amigos dos
unha e outra vez ao " Parlamenimaxe de soledade do Presialiancista, de que o cese ·d e Almunicac1on
autonómicos
to e ao povo galega que me
dimisionários- e até ás suas mudente en repetidos plenos, as
bor ia acarrear, máis ~ U1rde ou
anunciaban que"segurtdo unha
elexeu ". Diante da sua tozudez
lleres. Estábase case .derrubansuas meteduras de pata na sua
máis cedo, a süa caída, En Galiemisora" (a rádio institucional
os Conselleiros apresentánlle a
do pero · chegaron os, reforzas
esp orádica subida ao estrado
za o que intentan é unha "desdando unha notícia do próprio de Mad-rid.
sua dimisión irrevocábel, agás
pala mentário, a derrota do
feita controlada" de CP, para
Goberno recollida doutra emios tres dos partido~ coaligaBarreiro Rivas, pola sua ban"Pla n de Estradas" ... e, menpoder acadar o goberno dentro
tres estaba en Barcelona, reu. de tres anos, é sobretoao, _un
nión do grupo parlamentário.
debilitamento de AP; por .meio
Había "que tantear as adesións
da sua división, para as eleie facer unha laboura de captacións municipais. Xogou a políción. "Asf non podemos seguir,
tica marcada desde Madrid que
non imos sacar nengunha leí
pasaba polo apbio á opción
adiante; quedámonos sen fiFraga.
·
nanciación porque non hai
O .POP e o PL pola sua banda
apoio do Presidente, fai falta
- intentaron nesta crise tirar a
dureza negociando, senón o
nieirande tallada posfüel. PáraPSOE gáñanos nas municipais
mo Neyra, líder do Partido Lie nas próximas autonómicas;
beral en Galiza, despois da sua
hai que dar un golpe de timón,
'
.~ dimisión o que tentou foi conAlbor é o Presidente máis mal
-.3 seguir unha consellaria con
considerado de todas as auto-~ máis poder. Mentres tarito, Ennomías ... " case todos estaban
~ rique Marfany, cunha ambigüide aco rdo cos plantexamentos.
L~~----------~---------------__:;__
x dade catculada, tiña unha meta
Empeza ba a fase decisiva, na
fixa: asegurarse a. Deputación
que os meios de comunicación,
provincial coruñesa para as
a palanca desencadeante da
próximas ·eleicións. Aí estivo o .
crise, movida por Barreiro, pois
pacto do apoio den:iocristiano.
un ha palanca . só non fai nada
o gran problema de rraga,
se non se ten forza motora, seRomay e Albor era encontrar
Nunca o" Pre.s idente Albor mostrara tanta decipero con autoritarismo, e- algljn conselleiro
rian decisivos .
conselleiros minimamente presión como o dia en que se negou a dimitir;
como Fernando Pedrosa que perteñece á vella
'sentábeis.
nunca tanta obstinación como cando decidiu - garda franquista para imprimirlle· carácter de
· A postura da executiva espa·As filtración á prensa
formar novo goberno; nunca tanto entusias~'aliancista auténtico".
ñola de AP era ó fact:w .que ~a
En Compostela fo¡' convenienmo como cando pretendía convencer a uns e
De momento. a crise parece non servir para
ria cam iñar a uns e a outros
temente filtrada esta reunión e
a outros de que aceitaran unha consella~ia. Ao . outra cousa que non fose empiorar a situacara o lado sinalado. Os alian-·
os pareceres ali expostos. En
final deu composto un goberno con reta1s, tración, pois moito nos tememos que Albor siga
cistas · galegas de Ourense e
Pontevedra, informábase tatando que non foran xa usados recentemente. _ ~o seu papel de Reina Madre. Poida que agoPontevedra, con Barreiro á ca- mén doutra xuntanza de notáSó Villanueva Cendón, considerado como un
ra, co apoi0. coaga "pasen". algunhas leis que
beza, esperaron a saber o que
beis aliancistas na que se puña
. dos gobernantes máis ineptos que pasaron
parecian. abocadas a voltar ao Consello, pero
dician de .Madrid, (onde verdaen qúbida a capacidade de Al / poi a Xunta, e _un solprendente Otero D(az (qué
até cando poderán manter un ha situación indeiramente 'se resolveu a crise)
bor, talándose dun relevo. Anpinta un home coma ti nun goberno como
sostenibel?.
para pronunciarse. 'Afinal áté
tes xa algunsmeios expresa~an
este, .Gilberto?), ademáis dos nor:i adscritos a
O !rance polo que pasou a Xunta seguraBarreiro · Rivas se desdixo de
as críticas dos empresários no
AP no anterior gabinete, voltaron. a Raxoi, dos
mente ·é moito máis fondo que unha simple
todo ("non se intentou golpe
seu congreso ao Presidente da
moitos -nomes que se barallaban.
crise partidária ou da direita estatal. Quizá
de timón, nen nada... non paXunta, que, ademais de non
proveña da mesma raigame da autonomía
Deu salvado asi, seguramente, as primeiras
sou nada, só dimitfn ") mosexistir, foron desmentidas . .
críticas dunha oposici.ón que _:_exceptuando
que se atopa con demasiadas dificultades
. trando_o seu "apoio", o do parPero volvamos a Raxoi. Ali
aós nacionalistas- vai ser agora a.inda moito
(inerentes) ao tentar pasar do plano· representido en Pontevedra e o· do gruestaba un Presidente con cara
máis formal que antes. Pero a equipa confectativo ao executivo. Non se- arranxa con ortopo parlamentário ao presidénte
de neno enfurruñado, perguncionada non deixa de ser un "goberno de cridoxia fraguista.
•
e. o novo Góberno. Envair:iouse", cun vicepresidente, Mariano Rajoy, que
tándolles aos conselleiros que
na; até outra me.llorada.
· ·•
lles pareciari as notícias dos ·
intentará · lev~r as rendas o . mellor posibel,
A.E.
A.EYRÉ
xomais. Barreiro apr~surouse a
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Era a primeira vez

p

Euskadi·:

..que se aplicaba á prensa
a lei ·antiterrorista

N

A ·pa·z :Pasa pola negociación

Absoltos
o director·
e o xerente
de Egin

coa pe-rspectiva de que HB siga · son los terroristas los únicos ·
aumentado votos' e restando-se
culpables. Ya no son la terroriscredibilidáde ao marco autonó- - tas los asesir;ios solos. Con ellos
Ante os acontecimentos que es- ·
·mico.
tán ocorrendo en Euskadi é de
manchados de sangre hasta las
Esta ~ - a radiografia real, ao
destacar a incapacidade e a imraíces, están lós ciudadanos
noso entender, · da situación . que votan a la mugre, y los sapoténcia manifestada polo go. basca e non a que- o goberno e
. berno · PSOE para conseguir a
cerdotes que la bendicen, y los
os seus corifeos se empeñan en
pacificación poJa' via da repreobispos que la defienden y los
transmitir. En Euskaai hai unha
sión policial e .das chamadas
políticos que la justifican ... Conresposta violenta a unha violénmedidas de reinserción social
tra los terroristas se podía lucia exercida polo Estado co fin
ou do-arrepentimento. Baixo os .
char, pero no contra el veneno
de ~mpedfr que o -Povo Basca
. falsoi? argumentos de, que o Es- _
cerril de todo un puebl'o ... No
direito
a
ser
un
conquiste
o
seu
tado non pode ceder a chantaxe .
perdamos más el tiempo ni
pavo
soberano.
da negociación con ETA e de
más vidas inocentes por mantePor
iso
estos
días
estamos
que se romper(a do Estado de
nerla en nuestra esperanza de
vendo
na
prensa
reaccións
de
Direito, o Goberno PSOE !'lStá
españolas libres. Que levanten
todo tipo ante as probas ae forsendo ó responsábel da espiral
el ancla y zarpen definitivamentaleza e, riadurez que o
q~ ' violéncia que se está desate. Que se hundan solos con
M.B.L.N. esta dando, particulartando en ·Euskadi.
·
, ·
sus miserias. Que se separen
, mente despois do éxito que suO Goberno leva· a¡;>licado todo
pará siempre. Nos son sólo los
puxo a asisténcia multitudinária
. :tipo de medidas represivas, co
terroristas. Son muchos miles
á manifestación do 25 de Outu~ vano intento de destruir o Mo- ..
de asquerosa gentuza". Sobran
bro pala negociació~ na que ta· vi mento · Basca de Liberación
comentários para analisar este
acontecimentos acorridos en
mén . participamos unha repreNacional, o Plan polidal Zona
artigo, que non ten desperdício.
Euskadi están supondo unha
sentación do BNG e da INTG.
Especial do Norde, a utilización
Non hai piar cego que o que
série de derrotas e avisos para
Así ternos as reaccións de
de bandas - parapoliciais, Batanon quere ver. A negociación
o goberno PSOE sen que ao paCarlos Luís Rodríguez nas que
llón Vasco Español .antes e agopasa polo recoñecimento do direcer este se pare a reflexionar: · manifesta a sua belixeráncia co
ra GAL, contando coa colaborareito de autodeterminación.
vitória .esma'gadora do non á
alternativa da negociación, atación vergonzosa do Goberno
Esta é a única via, a única saída
OTAN no referendo, suba imca ao BNG e aos firmantes do
francés ao consentir esta acuao conflito que se vive en Eusportante de HB nas eleicións
mailifesto "Pala paz en Euskadi
tuación do GAL e ao. aceder á
kadi. Se o goberno PSOE se
pala Democrácia, negociación
concesión das extradición·s do . xerais, asisténcia multitudiná empeña en se9uir adiante no
ria, despois do caso Yoyes e o
xa" e facendo gala dunha miorefuxiados . políticos bascas. A
seu inútil camino da represión
atentado o mesmo dia contra o
pía digna de ser estudada por
promoc;ión das chamadas vias
policial, o drama do Pavo Basco
gobernador militar de Gipuzun bon oculista non atina a ver
de reinserción social ou vías do
vai chegar a cotas difícis de
koa, á manifestación pola negopor nengures o terrorismo de
arrepentimento e a traición. A
imaxinar.
ciación e ainda por riba a precoEstado, só percebe que o povo
presión policial e c!ima de teAgardamas con esperanza,
nizada debilidade de ETA non
basca é vítimá do terror de
rror imposto con detencións arque ante o apoio firme e decidise ve por n~ngures, quedando
ETA! Ainda por ·riba coa boca
bitrárias de madrugada,- prática
do do pavo á negociación e
chea de Democrácia e Paz non
· sistemática de torturas, a mani- . xa ridículas as frases mil veces
ante a capacidade de loita e rese lle acorre outra cousa que
repetida::; P<?~º goberno d~ que:
pulación descarada da informasisténcia de HB, o goberno rea or!:Janizac1on basca esta mo1
pedir menos legalidade, menos
ción para criar un sentim13nto
flexione e cámbie a sua postudebilitada e dando os derradeiEstado bobo e máis dureza e reantibasco xeralizado no resto
ra. Mentres, desde Galiza, máis
presión.
'do Estado que xustifique todo- .ros bandazos ...
unha vez, ainda que lle doa a
Ainda
para
o
goberno,
por
se
Mais;
sen
dúbida,
un
dos
artieste tipo de •medidas represi-.
Carlos Luís Rodriguez e compafose poucó, a esta.bilidade polígas mais significativos é un que
vas ...
iiia, o naso apoio e solidaridade
ti.ca
en
Euskadi
ve-se
ameazada
aparece
en
La
Voz
de
Ga.licia
firO chamado "problema· bascon Euskadi.
•
coa ruptura do PNV,- que pode
mado por Alfonso Ussía, _que
ca" non só non leva .éamiño de
F. GARCIA SUAREZ
imposibilitar
que
haxa
unha
leva
por
título
"Gentuza".
Estes
solución por esta v.ia senón que
é membro da Comisión de Internamaioria estábel de goberno e
son alguns párrafos " ... Ya no
cada vez · se agrava máis. _Os
- cional Emigración da UPG
FRANCISCO GARCTA S,UAREZ

O director do d.iário b~sco Egin,
José Félix Azurmendi, e o xerente · da empresa editora,. Sebastián Barinaga, foron absoltos . pola Audiéncia Nacional
dun delito de "apoloxia do te-·
rrorismó".
Esta era a primeira- vez que
se xulgaba a un meio de comunicación ao amparo da "Lei Antiterrorista do 9/84.

- O fiscal afirmaba nas suas
conclu'sións qu-e existia "un de- '
lito continuado -de terrorismo",
por publicar esquelas de pre. sunto.s militantes de ETA, asi
, como ·d e un artigo dos presos·
desta organización en Herrera
de L'a Mancha, e diversas notícias-. ·

A

senténciá céntrase, nos
fundamentos de direito, na lib~rdade de expresión e os seus
límites, en primeiro lu.gar. Ente.nde que as notícias foron "a
publicación da ·realidade duns
sucesos dirixida a informar sobre eles aos leitores do periódico, que receberian unhas informacións ve~aces que lles per-.
mitiran formar · as suas opi-nións".
Tampquco encontran como
puníbel a publicación de esquelas ou o artigo c;los presos
de Herrera.
•

e

A.E.

estado _crítico

Histórias
-de ·conversos
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XESUS VEGA

Nos .primeiros anos da década .do-s 79,
este comentarista tivo oGasión de coñecer a Julián Sancristóbal na Faéuldade de Económicas de Bilbao. El ·era
un de tantos estudantes ahtifranquistas que,' ainda · sen asumir o co'mprorriiso dunha militáncia activ.a nalgunha
das organizacións universitáriás daquela época, sofria os -violentos desalaxos policiais e ·apa.iaba as reivin~ica-cións democráticas ·que defenc;i1a o
rriovimento estudiantil bilbaino.
Ouen podia pensar entón que aquel .
rapaz disposto . ~ solicitar a "disolución
dos carpos -represivos" ia ocupar-a!1os
despois a Dirección Xeral da Segundade do Estado? Sen constituir unha ex~
cepción, Sancristóbal exemplifica o ciclo histórico percorrido por alguns car~
gos da a·ctua.I Administración: de praticar t.:fn· antifranquismo máis ou menos
-consecuente · ·a realizar ur:iha defensa

Julian San Crístobal

incondicional dos corpos policiais.
Non ·importa que, no pasado, tivesen
si_d o vítimas de fun.cionários que agora
ocupan postos de ·responsabilidade no
organigrama policial. Nese caso, o
agradecimento cara os seus ·antigos
. verdugos comporta non. sQ_ a. perda de
memória senón a instauración do princípio de que a versión dos seus subor'·dinados sempre debe prevalecer fren. te a calquera outra.
Pretender que as dúbidas manifestadas polás xuntas de Xuíces de Madrid
e ' Barcelona sobre o control . real do
aparello pol.icial polo governo son c_on-

secuéncia dun puro reflexo corporativo, constitue, a esta altura, unha explicación fan cómoda como incríbel.
Existe unha autonomia policial asumi·da conscientemente polos responsábeis do Mi.nistério do Interior e compartida colectivamente polo conxunto
da .equipa gubernamental. En realidade, non podia suceder outra causa . A
inexisténcia dunha depuración no carpos policiais plantexa a inevitabilidade
dun pacto entre os "novos políticos"
e os "profisionais de toda a vida". Só
asi é explicábel e perfeita convivéncia
entre un Sancristóbal e un Martínez
· Torres, acusado repetidas veces de
realizar torturas durante os últimos
anos do franquismo:
Os recentes nomeamentos habidos
no Miñistério do Interior non supoñen
a ruptura de tal pacto senón o pago
dl.¡nha parte do inévitábel custe que
leva aparellado ese ministério. Fica demostrado pola experiéncia dos dez últimos anos que, neste campo máis
que en nengun out.ro, a renovación
das persoas no!1 significa cámbio de
política. Barrionuevo frxo bons a Martín Villa e a Rosón. Luís Roldan pode
· facer bon a Saenz de ·santa maría; Rodriguez Colorado a Sancristóbal. .. Por
se acaso, o grupo parlamentário do
PSOE xa cumpliu o aviso enviado polo

único cargo que non foi cesado senón
· ascendido -Rafael Vera: a policia só
debe ser investigada pala própria policía e non procede, portanto, a criación
dunha comisión do Parlamento. Toda
unha proba de que a permanéncia de
Barrionuevo no seu despacho evita
calquer dúbida sobre a política ministerial dos próximos meses.
Julian Sancristóbal -como, a outro
nivel, Carlos Ruiz Rodríguez- figurará
no catálogo que ilustre sobre as irresistíbeis conversións operadas nalguns estudantes antifranquistas. Ali
constaran as sua prédicas intolerantes
contra os que non aceitaron o dogma
de que todo o progresismo social comeza e remata na obra de Felipe Gonz41ez.
O principal inimigo de Sancristóbal
ou de C.L. Rodríguez non é, certamente, a sua própria memória, clausurada
nun universo mental cuxas fronteiras
coincide cos limite físico do complexo
presidencial da Moncloa . O problema
é cando determinadas persoas procuran activar a memória colectiva. Nese
momento, perden o aparente equilíbrio que posuen e atacan con histéria
aos mortos que tiñan matado porque
necesitan demostrar que son pantas.:.
mas do pasado ~ non realidade do
presente.
•
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Trataba .o Cúmio de Reikiavik

Proceso a Os textos dunha conferéncia de prens~ de
Nicarágua ·. Gorbachov foron l?r~ibidos nos .Estados Unidos ·
FERNANDO CARBALLA

Un axente da CIA, ex c'ombatente de Vietnam, é derri bado sobre Nicarágua pilotando un avión fretado
pola CIA, transportando armas mercadas e pagadas
po la CIA, para un grupo de
mercenários
recrutados,
entrenados e pagados p,ola .
CIA, coa misión de- derruba r un goberno ao que a
CIA, o Pentágono e a administración inteira dos Estados Unidosa teñen x1.iradó
em peño en rebentar.
Os citados elementos
contra, asasinos, · torturado res cando Tachito Somoza mandaba .en Nicarágu a, coas armas que o
mentado indivíduo trasladaaba durante meses, mata ron e matan nenos, labregos nicaragüenses, incé ndian escolas, hospitais
e campos de labor. Poñen
bombas e sabotean indústrias, invaden Nicarágua
desde as Honduras e a
Co sta Rica .
Os Estados Unidos negan validez ao Tribunal l.ntern acional de Xustícia de
A Haia e impugnan a sua
xurisdición para Centromérica cando son condenados
a indemnizar ao goberno
nicaragüense por cometer
probados delitos de terrorismo de Estado. Cando
Eu gene Hasenfus, que asi
se chama o fornecedor de
rifles e cañóns, non é executado - publicamente polo
seu infame crime que cobraba en dó lares, senón
xul gado por un tri bunal civil con todas as garantías e
coa seguridade de sa lvar a
vid a porque en Nicarágu a
no n hai pena de morte, os
ianq uis e o seu aparato de
pro paganda proclaman a
quen os queira ouvir que
en Nicarágua hai inseguridade xurídica para os
axe ntes da CIA. Se o Tartufo erguese a cabeza vagaría pol as redaccións de
moitos periódicos como un
ma nso cordeiriño .
•

mación con ondas. medias, ·eles
nordeamericanos. Os --soviétiteñe·n alí receptores só deste
cos teñen a posibilidade de cotipo. O presidente ta'mpouco
ñecer através deles o modo de
pudo replicar nada. _
vida e o modo de pensar dos
Entón propúxenlle: irnos acnordeamericanos.
tuar asi, riós deixamos de InterNa · "Nordeamerica libre"
ferir a. "Vo?. de América", e vospraticamente non· se proxectan
filmes ·soviéticos. O presidente · tede-concédennos a posibilidafurtou a resposta e, como adoi- .. de de organizar no seu territó- -,
rio ou -nun lugar cercano a Ráta a actuar nestes' casos; éncódio-transmisión a Estados Un ibriuse .coa empresa privada
(... ) Estes días foron testigos de
Velai o feíto máis fresco.
dos, de t~l modo que chegue
que, ao parecer, fai o qüe lle dá
que gran obra se funde na poli- até a povoación do seu país. O
Dixéronme que a nosa orga a gana.
ticaria mesquiña, de como se
nización social APN (Axéncia ' - Faleill.e lamén da· publicación
presidente prometeu pensar no
tema.
.
·
sacrifican os intereses do seu
de Prensa Novosti) editou-· en
de lib·ros nordeamericanos no
próprio pavo, dos ?liados e da
inglés os textos da miña confe!'loso país e dos nosos. libros en
Parece que os Estados Uniseguridade internacional, no
dos ·convérte.nse nunha socieréncia de Prensa en Reikiavik e
EE.UU.: -a correlación é, aproxiseu conxunto, en aras dos fam-adamente, de. 20 a 1.
dade cada vez máis pechada:
da miña intervención pola .tele bricantes de armas.
ali illan hábil e eficazmente .á
visión, e enviou o folleto a nuPlantexei ante o presidente
xente da informacióñ obxecti- ·
Canto se ten falado de que a
merosos países, entre eles os
tamén o problema (eferente á
·
Estados Unidos.
va. lsto é un proceso perigoso.
sociedade nordeamericana é
Rádio-'iriformación.
Díxenlle
unha sociedade aberta, da liPois resulta que o folleto con
que' aqui encontramonos en siberdade de información, da
estes textos xa durante vários
O
po·v o
nordeamericano
tuación desigual. Vostedes cerpluralidade de opinións, de que · dias retense- na adÚana nordea-.
debe saber a verdade do . que
caron á Unión Soviética dunha
cada un pode ver e ouvir o que
mericana. Non o deixan chegar
rede de · rádio-transmisións e ocorre . na Unión Soviética, do
queira.
ab leitor nordeamericano. Veladesae território. doutros países . verdadeiro contido da política
En Reikiavik, sinalando as diqµi o "direito a escoitar calquer
exterior soviética, dos nosos
transmiten en moitos idiomas
ponto de vista".
·
feréncias entre os nosos sistepropósitos· verdadeiros, tamén.
da Unión Soviética durante as
mas, o presidente díxome:
Ou, por exemplo: referíndoa verdade do mundo en xeral.
24 horas t.o do o qüe qu_ernli .
"Nós recoñecemos a liberdade
nos aos asuntos humanitários,
Na etapa actual, eu diría, isto
Pero a própria Nordeameride Prensa, o direito a escoitar
eu díxenlle ao presidente:
adquire importáncia exclusiva.
lli
calquer ponto de vista". Citei
tome, por exemplo, o Cine. Na
ca, aproveitando o fei!o d~ que . (... )
non somos viciños cercanos,
as suas palabr,as. Pero, cal é a
pantalla soviética proxéctanse
MIJAIL GORBACHOV (APN} .
separouse da nosa -Rádio-inforrealidade?
un enome número de filmes

Mijail Gorbachov, secretárió xeral do PCUS, rel9tou nunha ·
intervención ante a televisión soviética .os pontos
fundamentais tratados en Reikiavik, asi como as, ·s egundo
el, interesadas e terxiversadas informacións dadas á lué en
ocidente nos días posteriores. A continuación oferecemos
un parágrafo da sua intervención, difundida por APN, na
que Gorbachov indica como un discurso seu de dias
anteriores foi interceptado na aduana nordeamericana.

Arxentina a ponla galega de alén mar (e 111)

alegos da terceira xeración 1
Estando nun restaurante, e ao
decatarse de que éramos galegas, a muller que nos servia
desenvolveu connosco unha
garimosa conversa nun fermoso galega; ao perguntarlle
canto tempo habia que saira
de Galiza, a sua resposta non
deixou de surprendernos : "Eu
nunca estiven aló, nascin en
Buenos Aires, de pais naturais
de Celanova, pero sempre talábamos galego na casa e
mais no fato cultural dos 'tillos
de Carballiño', cos que íamos
facer "picnic" nun camión os
fins de semana ao Mar de Prata."
·
Surptende esa segunda xerazón de xente nada na Arxentina que se agarra ao feito galego con .incríbel forza.
Ali funcionan tamén os gru. pos de folclore, onde danzan
netos de galegas cunha arte
en un xé_r.1io que para si quererian moitos grupos próprios
de aqui que semella que .nori
eren no que fan. ·

Longas conversas sobre as
vidas ventu'reiras e aventur_ei- ·
ras dos nos6s emigrantes;
músculo galego para abrir a
selva brasiléira e constru ir a
cidade de Manaes, nos tempos de ourc;> da xiringa, gale-gos. para facer o Canal de Panamá, galegas nas chacras, en
fin, galegos ".'º mallante de
cen culturas, abandonados
institucionalmente, na 'defensa _
individual da loita· pola vida . .
Detrás de cada un dos nosos
paisanos hai unha auténtica
odisea, canto non se poderia
escreber r·ecollendo a história
das suas ·experiéncias! Como
é que a nosa literatura non reflexa coa extensión que merepada ao outro lado do mar?
ce un feíto estrutural tan for:te
Liri e escoitei moitos traba na história do noso povo
llos literários que a nosa xente .
como· é a emigración? Non esgarda na gaveta coidadosa tarán os noso.s nar.i:adores virriente, onde deitan os seus
rados de costas á peripécia vipensamentos sobre a Terra;
tal do seu povo?
cadernos · de ppemas, e un·
E talando da História, cando
pensamento político: deixar- ·
se escreberá a verdadeira hi.stória de tod·a esta vida t~asla- . vos · de partidos, unha frente

o p9ís éxiste, que esta xente
necesita que exista de xe ito
imperioso, pois é a clave, que
lles fornece DS dados para estar e interpretar o mundo.
lnfórmanme que finou o
poeta Emílio Pita no máis escuro descoñecimento. Eri.. que
abandono está toda esta xente
que ºsó ten
seu ponto de
mira unha causa que é a Terra ! .
Tamén me din -que o ..actor'
"Tacholas", non está bein de
saúde, e n.on .dou atopado
tempo para concertar unha
cita.

no

Aih.da ~e talan do intere-

sant~ que seria entrevistar a

para liberar á Páfria, despois
xa virán os partidos!, dicían alguns dos antigos membros d9
S.ociedade Pondal.
.
·
Percébese ali, se cadar con
máis forza que aquí (ohde ás
veces un se pergunta se· isto
que chamamos Galiza non
será un soño duns cantos) que.

Maruxa Boga, que facia as
emisións
radiofónicas conCastelao ...
En fin, chega o intre. da volta, e pensamos que algo haberá. que facer para que esa
"ponla de alén .m ar" non sex.a
·
•
só unha metáfora.
,::.VARELA
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Ali
~

Posíbel ·sabotaxe crimin·a1 ·

C3

A m·o rte do presid~nte d9 Mo~ambique ·

Un
Entanto ·non sexan defin.itivas, a~ investigación sobre o
d~Sastre aéreo que provocou a marte do Presidente de ,
Moc;ambique e trinta e seis persoas do .seu staff, col·ócan-se
várias versións $Obre a causa, con significación diferente.
As fontes mais fiábeis apontan implic~cións do réxime
racista de Africa do Sul.
Na noite· do dezanove de Outubro o avión no · Qt.Je viaxaba a
expedición mo9ambicana, proveniente de Lusaéa, capital da
Zámbia, onde Samora Mache!
tiña participado con outros -presidentes africanos nunha reunión sobré a situación da Africa
Austral, despeñdu-se na localidade sul-africana de Kangwane, a dous qüilometros da frontei ra con Mo9ambique. Nó retorno o avión fixo a rota pola
costa-do Canal de Mo9ambique
desviando-se, por razóns ainda
d~scoñecidas, para entrar en
território sul-africano, moi perto da fronteira. A torre de controlo do aeroporto de Maputo
-capital de Mo9ambique...:._
tiña dado instrucións ·ao avión
para aterrar, tres minuto.s despois producia-se o sihistro, comunicado oficialmente· polas ..
autoridades de Pre:tória.
Da caixa , negra a inda nori se
ten eonfirmación oficial sobre
as causas do aci'denfe; a caixa
ten sido motivo de disputas ao
ser reclamada polo governo da
ex colónia portuguesa; as ·a utoridades sul-africanas
negaron.-se a entregala alegando
que debe ser aberta no t~rritó
rio onde se producira o acidente e a Unión Soviética ofece- .
reu-se mediadora recebendo a
mesma negativa. ·
Foron dadas diversas versións, o réxime do "apartheid"
desmarca-se de calquer implicación nunha sabotaxe presumindo ter · sido "o embriagamento da tripulación" a razón
do desastre. Outra versión
"pretendidamente neutral" . sinala como expJicación . a falta
de combustíbel no -a·parello.
Unha e outra foron rexeitadas
polo Governo de Movambique,
mantendo-se como certa a versión que implica ao réxime ra-

colonial, a~ autoridades do Gov~rno . Provis~rio de Portugal
criado a partir do 25 de Abril
n,omean como "único interlocutor válido" no procesó descolonizador á Frelimo. O 25 de
Xullo do 1975 efectua-se a
a~reada - da bandeira portuguesa en Maputo, antes Lourengo
~arques. Nese dia, Samora, dinxe ';Jn~a mensaxe ao seu
pavo incinta:ido-o a continuar
a luita pola "construción do socialismo na nosa pátria". -

cista de Af,rica do Sul. Segundo
esta terra-se . producido unha ·
interferéncia -logo do contacto co aeroporto de Maputo- .
cunha orde de emerxéncia para
desviar o' aparello da rota normal e facer a aterraxe nunha
pista inexistente, "sabotaxe cri- minal". ·
·
·unha semana antés do sinistro críou-se ua clima de espe:.
cualcións sobre a desaparición
de Sa-mora Machel. Afrlca do
. Sul -colaboracionista do grupo
"contra" Renamo- intensificou as ~calúnias e ameazas, intensifidÚ1do as accións armadas con.tra obxectivos civis · e
militares. As acusacións mais
frecuentes sinal·an á Africa do
su·1 como responsábel do '.'asasinato" e diferentes pai'ses e
organizacións
internacionais
- son contundentes na . acusa. ción,· .d estacand_o .o Congreso
Pan-africano incidindo nas pa- ·
labras "sabotaxe criminoso e
asasíno.".

1

Samora Machel,
Libertador.
Sa~ora ·Moi·ses Mache! nas~
cera no ano trinta a tres no Val
de Limpopo ao sul de Movam. biqúe, no seo dunha família
pobre_de cultivadores do algo'7 . Samora Moisés ·Mache/
dón. Neto dun Comandante da
guerra de libertación do colode Xullo do 1962, na Tanzánia.
nialismo portugués. Tira un
Machel fai parte dos grupos
curso d~ enfermaria, profisión
que no ano 64 comezan a luita
que deixa para participar acti- ·armada, prévio adestra mento
vamente na política, logo de
na Arxélia, ao incrementar-se a
coñecer a Eduardo Mondlane . r~presión das autoridades co-funcionário mo9ambicano na
loniais (só na aldeia de Mueda
ONU- que seria o primeiro
un.ha manifestación pacífica
Presidente da Freli.mo ao· confora saldada co resultado ·de
vencer aos diferentes grup.os
quiñentos mortos que r_
e clama·da necesidade de unir-se na
ban a independéncia).
luita de libertación. A Frelimo
-Frente de Libertación Ele MoNo 69 a Frelimo controla par9ambique-- constituia-se no 25
te db território, é asasinado·

¡.

Mondlane, entran en conflito
interno duas tendéncias: a que
pretende "africanizar o poder"
e -a que procura "unha pátria liberada, popular e democrática"; impón-se a última e no 11
Congreso -xa no interior- resulta eleito Samora Mache!
como Presidente da Frelimo,
na altura Comandante Supremo das Unidades de Combate.
A definitiva queda do réxime
fascista portugués foi decisivamente influída pala situación

Os anos restantes están marcadas polas durísimas condicións de gu'erra contra a chamada Renamo '(Resisténci a Nac_ional Mogambicana) mercenános e contrarrevolucionários
armado_s e pagados polo réxime da Africa do Sul racista, e 0
~overno dos. Estados Unidos.
Lisboa, segu1ndo declaFacións
do próprio Samora Mache! e
organizacións
democráticas
portuguesas, seria "a sede capital dos bandidos armados" .
Samora Machel procurou a
unidade interna frente ás agresións e a pacificación do território, asinando no 84 o acordo
de Mkmati coa Africa do Sul ,
un "pacto de non agresión e
boa viciñanza". Mache! insistia
en criar condicións para mercar
mais tractores e menos carros
de combate. O réxime racista
de Pretória non respeitou nunca o acordo.
Catalizador da unidade moi;:ambicana frente ás agresións
armadas, Samora Mache!, o líder do Movimento de libertación da Africa Austral foi un
exemplar Chefe de Estado. Morreu nun momento de intenso
conflito na sua área de influén:cia. A Renamo e o réxime da
Africa do Sul teñen intensifica~
do a guerra suxa desde o desastre.
Joaquin Chissano, que presidira o Governo de Transición
prévio á declaración efectiva da
lndependéncia, resultou eleito
para suceder a Samora Mache!
na Presidéncia da República.
ANTONIO MASCATO
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"CASTELAO E BóVEDÁ, IRMÁNS!"
.
De novo á venda·en todos os quiosques e librarias do país
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Eleicións sindicais

Grande .receptividade dos empresários cara
1
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Un -empresário saiu elexido "delegado" por UGT,
vários sindicalistas estiveron a ponto de seren
expulsados dunha empresa por "barbudos", mentres
·que os traballadores doutra preferiron quedar sen
eleición antes de vérense obrigados a elexer a lista
consensuada entre o patrón e o sindicato socialista.
Son algunhas das moitas anédotas que recollimos
cando vai transcorrido un mes desde o início dos
comícios sindicais.
Superado só o primeiro tércio
do período previsto para a celebración da eleición de delegados nas distintas empresas e
coñecidos unicamente res.ultados parciais, son moi abundantes sen embargo as anédotas,
síntoma certeiro do ambiente
que se respira nesta cuarta
convocatória de eleicións sindica is.
Segundo declaracións dun
portavoz de CCOO a este periódico, "a patronal está mostrándose moi receptiva cara a
UGT". Ainda que a situación
non chegue polo xeral ao extrem o do sucedido na vila de
Can gas, onde o proprietário
du nha gasolineira, con sete
em pregados, saiu eleito delegad o polo sindicato socialista.
A "eleición" seria logo impugnada palas demais centrais.
En "Muebles Valenzuela" de
Porri ño a UGT intentaria facer
alg o parecido propondo ao
dono para que se apresentase
por este sindicato; ao non poder aquel por ser autónomo,
inte ntou que o fixese o fillo ou
algu n familiar cercano. A empresa ten seis traballadores.
Empresas pequenas como
esta están senda unha boa fonte de delegados para a UGJ,
grácias ao notábel consenso
que este sindicato consegue
cos empresários. Característica
que en Lugo hai que estender
ao sindicato USO.
Un dirixente local da INTG
oure nsana fala concretamente
de acordos entre a Confederación Provincial de Empresários
e a UGT. En particular o presi dente dos empresários da
construción, Pablo Porta, e o
de tra nsportes. A consecuéncia
do acorde este sindicato conseguiría montar candidaturas en
gran parte dos lugares onde
non teñen afiliados.

"Pasen vostedes

por dirección."

Non menos frecuentes son as

1

•

coaccións e as presións, subliminais ás veces e ben patentes
outras. Na empresa de autobu-.
ses Transportes Cuiña de Pontevedra resultaría despedido
un traballador ao intentar apresentarse pola CXTG. En neumáticos Taifer, tamén de Pontevedra, com·o consecuéncia
das coaccións habidas, só vota~
rian os candidatos; a eleición
seria posteriormente impugnada .
En Finsa, de Padrón, por
duas veces formaría CCOO a
sua candidatura e nas duas
ocasións serian chamados á dirección os seus componentes;
afinal seria UGT o único sindicato presente no proceso.

a UGT
•

UGT serian rexeitados pola
asamblea de traballadores, con
maioria da INTG, .que esixirian
a preséncia deste sindicato nacionálista ou nengun outro. Afina! os traballadores sairíanse
coa sua.
Alguns· alcaldes tampouco se
privan de intervir nestas e!eicións. O presidente da corporación
carballiñesa,
Arximiro
Marnotes, membro do sedor
conservador de CG, utilizou todos os seus recursos· para impedir a presentación da candidatura da INTG entre os traballadores do axuntamento, conseguindo que só se apresentáse a UGT.
Quizá un dos pontos culminantes das coaccións habidas
até agora neste proceso eleitora I sexa o dos despidos de Qui-

As fortes presións sobre os
traballadores foron tamén o
motivo de que en Talleres Hércules, da Coruña, os candidatos da INTG, eleitos pola própria asamblea, se retirasen ao
dia seguinte para apresentarse
pola UGT. Na gasolineira de Elviña, da mesma cidade, sucedería algo parecido cun candidato de CCOO .
As veces as presións chegan
á ameaza violenta sobre os
próprios candidatos, como en
Cerám icas Campo, de Laracha,
onde tres can·didatos da INTG
resultarían despedidos, senda
un deles fortemente ameazado.
O caso está agora na Inspección de Traballo .
En Estaro, tamén da Coruña,
pertencente ao sector textil, o
patrón trataría de negar os da- .
dos a vários sindicalistas da
INTG, con profusión de insultos e ameazas; dados que segundo informa o mencionado
sindicato, conseguirian logo
grácias á intervención do
IMAC .
Aguda seria tamén a polémica na empresa coruñesa de
Prefasa, de derivados do cimento, situada no Polígono de
Sabón: os intentos do xefe por
montar unha candidatura .de

eleicións. E o caso, por por un
exemplo dos moitos que se
dan, de Ma_deiras Pérez, en Mañufe (Gondoma.r), onde ás eleicións foron celebradas antes
da data que marcaba o pre-aviso apresentado no- IMAC.
Tamén acostuma a suceder o
da empresa de construción
Coarce, do Carballiño, que seria denunciada en Maxistratura
por ter inchados os censos, segun do os cales en lugar dos
. 30 traballadofes reais haberia
máis de 50, elexendo asi cinco
delegados.
Un espect~culo
Mái's curioso aindá resultou
variopinto ·
o caso de vários empresas do-·
Non son estes os únicos tipos . Barc.o de Valdeorras, cuxo prode irregularidades cometidos.
pietários informaron de que as
Moi frecuente é tamén - o non
eleicións "xa mas leva unha
respeito dos prazos e pre-aviasesoría" .
M.V.
sos acordados para realizar as

roga: primeiro na empresa de
Lousas Ferlosa, onde . foron
despedidos os nove compoñentes da candidatura de UGT
e dias despois en Pegosa, · resultando despedidos cinco tra- _
bailadores da INTG. Casos
como este acostuman a suceder naquelas empresas con
proprietários que se .poden calificar
de
extremadamente
reaccionários e ainda non habituados á existénciá mesma de
sindicatos.

O nacionalismo
medra lixeiramente nas grandes -emRresas

A UGT absorbe
á maioria dos ¡·ndependentes ·
Dirixentes tanto da INTG
como de CCOO non se cortaron á hora · de denunciar os
acordos entre diversas asociacións empresariais e a
UGT. Neste cuarto proceso
eleitoral os empresários parecen terse dado canta de
que a UGT non representa
nengun perigo para os seus
intereses e incluso de que hipoteticamente poderian sair
beneficiados no momer:ito de
ter que so li citar algun crédito
ao poder central.

E esta

a razón fundamental
de que o número de delegados independentes (amarelos) tenda a disminuir notabelmente nestas eleicións.
Os er.ipresários que poden
amañar as candidaturas· prefiren facelo esta vez en favor
da UGT; neste caso éstán numerosas empresas, especialmente as de baixo número
de traballadores .
A un mes vista do comezo
das eleicións, a UGT, sindicato xa maioritário na Galiza,

1982 1986(3 Novem.)
UGT

2.890

1.373

ccoo

2.594

839

INTG

1.659

353
237

CXTG

uso

260

121
263

OUTROS
Total delegados

-

8.721

3.186

Nota: Elaborado con dados .a 3 de Novembro, agás os da província de Ourense que son a·_28 de Outubro.

pode ·incrementar nalguns
pontos a sua vantaxe; pre.Yisibelmente pode aumentar a
sua diferéncia, a respeito de
CCOO, de catrocentos e setecentos delegados. Mentres
tanto o sindicato de Marcelino Camacho é posíbel que se
manteña, os nacionalistas INTG e CXTG- aumentarán
o número de delegados a
respeito dos obtidos nas anteriores eleicións cando se

apresentaran
xuntos.
.A
INTG, en concreto, pode ver
medrar lixeiramente a sua
preséncia no ponto máis feble do sindicalismo nacionalista: as . grandes empresas.
Polo menos iso é o que pare- cen atestiguar os ·resultados
habidos até · hoxe, con aumentos en empresas como
Astano, Bazán ou a Fábrica
de Armas da Coruña.
M.V.

1O/SOCIEDADE

_

crónicas de salón

11

Rodríguez _. Mantiñán,
I

-

•.

os· deseguil íbrios na financiación
autonómica son unha tomadura de Relo'

·-

.

A flexibilización do mercado de
traballo e a rebaixa de custes ·
·da Seguridade Social parecen
ser, como no resto do Estado,
as ptincipais obsesións dos·
empresários galegos,· que nur:i
!)Úmero aproximado de 400
reuníronse en Compostela durante · os pasados 23 . e 24 de
Outubro convocados pola Confederación de Empresários de
Galiza.·
Coches Volvo, BMW, Volkswagen xunto con outras mar.:.
cas de renome - circundaban o
paraninfo da . Universidad.e, lugar do Congreso, onde ao·cabo
de duas xornadas tivo lugar a
· apresentación das ponénci.as:
"E$tímulos e ..apoios ao investimento empresarial na Galiza", ·
"Dotacións de infraestrutura na
Galiza" e "A . empresa galega .
na CEE: necesidade, solucións
e estratéxias~'.

Algunhas conclusións
A respeito da CEE os representantes áa patronal manifestanqüe "hai que ser conscientes
d_e 'que Gal iza, e non descobri-

mas nada novo, é unha rexión
deprimida dentro do contexto
da CEE, quen asi o ten recoñecido expresamente". "Esta circunstáncia, indican, lonxe de
apesa ramos, debe ser acicate
para a esperanza , e afán de superación. O naso estarzo debe
ser grande e no naso actuar
non debe caber o desalento".
En referénciá ao poder auto- .
nómico os empresários crit.icaron, como xa o fixeran diversos
partidos d.a oposición- no parlamento galego, o excesivo volume dos presupostos dedicado
pala Xunta aos gastos corren'tes en detrimento dos investimentos.
Fíxose tamén mención crítica
da etapa de paral(zación da Administración autonómica, culpando diso ñon ao partido que
goberna á Xunta, senón en referéncia indirecta - a "inconsciéncia" de Coalición Galega;
este último ponto foi asi recalcado polo presidente da patronal pontevedresa, o aliancista
António Ramilo.
M.V.

-Calé a sua opinión a respeito dos problemas que
está habendo coa financiación autonómica?
-Sen estabelecer termos
comparativos,
paréceme
unha clara inxustícia o desecjuilíbrio e a despropor- ción que existe entre as
cantidades
asignadas
á
nosa terra e a outras de España . Como galego cons idero isto unha t omadura de
pelo. Creo que o goberno
ce·ntral ten que recapacitar
nesta red istribución, espero
que o tratamento ao naso
povo sexa o que lle corresponde e en base a isto que
se recons ideren e se repar-

A garda civil visitou nos días anteriores a algun dos
seus militantes
O pasado 19 de Outubro foron
concentrados no cemitério de
A Estrada os restos de Virxínia
Pereira, compañeira de Castelao, e do seu fillo comun Alfon so, rodeados da pompa local e
institucional e sen os inciden tes, no acto fúnebre propriamente que rodearon de protes- .
ta o traslado dos restos do político nacionalista desdé o exílio
bonaerense ao Panteón de Galeón Ilustres compostelán.
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As últimas condenas e procesamento"s por delitos de violación están a provocar unha curiosa reacción en numerosas
persoas. ·
.
Poucas veees se citoú con tanto convencimento o princípio
xurídico- de que unha persoa é inocente mentres un tribunal
non demostre o contrário. En poucas ocasións se -fixo tanto
fincapé nos riscos de acusar a alguén que pode. resuJtar afinal
inocente, co daño e desprestíxio que supori-a. Riscos certamente reais, pero inevitabelmente presentes sempre que a
xu~tícia se pon en marcha.
E posíbel escoitar, incluso a persoas partidárias da pena de
marte, comentários s·obre o supostamente excesivo de determinadas condenas.
Lástima que a rectitude xudicial só encentre tantos. e tan.
bons defensores nos casos de delit_o s de violación.
M.V.

Pésie a todo, os militantes do
BNG e do MCG desenrolaron
na semana anterior un ha cam- .
paña criticando o qúe consideraban un "desvío da atención
sobre aspectos irrelevantes de
Castelaou, baixo un epígrafe
· tomado dun coñecido texto do
patriota galega "Qué seria de
min sen os caciques".
Nese período imediatamente
anterior ao traslado dos restos,
desde Madrid e Vigo respectivamente, ·a Garda Civil e a policía municipal fixo visitas intimidatórias a coñecidos militantes
daquelas formacións políticas
incluso nos seus próprios pastos de traballo.
11

Esto se corta
por _lo sano"
A traída dos restos. foi auspicia-

ati
"El
Foi rE

-

O grup
negoci¡
da fine,
do), a
agrária
se ded
esta bu
no en
Deixari
traball~

tan · novamente as cantidades que correspond en ás
autonomias nesas compensacións i nterterritori ais.
-Como ve a situación de
Galiza dentro da CEE?
-Galiza necesita unha
preparación
importante
para desenvolverse na Comunidade Económica Europea, ten moito que facer.
-A própria estrutura da
Confederación de Empresários de Galiza pode ter algunha influéncia no futuro
cara a posíbel realización
dos convénios a nivel galego?
-Non, non. A estrutura
da CEG dá plena liberdade
ás provinciais para a negociación -dos convénios. Entón, mentres non pensen de
maneira distinta as provin- ciais, irán co tratamento
que corresponde agora: os
convénios a nivel nacional,
nacional e os provinciais
provinciaL Ese é en todo
caso un tema que teria que
tratar a asamblea da Confederación de Empresários da
Galiza.
M.V.

A traida dos restos. de
Virxínia Pereira contestada
polos nacionalistas

-A r-ectitud·e xudicial
do machismo

Xuício contra
os viciños-de
As Enchousas
Na Audiéncia de A Coruña
celebrouse o xuício contra
tres ·viciños de As Enchousas, acusados de desobediéncia á autoridade, e
unha falta de lesións a raíz
dos sucesos que tiveron lugar o 9 de Novembro de
l984, · cando pretenderon
desaloxar aos labregos das
suas casas.
O fiscal solicitou tres me. ses de arresto para Cándida U lfe, outros tres meses
para Manuel Ulfe e un ano
de prisión para ·Maria Pena,
ademais de · 15 dias de
arr.esto.
Na antesala do xüício,
membros do sindicato Comisións Labregas calificaron os feit<ls en cuestión
"non de desobediéncia á
autoridade, senón de abuso de autoridade".
A.E.

lnt
ve1

Xosé Pablo Rodríguez Mantiñán dá a imaxe de empresário
moderno, firme e flexíbel ao ·mesmo tempo, unha apariéncia
moi por riba do nivel médio da Confederación de
!=mpresários de Galiza que preside e notabelmente diferente
a outros compañeiros seus como António Ramilo, por
exemplo, presidente da patronal pontevedresa e de marcado
talante autoritário. Mantiñán estaba satisfeito da asisténcia e
da participació.n no Congreso, asi como do desenrolo das ·
distintas ponéncias.

MANUEL FERNANDEZ BLANCO

Como respostar a.pergunta
tan sinxela. Pergunt_as, . es ~
tas, sempre tan difíceis. O
primeiro a dicer seria unha
verdade: talamos para o
noso · interlocutor. Pero verdade e saber son cousas
diferentes. Lémbrome aqui
daquel home tan minti"reiro
que, cando· morreu, -a sua
dona choraba dicin"do: era
un corpiñQ cheo de verdades (claro, nunca· dixeras
unha: gardábaas 'todas). O
saber · é, entón, aquilo que
non dicirños ou se nos es- ·
capa nas nósas equivocadóns.
·
Eu titulei esta seccióñ
crónicas de salón. Título
que pode ter resonár:icias
diversas. Crónica é un rela to. Crónica é, tamén, o feminino de crónico: aquilo
- que remite ao imodificábel,
ao que sempre se repite, a
miña teima, ou, se preferides, ao meu estilo. Porque
todos ternos un estilo á
hora de talar. Onde está o
saber sobre o título desta
sección?
·
Dicíalle o outro dia a· un
amigo experto en palabras, '
groseira maneira. de chamarlle a un poeta, que definir as causas é mentilas.
Concordábamos no valor
da incertidume-. Asústanme
aqueles que talan do que
·está claro, ou do que é óbvio. Porque na certeza subxace a dúbida dirixida ao
interlocutor que é un mesmo. l?orque talamos, ante
todo, para nós · mesmos.
Somos o obxecto do noso
proprio discurso. E as nasas verdades · encobren a
dúbida sobre o noso saber.
. Pero, se somos o obxec.to do noso próprio discurso, para que ta lar? Quizá
para nada saber do que
nós somos. Logo veñen as
surpresas.

A IJOSA TEllBA

-· Notábel asisténci·a
ao 11 Congreso de Empresários

Para· quen
talamos
·"Pénso logo son"
René Descartes
"Onde penso non son, e
son o que non penso"
Jacques Lacan

.
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da politicamente pola maioría
municipal de AP e o PSOE que leva a co.misión de c~l~~ra
municipal- e partira da 1nic1ativa da "Asociación de Amas
de Casa" e a "Asociación de tillos e amigos da Estrada" . Esa
disparidade organizativa provocou enfrentamentos entre
afnbos sectores que desembocou na celebración de actos paralelos.
Nunha mesa redonda, coa
preséncia de Alonso Montero,
Díaz Pardo e Avelino Pousa Antelo, houbo no colóquio unha
dura intervención dun integrante do público: "nori coñeéin persoalmente nen a C~ste
lao nen a Virxínia, pero conezo
a obra de Castelao e síntome
indignado por · esta porc~ria,
gostaríame saber candó va1 ser
a próxima farsa", e outras de
igual teor que provocaron que
o alcalde suspendese o .acto, .
ouvíndoselle a frase: "en estos
casos hay que cortar por lo
sano".
·
Nos meios de comunicaci,ón
escurecéronse até o siléncio todas estas protestas e inddentes, e ainda un diário falou de
"protestas de grupc:>s d.e ma~;
cada ideologia .de 1zqu1erdas
contra a traída da muller do
"p_oeta rianxeiro".
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Intentan ·
·vender
a·tinca de

"El Abelar"
Foi reQrivatiZada
recente mente

1
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O grupo Páramo-Cotecsa está a
negociar a venda dos terrenos ·
da finca "El Abelar" (Mabegondo), amputando asi ?, base
agrária dunha explo1ac1on que
se dedica á cria do vacuno e!1
estabu lación libre e a do porcino en estabulación pechada.
Deixan asi no ar os postos de
traballo do colectivo laboral da
empresa.
Este colectivo de traballadores, constituído na cooperativ~
"Tag ropec", reclama opta~ a
compra de Propecsa para impedir o desmantelamento da
explotación que se derivaria da
'venda de terras, facerse cargo
da empresa e garantir viabelmente a consolidación dos
seus postos de traballo .
Os traballadores afirman dispar de dados económicos que
demostran a rendabilidade da
exp lotación de bovino da empresa, facendo mención a que
as pretensións de Tagropec encaixan inclusive en vários dos
crité rios da recén aprobada Lei
de Presupostos de 1986 da
C.A.G. para prioridade na concesi ón de avais pola Xunta.
Para conseguir o antes dito o
BN G apresentou no parlamento galega unha proposición
no n de leí onde pede que as terras de "El Abelar" sexan vendidas aos traballadores polo
mesmo précio que no seu dia
as vendeu o Goberno, despois
da e?<propriación a Runiasa,
entre outras medidas.
A história de "El Abelar" é
longa. Nasce cando o grupo financeiro do Banco do Noroeste
cria no ano 1968 " Propecsa ".
log o o B.N. é absorbido por
Rum asa, pasando tamén a explotación a depender do grupo
absorbente en 1975. No ano
1983, as medidas do Goberno
españ ol que espróprian á sua
vez a Rumasa, traen consigo
que Propecsa sexa transferida
á tute la do Patrimonio do Estado español. Subseguintemente
no proceso de reprivatizac1ón
das diversas empresas, Propecsa é vendida a Páramo-Cotecsa, ainda que os traballadores constituisen a cooperativa
Tagropec, para optará compra.
O Go berno declinou a· sua oferta mália as múltiples xestións
feitas en tal sentido.
•
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somos coñecidos
na Galiza inteira,
pala nosa
especialización
en libros
gálegos
e portugueses
República
de El Salvador, 9
Tel. 56 58 12 .
SANTIAGO

Praza do Libro
Tel. 26 63 '77
A CORUÑA

O tecer _·
e ~destecer
d.e Penélope
, .
ou o negocio
de destruir
e rexerar
o litoral

Consens9 implícito n_
as IV Xornadas Agrárias Galega~

A falta de .f ormación .e
capacitación, un dos problemas
máis graves dó agro galego · ·

(Farsa

en catro actos)

M. CHOUZA I R. CID (S.G.H.N.)
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As Xornadas Agrárias Galegas, que este ano
celebraron a sua cuarta edición, con máis éxito
que as precedentes, se cabe, non teñen
re.s olucións. Ainda asi hai te.mas nos que se
aprécia un consenso implícito entre os asistentes_.

terras, calificando de dispara-·
te defender nunha sociedade
como_a galega -que a agricu~
tura ten que ser a que suministra forza de traballo ao _desenrolo industrial e criticando a falta de búsqueda e análise doutras alternativas ecoNesta edición pareceu conA cria de cabalas que pronómicas que a represe,.-itada
cluirse que un dos grandes
puxo Xoán F. Fernández tampola CEE, concluindo que,
problemas que aqueixan ao
pouco ten moito mellores
adernais, se negociou mal a
agro galega é o da ~alta de
perspectivas, por máis que o
entrada na Mercado Comun.
capacitación e formación dos
Mercado Comun tamén esteFrancisco Sineiro · relativilabregos, por máis que taxa a importar grande cantidazo u o significado das altas cimén quedase constatado que
de desta carne, que ten préfras de povoación agrária,
os problemas non teñen socio máis alto o que o vacuno.
pronunciándose pala posta
lución neste marco, tocándoen prática de-medidas _
d e fonos aos galegas, dentr?. do
.
Parecida
situación
na
mento ao uso da terra.
.
sistema, sermos os sacrificaA mellara de infraestrutura
agricultura
dos.
con corrección de desiquilíAsi na área da gandeira exNa agricultura a situación e
brios e a ·modernización de
tensiva, Eloi Villada e Eduarsemellante á da gandaria. O
explotacións, asi como a dedo Estévez apresentaron un
problema da falta de capacimanda de· crédttos e o foestudo das explotacións que
tación e formación -púxose de
mento do asociacionismo fose consideran máis adiantamanifesto sobretodo na vitiron alguns dos pontos trazadas, calificándoas como moi
cultura (apartado no que
dos polo alto funcionário do
deficientes. A média de idade
houbo un animado coloquio
Ministerto
de
Agricul_tura
dos trabaMadores cifrárona
e no que as discrepáncias fopara mellorar o agro galega.
en 44 anos, nunhas explotaron moito máis manifestas).
Asi e todo, na sua intervencións con carga gandeira exAsí, no referente ao cultivo
ción estaba presente un certo
cesivamente baixa (o 75 por
da pataca constatouse a falta
pesimismo en canto ás saí-.
cento teñen menos de 15 va-·
de semente axeitada, apredas reais e efectivas que teri
cas), e cunhas mellares realisentándose tamén un estudo
o naso agro nestes momenzadas que na meirande parte
onde se relatou como o custe
tos. .
·
.
dos casos só foron para facer
de produción dun quilo de
No apartado da "Muller na
estábulos e comprar gando,
patacas en Bergantiños, foi
sociedade agraria", qye foi o
pero sen facer decruas axeiduas pesetas máis caro que
qu,e cerrou as xornadas, quetadas; predominando ainda
o précio de venda. Por se
dou de mánifesto que a muno monte e non chegando a
fose pouco ai están tamen os
ller ten moito menos peso
terra arábel ás 8-10 hectaexcedentes da Cf:L
nas decisións que se adoptan
reas.
no agr.o do. que o papel que
X0sé
·
Manuel
Beiras,
ecoAo gando ovino non lle vicumpre como ·forza de trabanomista e deputado do BNG,
rón mellor saída, pondo de
llo, superior ao do home;
e Francisco Sine·iro, Director
manifesto como o sistema de
descartouse radicalmente o
Territorial
do
Mihistério
de
veceira está en crise, dismitópico ·de que a sociedade
Agricultura,
· participaron
nuindo o número de cabezas,
galega é matriarcal ao tempo
nunhá mesa redonda onde
ainda que os ponentes, Eloi
que se .PJ.Jña de manifestó
quedou
posta
en
·tela
de
xuíVillada e X.M. Peres Prieto
que o desenrol9 agrário galecio a pretendida moderniza-.
propuñesen como solucións
ción que está a sofrer o agro . ga ia íntimamente interrelafacer rebaños dunhas 2.000
cionado á emancipación da
ovellas e ampliar as zonas de . galega, coincidindo os dous
müller.
ponentes
en
qué
esta
non
se
pastoreo.
Así se cerraban unhas
pode medir polo aumento d_e
Po!a suá banda Flores Cal- · maquinária, pois que non
cúártas xornacia; as que asisvete propuxo un. sistem~
tiron máis de 500 persoas,
responde ~s necesidades nen
máis racional de cna de ovinas que, segundo .os estu-:
está adecuada ás· explotano nas z,onas baixas e Koldo _ cións e afirmando que as esdos, que foron cerrando o ·
Osoro combinar o pastoreo
completa·ndo a panorámica
truturas de produción do
en zonas baixas e da alta
das ·anteriores, quedou un
agro galega ~eguen sen camambiente de que o·agro galemontaña.
biar.
·
ga vajse ver envolto en granPero tampouco a este sec-'
-Beiras Torrado defendeu a
des convulsións e adaptator lle viron unha saída moi
existéncia na actualidade de
cións traumáticas. As saídas
boa, pois ainda que a CEE é
catro subgrupos: explotación
deficitária, ten acordos con
pre-capitalista, pre-capitalista . propostas polos técnicos non
. van poder paliar o impacto
Austrália e Nova Zelanda,
con introdución mercantil,
do Mercado Comun.
polo que .sería difícil entrar
agricultura· de tempo parcial;
A.E.
no mercaao comun.
e agricultura e ganderia sen

· 1ª · Destecer: ao fondo · vese
unha fermosa praia, de súpeto
un·s homes meden e delimitan
unha zona dentro dela, e comezan a costruir un chalé . Simultaneamente, no areal, unhas
máqufnas · do · ministério do
ramo achanzan unhas dunas' ali
existentes e cometan a trazaF
un ha pista, que ·nun futuro ·pró. ximo, cando haxa máis presu_posto, será a~faltada, ou tamén
pódese facer un "Paseo marítimo", xa veremos, chegado o
caso e dependend6) da inspiración do dia.
·

2º acto: destecer: ·diante do
espectador aparece un cativo e
fermoso porto mariñeiro, a luz
no cenário comeza a devalar e
remata, despois dun lusco e
fusco, es·m orecendo dun xeito
total. Amencer. O dia chega e
diante dos nosos ollos vemos
un fermoso espigón, que parece non rematar nunca. Telón ...
3º acto: Destecer: no cenário
Únha vila mariñeira, si, desas
que ainda quedan, tipo Muros .
ou Póvoa de Caramiñal. Uns
mariñeiros descarregan o peixe e ao fondo a silueta dun camión carregado de pedra, ou ·
tro, outro e outro. Moitos cen- .
tos e milleiros- de camións entran en cena con imensos ana·cos de granito e rochas seme:
llantes (Nota do autor: se a acción t.en lugar en Cariño, o granito· pódese substituir por rochas ultrametamórficas tipo
eclóxita; perguntar ao enxeñei. ro a ao tramollista sobre o
tema) .. Todas as máquinas anteriores farán o vertido qu~ leván nos seus metálicos lombos
no mar e deste. xeito gáñase te:..
rreno. Pancarta que se ergue
em bambolinas que dí "Viva o
progreso progresado!" Telón.

4º e derradeiro acto: Tecer:
Uns grandes carteis e un amplo desprngue de todo tipo de
maquinária pesada anúncian
áo espectador que · o. MOPU
quer rexerar o litoral. Como se
de luzadas causadas por lóstregos diante dos ollas do afeizoado . público, nun fris . tras, vese
a praia de Sari Cosme (Lu), Covas (Lu), Burela (LU), Cirro (C),
Veigúe _(C), Santa Crist.ina (C),
Orzán (C), Praia América (Po) e
·Si nas (Po). De ·súpeto estas
praias antes destragadas, comestas polas estrauas e malecóns, ou a sua area levada lo- .
nxe polo efeito das correntes
dalgun espigón mal orientado,
son rexeradas, drenadas ou
simplesmente mellorados nun
abrir e pechar de ollas. O público enfervorizado racha en
aplausos : e comezan a darse
entre eles bicos e apertas. Alguns poden tamén facet brincadelas, iso sí conservando
sempre a compostura e condido-nado ás dimensións do local. .Todos se encontran ledos
de ter un ministérfo que velé!
poi a ·conservación e no seu
caso rex13ración donoso litoral.
Amén. Telón .
Dicia Castelao "Para sentir o
(pasa á páxina 23)

. A ROSA TIBIA
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centenário do · nacemento de Florentino ·L. Cuevilla·s

Xoaquin LOurenzo · Xoéas~'
11

.

\

.

"FoL un .home

~nico,

·µ_n eompéndio, e un .compéndio no·n se pode
reducir a unhas _palabras"-

"Vinde a Galicia no nies de San Martiño, se queredes ver
cqmo s~ murchan so follatos das. cepas. Vinde a Ga.l icia no
mes de San Martiño se queredes ver fumegar os IL:Jmes dos
, magostos ... E. nas ribei.ras da _nosa terra ondé o outono pinta
_os seus cadros ... " E asi foi tamén -parafraseando as suas mesmas
palabr,as:evocadoras_. -como nun oütono polo San Martiño,
nas ribeiras do Miño, cando un -14 de Novembro de 1886,
na capital ourensana, nascia Florentino· López AlonsoCuevillas. Era o fermoso cadro, froito ·Único ·da un·i ón de
Florentino e Vicenta.
Arqueólogo, pre-historiador, mestre de Investigadores,
literato, membro daquela senlleira Xeración Nós,
comemoramos e,ste ano o centenário do seu nasdmento. A
suá obra pre-histórica -reéoñ~cida no noso _país e no

...-- .._.,,..

~

Don Xoaquin, como xurde -xunguiron os concellos de A
aquel primeiro encontro, como Ponte co de Ourense coinciprincípia a su~ relación con dian os nomes de ruas e entón
Don Floro?
á de Ourense púxoselle de
Cardenal Ouir.oga. Ben, s~ndo
Pois, mire vostede, é algo
el neno, pasou a viver á Rua
moi fermoso. O meu pai modo Progre.so, frente o Pazo
rreu cando tiña eu 16 anos. A
Episcqpal. Despois viveu en
miña nai tivo · que marchar
várias ruas de Ourense, entre
para Bós Aires por mor duns
elas a de Hernán Cortes, volnegócios, en defensa dunhas
veu residir ha rua de Alba e ulpropriedades que estaban en
timamente trasladouse á Praza
litíxio. Gañado o pleito, volve
ao remate de tres anos. Xurxo, · do Ferro onde paso u os ú !timos anos. da sua v-ida. Risco,
o meu irmán, émáis eu pasapor outra parte, pasou tamén
mos aquel tempo da sua aua viver á Rua de Santo Dominséncia coa nosa avoa e tres
go e, porén, o centro de todos
tios. Xurxo vai viver para Vigo
nós, das nosas xühtanzas, era
cun tio mentres ·eu quedo
a Praza do Ferro e asi se.mpre
aqui. Un tio meu e máis o Cuefoi moi normal que neste es- villas ,coincidían no Clube Capacio nos atopásemos todos;
sino do Paseo. O meu tio falou
con el do ~eu sobriñó Xaquin
1886-1986, Castelao, Cuevi(16 anos daquela)· que fixera
llas,.... Comemoramos dous
debuxos e un traballo en Lo- ·centenários im·portantes...
beira. Don Florentino -que
Si, hai un paral_elismo curio- _
tiña un grande- instinto de
so
entre Cuevillas e Castelao. mestre-- qui?Co coñecerme.
Comentoumo e ali furí coas . Cuevillas era farmacéutico
notas f"ecollidas de Lobeira. En
canto as viu, deume dous folletos que inda conse.rvo, un
de Cabré, "La rueda en la Península Ibérica", e outro do
Abate ,.Breuill que falaba duns
gravados rupestres, e díxome:
"Con estes folletos. e as notas
que ten, fágame un traballo
sobre o carro galego, e así foi.
Acolleume . con simpatia, e
desde aquelas fun compañeiro, 9iscípulo e amigo de todos
eles· -Riscó, Otero, Cuevillas- pero, sen dúvid~, foi con
el con quen tiven moita e máis
estreita relación, unha intimidade total e absoluta como se
poda levar co membro da fa-' ·
mília máis achegado.
Aquela inrrepetíbél xeración ·
Nós, n9 seu nivel 04.1"ensano,
Risco, Otero, Cuevillas, vostede mesmo, o seu itmán -Xurxo,
eran viciños, como .' se di, de
porta con porta, non? 1
Pois mire. Don Ramón Otero
nasceu, viveu e morreu aqui
frente da miña casa -rua da
Paz- no segundo piso. As nosas nais talaban de cotio dunha a oufra fiestra. Don Vicente Risco, no primeiro desa mesma casa. Don Florentino, non
sabemos exactamente eri que
casa nasceu peró si na rua de
r

.

ámbito internacional- non ten parangón na História de
Galiza. O seu amplo curriculum, a sua extensísima
bibliografia están reflexadas en abondosos estudos e
trabal los. Para· informar-nos, ben estaria consultar sobre a
vida e obra no Tomo 19 da G. Enciclopedia Gallega, entre
outras fontes. Pero, aqui e agora, irnos lembrar a Cuevillas
coñecendo o seu lado humano, _a sua gratificante
persoa 1idade.
E para achegarnos á sua vida, como fermosa evocación,
como sinxela e garimosa homenaxe, que mellar que
recórdar o seu ,labor conversando co seu mais compañeiro
.e discípulo, viciño, amigo fiel e irmán de esperanzas,
Xoaquin Lourenzo Fernández, a quen agradecemos
grandemente a sua amabilidade para connosco, nesta
xenerosa colaboración.

pero non exerceu nunca como
tal. Fixo oposicións á _Facenda
e asi viveu todo ese tempo,
pero a·sua grande vocación foi
a- Pre-história. Asi tamén Castelao. Era médico de carreira
mais dedicouse ao debuxo_, á
defensa dos intereses da Galiza. Por outra parte, teñen algo
en comun: o seu amor, a sua
entrega á Galiza.
Farmacéutico de carreira,
Facenda de profisión, como
compaxinaba o seu traballo
coa sua grande vocación da
Pre-história?
Deu o título de Farmácia
para unha Drogaria da Praza
do Ferro, pero el non exerceu
nunca. Dedicaba todo o seu
tempo libre á sua vocación.
Cuevirlas era moi sistemático.
Non perdia o tempo nunca.
Voulle contar unha anédota.
Eu ja ali, á sua casa, a calquer hora. Chegaba fre·cuentemente á hora do xantar, e po-

dia ser que nese momento
chegase o correo. En plena comida, miraba-o e se habia algunha carta urxente, apartaba
o prato e, ali mesmo, contestaba á carta.
Tiña tamén unha capacidade
de traballo impresionante.
Como aquilo que contan de Cicerón que ditaba a sete escribas ao mesmo tempo, Cuevillas cobria expedientes e talaba de proxectos arqueolóxicos
perfeitamente. Non p~rdia un
segundo. De todos os estudosos sempre se gardan algunhas cuartelas de borrador, do
seu traballo, n9n. El facia o borrador e o escrito definitivo a
un mesmo tempo.
Bouza Brei, o seu irmán Xurxo (que mon:ereria prematuramente aos 24· anos), vostede, formaron con Cuevillas un
Grupo de Traballo. A Bibliografia da Pre-história Galega",
"Catálogo dos Castros Galegos", e abondosas investigacións son, inda hoxe, xoias
históricas de recoñecido prestíxio, que lembranzas ten daquelas saídas, do seu método
de traballo 7
lsto é algo moi importante.
Don Floro tiña unha afección
de tipo reumático de sempre,
polo que gardaba cama con
frecuencia. Moitas das cousas
publicadas por Cuevillas fixoas desgraciadamente sen poder ve-las. Por exemplo, no
ano 1928, fixemos un traballo
sobre as mámoas do Vals de
Salas. El non mirou aquel dolme nunca. Mandou-me a min
cunhas notas orientativas. Trataba-me de vostede -sempre
me tratou asi- e mandabame, coa supervisión pero desde Ourense, a San Cibrán de
.Lás, Troña, etc. Principiaba-as·
el ·e despois seguíamos nós.
Daba-nos a cada un o noso
traballo. Inda aquel derradeiro
estudo sobre o Castro de Cameixa que realizábamos os últimos días da sua vida, está
inacabado e, por certo, así
comó estaba, vai ser publicado pola Xunta proximamente.
"Cousas
de
Ourense",
"Como nasceu a cidade- de
Ourense", .... Don Floro, sen
dúvida, como toda a xeración
Nós, tiña unha dimensión uni- .
versalista pero, naturalmente,
(el tamén participou na revista .
"La Centuria") Ourerise era un
centro, todo un coS"!OS, que
representaba a vella Auria no
seu pensamento? .
Con Ourense pasab-a-lle a
/1

Cuevillas, a Otero, a Risco, o
que me pasa a min e a todos.
Moitas virtudes dos ourensáns
son hoxe en dia descoñecidas.
E algo moi íntimo, é a nasa
casa con todos os seus defectos pero a nosa casa. E como
o caracol, é a sua cuncha e se
lla sacamos xa non é a mesma, non é o mesmo caracol.
Un dia, estando na cama
Don Floro, dixo-me: "Mire,
Xocas, queria facer un traballo
sobre a Ponte Vella e fixe-se
como está o sol, o monte" . Tomei as notas e con todo aquilo
fixo un fermoso artigo. Eu ia
esperalo ás veces cando saía
da oficina e paseábamos polos
arredores da capital charlando
cousas sobre a paisaxe. Tiña
un falar tan atractivo, falaba
tan ben que era un sedante,
unha tranquilidade estar con
el.
E Galiza7 Que era Gal iza
para López-Cuevillas 7
A prÍmeira vez que entrei na
sala de traballo de Risco vin
nunha parede un cadriño con
senténcia de Castelao : "Polo
que máis quero, xuro ser dos
bós e xenerosos" . Este lema
que tiña ali Risco era o lema
del, de Otero, Castelao, Cuevi llas, e pasou ser tamén pa~a
min. Naquel intre asüm1n
aquel princípio e non o abandonei nunca, non o abandonámos nunca.
Para os tres tomos da "Historia de Galicia", editada en
Rós Aires, colaborámos moita
xente, Ferro, Couselo, Parga
Pondal, Otero, Lois lg~e~ias,
Risco,... Cuevillas part1c1pou
na ·Pre-história, labor que realmente foi o único de história
que se publicou. O único pero
foi que o fixo demasiado cedo,
e cando se publicou, anos
máis tarde, os novos achádegos non están reflexado~. .
Cuevillas estaba sat1sfe1to
de ser galego pero non era ese
orgullo localista,. era unha qaliza aberta a todo o mundo rnteiro. Toda a xeración Nós
queria facer un camiño con
Europa, como nas pelegrinaxes da ldade Média, unha inter-relación entre Galiza e Europa. Aquí foi o primei!o lugar
do estado que se coneceu a
Maiakovski, Spengler, Tagore, ... os seus estudos e tratados; era u.nha Galiz.a que miraba Europa, a grande preocupación, a exaltación de Galizc;i
como valor universal.
, E q_ue pensaría hoxe Cuevillas? E absurdo imaxinar o ·seu
pensamento actual. O seu

.SOCllD.ADBll3 non tiña ese. protagonismo de
autor, o ~nterés , de publicar
cousas, eJa un mestre de investigadores, Taboada Chivite,
F_raguas, Laureano_ Prieto, eu
mésmo....
Don. Xoaquin, para remates.
Vostede mesmo, naquel último dia do mes de Xullo do
1958, coio.caba a bandeira ga- ·
lega no cadaleito do noso. finadp. Que lembranzas ten das
vésporas do fatal desenlace e
daquel mesmo dia de acompañamentQ7
,-E-me mói difícil falar disó.
E tan íntimo·, tan persoal.-Estábamos tacendo o trabarlo de
Cameixa, cheguei .á s1,.ia casa
aquel dia, comentei-llo e, xa
que nqn tiña ganas, deixámo- ·
lo para mañá, un rnañá · que
. . non chegaria para el. Polos últimos días, nós. talábamos na
habitación para evitar que el
talase. Un dia, eu ausente, Xesus Ferro Couselo e máis ó
seu irmán Manuel, coengó ·e n
Compostéla, ergueron-se para
marchar e despediron-se del.
A contestación foi: "Adiós,
Xoquiñas". Eu- non estaba ali,
contaron-mo e isto quedoume ·gravado, impresionado.
Ben, eu en Lobeira, e vendo o
mal que estaba, tiña unha ba~
deira feita pola miña nai, bandeira · á que lle faltaba un cacho, trozo que nunca se remataria. lnteirado. da· extrema
gravidade, viñen-me._para Ourense, estiveñ toda a noite con
el , e de madrugada morreu. Fixen todo, <;te~de a organización do enterro até os últimos
detalles. A esquela non a permitiron publicar en galego, .coloquei_a bandeira ·no cadaleito,
e, logo, xa tivo:1ugar o enterro.,
No cemitério Bouza Brei recitou unha poesia, ~ a isa tiveron que se reducir os actos. _
Sempre · é difícil resumirJ
pero, que conclusión podíamos deducir da sua vida e da
sua obra? ·
E imposíbel facé-lo, é tan
ampla . a sua persoalidade. Foi ·
un _home único, un compén. dio, e un compéndio · no"n se
pode reducir a unhas palabras.
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E asi, sinxelamente, este
. ramo de flores de tinta impresa, reviver a sua história, a
obriga lembra·nza dun home
xeneroso para coa sua terra,
entregando-se a .ela en todas
as suas dimensións.
Uns
entrañáveis
versos
(fragmento da poesia) do seu .
amigo e compañeiro de traba- .
llo, Fermín Bouza Brei, precisamente o dia do· enterro no
Cemitério ourensán·, van · despedir por hoxe a -Don Floro.
Eternam~nte.
~
.
·•

pensa mento
teria
va ri ado
rente á sua obra, vai-se editar
ba mal dalguén, empezaba recom o variaron as circunstán un volume patrocinado pala
mexer no bastón, alporizabacias. Hoxe pensaría dunha maCaixa Ourense, unna misceláse todo e axitaba-o con forza;·
neira disti nta dentro daquel
nea de artigos, colaboracións
Risco, abstraía-se, pensaba
postul ado básico que ti ña Risnas suas causas e desentene traballos seus. Está na imco, "ser dos bós e xenerosos" ,
dia-se · do asunto, e Otero, en
prensa. Ademais vais sair un
ser de Galiza e traballar por
Tomo que será subvencionado
troques, interrompia cun fino
Gal iza. Cámbi an as circunstánpala Deputación Ourensana, .retri nco, talando da paisaxe
cias, logo, cámbi a o método
con traballos concretos dedicoa sua retórica, con aquela
de t raballo e perspectiva
cados, da mesma forma que
voz
engaiolante. Cu~villas
Permita-me unha pergtinta
aque l tomo XX do Boletín de
sempre _me recordaba a Cristo
complexa. Hai moi poucos
Monumentos
Ourensanos,
coa "santa ira" botando aos
dias falecia en Lalin M. Daniel
Vols. 1959-60 ..
comerci-antes do templo. TaVarela Buxán, un home entreXOAN C. C_HILLON IGLESIAS
mén, outra cousa, Cuevillas
Farmacéutico , arqueólogo,
gado por inteiro ao noso tealiterato... e, sobretodo, unha
tro e á nosa cultura. O siléncio
boa persoa. Que cualidades-~~
case unánime por parte da ada Cuevillas
humanas podíamos salientar ,·
ministración, entidades e inteda sua personalidade?
lectuais foi algo triste, a cará
Era un home bon. E difícil
amarga da ingratitude dun
Eu traio a voz das mámoas e dos castros,
definir a un home bon . A mepovo que esquece aos seus tillor
maneira
seria
a
base
de
.
das
cidades antigas;
·
llos. Por outra banda, á meexemplos, anécdotas. Un dia
mória de Cuevillas dedicou-se
o
saloucar
dos
sagros
promohtoiros
víñamos os dous de paseo, e
o dia das letras galegas no
e das fontes perdidas;
:
·
·
un home deslabazado acheano 1968, posteriormente, acbágoas
de
Calvos
de
RanfJín
e
Velle,
gou-se
a
el
e
pediu-lle
esmola.
tos, homenaxes, pero todo é
Levou-no a casa e deu-lle un
pouco. Como podemos, como
do Barbanza e da Límia,
. pode corresponder Galiza a pantalón novo que acababan
e
balbordós do mar das naos de coiro
- ..
todo o seu importante e abon- de traer do xastre. Outra vez...
palas
praias oestrímnicas
Don
.Florentino
era
secretário
·
doso traballo?
da Xunta de .Repres·i ón do ·
Simplesmente, seguindo o
· ~ ··············.
'!'
Contrabando. ·Como secretário
seu exemplo . Hai dous tipos
non
tiña
voz
nen
voto
..
Inda
de exem1;~Jo, o da obra e o da
Que os· anxos que che agardan
persoa. O da persoa somente asi, p·ola sua capacidade pena citánia divina
dian-lle
con
frecuéncia
a
sua
.
os que o tratamos podemos
cas máis puras diademas che coroe.n
opinión. Un dia colleron a uns
conservá-lo; para os demáis,
na sua obra, incluso nos pa- · xitanos indocumentados cuns
cos máis enxebres torques che reciban
peis, nos traballos máis insig.: burros na fronteira de -Portue a man do. Eterno mesmo
gal. Estaban sen defensa .a'lnificantes.
loura espada che dn·ga,
A l'embranza corno home gunha. Don Floro conseguiu
está nas homen:axes celebra- que os absolvensen. D.ixo que
·¡ouh príncipe entre "os bos e xenerosos",
das, os livros dedicados, o como xitanos éran nómadas,
Florentino Cuevillas,
n_ome do Grupo Escolar de non tiñan fronteiras e asi per- .. ·
régulo dos combates
doaron-os_
.
·
Mende, o monumento ·que se.
máis rexós e máis nobres por Galiza!
vai erguer .aqur, en Ourense,
Hai · un ·paralelismo en~re ~

no fondo -da Alameda, o nome
Risc.o, Otero e Cuevillas. Os
da futura -Residéncia de E-stu- tres non permitían que se tala-=
(31-Vll-1958)
~
dantes (antíguo Colexio Mese mal de ningi.:Jén pero cada
nor), _e tamén r¡os actos que se
un reaccionaba de maneira di- ,....~
FERMIN BOUZA BREI
van celebrar. rJ.estes dias: Refe- ferente. Don Floro, se se fala- r"rif~
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quen di

-As mañ·as
do
Caloteiro
M. LUEIRO REY

· O caloteiro ou timador para mellar entendernosé aquela persoa que vai
pola vida cami·ñando co
achego do engano. Todalas mañáns afía as súas
ma.ñas sae a -rúa con caneo de home moi entendido" para que a xente giga·:
"¡Que intelixente é fulano!".
Hai caloteiros que dan o
timo "da estampita", o
timo ~~ do violín" ; o t imo
das "moedas de ouro", ou
o timo "do lixo na chaqueta"· que ·está moi de moda.
Timar .é o mesmo que
roubar, ainda que din que
xurid icamente teñen . un
tratamento distinto, pois
teñen en conta que o calo.teiro rbuba facend0 cóxegas, por faciaña de boa
persoa, e cando ten erwe~
redada a vítima sácalle os .
carto~ sen violencia. E hai
que recoñecer que a arte
do caloteiro ten moito mérito.
Dfgo esto porque hai un-.
hos meses estiven a piques
de cair nas mans dun caloteiro. Ach~gouse a min
(.pero eu non era eu) sorrtu
con faciana de santiño e díxome ao calado: "Teño unhas terras ·que lle vendo.
ben baratas. Eu .(que non
era eu) que . xamáis me
preocupei de mer:car terras, mireino de maneira
·escazurrado, n:iesmo para
mandalo a aquel lugar que
todos sabemos. El apercibeuse, e díxome: "¡Jé!. ..
Son boas. Poden dar viño,
poden dar mi llo, poden dar
patacas, e o día de mañán
ainda poden dar outras
cousas".
_
Por seguirlle o xogo eu
(que n_on era eu) pergunteille: "¿Canto queres por
elas?". Respostoume cos
olios abertos: "Seis millóns de pesetas"· Dixenlle
eu (que non ·era eu): "E .
non serán moitos cartos?".
Comezou a rebaixa e chegou cáseque haita ás
300.000 pesetas. E_ como
elJ (que non era eu) non lle
fixen caso, deuse conta
que rion tiñ~ nada que facer, mais ainda percuraba
para que lle mercase as te-:
rras. Entón eu (que non era
eu) xa cabreado díxenlle·
que me deixara tranquilo e
te'rra é para quen a
. que
traballa". E fuxeu, · co seu ·
caneo de farfalla.
Logo puiden saber que ·
era o caloteiro má·is perigroso da comarca, bisneto .
do alcalde p~dá .neo, personaxe dunha noveliña que
estou a facer ("A illa dos
corvo~ -mouros") e que me
fuxira das páxinas mentras
estaba escribi"ndo esa mañán.
_
Mirade vos, hasta hai
que ter -coidado cos personaxes que un lle. quer dar
.vida, pois hasta cheguei a
matinar (eu que non era
eu) que ia a ser vítima do
caloteiro ' máis perlgoso da
comarca. ·
•
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tribuna·

~ Por falsedade ·de documento Rúblico

O BNG presenta
denúncia contra· o
alcalde de Pontedeume ·
.o BNG,

por medio do seu
concellal Andrés López
.
Piñeiro,· ven de apresen.t ar
deriúncia penal por se
houbese delito de
prevaricación e falsedade
en documento público.
contra o alcalde de
Pontedoume, Celestino
Sardiña.

A ESTRATl;XIA DO N'ACIONALISMO
·,

11 ¡Montesquieu~
Mo,ntesq-uieu! ·
XOSE MANUEL BEIRAS

Se o nacionalismo non est'á en
crise por desaxuste -dialético,
cando merios- ao contexto,
¿de ónde · proveñen logo· as
suas innegábeis eiv_as ·actuais?.
. Eu non son marnqueu, e o
branca-negro só me gasta no
cine dun Eisenstein ou un Welles ou na pintura dun Saura.
Tampouco gosto dos reducjoSegundo manifesta Andrés Ló- _
nismos, nin de esculpatorias
pez Piñeiro "xa non quere!"llos
atribuCións de respon_sabilidaentrar no xeito e custe de comde a merc;1s causacións esóxe" pra do Instituto, se_nqn que o
na's, e as determinacións-supe-que queremos d':Jnha vez · por
restrutürais parécenme unha
sempre é que en Pontedeume
inaceitábel inversión do métochegue ·a democráci~. Ai~da
do de análise sociopolítica que
teño por máis valedeiro, o maque sexa formal. Este senor
rxián. Pro, nunha forzosa escompórtase como un alcalde
colma selectiva de fenómenos·
fascista, prepotente,., .nen tan
espricativos, nunha eiquí nec_:esequer lles dá xog<? aos. seus
sariamente imposta abreviaconcellais, todo o fa1 el. .. inclución esquemática, e nun interso nos plenos do Conce_llo vota
nacional aforro de reiteracións
el polo~ seus cbncella~s. - Que
do máis comunmente sinalado
trate aos seus concellais como
e asumido, coido oportuno
queira, pero os concellais, represtar atención á índole e peculiar modus operandi das supresentamos pers.oas e.... d$beperestructuras que hox~ ten
senos un respeto".
que aturar un movemento soPolos documentos consultaciopolítico nacionalista coma o
Ll!ll!-:...--....:..!..:~;;;;.::..---------dos por A NOSA TERRA e que
gal ego.
obran no ·noso poder, o Concecación está facendo de nov.o o
·¡Ouh, Montesquiu, . Montesforzado en constante rearme
llo de Pontedeume cando se
muro cun -coste _de 30.000.000
quiu! ¡Se tí souberas deica
ideolóxÍco, concentración do
merca o Instituto · de Bacherelaónde ía chegar a utilización do
de .peseta.s.
poder político, tota_lit~r]zaci~!1
to subrógase un ' pleito q!Je
teu vello invento!. O que fara
Segundo comenta o conceinstitucional, potenc1ac1on milimantiña o vendedor co colinideado
pra
artellar
política
e
tar e intervencionismo bélico.
llal do BNG, levarán a nível
dante· por mor dunhas · terras
funcionalmente
a
superestrupé\rlamentárfo o tema "xa que
türa institucional de formaque se desprendian dun talude. · pode haber neglixé~cia por
Nouhas verbas: as superescións tje base capitalista xoPor senténcia ditada o 11.02.83,
tructuras ideolóxica e instituparte dos políticos da Consellaven,
dominante
social
burgueo Concello ten que facer un
cional hipertrofiáronse e tornária por ·financiar unha obra de
sa en ascenso, eclosión das
ronse ciclópeas, férreas e agremuro de contención entre am·competéncia municipal e de taformas xurídicas contractuais
sivas, pasaron a desempeñar
bas fincas. O ·· coste suma
par as responsabilidades en
-sintomáticamente denomiun papel moito máis activo e
11.000.0QO de pesetas; dun proque poderian ter incorrido o ~1nadas "ne~ocios xurídicos" dominante na xeneración da
xecto· que xa no ar:io 77 tiñ~ e~frente ao 'dominio" e "dereicalde de Pontedeume e os tecalienación, nas funcións asimi. cam~gado o anterior propnetatos sobor das cousas" señonicos asinantes do proxecto.
ladoras a prol do sistema estariais, e ideoloxía liberal .de
rio. E curioso que este dona ao
brecido, na represión da revol"laissez-faire" que confiaba a
Axuntamento
no
ano
83
ta social, na erradicación da di'perpetuación· da esplotación
6.100.000 pe.setas. Polo plan de O historial.
sidencia, na sistemática e, cande erase á opacidade intrínseca
do Señ.or Sardiña
obras da Deputación do ano 84
do compre, insidiosa persecuentón
novas
relacións
de
das
-non esquezamos que o . señ~:ir
ción de calquer variedad de
produción de traballo asalariaCelestino Sardiña, · destacado
movemento social libertario. E
Sardiña é yicepresidente da
do, -en suma, a formulación
membro
de
AP
de
Galiza
adecoido decir ben cando digo e
Deputaciónaportárase
montesquián
do
Estado_
burmais de alcalde ·de Pontedeuenfatizo libertario, poisque
2.548.000 pesetas e· o Axuntagu~s coa sua tripartición. funmesmamen-te calquer nacionamento debe pedir _un emprésti- . me, é vicepresidente da Despucional
dos
poderes
-lex1slar,
lismo non é necesariamente
tación da Coruña. Con motivo
mo a. unha entidade bancária
gobernar e arbitrar ou xulgarrevolucionariO, mais é libertada crtse da saúde que padeceu
p~ra poder aportar 2.352.000
¿en qué enxendro ten ~erivado
rio sempre -agás que resulte
Enrique Marfany Ganes, titular .
aó cabo da su as sucesivas mepesetas . . ·
Todo
suma
ser un simple montaxe tartufo,
da
mesma,
o
señor
Sardiña
foi
tamorfoses
ao
lqngo
.de
dous
11.000.000: custe da obra.
un coma quen que é sen ser
encarregado
de
levar
a
represéculos
de
historia
da
"civilizaA obra é adxudicada a .
tal: un deses fagos fatuos que
sentación
e
funcións
da
Depución
oucidental"?.
Sinxelo:
o sistema . por certo produce
"Construcciones
Rodríguez",
nun /eviathan inimaxinábel, na
prolíficamente como un trebe.,,.
construtora que fix,o o Mercado . tación.
sua
xigantesca
envergadura
e
Como Alcalde de Ponfedeullo ideolóxico máis de actua· e case todas as obras do Axunme, leva· 16 anos á frente da Alagresi_v.jdad~, polo pr<?pio HC?bción superestruturat pra con. tarnento, dándose o caso de
bes que pama esa criatura rnfundir. Por iso mesmo, anque
caldía. Aupado á mesma pola
que o fontanero municipal ~ o
teleitual.
non fose por máis razóns, o
chámada
daquela
Asociación
empresário de "ConstruccioCen anos de constante e pronacionalismo propiamente tal
de·
Cabezas
·de
Familía
dé
Ponnes Rodríguez".
.
gresiva to~_a, de conciencia d_a
está sempre no alvo do aparetedeume,
sumase
ao
carro
de
Rematada a obra súmanse
sua · cond1c1on de erase por
llo represor dos Estados "ouciReforma Democrática de Fraga
segmentos cada vez meiran-·
375.000 pesetas por acarreo de
dentais" contemporáns, do -que
xa
habia
·
anos
viña
verades
das
camadas
sociais
esplo·
terra, xa rematada a obra.
reiteremos o eráfico sarcas·neañdo en Perbes perta de
tadas nas formacións capitalismo- "mundo libre".
A recepción definitiva da
Pontedeume.
Lego
viria
Alia~
tas setenta de intermitentes
obra faise odia 20.01.86, xa paza Popular.
pr.~ acumulativas esperiencias
De aí que o que, até a segunsado o ano de garantia desde
de transición revolucionaria
da guerra mundial, foran moBaixo ü seu bastón de manfinalizada a obra.
delos e esperiencias "de ocairreversíbel cara a construción
do municipal, ·coméntanos un
Na acta de recepción defi.f'}itido socialismo no planeta, desión" nalguns dos Estados cava dá obra, firmada polo Alcal- · vi·ciño, "estiveron os dous conpitalistas e.só niles, é dicer, as
cenios de concien~iación e
cellais
do
PSOE;
e
un
do
partide, aparellador municipal e
formas nazi e fascista do Estasubseguintes loitas de libera~
contrutor, pódese ler: "inspec-- . do de EG cando ainda vivía o
do -burgués, dende aquela deu,
dón nacional de pobos espovello
Xeneral".
·
liados constantemente estendipor unha banda, en impregnar
ción detallada . de las obras
Coa democrácia gañou as
das polo mapamundi adiante
crecentemente o Estado e a soconstruidás que· se ajustan senprimeiras eleicións. Tamén as
ciedade do n.ovó centro ·de graderon ao tras.te coa opacidade
siblemente a las previstas en el.
segundas, pero baixando én
vedade . do mundo "oucidendas relacións de esplótación de
proyecto".
, erase no capitalismo, co her,..
tal ", é dicer, os USA, e por ouNoutro apartado "las obras . votos:. A corporación actual
1
metismo da traca desigu.al antra banda, concomitantemente,
está formada por sete concese encuentran bien construida
, ~ tre periferia e c~ntro <:!o sis~edeu en- ir:izar polo mundo
llais
de
AP,
tres
do
PSOE,
dous
por-lo que se dan por recebjdas
ma, coa ideolox1a do liberalisadiante sémpre que conveu
do
PSG-t:G
e
un
do
BNG.
definitivamente" Este documo, a política do ."laissez-faire"
· aos intereses políticos desa
Segundo comentários recomento consultado por ANT, e
· e o modelo do· Estado-xendarmetrópolis e dos seus· acólitos
me. A instancia superestrutural
máis aventaxados. Paradóxicaque é un acta feita polo no_
t ário . llidos na Vila dos Andrade, esta
lexisratura paree.e ser que foi a
· do conglomerado capi~alista
mente, ao parecer, poisque iso
Xosé Rámón Rego Lodos tres
máis
conflitiva
que
tivo
quepade sociedades con dominante
acontecía a raíz do trunfo milidias antes, quer dicer, . o
decer o señor Sardiña, "pola
burguesa tívo · que recuperar
tar sabor do "eixo" nazi-feixis-17.01.86. Nesta acta lemos que
un activo papel represor que ·
ta da época. Mais eu estou
oposicióri que llé fixeron os
o muro. ademáis de fendas ten
convencido -e ben sei que
oper~se. linha ~oerción ~xtraun abombameno.
_ partidos nacionalistas".
. econom1ca equivalente a que
non descubro novedade algunCelestino Sardiña . tiña xa
Este acta notaria·! foi le.varitaha praos ·iniciados, pro gostafara modélica en modos de
unha denúncia apresentada hai
da a requeriménto do propriepródución crasistas precapitáríame· comprobar máis. a miúdous
anos
por
EG,
referente
ás
-. tário colindante polo perigo de
listas. E non só en conxunturas
do. que así é- de que o único
obras no Mércádo Municipal.
derrumbe, "é que ó cimento
de crise, con esped.i entes coma
pobo que trunfou realmente
"Parece
ser
-coméntannos·
os nazismos e fascismos, senaquela confrontación sobar
desfacíase como area" e seque entre o custo do proxec.t o
nón . de xeito permane..nte e
do nazismo, é dicer, que se li~
gundo outras testemu6as "non
e o feito hai variacións que pocontinuamente ampliado e re.,
berou realmente da sua amealevou o ferro, somente o que
1
'
derian non sumar o total dB
za, foi o soviético. Naturalniense ve desde tora".
obra."
Agora a. Consellaría de Édu-
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te porque era o único dos
"aliados" que previamente se
liberara de amamantar no seu
prppio seo ao leviathan dos
nosos días oucidentais. Nada
ten, daquela, de solprendente
nin- enigmático que os gringos
de ianquilandia sexan os nazis
de arestora no planeta, qut¡¡ o
pésimo cow-boy descabalgado
que os preside desate un neomaccarthismo -é dicer, nazismo made in USA- que dilixentemente ápricara xa na sua
primeira edición coma gobernador de California, que promova unha vaga de desaforado chovinismo xenófobo na
sociedade nordeamericán, que
infrinxa tódolos principios até os máis tartufos- do "dereito" internacional e exerza
onde quer que chegue o seu
brazo armado o terrorismo de
Estado máis vesiánico que coñeceu deica hoxe o mundo "civilizado" . Mai tampouco ten
nada de enigmático nin sotprendente que as democracias
burguesas europeas consintan
e chuchen roda, que gobernos
oucidentais soi-disant socialisro tas nin remusguen -ou só rosu men coa língoa pequena previa petición de venia e co11dena sacramental de sandinistas
e demáis facinerosos- ou que
a fascistización das sociedades
e as "erases políticas" tamén
europeas e oucidentais se fa9a
visíbel cando non palmariamente evidente pra quen dispoña dunha pupila normal.
Nese contexto é natural asimesmo que a teórica ou modélica división e independencia
recíproca dos poderes m~nt~s
quians, que se segue rutinariamente a proclamar, esteña en
trance de volatilización tal que
xa nin siguera, tántas veces
por demárs, se manteña no
plano formal, é dicer, se "garden as formas". Que o poder
executivo -o goberno- eluda
sistemáticamente o "control
parlamentario" -a supremacía do lexislativo. Que un tribunal coruñés condene penalmente a un acusado por un
pretenso delito político en probas, con base só en denuncia
dunha policía 9ubernativa ~
por presión P.Olít1ca do ~xecu~1vo. Que proliferen os tr1buna1s
especiais e as leis de esceición,
é dicer, a suspensión "sectorial" de garantías constituci_onais, sen que nada de especial
nin esceicional aconteza que
non sexa unha constante histórica contemporán en sociedades bur9uesas que xeneran de
seu a violencia porque esplotan, asoballan e espolían a unhas camadas e pobos por ou·tras e outros. Que, en contraste, cando un xuiz pretenda. escrarecer procesalmente fe1tos
coa . independencia "montesquianamente" intrínseca ao
seu poder, un goberno "socialista ' o desautorice e maniate
sustraéndolle a comparecencia
de axentes guberna~ivos qu!3
se1ca só poden acudir aos tribunais a delatar e acusar, nunca a render. contas.
lste é, veloaí, o auténtico
contexto no que ten _que facer
por vida un nac1onal1smo
coma o galega. O contexto
realmente siñificativo e determinante alén ·o eido petrucial,
das condicións ambientais da
nosa esistencia política. ¡Qué
lonx;e me atopo, entrame neste
punto -a sospeita, de todo o
que se . adoita referir, coma entorno ao que ternos que nos
axustar pra estarmos acordes
1 cos tempos e sermos políticamente eficaces!
,
Pra esa arde de causas, todo
nacionalismo propiamente tal
é unha ameaza libertaria constante, por cativa que sexa a
sua dimensión e a sua forza:
(pasa á-páxina 23)
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Os: profesores peden democrácia

~ar~ .~eguir trab__allando

Os xogos escolares no ar··
Os Xogos Escolares de
Galiza poden non
.
celebrarse. Os profesores
de Educaci6n Física
peden, entre outras
reivindicacións,
democrácia. Mentres
tanto, para dar unha idea
de como está o ·
panorama, dicer que o
médico asignado para
facer as revisións no
Morrazo leva cinco anos
morto.
Os Xogos Escolares en Galiza
teñen condicionada a sua celebración a que se democraticen
os órgaos que dirixen estas
competic ións deportivas, segundo esixéncia dos profesores de Educación Física de Galiza, que apoiaron as propostas
feitas nunha asamblea de representantes lucenses.
En primeiro lugar a asamblea
esixe a democratización total
da estrutura do deporte escolar, pasando d~ sist~~a imposto pala Administrac1on, a outr!J
negociado entre os verdade1ros representantes das partes
implicadas.
.
Na sua opinión, a democratización
pasa
primeiramente
pala representación do? pr<?f,esores nos órgaos de d1recc1on
en número maioritário.
En segundo lugar peden que
a organización de zona e a
Consellaria de Cultura garantan aos centros participantes
unhas condicións mínimas, entre as que cabe citar o acondicionamento das instalacións de
competición, transporte escolar para desprazamentos, calendário racional, revisión médica efectiva, non teórica, seguro de responsabilidade civil, arbitraxes, anotacións e actas a
cargo da organización arbitral e
non dos profesores, como ven

A GRAN
.AVENTURAI
Un si ngular volume dentro
da nosa Ji teratura.
X . González Gómez

A NOSA TERRA
Unha novela que se recomenda
· calurosamente e que poden ler
todos os mem bros da familia;
ou sexa,
unha inversión rentable.

X.G.G.
TREBOADA

Mnrtfn Coutlnho en busca do sol
é moito mais
(que unha novela de aventuras):
é a gran aventura do
.
home
en busca de si mesmo.
M. Quintáns Suárez
EL CORREO_ GALL.EGO

DISTRIBUIDA PO H
GALAXIA

Auséncia de
política
deportiva
Na Galiza, como no restó do
Estado, non existe política
deportiva, se entendemos
esta como unha planificación
axeitada, _metódica e científica.
Calquer" persoa que t~ña
relación coa educación física
e o deporte sabe a importáncía que ten a etapa escolar na
formación (física e mental)
dos rapaces. Unha formación
que debe ser dirixida e vixiada por especialistas, non xa
se se queren conseguir resultados óptimos, senón para
non estropear ou perxudicar
aos nenas. Unha deficiente
ou mal dirixida formación física vai traer secuelas para
toda a vida, c.on lesións que
poden ser irreparábeis (se fasucedendo agora.
Por último reclaman que a
partir do presente curso escolar a organización do Deporte
'=scolar sexa competéncia. exclusiva da Consellaria de Educación, coa colaboración das
entidades deportivas necesárias.
·
Estas reivindicacións non foron contestadas ainda pola administración, apesar de que as
inscricións para os xogos e.scolares finalizaron o pasado día
31.
O que si existiu foron pre-sións indirectas ·sobre a inconveniéncia de apoiar as rei'V'indicac ión s acusándoas de estaren
politizadas.
Asi e todo os profesores
acordaron, ihdependentemente

se saiba ben que é o que pintan .
pois son os profesores os que
fan o traballo. E por iso polo
que se pede democratización e
que o deporte escolar pase a
ser competéncia .de Educación
e ·non de Deportes, que na
Xunta, como antes no goberno
c~ntral, anda que non ten paradura dun rninistério a outro.
A falta de material e instalacións xa é. ·un mal endémico,
que se ven arrastando ano tras
ano sen que se vexa unha melloría acorde cos tempos en
=~~~ s
~..._~
ro
. que vivimos.
·
.o
Os 84.000.000 presµpostados
b
_J
para o curso vlxente non se
u)
sabe por onde se van afinal. O
o
que si é certo é que non che~
_::J
gan a nada, polo menos que
t__~__:.~~~~~~~~~~~~~~~~..,..-~~~-' X
non lles chegan aos interesados.
prindo ·o seu papel mestres
cernos unha revisión dos esPor outra banda, a organizacon boa vontade, pero sen
colinos
encontraría monos
ción e os regularnentos · son
cualificar. E todo un síntoma
con moitos "sopros" do coinexistentes ou caducos. Asi,
razón).
do aprétio á educación física
non é'de estrañar que logo non
e o deporte. Non se trata xa
En contra desta planificase acuda aos Xogos do Cantáde . conseguir deportistas de
ción racional, nos coléxíos de
brico ou que equipos nos que
elite, senón persoas cunha
EXB e pre-escolar non exisse estaban formando deportisformación multifacética e un
ten especialistas en educatas, non podan participar na
desenrolo axeitado.
ción física e deportes, cumcompeticion porque non teñen
con quen enfrentarse, como no
caso do balon-man feminino
de que se celebren os xogos
etc., senón que tamén se ven
lucense (se non hai suficientes
escolares ou non, potenciar en
na obriga, na maioria dos caequipos en Lugo non se poden
todos os centros a actividade
sos, de adiantar os cartos que
enfrentar aos doutras zonas;
deportiva, tanto· a nível interno
ocasionan os desprazamentos
provincias ... ). O calendário é
como coa posta en práctica das
e competicións. Estes cartas
totalmente arbítrário, cando ·
competicións
intercentros, - sonlles logo reintegrados desnon irracional, con horários e
cuxo nivel non estaria por de.país da apresentación dun am- _ desprazamentos que non ' se
b-aixo do que pudesen ter os
plo papeleo, ainda que algun- - axeítan aos estudantes nen se
xogos escolares.
has veces nunca os_vexan, pola
integran no curso escolar, na
falta dalgun requisito;·
formación multifacética da que
Un caso de organiza_
c ión
debe de ser parte o deporte.
Pero todos os anos vai canAs reivindicadón dos profesioA todo isto, por se fose pousando
algun
mestre,
"e
cada
nais da cultura física parecen
co, -hai que unirlle a auséncia
ano quedamos menos", como
totalmente lóxicas se ternos en
case total de revisións médinos contaba un responsábel de
conta como ven funcionando o
cas, coa gravidade que isto enzona.
deporte escolar en Galíza.
traña. Por pór só un exem.plo
Mentres ·tanto, nas delegada situación, dicer que no MoA sua estrutura baséase no
cións provinciais de deportes,
rrazo o · médico asignado xa voluntarismo de determinados
seguen traballando as mesmas
levá cinco anos morto. Clarifiprofesores, que non só teñen
persoas que o facian cando decador.
que cobrir as fichas, acompapendian do Movimento, · coa
ñar aos alunas, entrenalos,
PU CH El RO
mesma mentalidade e sen que
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contos non enchen

Palmiro Pringueiro,
d·o mado·r
de berberechos
X.X.PIÑE.IRO COCHON

Pasará moito tempo · antes
de que se establezan as verdadeiras razóns do que pa- .
sou .naquela anoitecida de
Outubro na que Palmiro
Pringueiro perdeu a cabeza.
Ninguén dos seus achegados tiña explicación que dar
cando duas ducias de xornalistas fotog'ráfos pousaron no lugar dos feitos cacheando calquer rastro de .
sangue ou algo pior.
Mais poñamos orde na
história. Vinte anos atrás,
Palmiro, un rapaz de ollas
despertps e mente despexa- ·
da, gañara unha importante
beca que o levou primeiro á
universidade e despois ao
estranxeiro, onde chegou
ser un importante investigador. Procedente dunha aldeíña ruin do interior na
que as liortas se sucedía!')
de cotío, sempre tivo claro
que o seu non era sementar
patacas ou apañar landras.
Un tio seu foi a· presídio por
matar a un viciño cun legón
pola cousa dun marco fóra
de sitio; un irman máis ve- ·
llo pasou ·moito tem·po na
cadea por pegarl!e un tiro a
un extremante que non tivo
canta dunha vaca so Ita-que
fixo un destrago nunha leira
dos
Pringueiro.
Palmiro
laiábase de todo iso, el rabeaba co sacho e sentia nos
más fondo a chamada do
mar; ciéncias como a bioloxía ou a xenética chegaron
a ser axiña especialidades
suas. Fixo doutorado, viaxou e adquiriu moita sana.
Un dia chegou a dar conferéncias nos Estados Unidos
e amostroulle á sua r:iai o
que ía ser unha planta de
· cultivos mariños na que el,
por fin, podia desenrolar a
sua vocación. de im¿estigador, recolleitando ao mesmo tempo ameixas por toneladas. A boa muller, despois de pensalo moito, só
acertou a dicer:
-Ai, filliño, como 11·e ~os-

e

taria ao teu avó saber que
despois de tanto estudo vas
voltar ao sacho.
E se non foi exactamente
asi, o certo era que Palmiro
f?rin·gueiro, de quen se dicia
que moi pronto poderia
· acadar un pr,é mio Nobel,
sementou ameixas e berberechos par9 multipJicalos ·
tan apresa que aquilo era o
asombró do mundo e semellaba talmente un milagre. Por outra banda, os
métodos que seguia eran
tan particulares. que moitos
dos que con el traballaban
chegaron a dicer que nalgun intre des'cobriron como
o ·doutor Pringueiro, autor
de várias · monografias sobre o · comportamento dos
moluscos,
mesmamente
lles falaba· elles daba ardes,
dician por isa, non sen certa
sorna, · que máis que un
científico parecía un adestrador de ameixas e berberechos.
Mais voltemos aos feitos
que nos Ocupan. O que pasou naquela anoitici'ña é xa
matéria de sumário e enche un monte de follas nalgunha antesala de xulgado. As
causas que provocaron o
feito son algo que somente
ten .e xplicación se crenws
no _sino, na forza dalgun
meigallo ou nunha desas
fadas que se herdan en forma de cromósoma, algun
atavismo malpocado que
fixo que todo -un científico
perdera o seritidiño mesmamente. Porque o certo é
que cando un mariscador
lle pisou un ana_co de sementeira, Palmiro Pringueiro; adestrador de ameixas,
meteulle un cartucho de escopeta no meio de peito.
Hanlle pedir trinta anos
de condena. Mentres agarda polo xuício, fálalle aos
tapóns. das botelliñas de
água mineral por ver se entenden e, con grande pesar
da defensa, non dá mostra
nengunha de arrepentimento.

As

VE'CfS
Do ADO REMATAR
De- Pf_DRA Q()E
co~HA

Df$CU<;fON

.MIÚS
UNHJ\ CAS.4
R.E NATA R
PolfTICA

---

Contos
que sQn certos
(Ao pé da crise)
Albor, nos dias qué durou·
a crise, saia do seu despacho e decialles aos xornalistas: "non teño nada
novo que .d icirlles, pero
como levan aquí todo o dia
saín fa/ar con vostedes.
Agora voume á misa das
oito " .. Seria para que o inspirase o Espiritu Santo.

000
O presidente da Xunta
tentou resolver a crise coa
axuda das mulleres dos
conselleiros. Moitas das
compañeiras dos políticos
aliancistas receberon as
chamadas de Albor para
que tratasen de convencer
aos respectivos maridos da
dimisión. Pero nen con
esas.

000

TIP
T1P
TIP

Barreiro Rivas afirmou
en Pontevedra que non pasara nada na Xunta. Nen
golpe de estado, nen de timón, nen nada parecido.
Só unha dimisión. Aqui
ninguen dimite, parecelle
pouco a dimisión de todos
os conselleiros?

000
Fernández Albor anun ciou o novo Goberno deste
xeito: "agora voulles anunciar o meu Goberno". Que
lle preste.
A.E.

Tokio

ROSALIA,
CUNOUEIRO,
BLANCO AMOR,
LUIS SEOANE,
_CASTELAO E BÓVEDA E AGORA

EDUARDO PONDAL

..
o
-G. Y~T~}!

-

Vigo

. N asee o· Clube Nacio.Iialista·Alén N ós
Grupo de accióri cultural e ideolóxica
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Facendo espeéial fincapé en
marcar di feréncias con "Realidade Galega", · apresentou
en Compostela o seu manifesto fundacional o "CJ ube
Nacionalista Alén Nós", animado por un grupo constituinte formado por trece coñecídos profisionais: Xosé
Ramón Barreiro, Lucian9
García Alén, Xosé Couceiro,
Perfecto Yebra, Mª Luísa Sobrino , Porto Matalobos , Gustavo Docampo, Xosé Manuel
García Igle ia , García González , González Reboredo,
García Segade, Otero Co, tas
e Patiño Pérez.
O Clube in1c1ará a sua
actividades cunha érie de
conferéncia , que queren tirar
do marco central de Compostela e me mo da exclusividade da grande· vi la , para a
que
ntan con figura imp rtante do nacionalismo
de dentro e fóra do E ta do e pañol.
No manife to fundacional,
~oincidente cos centenários
de Ca telao e Cuevilla , afirman que nascen .' lonxe de

personalismos e vangardis-.
mas iotelectualizantes ou elitistas ( ... ) firmes nos ideais e
fle?<íbeis nas formas, pretendemos dar pasos, lentos pero
seguros, para que a naeión'
galega e a sua cultu¡:a ocupen
o lugar que lles corresponde.
Pero por non termos proxección política nen concreta
nen directa, non . queremos
dar pasos no vacio". Queren
a superación. dun galeguismo
necrófilo e folclorizante: "asumimos a nosa história
cos seus esplendores e coas
sua misérias e obscuridades.
Pero compre asumila con
vontade de con truir o futuro.
Hai que tender unha · ponte
para pa ar do galeguism6 in- consciente, antropolóxico e
facilmente manipulábel, ao
galegui mo consciente e asumido como fórmula política".
O Clube Nacionalista Alén
Nó recoñec'e virtualidade á
fórmula autonómica ainda
que aquela "sen un sentimento maioritário de galeguidade
substancial, en que o povo

·sinta a súa necesidade é coma
Ufl avión r~galado a quen non
sabe voar. Incluso pode funcionar comg· un estupefaciente que adurmiñe as · conciéncias pensando que está todo
acadado. "
O manifesto fai profisión
de europeísmo, distinguindo ·
ben claro da utilización deste
como arma arroxadiza contra
o nacionalismo, "quen ataque
ao nacionalismo galega en
home .dq progreso e a unida- _
de europea, amosárá coñecer
ben pouco a posicíón dos nacionalistas galegos de sempre: por escrito e con feítos
s~ mpre se adiantaron hai ben
tempo a moitos dos que ho_xe
se gaban do seu europe1smo" .
·
O manifesto conclue retomando o vello lema dos galeguistas dos anos· 30 "galeguizar Gal iza" e explicitando · a
intención de abordar desde
unha visión centrada en Gali. za, os problemas máis actuais
o
da nosa era.

x.c.

Álvarez Cáccamo
gañou o Prémio Esquio
kio

Xosé Mª Alvarez Cáccamo foi o galardonado no apar- tado dedicado ao galego do VI Prémio Esquío de Poesía organizado pola Sociedade Cultural Valle-Inclán
do Ferro! co patrocínio da Caixa Galicia , dotado con
400.000 pta . O poemário premiado é o titulado "Lumino o Jugar de abatimento' e foi finalista, co cornpromi o de publicación Xavier Rodríguez Barrio con

' Os apo ento

~.

ilenciados '.

O urado, formado por M .A. Femán Vello, Cario
Ca are . B . Lo ada, González To ar e López Ca anova, non concedeu o galardón, de ta volta, por unanimidade. Foron tre voto a favor, un en contra e unha
ab tención pero fixo notar un alto ní~el de cali?ade
e pé ie á anonímia da obra non premiadas presumee que e apre entaron a e te ce~ame, ~n ?o mái
pre ti iado dentro da no a poes1a, a pnme1ra plana

dos poetas galegos, ficamio fóra na própria dialéctica
da escolma moitos bons poemários.
O libro premiado ten , segundo membros dp xuri,
"un grande coidado formal, un ha língua pulcrísima,
e ademais é un gran poema longo, do ql!e está. falto. a
nosa literatura coa prática excepción de Ramón Cabanillas".
Nas edicións anteriores os premiados no "Esquío"
foron Vítor Vaqueiro , Pilar Pallarés, Anx.o Quintela,
Femán Vello e Luís González Tosar. ·
Na ver ión - castellana e gañadora do prémio foi
Carrne Pallarés. Para alguns observadores -por
exemplo Vicente Araguas na revista "Leer"- o nível .
da poesía apresentada en ca tellano é ben inferior ao ·
do galego.
·
o·
X.C.

"Volvo un pouco á linguaxe elexiaca, a -infáncia perdida.
A morte de meu pai tan decisiva neste libro"
Dentro do conxunto da sua
obra, que aportación novas introduce este poemário agora
premiado?
No tre primeiro libro hai
un c,:erto sen de unidade, difícil de explicar. Agora quixen
abrir unha nova· etapa e, cando
meno desd o ponto de vi ta
formal ábrese: e tá feíto cunha
medida rigorosa, pois on mái
de cincocento alexandrino na
sua segunda parte, a máis nuclear e cun senso unitário, pois
hai sete preludios breves iníciais.
O que podíamos chamar tonalidade volve conectar con " Arquitecturas da cinza". En "Documentos da sombra" entrara
· nun tono. épico e agora volto un
pouco á linguaxe elexíaca, a infáncia perdida; a. inflüéncia da
morte de meu pai foi decisiva ta~én ·neste libro.
O ser un poemário longo,
inabitual na poesia galega, pa•
1
rece que foi un argumento marxinal pero jido en conta, na
valoración · do xurado ...
Pola lonxitude seria un reto de
"record" que· non me interesa.

Un modelo que me pudo inspirar_
pudo ser Octávio Paz, non tanto
pala lonxitude como polo carácter infónico . Pen aba máis niso
que na
aga de Cabanillas,
poi ne tas hai unha história épica por debaixo, e no libro meu
non a hai, mái ben un fío sentimental. Nese sen o estaría máis
perto de Octávio Paz ~u de Colina .
A respeito dos prémios, caberia perguntarlle s~ é hoxe
unha única saída para publicar
poesia en Galiza?
Paréceme que as queixas dos
poetas de hoxe , sobretodo os
que ·xa ternos algunha obra pu, blicada, son un algo excesivas.
Está a colección 1'Leliadourn",
que está aberta á publi~ación e
non ten problemas de grafía, es:
tán iniciativas privadas . como
aquela do "Pero Meogo" que se
poden volver~ retomar, ,e ~part~
están os prém1os. Os premios so
son saída nalguns casos particulares, pero si promocioiran unha
obra, serven para dar a cofiecer
-ás veces a autores novos-, o
aliciente económico é ii:nportan-·

I

te , o recoñecimento dunha obra.
E sobre o famoso "século de
ouro" da poesi~?. porque os·
premiados até agora no Esquio
foron sempre poetas novos en
idade.
O grupa no o é mais abundante, deixando 'ao lado as calidade. E en xentes de 45 ou 50
anos en diante son menos --en
cantiqade- os poetas. A respeito dese eslógan dicer que xa case
pasou ese sécu_1o desde que se
acuñou a expresión-. Estase facendo boa poesía hoxe pero quizá haxa que ser máis crítico, ~un
mesmo tamén. A poesía galega
·está nun bon momento pero se,
mella como se antes non houbese boa poesía. Sona como algo'
repetitivo .

·O jazz protagonísta
do V Ciclo de guitarra
.Poderia parec;er. que Xuventud~s Musicais de Vig<;> {a
única Asociación <leste tipo existente no País) é unha
Entidade de grande solvéncia _económica pero non é ,
certo; a habilidade para conseguir subvencións
oficiais, sen ceder na sua liña artística son sen dúbida
a clave do asunto, se ben non sempr.e a· resposta é
<loada por parte das institucións; ~si, no pasaqo verán
veuse frustrado este V Ciclo de Guitarra que agora
vaise' dese~nrolar en pleno Outono.

Este ciclo periódico veu amasando ao longo. da sua curta
história o ecfeticismo que caracteriza á Asociación organizadora; alternándose nas
suas diferentes .ed_icións distintas tendéncias musicais;
desde Óutubro do ano ·1982
(1 º Ciclo) nomes de guitarristas como Jorge Cardoso, Carlos Paredes, David Russell,
Paco ·cte Lucia, Baden Powell
ou Toti Soler, por Citar tan só
alguns deles, confirman es.te
. critério, aberto a calquer manifestación musical. Outra
característica desta iniciativa
é que, se ben a guitarra é ·o
instrumento protagonista, os
músicos participantys 'a miúdo son profisionais doutos
instrumentos en certo modo
secundários, pero nun de segunda fila.
.
Asi, o V Cíclo . centrado
fundamentalmente no Jazz,
bríndanos a ocasión de dis~
frutar en directo do. bon facer
de música e.orno Marc Johnson
(contrabaixo), Mike
Breck~F (Saxo) e Peter Erskine (batería) acompañando
ao guitarrista John Abercrombie; este será ..d Concerto inaugural ,' a celebrar o Sá-.
bado Dia 8. á.s. 11 ·h . da noite
.no cenário comun : a · todos
eles o do Teatro-Sala de-concertos do Centro Cultural da
Caixa de .Aforras . Municipal
de Vigo, entidade colabora.,
dora xunto co Ministério de

XOAN M. ESTEVEZ

Mariuel Colmeiro _e ·o I.L_.G.
premiados pola Xunta.·

Fixéronme tamén estes días a
p.e rgunta de que aportaba á liteni.tura galega de hoxe . Penso
que non é necesário aportar oo
senso de introducir inovacións
para que un libro sexa interesante. Pode haber libros que aporten moito e outrós que, reafirmando camiños xa abertos, po- ·
den facer boa literatura.
D

X.C ..

Cultui:a e máis a Concellalia
de Xuventude do Concello de
Vigo.: a. cuxo Sec;:tor de Cultura foi requerida a~uda, ao
igual que á Dirección Xerál
de Cultura da Xunta e Deputación Provincial. O segundo
concerto celebrarase o Domingo 9 as 7 ,30 h. da tarde
éoa concorréncia- dos guitarristas galegas Elias Quiroga
e Xesus Pimentel na primei.ra parte, actuando na segunda
o sexteto "Seis en uno":
Carlos Gonzalber (Guitarra),
Fábio Manio (Piano), Pedro ·
Sambeat ·saxo alto); Ramon
Cardo,(saxo tenor), Salvador Faus (C0ntrabaixo) e Vicent Spy (Bateria). Log_b dun
dia de descañso reanúdase ·o
'.Ciclo o Martes 11 ás 8,30 h.
da noite; Kenny Burrel é o
guitarrista, acompañado por
David Jackson(contrabaixo)
e Kenny _Washington (batería). O Mércores 12 ~s 8 . 30
b. da noite, último concerto
con Kevin Eubans (guitarra), Mino CineUi (percusión), Gene Jackson (batería) e Rafael Grant,(Contrabaixo.
-se alguén precisa asegurarse da categoría deste Ciclo de
Concertos foileando algunha ·
bibliografía ·de jazz, ao comprobar que ~guns dos musicos aqui reseñados aparecen
en moitas páxinas, decataranse axiña de que estamos ante
un auténtico acontecimerito
musical. O presuposto..supera
os catro millóns de pesetas,
contándose para a sua financiación, ademais das subvencións citadas, ·coa ~ec~uda
ción en taquilla: as entradas
van des·d e 1.000 até 3 ..000.,
facilitándose Bonos qué abaratan considerablemente o
aceso aos concertos (2.000 1.500 ptas).
· o

Colmei.ro

Mariuel Colmeiro - na foto-- e
o Insrituto de Língua Galega,
foron os galardonados respectivos cos prémios "Xunta de Gal~
cia" nas modalidades de c;riación
cultural e investigación .
- A xénese do prémio fora polé- .
mica hai uns anos coa renúncia
de Méndez Ferrín ao daquela
denominado' "Prémio Galicia",
que deixou en evidéncia· a vali- dez do galardón en si. Desta volta, con denominación mudada,
se indiscutido vai ser o concedido a Manuel Colmeiro, exemplo
de fidelidade a Galiza e á arte,
mais polémico; e politizado, P,arece o concedido ao Instituto da
Língua Galega, non tanto polo
seu labor de investigación, como
pola belixeráncia na polémica da
norinativización lingüística. o
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O.mito '.'Garbo" e un exilado galego en América personaxes dun pro~ectn de ~olaboracióri teatral.·

1 ,.

~

ArteLivre e Falcáo: o Brasil na Galiza

.

,

Da conveniéncia do intercámbio
de proxectos e n:~alizacións culturais da Galiza coas outras nacións do seu ámbito lingüístico
ten-se falado de ahondo. A realidade do xa- feito até agoi:a de~- mostra -apesar da sua discontinuidade- o éxito certo de tal
colaboración : Por iso tivemos a ·
ideia -de que é froito esta inabitual .entrevista- de aproveitar
a feliz · circunstáncia de contar
entre nós no mes cie Ag9sto coa
presenza de dous é\Ctorns da
compañia de teatro de Sáo Paulo, Roberto Cordovani e Marcos
Orsi, en xira pola Galiza, é do
xogador de futebol Falcáo --que .
formaba parte da expedición que
veu· á Coruña do "Futebol Clube" de Sáo Paulo, para, reunindo-os, realizarmos unha reporta.xe conxunta en que se nos falase
do Brasil e das opinións de cada
un deles a respeitci daquela colaboración cultural citada, e do futuro ·qu~ lle ·augúraban.
,
_
Qi-ciamos que a'" entrevista r~
sultou inabitual porque nen é tan
comun reunir o mundo do futebol e o do teatro nen encontrarmo-nos cun futebolista estrela
do futebol internacional e iñteirar-nos da· información e do interese que amostrou . pola· cultura
do seu país e polos proxectos de
intercámbio Galiza-Brasil de q1:1e
se falo u. Del só sabiamos esta
c;ondición ~ a sua etapa como
xogador nun clube italiano (manifestou precisamente o seu desexo de voltar a Europa e xogar'
máis un ano) e sorprendeu-nos a
sua cordialtclade tanto como a
· -sua sensibilidade, ben .lonxe da
imaxe. tópica de m.oitos futebolistas. De Arte Livre coñeoiamos
o seu · ~raballo teatral por várias
cidades e vilas galegas, e sabiamos da asombrosa unanimidade
de · aceitación que tiñan conseguido no público galega· (nestes
meses foron xa unhas 15.000
persoas as que poideron ver a '
obra). Comprobamos máis d1,1nha vez as ovacións prolongadas
que mereceu a representación do
seu Arriar, verbo intransitivo entre . espectadores moi diversos · e.,
mesmo, a satisfacción resultante
de v_erificar, na prática, ·como
seguian perfeitamente o desenvolvimento dunha peza dita nunha das variantes do idioma cómun. Ficaban ben patentes, alén
dunha al.tísima ca)idade interpre- .
tativa,. a sensibilidade e inteli- :
xéncia con que o elenco tiña tratado ·a novela homónima de Mário de A~drade e a subtileza e

De. esquerda a direita: o médico de falcao, Roberto Cordovani, F~lcao e Marcos Orsi

valeritia con. qÚe defrontaran un
tema -como todos os relativ0s
a co_mpdrtamentos, relacións hu- _
m~nas e educación- que , en
xeral, tende a ser castigado ~on
plantexamentos moralistas ou
claramente servos duns estereotipo-s sociais. ben fixados. Sen
pretender,. ·_ eremos ,'' demostr~
nada , o trab~llo teatral de Arte
Livre neste espectáq.110 amqstra,
. desmascarando-os, ·os v(cios e
prática social
hipocresias 9unha
.
típica da burguesía, abundante
en 'falsos convencionalismos, -sobrada de machismo e -que conduce á alienáción crecente· do indivíduo .
A nasa sórpresa veu, como xa
apontámos, 9e ver como o qtJe
podia ser un encontro cordial entre brasileirós -se transformou ·ra~ pidamente
nuriha prolongada
conversa sobre a Galiza, o Brasil e as posibilidades certas de
contacto e· intercámbio culturaí
continuado. Fa!-cáo manifestounos en primeiro lugar, que era <!
segunda vez que visitaba a-Galiza . - a primeira fora no mesmo.
trofeo . de .futebol, hai dous
anos- mais que tiña vontade de
poder coñecer A Coruña en P?rticular e o resto do paJs con máis
tempo e sen as · obrigas profisionais e a limitación forzada de
horas que impón o fute_bo.I, con
visita a ci"dades que se ven mais
non se coñecen. Perante a ·mes. ma. pergtinta -¿que impresións
· tiñan do noso país?- Roberto
Cordovani . e Marcos Orsi afir. maron que a sua estadia na Gali. za lles permitira dar-se canta
sua diferéncia e orixinalidade
como nación ben distante de ser

da

. unha simples prolongación de
España.
·
A conversa centrou-se des·po1s
no próximo proxecto teatral de
Arte Livre, visto 0 interese de
Falcáo por éoñecer 0 tipo de teatro realizado pola compañia, da
· - conec1mento
- ·
,
que xa tma
atraves
dos xornais. Tanto el como' Cordovani e Orsi defenderon a existéncia dun teatro non elitizado,
_que pudese ser popular sén perder para nada a dignidade e o rigor da sua e1aboración. Roberto
Cordovani acrescentaba 0 intere· que d.mxe
·
por
se. d a compañia
realizar un teatro nacional brasi.
. 1d1oma,
. .
frente
le1ro,
no própno

~~~~aª~~r7c:~af,eza~r-~%i~~e~_sd~
puro _marketing tantas veces, e
subliñou como eles conseguen
éxito é ~probación da critica e
do público sen recorreren ao
"enlatado" americano. ·Perguntamos-11es aos tres se era rendábel, na sua opinió:q, o patrocínio
de obras de teatro ou outra inici-ativa.s culturais. Fatcao opinaba que 0 nome do actor é 0 que
leva as persoas ao teatro, xa que
un áctor ou actriz prestixiado
-sempre chama. Cordovani e Orsi
, ' pontualizaban que, sendo isto
certo, non é menos 0 traballo
rigoroso dun equipo ao servício

°
~~n ~~~~~~~~.un~~;ep~=se~~~ci~~ -

·move, desde a sua fundación,

-Arte Livre.

Quixemos coñecer con máis
concreción a natureza da nova
peza de Arte Livre, tanto no que
respeita ao seu contido como á
sua produción galego-brasileira.
Cordovani explicou que a obra
·- ..

v¡i estudar os efeitos da caída
dun mito tan poderoso no eu
tempo como Greta Garbo, e trela que .a parece no· firmamento cinematográfico no fin da primeira
guerra mundial e e apaga no fin
da egunda . E neste tempo detallou- onde a peza vai e tar
situada, nun momento hi tórico
e pecialmente conflitivo momento que van viver simultaneamente e unidos pala casualidade
uns artistas --entre o caí un
encarna a . recriación do mito
Garbo-- e dous personaxes galegos -un intelectual naciona- lista exilado forzoso despoi da
guerra civil e o eu curmán-.
A aproximación afectiva e o entendimento que se produce entre
Gustaffson-Greta e o político
galega emigrado e con vontade
de voltar-ao seu país e ne! reemprender a loita poi ítica estabelece na ficción teatral o paralelo
- co dado histórico, real que Roberto Cordovani revelou na en.trevista: Greta Garbo axudou,
nos REUU, cof.l alimentos, rbupas , etc. a republicano españois
e brigadistas -alá chegados despois do remate da guerra civil
española, porque tal e como
aponta un seu biógrafo ela odiaba 0 bando de Franco . Ficamos
realmente asombrado ao coñe-

~~~~sh~~a~~~~c~~h~ºfii~~~ ~~é
sempre -desde a obrenome' A
Divina"- se -quixo apresentar
como di tante e IGmxíncua por
parte dos seus promotore . Falcáo acrescentou o intere ante
que lle resultaba a pesquisa sobre mitos, xa que no próprio
mundo do futebol é moi comun
a criación de ídolo que o seus

j
fabricantes destroin ou abandonan cando xa non s~rven aos
seus intereses .
Perguntados tamén Cordovani
e Orsi se a nova peza seguia a
1iña de amostrar -tal e como 0
Amar, verbo intransitivo-- ·a riqueza do ·universo dos afectos e
do · relacionamentos, mundo
moito máis amplo do que oferecen os estereotipos dominantes,
confirmaban que, con efeito,
esta nova peza desmitificará taJ mén os preconceitos sobre a razón e o senlimento, sobre a actividade política e a frivolidade ,
ó aparente, da · arte.
Enfin, como galegos maravillamo-nos perante a estrea próxima de ta obra, en fa e avanzada
xa de realización, que conta co
te temuño persoal dunha amiga
íntima de Greta Garbo que facilitou información e bibliografia
veraz sobre a própria Greta e
coa participación 1iterária da
bra ileira Emília Amara!, doutora en Lingüí tica e esp·ecialista
en literatura brasileira e a arxentina Alejandra Guibert, tradutora
literária e poeta. Informaron tamén de como todo o mundo galego pre ente na peza non e
queria que fo e unha referéncia
anecdótica enón dotado de toda
a verdade e a preci ión hi tórica
nece ária, para o que contaban
xa cun equipo de per oas galega , profe ore e e critores, que
a esoraban a e te re peito.
Aliá , pretende- e que a. peza
de poi de ere treada na Gal iza
e levada en xira por Europa e
América , exa unha ponta de
lanza no Bra il que familiarice o
público bra ileiro coa Galiza .
Para i to, a apresentación brasileira contará cunha expo ición
simultánea relativa á ubicación,
hi tória, economía, cultura e
arte galegas, que contextualicen
adecuadamente e te noso país
tan di tante xeograficamente
canto próximo lingüi ticamente
e, me mo, cultural e entimentalmente .
Facemo
voto
de de A
NOSA TERRA para que e ta
auténtica primícia hi tórica teña
todo o éxito que e merece. Vi to o traballo do actore de Arte
Livre o eu magnífico currículum profi ional, a inteli éncia e
a vontade que informan
eu
traballo o pron tico non pode
er mái que ptimi ta . Con
Arte Livre decerto, a Galiza e
o Bra il e tán de noraboa .
o
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Aviñón

/

Este servidor ten soñado longa- ·
mente, nos días 1onxanos da sua
entusiasmada e apaixoada xuventude, ·coa ciudade de Aviñón. Como ten soñado con
Roma, con Florencia, con Brá.cara Augusta; con Lisboa. Os
seus soños fóronse cumplindo ao
longo d~s anos. E a ·realidade
ten coincidido co seu ensoñar.
Se ún non fara compostelano,
·non só de vocación senón tamén
de nación, entre Roma e Aviñón, escollería Aviñón. Pese a
que o arde; a claridade e a gravedade latina son pra considerar
muí fondamente. Con todo, Aviñón ten a sua preferencia, debido ao seu Cisma do séculp XIV,
a Petrarca --que nos ensinou pra
sempre a transcendencia e a su-·
blimación do amor cortés-, aos
felibre e a música lenta e gregoriana do Ródano que ten a medida e a melodía dun verso · pro. v~nzal. Un deprendeu a amar a
Aviñón na Memoria de Mi tral, nas que canta o rexurde~
mento da moderna poe ía en lingoa de oc.
Entramo en Aviñón de noite.
Unha noite primaveral e perfecta. Solprcndeunos e maravillouno o círculo gótico e máxico
da ua muralla ben conservada . De lumbrouno o Pazo do
Papa refrexándo e no río. De
noite fixemo unha pequena viita á cidade. A teima do no o
compadre Felipe Senén era dar
co lugar onde, noutro tempo, estivo a eirexa de anta Clara na
que, como é sabido, o Petrarca
olio u, por prime ira vez e pra
empre a Laura de Nove , o día
ei de abril de mil tre centos
vintesete. Laura ca ou con Hugues de Sade ao que lle deu once
filio . E te ca amento non dice
nada en contra do amor cortés
ou, se se prefire, do amor platónico. Todo o contrario: demostra
que o amor platónico, pese a tódolos atrancos ou cecáis por
ele , é indestrutible.
Pra tripar con todo o amor de
que amo capace , a terra. pra
nó agra, de Aviñón, ervíronnos de guía, como non podía er
meno a palabra de Mistral:
"Aviñón a prede tinada onde o
gai aber tiña que renacer algún
día non era tan leda como oxe;
aínda non tiña en anchado tanto
como ne tora a ua Plaza do Re¡ io, nen agrandad a ua Plaza
Pía, · n n ab rt a ua Grand
Vía. A R c de Dom, que domina a idad , e taba entón pelada: alí había un ementerio.
A muralla
mei arruinada ·,
e taban arr deada de foxo
cheos de por aliada, con grande pozas de auga p dre. O
brutai · ganapá , orgaizado en
corporaci n, dictaban a leí na
veira do Ródano
facían na
vila o que lle pet~ba. For n ele
o que a altaron, co eu xefe,
unha e pecie de Hércule chamado Catro-Brazo , o concello
de Aviñón en 1848."
De A viñón lembramos úuB
xeito mui e pecial e fondo, o
Pazo dos Papas, o Pequeno
Pazo, a Roco do Dom --e non
Rocher des Doms como !Je chaman os centralistas franceses-,
a ponte do santo Benezet, a ponte de Aviñón por escelencia, da
que só se manteñen en pé catro
arcos --en bó galego diríase
"c.atro ollas"-, o Ródano e as
murallas. · E tamén o conxunto
da cidáde, tan clara; tan ordeada, tan humana, tan docemente .
femenina, tan provenzal.
O Pazo dos Papas é unha inmensa fortaleza gótica que ocupa quince mil metros cuadrados
de superficie. Está moi ben conservado. Deunos a sensación
dunha · construcción pesada. e
rexa e, ao mesmo tempb, leye e
graciosa. Trátase dunha cons-.
trucción orixinalísima. Semella
como si os papas do . chamado
"Cisma de Q<;cidente" se _instala- ·

Alvaro Cunqueiro
ran profundamente oeste mundo
mais tendo postas os seus_ olios
e os seus ensoñares no firmam~nto '. no. mundo das estrelas,
nun rrustenoso e suxerente alén.
A catedral, que está ao pé do
pazo papal, é modes~a e mais se
se ten en canta que houbo un
tempo no que foi a gran basílica
da cristiandade. Consta dunha
oia nave. Nesta catedral., chamada de Nosa Señora do Dom,
están enterrados catro papas.
Destaca o sartego de Benedicto
xn que nos lembra algunhos enterramento de hispo na ~ate- ·
dral de Ourense. Trátáse dun
sartego gótico, sobrio e modesto, que impón respeto e semella
labrado por canteiros galegas. ,
A Roco do Dom é un enorme
penascal, perta da catedral e do
Pazo do Papas, oxe adicado a
xardín. Antigamente foi, sen dúbida, unha "pena vixía". Está situada na parte máis outa da cidade. Dende ela contemplamos
unha pai axe que- irá, pra sempre no fondo de nós: os brazos
do Ródano, cobertos de vexetación e, mesmo enfrente, a cidade amurallada de Yilleneuve-lesA vignon -sospeitamos que este
non é o seu nome provenzal ·e
sentimos non sabelo-- que, noutro tempo, foi residencia de moitos cardenales da corte papal
aviñonesa_
A ponte mutilada, coa sua capela do santo Benezet, ten un especial engado. O santo Benezef
foi quen impulsou a construción
da ponte por inspiración divina.
Pola ponte de A viñón pasou
todo o mundo. Tamén o naso
Alvaro Cunqueiro que lle adicou
unha canción. Maxinamos o
asombro dos ollas da ponte ao
escoitar a maxia da língua galega. Ternos a seguranza de que
e abriron deica ao infindo. E
que o Ródano calou un intre pra
deprender a música das palabras
cunqueirianas e levalas pra sempre na sua delicada, xentil e sutil
memoria. Veleiquí o poema:

NA PONTE
Poi a ponte de Aviñón
tot Je mond i é passo.
,
Olivero de Lausana e Catalina de Siena
pasaron, e Papas, i el rei Renart.
Pro a ponte de Aviñón soio ten memoria
das mozas que danzaron nél
collidas das mans e dos mediodías
perfumadas de lavanda,
perfumadas de amor.
-Como debe ser, que unha ponte
é carnal como unha vida,
·
e tan recordos da mocedade
na vellez.
Non viaxamos a Vaucluso,
que está peno, onde morou o
Petrarca. Dicen que o mananJial
da Sorgue é dos máis fermosos
do mundo .. Cecais a sua ve ira
deprendeu Francesa Petrarca a
melodía inmortal que trasladou
as súas Rimas e Canciós: Esta- ·
. mos certos de que así é. TeJUOS
que voltar de novó a Aviñón. E
beber na Fonte de Vaucluso
como bebemos un día na Fonte
de Castalia. _ E como estamos
ofrecidos a beber na Ponte de ·
Bandusia.
Ao deixar A viñón, ·c amiñando cara o Mediterráne0-¡ contemplarnos na lonxanía o Monte Veritour. Ollarnoto- cun respeto sagro. O Ventour é pró&, provenzales o que é o Parnaso prós gregos: un lugar sobrenatural unxido eternamente pala beleza. o
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... eu deixo equí os nimbos .. coma cinza
de rosas que onte encheroñ de perfume
o mando, rnorto xove, dalgún sono.
Ainda que Xosé María Díaz
Castro é da miña tribo, eu tiña
un descoñecimento total da sua
. ex'isténcia e da sua · obra dado
que tanto a el como a min, -e en ·
datas ben diferentes, levaron-:nos
os ventas da . emigración que
asolan a Nosa Terra. Nen sequer
na escola lembro _que se falase
deste poeta esencial nado na
nosa parróquia. Estaban enfrascados en ensinarnos unha cultura~
alleá e asoballante que nada tiña
a ver co entorno no que . vivíamos e coa nosa própria realidade. Foi o Manuel Maria, nunha
visita que lle fixen a ·Monforte,
quen me falou del e de "Nimbos", ao saber que tamén eu era
dos Vitares. Sentin vergoña pola
miña ignoráncia e procurei conseguir o libro escrebendo a Madrid á "Editora Nacional".
Logo, o ano pasado, coincidimos en Guitiriz. na leitura do
pregón das festas de Pardiñas a
cárgo do noso "poeta da Terra
Chá" e organizadas pala Agrupación Cultural "Xérmolos".
Manuel -Maria refereu-se <leste
xeito ao aluno de Aquilino Iglesia Alvariño:
"Mais a voz fonda, total, delicada e · poderosa desta terra labrega e _montesiá, é verbo poético de Xosé Marfa Díaz Castro,
de Os Vilares, Díaz Castro é un
home de Trasparga, fiel á sua paisaxe, a sua xente e· a Galiza'.
Poeta do cotidiano trascendido
--quer dicer: do esencial-=--- o
seu verso fala por todos nós e di
como somos:
Un pa5o adiante e outro atrás Galiza,
. e a tea dos teus sano non se move.
A espranza nos teus oll_o~ se-esperguiza.
Aran os bois e ch9ve."
O dono desta fonda voz ten un
natural discreto e retraído, unha
persoa' sinxela coa que dá gasto
con\/ersar · nas tardes de verán
paseando amodiño poias ruas de
.Guitiriz asegurando que escribeu
"Nimbos" como se fose un
xogo, que qon lle dá i'mportáncia, e asi o afirma no seu "Pórti:co":

Diaz Castro

Estes non son poemas, nih cimentos
de poemas siquera. Son fragmentos
de. min mesmo perdidos,
coma ventos fuxidos,
por antigos carniños esquencidos:
Díaz Cas!fo perdido. no traxeito
dun .recordo moi longo, recolleito
por un anxo e salvado
nalgún intre de amor desesperado!
Díai Castro é un póeta profundamente relixioso dada a sua
formacióff teolóxica no seminário de Mon'doñedo, pero · esta
poesia non deixa de ser social se
lle sacamos, como el dí,. o contido relixioso. Vexamos senón
este ·alegato <>entra ·a tirania do
autócrata . e non Cristo sentido
como César, como di Méndez
Ferrin en "De Pondal a Novoneira":

,l,os nomes dos lugares

Ave César, ei!
Ti fas e desfás: '
non hai copa nin reino
_vedados pra ti,
por quén choran tódal-as
estrelas xa
sobre a. cinza horrible
do que lirdeú sin lus! _
/
Pero mais que nada Díaz Castro utiliza,. . o paisaxismo humanista ou neovirxilianismo .. Camilo Gómez Torres di no seu prólogo a "Versos de Trinta outonos" de Manuel Maria:
· "O seu encetador foi Antonio
Noriega. Varela (Do ermo,
1920), primeiro poeta do grupo
n.eoyirxilianista; a el pertenecen
t~mén Xosé Crecente Vega (Codeseirai 1933), _Aquilino Jglesia
Alvariño (Cómarosa Verdes,
)947) e Xosé M. Díaz Castro
(Nimbos, 1961); nos catro hai
unhas fontes semellantes: a poesía clásica latina, espécialmente
a obra de Virxilio; os catro pasaron polo seminario de Mo"ndoñedo e os catro teñen as suas raigañas nadales nas terras do noi:de
de Lugo; pero os catro dan11e
tratamentos diferentes á paisaxe;
en Noriega as fontes. clásicas
conviven cos calcos do saudosisrno portugués, fusión que dá iu-.
gar a unha poesía deshumaniza- da, pormenorizada da Galicia
montañosa; Crecente déixáse engaiolar palas formas e. rimos populares alonxándose das fontes e
cantando ó home, pedindo por
el; Iglesia Alvariño e Díal: Castro volven ás estructuras clásicas
·pero ~antan ó home labrego,
parte fundamental da paisaxe; e11
Díaz Castro o home é denuncia
e compromiso."
Xa que este anos se cumpre o
25 aniversário da publicación de
"Nimbos" e dada a escasez do
libro seria conveniente unha
nova edición asi como unha edición crítica ae toda · a sua obra ·
en galega, inéluindo as publicadas na revista "Alba", EPG, así
. como a que acadou o prémio
"Ciudad de Betanzos", mentres
agardamos con impaciencia a
safda doutro libro . que ten para
dar ao prelo.
·
•
- RAÜL RTO DTAZ

- CESAR V ARELA

Rias versus mares
Escoitaba o recital dun dos no'sos po.etas novas e n~nha estr_ofa
<licia algo asi como:
"O atardecer sobre a ria ... p
Aquela palabra "ria" non me
pareceu tan forte, tan chea e tan
poética como a palabra "mar".
Non en. van a Martin Có.dax
non se lle ocorreu escreber "Ondas da ria de Vigo ... " serrón
algo máis fermoso e pleno
corno: "Ondas do . mar de
Vigo ... "
Tarnén os mariñeiros usan expresións .como "vou ao mar" ou
"veño de mar" e nunca: "vou ou
veño da ria".
·
A JTIÍña sospeita é que esta palabra- "ria" usada para _~esignai
a feliz invasión _das águas do
Oceano na terra do país, debe
ter vido de España para homologar o característico fenómeno
xeográfico galega con outros do ·
resto da xeografia peninsular,
~orno a Ria de Bilbao que, esa
si, nos parece unha ria-, pois ven
sendo o rio Nervión que anchea
ao desembocar no mar.
U nha ria galega seria neste
sentido o deságüe do Miño . por
Caminha~ ali si que hai unha extensión de água dóce que se espalla antes de entrar no mar. -

.· Mas, o "mar de Vigo" non se
pode entender como un ensanchamento do Oitavén, senón que
. é un anaco de océano que entra
a saco na terra, cuxo parecido no
mundo serian os "fiordos" noruegos xa neutras latitudes ben
lonxanas de nós.
Topámonos pois, nunha feliz.

cofocidéncia entre a intuición
dos poetas que falan do "n'.,.~ de ·
Cangas .. :" (Celso Emílío) .. : o
"·mru:: da Lanzada, . ¡meu mar!"
(Luís Rodríguez Seoane) ou o
xa mencionado Martin Códax
"Ondas do Mar de Vigo", coa
ciéncia xeográfica, e. co sentir
popular que sempre f alou de mares e non de rías. ·
•
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Pan,
de Xosé Neira

Vil~

Por-se a reseñar un livro narrativo de Neira Vilas é cousa que
debe explicar-se. E debe explicar-se por várias razóns: a) por
ser o autor galego vivo máis lido
(as suas Memorias dun nen o labrego ultrapasan xa os cen mil
.exempl~es) pois cada livro seu
ten várias edicións; b) é un dos
máis firmes t:t:aballadores ~ prol
da nosa cultura, pois non hai ano
que non dé un livro: narrativo,
de investigación .ou tradución; e
c) un sente un imenso respeito
pola persoa e un - pouco menos
pola obra literária, ainda que
g<;>ste -sen entusiasmar- dalgunha das suas novelas ou narra·
cións.

narrador galego en plan l!ricosentimental, son personaxes que
xa, dificilmente, veremos (por
sorte a maioria das veces) na
nosa nación . Daí ese ton ráncio, ._
daí, tal vez e en -contra das máis
íntimas cónviccións do narrador,
~se halo sentimental que percorre o livro. Halo -sentimental que
nalgun momento '--e_para desgrácia de todos, pero sobretodo
do narrador, adscrito ·a unha liña ·
realista- se conveqe en halo
nostálxico,como .se se laiase do
tempo ido, e a.inda que se saiba
que non, no libro, nos relatos,
nos retratos que _nos entrega o
escritor ·galega, si. Eis porque
fixemos o longo prolegómeno.
Unhas narració_ns carregadas de
ideoloxia, converten-se, por
obra e grácia dos dispositivos literários mal empregados polo
autor (ou equivocadamente empregados) en todo o contrário do
que se nos ·quixo dicer (2).
A maior parte <lestes líricos
retratos rematan dunha forma

xes do escritor de Mondoñedo
· son os protagonistas da crise
- dunha sociedade (crise = algo ·
novo non remata de ·nascer men-tres o vello morre, Grámsci), os
personaxes de Ne.ira Vilas·, neste
Pan, todo hai que dice-lo, son
mero recurso ideolóx'ico, pois .se
ben pertencen a unha sociedade
e . a un ,tempo, este tempo e esa
sociedade aparecen pobremente
retratados, plasmados . E é .que
falta en -Neira Vilas ese ton humorístfoo e xoguetón que dá a
verdadeira ternura cara os personaxes, e sobra ideoloxia, pois o
humor 1 que é dor, que é ternura, .
que é defensa contra todo aquila·
que nos oprime, constata a fraxilidade da vida humana, e o ·es"
critor de Gres, e cada retrato,
tenta nos dar a chave dos problemas. Eis, xa que lago, o seu
erro.
Contado hai no presente livro
de Neirá Vilas algo que nos fai
esperar del outros livros (sobre
todo novelas) que podan superar
o que até o de hoxe fixo. E é
esa liridade (ainda non chega a
lirismo) que sabiamente dosificada; que sabiamente traballada·,
pode levar ao autor a escreber
grandes páxinas, grandes páxinas dunha novela que del estamos a esperar moitos desque nos
deu Camiño Bte(emoso. Unha
novela que sex~ algo máis que
memória ideolóxic;a, pois non é
precisamente o escritor galego
un memorialista (e as presentes
páxinas de Pan no-lo ratifican) e
enche as suas lagoas con ideoloxia que é precisamente o que fan
· os maus escritores, entre os que
non debemos contar a Neira Vilas . Compre, xa que lago, peder-lle máis ao escritor de Gres,
pode e debe da-lo. Esperemo-lo.

•

XGG
-1) Editorial Galaxia . Vigo, 1986. Non

falamos, para nada e é Ún esquezo imperdoável, dos debuxos de Siro, pero deixamos iso para os especialistas; coatodo su..bliñemos o cámbio que se produce no debuxante gálego que ás veces usa dos escuros, cousa nova nel, que saibam_os.
. 2) Quer dicer, que o narrador, que nos
presenta uñha realidade (ou o seu recordo,
éomo é o caso), intenta dar-lle unha faciana real, non verosímil, e aí é onde falla.
E falla porque non fai personaxes verosímeis, que é o que pede a narración (e
mesmo tampouco reais, podía-se dicer)
senón que ideoloxiza a lembraiíza e dá,
entrega, unha memória falsificada, xa que
logo , inveros_ímil; daquela i-rreal , falaf:.

Neira Vilas

Xosé Neira Vilas é moi coñe_cido po'la: mencionada novela
que atrouxo cara o galega cantidade de leitores e infinidade de .
imitadores que fixeron máis mal
·q ue ben. A novela mencionada.,
· Memorias ... , pesa demasiado
sobre a obra posterior do autor e
asi pode-se comprobar que ou- .
tras novelas suás non son máis
que variacións sobre a mesma
sonata: Cartas a Lelo, Aqueles

anos do Mancho, -Querido Tomás, que formarían unha certa

"""?

tetraloxia coa. primeira de todas.
Outro ciclo seria o imposto arbitrariamen_te pór quen isto
asina- palas narracións Camiño
bretemoso (a sua meUor obra
para min), Remuiño de Sombras
e Historias de Emigrantes. Quedarían duas obras Xente no Ro-.
dicio (que con~én excelentes narracións) e A muller de fetro,
obra que pudo supor unha ruptura na obra neiraviliana, pero que
por desgrácia non se pi;oduciu .
E outra triloxia, a formada por
Lar, Nai e o presente Pan, pois
ou tres _usan da memória lírica
pará nos narrar algunha causa.
O presente volurne consta de
trinta e nove (39) narracións ou
retratos líricos (que non quer dicer poétiCos) nos que o autor vai
dando os trazos e rasgos dunha
· - série de xente' e xentiña que el
- lembia, de-xente que coñeceu na
sua infáncia e mocidade, polo
que se pode dicer que o escritor
dá ao traste coa ·vella canción
que <licia que "la distancia es el
olyido". El lembra, non esquece. Os personaxes que retrata -o

máis ou menos ·estoirante, como
-debe ser, por outra banda, pero
resulta que moitas veces ese relato resulta falso polo final, precisamente . E resulta falso, cando non francamente penoso,
porque é maniqueo a maioria
das veces, vexan-se, senón, os
relatos "O home das cabras", ''.A
nai do guardia", "A carta", etc,
E resultan maniqueos, ou f~lsos, estes relatos porque o .autor non
soubo_apreixar ben o mundo que
quixo mµrnt (non creo que fose
aposta, nen que non intentase
unha criación "artística", ou
sexa, superación dé,t memória)
pois o autor puxo-se <liante· do
fólio, holandesa ou o que far,
cun apriori ideolóxico que non
- lle deixou plasmar ben a realidade ~que coñecia. E seria, e en
verdade éo, curioso comparar
estes retratos dun escritor realista cos feitos por outro n3:da "realista" como Cunqueiro ;¡ nos se!-ls
livros Os outros feirantes e Xen- -.
te de aquí e de acolá. Mentres
os retratos do realista non fan
roáis que isa, retratar sen vú a
realidade que circunda o personaxe, . ou como se inscreve ese
personaX:e na realidade, nos de
Cunqueiro o personaxe é asi por
mor do que o arrodea, e asi os
personaxes cunqueiráns <lestes
dous livros son tristes, e o s9n
porque son crepusculares, quer
dicer, intueñ --ou saben?- que
un mundo novo vai coinezar e
que eles non terán lµgar óel, que
desaparecerán.(daí a singularidade dos protagonistas cunqueiráns). Así, rnentres os persona-
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to tle ql!e Os Proflsonais ~he
guem ¡}lgumha vez á auoiencia
dos excelentes filmes que se esta.o botando na verso.m original
· e _nom digamos dos de Galiza no
cine, e ainda que chegaran hai
algo se chaDJa decencia.
Neste impaís (expresiva palabra de Xavier Alcalá) em que ·
apenas está desenvolviQ.a a crítica e a informa~om cinematográfi9a, á que a prensa em geral trata dum jeito marginal, seria inuito bom que se comeza-se a -Se~
son Continua com umha revista
cinematográfica-do, estilo da que
tém um grande éxito em TV3;
que se falase do qeu se bota nos
cines galegas, das novidades,
estrenos, roda.ges, nomes·... e fa.ria-se um favor .aos "anjos" que
vam/vamos ao cine, ·valorando
incluso se nom haberia qu~ trocar a data de emisom da Sesom
Continua. Trabalhos tam bons
como os feítos com Intriga e A
Casa da Chuva de Roman, pasaron niste horário casi que desapercevidos e pasamos um bom
rato vendo-os, os que o fixemos.
Por certo leitores a preparar o
magnetoscópios que nom <levemos deijar de fugir a oportunidade que ternos de gravar todb o
cine galega · que vai pasar a ser
emitidio, joias da nossa história
como O Carro e o Home, Fendetestas, O Pai de Miguelinho, O
herdeiro, O Cadaleito, Mama-

sunción, Esperanza, Embarque,
Morrer no Mar, Som e vozes na
Noite, O Segredo, Só para Ne-

- nos, Decimo-Jo ou nom decimos ... ja foron mercados pola
TVG, e ván sair aginha .
Telecinema demonstrou ampla.mente como a qualidade. ganha aos públicos e cal é o caminho com futuro. Em Novembro
teremos: Feroz de Gutierrez
Aragón, Adeus Charlye de Vicente Minnelli, Ria Lobo de Howard Haw..ks, a A Casa sem
Fronteiras de Olea e lago virám
filmes como O Home dumha

Terra Selvage, Sete Mulheres,
Beijame Parvo, Magic, é dizer
com isse bom nivel a que já estamos afeitas. O cine da tarde
dos Sábados tamén cumpre aceitavelmente o papel encomendado.
O Domingo 19 de Outubro,
sustituí u-se oSky ·Channel por
umha comédia hollywoodiense,
e issa emisom surpresiva, tivo
grande suceso, o cal. fala muito
da cinefília dos espectadores. •

televisión

O cine
na TVG
Os venres seguimos a pádecer
um horário ruim para o espa~o·
Sesom Contínua. O espectador
que queira olliar a -TVG nissa
hora de grande audienc"ia das
noites, que está situada antes de
Ao Peche, tém isse dia que tragar o bodelo propagandístico da
violencia ·e anti.:democracia cha- ·
mado Os Profisionais. Seguro
que hai público interesado nessa
trapalhada, e qué norn a pérderia
a.inda que fosse emitida as 05.00
h. da rnanhá, mas castigar así ao
muito público cinéfilo e toda
umha selvajada: O cine é um
dos apartados da programa~óm
que a.cada umha maior aten~om
dos espectadores, e duvido muí-

C.B.A.

Ruada
Um dos papeis mais importantes
que joga a TVG, é o reílexo que
supóm para grande parte de galegas, o ver a sua fala como um
feito normal, como veículo de
comunica~óm dum-meio moderno, é um fenómeno que está
afectando e mui positivamente
nas mocedades citadina .
Cando eu -olhei o primeiro
· programa de Ruada nom me
gostou, mas desseguida decatei,
me do seu grande éxito popular.
Porqué? Acaso pór que no programa se ridiculizava ao pavo e
iste era tratado de forma "pailana"? Tudo ao contrário, gostavalhe a _gente, as camadas popula- ~
res porque em grande maneira
sentiam-se reflexados. É um curioso fenómeno: muito "urbanita" ou ch~gado as vilas desde ª·
aldeia, sinte-se ridiculizado; é .
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Xosé Luis Blanco

um jeito de ver a vida da que no
devalar diario ai- e-lhe burla
pala cultura opre ora, a espanhola . O entimento de colonizado, fai-te entender ao país, nom
como é ou como quixera que
fosse , enom olhado polo prisma
que nos ponhem para que nos o
vejamo . Pranteja- e um jeito de
er galega "moderno" rachando
com grande parte da no sa cultura e do er do povo galego.
Se algo lhe cúmpre a iste
País, nom om ó investimentos, enom orgulho. Dizia-me
um amigo japonés pois de caminhar pola Galiza , "vo tendes
um problema muito grave, o
vo so povo tem mentalidade de
escravo de dominado , e em orgulho nom ide a nengure ".
Demos-lhe a iste povo orgulho
em si mesmo, no seu próprio er
e lemas como os usado por algúns partidos como isse de en pé
por Galiza, nom Lhe sonaram a
ovnis .
A gente do povo , cando olha
Ruada, inza-se de auto-considerac;,:om e orgulho em si mesma,
tuda ao contrário do que e.xpressam grande parte das críticas .
Falar o galega bem, nom é
face-lo con "acento" de Madrid ,
a feialdade ou beleza dumha língua nom existe (todas som formosas), nom exi te um galega
rude e outro fino. O que existe
é o complexo da no a autopercepc;,:om como ubordinado , de
como no ve um pavo e umha
cla e dominante , o e panhol
(espanha, mai qu lhe pe e a
algún ca telán · é o re ·ultado
evoluid da monarquía ca telám , a cria~om das sua. cla e ·
reilaras , nom é algo que e faga
com isla u aquela con · titui~om,
é um pro e o no tempo) .
Eu apoio a Ruada , gostame A
Ruada (ante muito mai que
agora). X.L Blanco, com a ua
cara, de "rilhote" e de rapaz
traste é dentro do e quemas da
casa, para mim como espectador, umha pe soa coerente, o
seu jeito de ser no programa, de
tratar a gente~ · nom me parez em
nengum ca o algo pre-determinado, nem com .o mínimo caracter ofensivo, senom que o seu
"fado" sai-lhe mu itas vezas a pe- · sares talvez dum esforzo para
evita-lo. Miles de pessoas polos
pavos diste país con ganas de
sair na Ruadµ, de a.presentar as
suas lérias, os seus inventos, o
- seu que facer diário, e nengum
dos seus vecinhos os tém por ridiculizados, falam despoija deles com orgulho, contentes de
_que morem gentes asi no seu aldeia, e gabam-se fachendosos de
isso, de alguem que sendo mais
ou merios como eles mesmos, e
sem deixar de se-lo, algo fixo,
· destacam sem pasar pala peneira
"madrilenha".
A mim como crítico, o programa nom me parez oideial, na
sua nova etapa nom .melhorou
nada, ao contrário, piorou. Incorporou um concurso larnentavel que !he fai perder agilidade,
que rompe o "tempo" televissivo
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do programa, que pide a berros
a sua melhora ou supresom total. Na nova etapa o programa
muito mais. rígido na sua estrutura, converte-se as vezes o próprio programa numha mala caricatura·, num remedo de si mes ~
mo .
Ruada é o programa de X.L.
Blanco e duvido muito que tivera issa espontaneidade chocaieira e simpática que o povo perceve, que ao povo en geral fai sentir auto-estima, se outro o fixese.
Um crítico nom <leve valorar
só um trabalho, polos valores intrínsecos a realiza~om do mes- .
mo , todos ternos o nosso ideaial
de programa, ma ao melhor o
meu ideial quedava só para min
mesmo e ninguem mais o olhava. Eu valo~o o papel que cúmprem os programas no nosso
pavo, e como este o perceve. A
direita diste país muito mais
perspicaz e inteligente si sabe
entender a Ruada , é froito que
se lhe pode atirar, nengú m alcaide tém medo de que X.L. Blanco bote umha gargalhad a com o
que ele este ia a dizer. A mim
go tame Ruada na me ma medida cm que lhe gasta a camadas
poQulare do país .
E Ruada terceiro-mundista?
Que caralho que r dizer i so, é
e que alguém o abe?. Irnos dizer i aos misse is, a Otan, acaso
porque nom om terceiro-mundistas?. e hai hoje em dia um
conceito
pcrmeavilizado
de
ideología de forma paradigmática, i e é o de terceiro-mundi ta, o de sub-desen olvido . Eu
e cacho a rir com toda i a banda de colonizado que .-e entem
ridiculizado · de ··pailám" como
programa. Digo-me onde irnos
com gente a í, e andam com
uns anteolho que em aberem
ele · me mos, som o do eu
opre ore .
iva o Orgulho , e vi irá Galiza, arremedando ao do · E angeos ''dade-no orgulho e o resto
dara- e-nos por acre cimento".
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Alamo Bay
E ·te último filme de Loui Malle, que e non recordamo mal
non fixera nada de de Aclantic
City é unha vigoro a cr'nica
dun conílit laboral misturado
cun problema racial, ambientado
na costa Oe te do E U.
eguindo
e quema e
pírit do mellor cine clásico nordeamerican , o a unt
éno
plantexado con claridade e conci ·ión , dun xei to cáseque d umental, ainda que para acadar
e e efe ito xa é ·abido que fai falta unha on iderábel claboraci n.
A cou ·a vai dunha co munidade de reíuxiado iA~ochino (fuxido do Vietnam) ~e se e tablecen como mari queiro na ría
de Álamo, a ento dunha pechada sociedade mariñeira que non

está disposta a deixarse pisar o
trabaHo polos "gooks", que así
lle chaman aos intrusos. O racismo máis acendr-ado ponse fogo
en funcionameilto, e énos amo:.
sado de maneira moi crua.
Ese aludido tono documenta:l
está moi conseguido, e os actores semellan arrincados de calquer sociedade pechada dos
USA, x;:i sexa mariñeira . ou rural. Esa chamada "América profunda", sede e explicación máis
enxebre dos princípios que rexen o camiñar e a actuación dos
EEUU, está retratada dun xeito
que non pode deixasr frío a ninguén. Inda que baixo a apariéncia documental hai sempre (e dicer o contrario é faltará verdade
ou en ganarse a un mesmo) unha
manipulación desa quimérica
·~verdade", aquí tal manipulación é honesta e nada superficial
(en contra do que opinaba emperrada e bastante jnexplicabelmente o crítico de "El País"). A
sempre de agradecer versión orixinal faise aqui mái s que imprescindíbel para a cabal comprensión da sociedade que se
pinta. Dobrado , probabelmente
se convertese nun filme vulgar.
O filme recolle na sua estrutura referéncias a rñultitude doutras fitas do cine americano de
sempre. Tamos a impresión de
ter visto certas cenas antes, ainda que non podamo concretar
en cals películas concretas. E
esta é unha das principais virtudes da fita, que lembra tan variada e ilustres precendentes como
"Fúria", "As uvas da ira ", "A
xa uria humana ",e no triángulo
inserido no médio da história de
tinte " ocíal", a moitos "westerns", pero sen remitir a nengunha dela e pecificamente.
Se o cine americano de denúncia ten as suas limitacións.
impostas polo sistema, que isto
non se converta nun lugar comun para rexeitar, pois nas suas
manifestacións máis inspiradas e
honestas (e o paradigma seria
'A uva da ira") poden darlle
mil voltas ao panfleto de turno.
Recomendábel como improvisada ilustración sobre o conflito
marisqueiro galego. Ao fin e ao
cabo, na fita só morren duas persoas, ainda que , isa si, as escopeta · non son de caza.
O·
GONZALO VILAS
Alamo Bay Direccor e producor: Luí~
Malle. Guión : Alíe.: Arlen . Fotografia :
Curtí~ Clark . Música : Ry Goodcr. Producíón nordeamericana.1985 . Intérprete.\:
Amy Madígan, E<l . Harrí~. Ho guycn.
Dona! Moffat. Truyen V. Tran. Rudy
Young .
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Ares bretóns
para biniou
e bombarda
"SONIT' TA SONERION
Ares bretons para biniou e bombarda" foi a primeira compilac;:om de tema populares editada
por Bodadeg Ar Sonerion

Amy Madigan e Ed Ha!'ris, nunha cena de All!mo Bay

. ·-

.
COIDUDlCICIOD

Novas
tendéncias
na actividade
dos tneios. de
,,
cotnumcaaon
soviéticos

(B.A.S.), umha associac;:om que
agrupa os músicos tradicionais
da Bretanha. As pe9as forom recolhidas tamém polos membros
de B.A. S. e anotadas por Jef Le
Penven quem , na introduc;:om
que escreveu para o ·livro , lembra que trabalhos semelhantes
vinham senda -realizados desde
1825 quando o cónego Mah~
publicou uns sessenta. ares recolhidos em Bro Gwenned (País de
Vannes) .
·
Desde essa data até 1974, ano
em que se edita o livro que comentamos , forom vendo a luz ,
entre outras menores, importantes compilac;:ons como a realizada polo Coronel Bourgeois,
quem publicou no 1985 umha
colecc;:om de pec;:as interpretadas
no concurso de Brest. "A presente recolheita constitui, falando propriamente, --di Jef Le
Penven-, um conjunto de temas sobre os quais os jovens
músicos deverám improvisar os
"tons" das dan~as , conforme a
tradic;:om dos velhos".
A prim·eira parte do livro está
dedicada as manchas recolhidas, como o resto das melodías
ao longo da Baixa-Bretanha
(Breizh Izel em bretom) e que
atingem o número de 27. Os demai · apartados consagram-se a
música de oanc;:a: Andro, Laridé ,
Gavotte , etc:· agrupada segundo
os pa íses onde e recolherom :
Bro Gwenned , Kerne Izel (Baixa-Cornualha), Meneziou (Montanhas da Alta-Cornualha e
Leon) e Bro Dreger (País de
Trégor). Os 150 ares de que se
compom a obra completam-se
com uns poucos temas variados .
Bodadeg Ar Sonerion canta
no seu haver hoxe en dia com
interessantes obras que seguirom
a esta primeira compila9om sua
do ano 74 , como CHOUEZ ER
BEUZ , tamém para biniou e
bombarda, de ·Polig Monjarret,
gram figura da música bretona,
recopilador de melodías nos seus
contínuos percorridos pola Bretanha. Ou a ingentt obra, com
ma.is de 2.000 ares da BaixaBretanha, titulada . TONIOU
BREIZH IZEL, a cargo . igualmente de P0lig Monjarret.
Importante
trabalho
de
B.A.S. é tamém a edi~om de
discos e cassettes entre os que
destaca o comemorativo do 40
Aniversário da Associac;:om.
Como este material · nom é
possível conseguí-lo aqui, irnos
dar um endere~o para que a gente interessada se ponba em contacto e poda fazer-se c~m estes
livr9s e gravac;:ons. Umha casa
que distribuí todas as cousas de
B.A.S . é KELTIA MUSIQUE,
!-Place au Beurre, 29000
QUIMPER.

As novas. tendéncias adoptadas
ultimamente na URSS en diversos sectores tamén están afectando aos meios de comunicación
· - social.
. Na URSS edítanse máis de 15
mil publicacións periódicas e os
grandes cámbjos que se están
operando na sociedade soviética
requiren µn determinado replantexamento da actividade dos
meios de información de masas,
que corresponda ao espírito e
aos imperativos do novo momento . .
No caso .da prensa, cabe falar
non de cámbios radicais senón
dun intenso proceso de aperfeizoamento.
Unha tendéncia comun para a
Prensa, a Rádio e a Televisión é
ampliar a cobertura informativa,
reaccionar más rapidamente aos
acontecimentos e facer máis
operativos ·e eficaces os pronunciamentos críticos, entendendo
que a crí~ca ten que ser-construtiva, quer dicer, debe contribuir
á solución dun problema concreto ou á ellininación duns defeitos.
Na prensa e na Televisión son
cada vez máis frecuentes intervencións de alcance local e nacional. Hai pouco, poi: exemplo,
emit~use por Televisión unha reportaxe desde a rexión de Ivanovo denunciando irregularidades
no aprovisionamento das tendas
de comestíbeis. Ao cabo dunha
semana, a televisión emiteu outra reportaxe desde Ivanovo informando das medidas adoptadas .. A este respeito, na URSS
rexe unha norma segundo a cal
calquer denúncia por parte da
Prensa ou calquer demanda por
parte dos leitores· debe ser comenentemente respondi-da polos-dirixentes ou organizacións aos
, que compete decidir sobre o
caso denunciado. As medidas
para subsanar os defeitos sinalados por un meio informativo deben arbitrarse en dez dias, dándose a resposta no prazo dun
mes.
O diário "Izvestia", pala !¡Ua
banda, comezou a publicar am-

plos informes sobre as sesióqs
das comisións pen;nanentes do
Soviet Supremó da URSS, nas
cales os_ diputados plantexan
·ante os dirixentes do Comité Estatal de Planificación (GOS-·
PLAN) e de diferentes ministérios problemas concretos rela.:
donados, en moitas ocasións,
con aspeitos negativos da sua
xestión.
Segundo escrebia recentemente· o diário "Soviestalcaya -Ros- .
sía", rios últimos tempos os leitores veñen insistindo na necesidade de facer máis eficaces os
pronunciamentos de Piensa, alegando na maioria dos casos a feble reacción á crítica nos órgaos
de ·p oder locaJ e os retrasos na
solución dalguns problemas urxentes.
·
Hai un mes a raiz das críticas
realizadas por "Komsomolkaya
Pravda" (unha das publicacións
pra a xuventude máis lidas) a
respeito de dirixentes de ámbitos
diversos, impuxéronse 56 san- ·
cións administrativas, ditáronse
amonestacións contra 6 militante8 do partido e 25' militantes de
·Kornsomol, e 26 funcionários
foron destitúidos.
A reacción dos soviéticos ante
o novo que aparece nos meios de
información é positiva. En particular, teñen suscitado moitísimo
interés seccións que se introduciron recentemente, como por
exemplo, "Fio directo". Se antes
os leitores, comunicaban con especialis~ através de cartas e
respostas, •mesas redondas, etc.,
agora calquer leitor pode falar
en directo, por teléfono, coa
persoa que lle interese, A "Guia
teléfonica" -lista de interlocutores- confecciónase segundo
as propostas dos leitores. Xa se
realizaron sesións de comunicación directa con ministros, cosmónautas ou ó seleccionador nacional de fútbol.
Sesións de comunicación en
directo téfiense realizado desde
hai tempo ~to na Televisión
nacional como- nas das repúblicas federadas, pero para a Prensa isto é algo novo. Como resultado da aparición destas sec' cións, tales como, por exemplo,
"Tribuna de opinión", onde se
tratan problemas sócio-económi:.
cos e morais, prevese que para
fi.nais do ano o número de cartas
que se recebe na redacción terá
superado o promédio anual de
500 mil . .Tamén cambiou subs. tancialmente o carácter das cartas . Se antes a maior parte delas
referíase a problemas persoais
("o teito ten goteiras", necesitamos axuda para obter unha praza
nunha guarderia infantil".-. , ) ,
hoxe son· máis as cartas onde os
-problemas se plantexan en termos máis amplos, ás veces a escala nacional.
IURI SAVT.OSOV

Subdirector do diário .,Komosomolskaya Pravda. APN

Convócase Xunta Xeral Extraordin.aria de Accionistas da Compañia Mercantil "PROMOCIONS CULTURAIS GALEGAS S.A."
para o próximo dia 28 de Novembro do 1986, ás 17 horas no
local da Asociación Cultural de Vigo, sito na ·rúa López de
- Neira, 22-1 º B, en Vigo. A falta de quorum, celebrarase ne 2~
convocatória ao día seguinte, ás 17 horas e no mes[llO local.
ORDE DO DIA -

1º) Cámbio de domidfo social por traslado do mesm.o á cidade de Vigo e modificación do artigio 2° dos Estatutos Sociais.
2º) Ampliadóñ do Obxecto Social !impresión de texto e imáxenes) e modificacións do artigo 4'°' dos Estatutos sociais.
3°) Ampliación do Capüa! SoCiial na cifra de 5.000.000 ptas
(cinco- milións de pesetas:~ . to,tallmente desembolsado, e modificación do artigo 6° dos Estatutns Sociais.
4°) Autorización ao Co11sel1!0 de Administración para elevar o
·capital Social mmha 01u viiiias veces até a máxima cifra legal na
oportu n.i,o!ade e mi <t~1Jaintia q!'le dedda sen prévia consulta á Xunt~
Xera~. de a1:0ITTdo reo arbgo '96 da Lei de Sociedades·Anónimas.
5c·¡ Nomeamento dos Conselleiros in~egrantes do Consello de
Administración e fixación dos seu número.
~¡, tv1lod~foación dos artigas 21 e 22 dos Estatutos Sociais.

Vigo, 5 de Novembro do 1986
O presidente do Consello
de Administración
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WILLIAM KLEIN EN VIGO

"Para Klein a fotografia remata coa división antre arte
e realidade que implica ao
suxeto que vai fotografar
no mecanismo do encadree da toma. Provoca ás persoas ás que fotografia o
mesmo que un director
provoca aos actores. Lonxe
de consideralos un espectáculo,· interiorízaos, fainos
seus coma nun sono cos
ollos abertos" (Alain Sonttrog)

"Xogeui a ser reporteiro
gráfico, tratando o feito
máis trivial coma se fose
unha grande primícia. Da~
quela, 1954, o modelo en
fótografia era Cartier-Bresson e o lema, obxectividade. Elegáncia, mesura, distáhcia, e discreción. O meu
proxecto de x:ornal-tabloide
era moi diferente. Andei en
sentido contrário,, deixei
cair o mito da obxectividade e provoquei unha caste
de foto matón da rua"
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[PubliCaclóns
COLOQUIO I ARTES
Revista trimestral de artes ·
visuaís, música e bailado. Nº
70 Setembro 1986. Edita
Funda~áo Calouste .Gulbenkian ...
. Lisboa.
Neste número de novo nos ato- · .
pamos diante dun produto depurado, dunha revista interesante e de calidade. · Seguindo
a sua liña habitual, recoíle artigos .e estu~os sobre temas orixina1s, vanados, e todos eles
cun tratamento sério e exaustivo.
Entre os traballos podemos
destaca r unha análise da obra
· e a figura de Luíz Darocha, da
última xeración de pintores
portugueses, afincado en París,
en cuxa obra s,e acumulan as
influéncias do surrealismo algo
intelectualizado cunha estética
"posmoderna"; un estudo da
obra gráfica de Chillida, autor
basco amplamento coñecido
entre nós; un arti~o sobre No-·
gueira da Silva, o ilustrador
satírico do romantismo portligues", traballo cunha comP.leta
documentación e apoio grafico,
e por último unha entrevista
con Liunel Vinche, pintor belga
clasificábel no ámbito da pintura inxénua e primitiva.
Xa entre os traballos de interés máis específico para especiali stas, atopamos unha investigación das técnicas holográficas aplicadas ao coñecimento
da escultura grega e un precioso traballo, "A expresión pictórica china ou a escritura dunha
idea", que fai referéncias ao
elemento básico de comprensión da estética pictórica china
de todos os tempos. A música
antiga e ao seu coñecemento e
interpretación hoxe dedícase o
último traballo da revista.
Completan este número as
seccións habituais: Carta de
París, Carta de ltália, cunha crónica da Bienal de Venécia, Bibliografía e actividades culturais.
Para mercala: Libraría Couceiro, Santiauo-

AGALIA
Sétima entrega da revista que
edita edita en Ourense a Associai;;:om Galega da Ungua. Tres
estudos: Carvalho Calero {Situai;;:om presente e orientai;;:om
futura dos problemas g_erais da
nossa língua ), José E. López
Pereira (Prisciliano e o seu entorno na visom literária de tres
galegos: Cotarelo, Cortezón e
Que1zan) e Ramón Varela Punhal (Didáctica da filosofía -1);
traballos de António Gil Hernández (Partidos políticos e estandardizai;;:om do idioma na
Galiza), Francisco Salinas Porturui l {Umha leitura de Miguel
A. Fernán Velho) e Elvira Souto
(Galiza na Seara Nova).
Como xa é comun a anteriores entregas, inclúese unha pequena antoloxia de textos poéticos, desta volta de António Simóes e Avilés de Taramancos,
e complétase o número con documentación referida a eventos
e acontecimentos relacionados
co idioma e cunha sección de
recensións de libros.
Está á venda en librarías do
país e ~ódese pedir ao Apartado de Correos 453 (32080 Ourense).
Coñecidos son os avatares das
revistas do comic eri a Galiza.
Desta volta a "A Ameixa Cacofónica", publicación comiqueira subtitulada "o fanssine de
oxi-dente" e ·que ven de sacar
á rua o se.u numero catro, sur__préndenos
agrada bel mente

~~123 .

convo.catórias
cun número,, moito máis que
presentábel, interesante e bastante logrado na concepción.
.
· Se algun dos números ime- _
diatamente anteriores xa era
bastante aceitábel, o mérito
está entón en seguir saindo e·
mellorar. Quizá teña o defeito ·
de saber a pouco, por aquilo da
inevitábel comparación con outras revistas da banda deseñada doutros pontos do estado
máis potentes.
Os que teñades comics e
queirades colaborar ou escreber a "A Ameixa" podedes facelo ao Apartado 116 de Carballoc Agradecerán a vasa colaboración.

. · BASES QUE REXERAN
O CONCURSO -~·o HUMOR NA ESCOLA"
PROMOVIDÓ -.POLO
. MUSEU DO HUMOR.
Dé> CONCELLO DE FENE
1.
Para participar oeste concurso
terás gue reunir as seguintes
condic1óns:
'
-Estar cúrsando:. A) 2.ª etªpa
de E.X.B., ou B) BUP ou FP.
-Ser ou viver en FENE ou bisbarra.
·
-Facer ·traballos humorísticos,
gráficos ou literários, nos que o
tema sexa A ESCOLA, e que falen el) galego {aindé! .que no
c¡:iso dos traballos graf1cos po_
-·
derán ir sen palabras).
-Mandalos ou entregalos na
Casa do Co]lcello de Fene, pondo para "O HUMOR NA ESCOLA', nome, enderezo, teléfono, ,
coléxio ondé se estuda e se es
do grupo A ou B; miran.do de
entregalos antes das 14 horas
do día 15 <le Novembm.

.

2.

Características ~os traballos:.
-Para o concurso literário:
• Extensión mínima dun fólio e
máxima .de tres fólios .
• Letra clariña e ai nda mellor a
máquir:ia.
·
• En prosa ou verso,- tanto ten.
• Que non sexan copiados.
-Para o concurso ·gráfico!
• Tamaño mínimo en cm.
20x20, máximo 50x70.
• Feitos sobre cartulina.
• En 'calquer técnicar branca e
negro ou cores.
· • Dunha ou várias viñetas.
• Debuxos orixinais, nada de.
fotocópias.

3.

CADERNOS DE
PSICOLOXTA:
UNHA NOVA
PUBLICACION
CIENTTFICA GALEGA
Remata de sair o número cero
da revista editada pola delegación de Galicia do Coléxio Oficial de Psicól0,90S. Trátase dunha publicacion formalmente
ben deseñada, o que resulta
unha surpresa a_gradábel nunha revista de caracter científico,
nas que tan fácil resulta confundir s~~iedade e rigor con
monotorna formal.
Outro aspecto positivo é o
que resulta de comprobar
como un coléxio profesional
edita a sua publicación inteiramente en galega e, ademais,
respeitando as diferentes orientac1óns normativas dos autores.
A revista, dividida en varias
seccións, tratará en cada número un tema monográfico (neste
nº O é o de Psicoloxia e Deporte), asi como entrevistas, un
apartado dedicado a un sector
onde se desenvolven a sua actividade profisional os psicólogos {neste caso a orientacián
familiar), colaboracións, un
apartado de investigación, outro de documentos e un último
de reseñas e comentários bibliográficos.
Oosérvase como, apesar de
ser unha revista profisional,
non peca de corporativismos,
estando a berta, .e derriandando,
todd ti8o de colaboracións. Asi
no nº escrebe un comentário w
en relación sobre "O paro: crise social e saúde" de Enrique
González Duro. Todo iso encadra os obxectivos da revista,
xustificada na sua editorial
como "un instrumento que
axudara a unficar ao colectivo
profisional dos psicólogos e
psicólogas, que fose útil á sua
comunicación científica e profisional servindo tamén ao fin do
mellar coñecimento mútuo institucional e social e ao intercámbio de saber con aquela's · outras disciplinas que se relacionan no seu facer co.a Psicoloxia. A esta necesidade pretende resr.ostar Cadernos de
Psicoloxia '
·
A difusión da revista é gratuíta para os psicólogos colexiados, pero tamén se atopa á
venda nas librarías ao précio ·
de 350 pesetas.
Valorando esta publicación
de interés, non exclusivo para
os profesionais da Psicoloxía,
dámoslle a benvida desexándolle unha feliz añdaina.
•

Prémios: Haberá tres prémios
por Grupo:GRUPO A:
1. 0 Prémio: Ún rádio·cassette
valorado en 25.000 pta.

2. 0 Prémio: Unha máquina fotográfica valorada en 19.000
pta.
3.º Prémio: Un lote de libros ·
por un valor de 10.000 pt13 . .
GRUPO B: ..
Os prémi9s serán idémicos aos
do grupo A).

4.
No xurado haberá un representante ·de CULTURA do ·Concello
. de Fene, un representante do
Museu do Humor do Concello
de Fene e mestres dos Coléxios
- Públicos de Fene. ·

5.
O fallo do xuraao será inapelá1
bel e darase a coñecer 0 dia 8
de Decembro no decurso dos
actos que, co gallo das 111 Xor~
nadas do Humor, se celebrarán
na Casa da Cultura de Fene.

BASES QUE BEXERAN
O CONCURSO
"PREMIO CURUXA
DO HUMOR"
PROMOVIDO POLO
MUSEU DO HUMOR
.DO CONCELLO DE~ FENE
1.
O concurso xirará sobre o
Humor, n·as suas vertentes gráfica, literária-e fotográfica.

2.
Poderán participar todos 9s
interesados, de calquer pa1s,
sempre 9ue usen nos seus traballos a íngua _galega, se ben
na vertente gráfica e fotográfica, poderán ,pre_sentarse tráballos sen texto de nengunha caste .-

3. .
Tanto os traballós literários
coma os gráficos terán que ser
inéditos.
· _
_
.

4.
No concurso literário . poderá
_usarse a prosa e o verso; a extensión terá gue ser de dous fólios como mínimo, e seis como
- máximo, - mecanografados a

cfobs espácios e por unha só
· cara.

5.

Na vertente Qráfica pod~rá
usarse calquer tecnica; branca
e negro, cor, unha ou várias vif-ietas... Os traballos deberán
apresentarse sobre cartulina,
estabelecéndose como formato
mínimo o do fólio e máximo de
dobre fólto. Os traballos terán
que ser orixinais, non admitíndose nen fotocópias nen fotog rafias dos orixinais.

·6.
Na vertente fotográfica poderá utilizarse · calquer técnica e
poderán ser en branca e negro
ou en cor; o tamaño mínimo
será de 24x18.

. 7.
Os traballos deberán enviarse
ao seguinte enderezo:
Museo do Humor (referéncia
_prémie Curuxa)
- Casá do Concello
Fene (A Co~uña)
e deberán apresentarse antes
da~ 14 horas do dia 15 de No~
- , vembro. Os traballos apresentaranse baixo lema. indicándose no
sobre que conteña ·o nome do autor .o seu enderezo, D.N .I. e teléfono para unha pronta localización.

8.
Haberá un único prémi·o por
cada unha das vertentes {gráfica, literária e fotográfica), consistindo en 75.000 pta e na entrega da Guruxa do htimor,(desenada por Francisco Xosé Pérez Porto e realizada por Cerámicas. do Castro).

•

9.
O xurado estará compostc
por un membro da Ce.misión
de Cultura do Concello de
Eene, un representante do Museu do Humor, e expertos -nas
áreas gráficas, literária e fotográfica.
.

10.

b

fallo do xurado será ina.pelábel e darase a coñecer o dia
8 de Decembro .no decurso das
.Xornadas do Humor.

! libros

•

EL .PAIS
O LA REFERENCIA
DOMINANTE
Coordenado por Gérard lmbert e Jose Vidal Beneyto.
Ed. Mitre. Bar·celona 1986,
303 pásx. 1. 750 ptas.
Os periódicos aos que os esencial 1stas en comunicación chaman "de referéncia · dominante" constituen un red.u cido grupo no mundo; son os habitualmente ch¡;¡mados diários de eli- ..
te, de prestíxio ou de calidade.
Entre eles están os coñecidos
Le Monde, The New York Times ou Corriere della Sera; tamen milita nese conxunto El
País.
.
No espléndido libro qüe comentamos, os seus autores fan
desfilar, desmenuzándoas, todas as características deste xornal madrileño que "se volveu

(ven da páxina 14)

unha espécie de representante
formal dunha opirn9n pública
que, por outra p~arte, contribuiu
el mesmo a formar; (... )de maneira oficiosa, asumiu en ocasións '?. papel de alter ego do
poder.
.
A destacar as análises 'sobre
a estrutura do accionariado. da
¡Jroprie~ade de El País, obra d~ 
Ennque Busta.mante e a opi nión no periódico, escrita polos
dous coórdenadores, 1·m bert e
Vidal Beneyto.
.
.0 traballo inaugural -El discurso de la representación (EP
y el discurso de_la opinión pú- ,
blica)-, . de Gérard lmbert,
_ pode lerse como opúsculo independente; que , compéndia .
. todo o libró. ·
··
El País é o "preboletin oficial
do EstadoJ'. e, con dez anos _de
-existéncia, · é xa história. Eis o
seu grande éxito, ser reféréncia
ineludíbel e· obrigatória, ás ve:
~~s . exclusi~a. .~aradigr:na do
ironice reiran · que falen de_.
min ainda que sexa ben''. . •

palas · condicións ouxetivas definitorias do pobo en custión, a liberación nacional
pnrque é esencialmente anti- conflúe necesariamente coa
tético do actual "leviathan".
liberación sodal, coma no coA mera esistencia dunha nalonizado e espoliado pobo
ción sen Estado nestas latitu- galega.
des é unha referencia só atu,
¿Nunca reparáchedes na
rábel polo sistema se está
desmesura esistente antre,
agónica e garantida a sua
dunha banda, a dimensión e
imediata momificación, a sua
potencia actuais do nacionapronta conversión en reliquia
lismo galega · organizado e,
histórica -eis o contido sedoutra, o calibre da artilleiría
mántic.o intencional, anque que se des~ina ao seu acoso
subliminal,
da . apelación . e a pertinacia difamatoria , na
constitucional de "riacionalique se asañan contra dil tódade histórica': , é dicer, mardalas castes de mercenarios
ta ou sentenciada a morrer .
movilizados polo poder coma
axiña. Daquela, a asistencia ·
se dunha nova e alúcinante
dunha conciencia popular ac- .
cruzada anti-.albix'ense se tra~ .
tiva, saquera reducida en ditase?. ¿Ouén pensa siquera
mensión actual, nunha naen xacobinismo dazaoitesco?.
ción sen Estado reduprica auCoerción medieval ·informatitomáticamente a perigosidazada évos o que ternos á visde da sua mera es1stencia. Se
ta, co"nfusa m€stura dos unipor riba está políticamente
versos simbólicos en branca
organizada esa conciencia
e negro do Alexanoer Nevsky
nacional, compre "acoitelala
e O Proceso, Eisenstein e Wena espera" -coma na metálles ao cabo, coas cores estri- _
fora rotular do Cribeiro- se..n
dentes -sangue e fago- das
dilación. Pra cánto máis se,

PAISAXE
· DE VERDl: CHUVIA
Ramón Caride Ogando, que.
nasceu en .Cea (Ourense) en
1957 e na aetualidade é profesor de F.P. en Baiona, remata
de publicar o seu primeir'o libro
de versos, i:jue leva un prólogo
de Manuel Maria, titulado "Paisaxe de verde chuvia" . Son uns
poemas sinxelos e sinceiros,
cheos_de grácia e escritos nun
bon galega. Por primeira vez
en ..terra de Cea das Panadeiras
ten ·un cantor de seu.
Como se trata dunha edi-ción
- de autor, os interesados nesta
_publicaé:ión; poden facer os
·s.e us· pedidos · a Ramón Caride
- Oganoo, Cidad~. de Vigo, 6.
Portal, 1-1° A. Ba1oña (Pontevedra).. O libro ten. 62 páxinas,
leva .ilustracións de Miguel Carb.a llo e o se.u précio éle venda é
•
de 300 pesetas. ·
F. CAR~ALLA

anti.!Jtopías dun Kubrick.
¿U los ·xa, o dereito dos pobos, os dereitos do home, o
dereito de xentes, o dereito á
~sistencia
das
nacións?. ,. ¡Ouh, Montesquieu, Montesquieu!
·
•
CÓRREéCIÓN
O título do artigo anterior ·debia ser
"Enc~I duAha incerta situación"

(ven

da p.áxinba 11)

orgulo de ser fillo da terra
máis fermosa do mundo, eu
rubo ao pinal de Matalobos,
que -está enriba da eirexa de
Salcedo. Séntome nas pedras do va lado, e- chanto os
ollos na ría que durme antre veigas e florestas". Ula
o pinal de Matalobos e as
florestas? Oueimados. Ula a
terra máis fermosa do mundo? Esmorecendo día ·a día
mans dos seguidores e
acólitos de Moloc. Ainda estamos a tempo.
•

a

.

·_ Unha
confidéncia
,¡"

'f

-

As ·estruturas .marxistas
• ·
E
LLUIS

'

J

en

""1ª XIRINACS

· Despois afirma que a ec9nomia cria-:
~oi,do,_ pois, qu~ se pode afirmar a
dora de valores utilitários constitue a inex1stenc1a de duas mfraestruturas igualun tema forte do márxism·o que . fraestrutura da. tecido histórico. As relamente poderosas hoxe en dia, na rela· ten marcado a sua e a nosa intercións e modos de pmdución feudal, esción dialéctica entre elas: a infraestrutupretación da história. Primeira- . cravista, capitatista marcan o devir hisFa "natureza humana'.' e a infraestrutura
tórico. ·
. mente ·parece ·que Marx non deixa que
"economía". Marx quixo negar a exiscomece a história humana mentres non
téncia da "natureza humana". Dixo que
aparee.e o traballo prÓdutor de valores
era puro idealismo abstracto e el era
Enriba desta infraestrutura económiutilitários distintos aos producidos esmaterialista indiscutíbel. Pero hoxe co.ca florecen, cantidade dé superestrutupontaneamente pola n'atureza. -Mentras
ras como o direito, a política, as rela- ' ñécese bastante ben a estrutura do ceo home é recolector,· caza, pesca,.. colleirebro humar:io: a sua cortiza, o seu cerecións sociais, a cultura, a ciéncia, a arte,
ta frutos,. bagas, raiceiras, o home, sebro profundo, as suas conexións os
a rel-ixión, o estado, a nación, a pergundo Marx, ainda -non é home. Fai o
seus neurotransmisores, as suas horsoa, .. ;
mesmo que · os anímats. Eles tamén
monas. Coñécese incluso na xenética a
para "producir e reproducir a vida imediferéncia entre cromosomas humanos
Non pensemos que Marx acredita que
diata''. limítanse a recolleitar e ainda, en
e os dos viciños animais.
as superestruturas son totalmente decasos,· a conservar e armacenar. Cada
pendentes da economia. Só di que a,
espécie · vexetal e · anin:ial disfruta dun · economia é determinante case sempre
Marx dicia que non existe "o home ",
fulgurante periodo inicial de expa.nsión
que existe "o amo", "o escravo ", "o
para elas. Elas teñen o seu peso especítrunfante e despois permanece millóns
fico -e ainda, ás veces, ditan sobre a ecoservo", "o señor", "o patrono", " o prode anos cunha demografia e~tabilizada
nomia (l:fitler sobre os industriais aleletário", pero nunca "o home". E porén
polo inexorábel límite da fame. lso aco- - máns). Peró o marxismo non se apreesta análise non resiste a ciéncia conrre . cando a sua voracidadé recolectora . senta como unha ciénc.ia ab$oluta setemporánea. Existé en concreto, non en
toca -o teito dos límites dos recursos. A . nón como unha ciéncia de alias probaabstracto, "o home" cunhas estruturas
espécie est$ndese por toda a terra habiconcretas naturais (anteriores ás estrubilidades, coas excepcións que convetábel para ela párase cando xa non hai
turas económicas) constantes, repetidas
ña. En conxunto a economia é a · base
recursos para unha meirande expane calcadas no escravo e no amo, no serinsubstituí-bel.
~
sión.
vo e no seu señor, no proletário e o seu
patrón. Todos son homes en con creto.
Despois de máis de 130 anos de pen· Segundo Marx, o home tamén pasou
Todos teñen estrutura persoal, teñen
samento marxista, deberiamos correxir
·por este brillante período inicial igual ao
inspiración artística, teñen criativi dade
sen negar esas teses marxistas. É certo
dos ani _
m ais. Escápaselle ur_:i matiz a
de costumes nacionais, teñen aceso a
que ainda ·a relixión, a superestrutura
Mar·x, Sen deixar o home. recolector de
estados superiores ou espirituais de
máis alonxada da economia sofre transser unha espécie natural máis, te.n unha
conciéncia, independentemente do sis.formacións ao ditado da evolución ecodiferéncia que -o coñstitue en espécie - nómica. O monoteísmo aceitado por
tema sócio-económico en que se atonova, e tan nova · que. nun momento
pen mergullados e independentemente
Constantino no 313 é unha necesidade
dado xerará unha rara história humana
da clase social né! que se achen atrapaante o mercado unido do lmpério Ropropria mente dita: a história do ser que
dos.
mano. O parroquialismo pequeno é
non só ·recolfeita valores se_nón que os
unha necesidade ante o fraccionamento
As infraestruturas son duas: a natural
cria..
feudal do mercado. A libre interpretae a económica e cada unha ten a sua
ción da Bíblia da ldade Moderna resposparte de influéncia nas superestruturas.
Esa novidade "pre-histórica" é un ceta aos avancés do mercado, das técniUnhas so·n máis "económicas " c·o mo a
rebro "sui gener~s": un ha grande canticas e dasdéncias a partir do século XV.
política, a socioloxia, o direito e a relidade de superfície cerebral desprograxión, como estrutu ra de poder, e outras,
mada e programábel e desprogramábel
Pero o ateismo que se deriva non ex· máis "naturais" como as perso as, a
a vontade. Isa non o teñen os anirñail:?
plica o empuxe revolucionário das igrearte, a nación ou a espiritualidade.
predecesores. A posibilidade de prógraxas cristianas populares.
mas permite a posibilidade de prospec-:
tiva -("ver antes"), de profecia ("dicer
Trátase ·dunha corrección no sistema
· Marx di que as pequenas nacións acantes.") _e de proxecto ("facer antes") .. . tuais nasceron co feudalismo e van demarxista de consecuéncias i ncalculáDaí saen as teorías, as estratéxias, as
beis. Xa non é verdade que eu valgo
saparecendo co capitalismo e co sociatáeticas e os instrumentos .. Antes de
lismo ainda que este quera respeifalas.
cero e o partido valga infinito. Xa non é
. que o home críe minerais, vexetais e
Pero ollamos na segunda metade do séyerdade que o proletário non ten naanimais coa minería (metalúrxia), a
culo XX un fortísimo resurxir dos nacioción. Xa . non é verdade que a arte ten
agricultu.ra e a gandaria, na sua tarefa
de supeditarse ao interés político . Xa
nalismos.
recolleitora~ d1irante millóns de anos non é verdade que os estados superioproxecta, realiza e ernprega milleiros de
res de conciéncia son unha trola escuO próprio Marx queixábase de que
in.stn..imentos diversific.a dos e aperfeigastara das esculturas da Grécia clásica
rantista.
. zoados como flechas, coitelos; lanzas, · feítas e pag'adas por escravistas opresoarpóns, agu.llas, m~chados, etc ... Non é
Agardo, leitor, que se tes chegado até
res, el tan socialista!.
criativa dun certo valor toda esa imensa
aqui facendo un estarzo ante este artigo
panóplia de utensílios? Ese matiz escafarragoso des por ben empregado o teu
Xa ventava que algo máis hai na in. pa a Marx.
tempo. Unha aperta .
fraestrutura que a economia.
1

Nicarágtia
MANUEL RIVAS

U

n amigo e co,lega acaba de
regresar de . Nicaragua e
cóntame con frialdade profisional detalles da vida cotidiana ·
dese país sometido a un ·1ento e
morboso experimento· de . asfixia
no hipócrita laboratorio qa hi$tOria. Falamos da difícil subsistencia
do povo ·no marco dunha economia de · guerra, das peculiares características do poder sandinista, ·
do poder da · lgrexa e da versión
dos feitos que difunden as grandes axencias de información. De
súpeto, o meu amigo, amante das ·
crónicas desapaixoadas e. defensor a ultranza dos xornalismo empírico, abandona ·o tono anecdótico e meramente descriptivo da
sua experiencia e fálame dós nenas ..
Dos nenos de Nicaragua. Dos
o_
l los d~spertos e animosos dos
nenas nicaragüanos. Dos seus dibuxos de escola onde endexamais
aparecen ferramentás de matar.
Do seu contaxioso divertimento. E
do respeto, case sagrado, con que
son tratados. Ninguén levanta a ·
man para mallar 'nun nen6 -en Nicaragua. O mel,J colega d~me con
sentimento que en ningún p.aís
dos que coñece, com·enzando polo
naso, os maiores tratan con tanto ·
agarims aos nenas como en Nicaragua. Unha labazada ·a un neno
serna coma un sacrilexio nos bairros de Managua. ·
O que · comenzou ser:ido unha
crónica fría converteuse, por ·mor
dos .nenas, nunha confidencia
emocionada. Por iso; cando demos .fin á conversa de café, marchei coa .. sensación de compi;irtir
un fe.rmoso segredo. O segredo de
Nicqragua.

e

ento civil

Facer .un .Presidente
para arrasar a ilusión de que un ve~ 
dedor de prensa poda chegar a m1llonário e quen sabe se a presidente.
s tiros que acabaron con Ken- '
Asistimo's. xa que lago á fabricació~
nedy en Dallas (1963) enterradun presidente con materiais de derriban non só o mito do império
bo de caí)s vellos da política, del_e,gabenevolente, senón tamén o princípio
dos de lei ·d o poder, empregados de
de que cun carro d~ -- persisténcia e
reladóns públicas que dan aspecto de .
algo de sorte calquera pode chegar a
figura e embalaxe á única política popresidente.- Recuperación económica
síbel. Pero como os vellos cans da poe descolonización non deixaban xa
lítica nen sempre son modelo de moespácio para Q paternalismo ·nen a
ralidade (Johnson, Nixon) ou de agu- ·
prédica liberal. Os grupos de pod~r
deza (Ford), o mellar será preparar un
dispoñ·en. os mecanismos de segunactor para que represente o papel de~
dade para perpetuáran_se e para que
presidente. Que saib"a sorrir, ler un
nen sequer un rico como Kennedy
discurso e levar unha gabardina con.
poda critic;ar certos aspectos do sistepercha a Reikiavik, xa que non pod,e
. ma. Se un rico como Kennedy quer
Ronald Reagan
levar ideas nen ~xplicar as suas protraicionar á sua clase e _criticar ce_rtos ·
.
prias i11congruéncias.
poder con·s cientes do seu papel, deciaspectos do sistema (a existéncia da
Tan . grande ·é o éxito da. fórmula ·
den ·sere·n eles queh imparten e ad 'm iMáfia, por exempl.o) pois se lle _invi_ta
que en Nordeamérica hai todo un monistran a ideoloxia. Pero as balas; que
de excursión a Dallas e se lle meten
tan efectivas son para despachar aos....- vimento para tumbar a emenda 22 d~ ·
doce tiros . na cabeza. A máquina inConstitución, que imped~ ao pres1presidentes que ·desvarian, non son
dustrial-militar, a concentración ecodente•ser: eleito máis de duas veces. ·• .
bastan_tes nen tan mortíferas como
nómic_a e todos os mecanismós de
GUSTAVO LUCA DE TENA

N

o programa da TVG "A trabe de Ouro"· dedicado aos
d.icionários, pudemos ver
como se fa1ava do recén saído de
Ir Indo, do de Xerais e tamén dalgun oufro que ao parecer está en
pr.ojecto ou wóximo a sair. E máis
nada.
Nem umha palabra do dicioná- rio de Isaac Alonso Estravís, ·q uehai un par de anos comezou a sair ·
na editorial Nós, e tras moitas diflculdades, está agora na rua, editado por Alhena . .'Por que ese siléncio sobre o melhor dicionário, reA,- ~ndo-se a:demais no programa
.:/J.~ ·· Vq~~on "sabíamos _
de ríengum
;. ·..
ut~". O nom seguir a norm~ti{_, .,.
IL , ' já· motivo de desapari?.
da istória e dos libros de
\,J~
ama?
• ·
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