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TEXANOS EN MONDARIZ:
.
Xo,sé Luis Barreiro
UN INTERÉS POR TERRA, MA~ EAIRE Estamos xogando a facer política
VINTEDOUS MIL MILLÓNS DE PESETAS CUSTARÁ
O CENTRO DE INVESTIGACIÓN A INSTÁLAR NO VELLO GRAN HOTEL·.·.

Este tillo dun carteiro de Forna~
rei, que estivo a ponto - sair
cura, estudou socioloxia e fixo
unha carrei.rá meteórica en AP,
até chegar a ser o home con
máis poder na Xuntá, hoxe parece non ter nada; só proxectos. Pero cando fai un lixeiro
movimento, un aceno por leve

J

J

que sexa, os político da direita
póñense nervosos. Barreiro Ri·vas ainda está, para moitos, no
miol~ - ~a vertebrac_
ión política
da d1re1ta galega. El afirma nes~a entrevista non ter presa persoal e que o único que intenta
é acelerar o ritmo da Galiza, ·
que _no quer facer "outro partido"; senón "o partido" e qüe
ás eleicións· municipais· serán
unha boa referéncia. Contesta
ás preguntas demostrando
·convencimento ·
-remarca
c·ada paso coa- verba "evidente" - sen baixar a vista, mirando de frente; quizá pondo todo
. esa arte de engaiolar que, segundo afirman so seus amigos,
posue. F~lounos do pasado;
pero tamen do presente e do
fu~uro e, ainda lle quedou-tempo, para esbozar ·algunhas das
liñas _políticas que quixo realizar e non pudo.

A liberdade de expresión
nos Estados Unidos
o p_aí~ onde calquera pode funda·r
un periódico se ten 20 .millón~
de dólares e dicer o que qúeira se as
suas críticas son -inofensivas
(páx. 8)
diais saen dunha só cidade:
Nos Estados Unidos existe un
Nova lorque, e en Norte-amerite.levisor por cada duas per~oas (1/4 na Europa e 1/500 en . ca prodúcense o 75 por cento
Africa). Edíta.nse perto dé 2.000 -dos programas de TV do mundo, o 50 por cento do cine ocidiários e hai 70 revistas que· tidental, o 60 por cento dos disran máis duri millón de exemcos grabados, o 65 por cento
plares. Alguns diários alcanzan
da publicidade, etc. Pero que
perto das cen páxinas cada
xórnada, as· duas terceiras par- sucede coa liberdade de expre"
tes da .cales . son propaganda ·sión neste xigantesco império
comercial. As duas principais comunicacional? Dase por suposto, ante a existéncia de tan
axéncias norte-americanas teñen capacidad~ para emitir 30 - alto número de meios? Moitos
millóns de palabras por dia. O meios significa moitos propie. 65 por cento das noticias mun- tários?
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Os tractores-galegos
sairán ás estradas
os dias 30 Je 31

(~áx. 11)

. Os tractores ga.legos sairán ás estradas os dias 30 e 31 próximos
para protestar contra a aplicación das cuotas de produció.n leiteira .
Con estas concentracións e cortes de tránsito cerrarase unha semana de protestas convocada pola Plataforma para a D~fensa do
Sector Lácteo Galego. O colofón parece que será unha grafl manifestación a celebrar o dia 13 de Abril en Compostela.
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editorial

UNl-fA IMPORTANTE SENTÉNCIA
dez anos).que tamén por esta vía ian inun.ha e outra vez polo Ministério Fiscal;
-Máis un ha vez A NOSA TERRA foi absoltentar pornos múltiples atrancos á nosa
cando se presentan en momentos deterta -polos tribunais dun delito de opinión
laboura. · As querellas son unha forma
minados, o que podería parecer algo es. inerente ao exercíció do xornalismo. ·
máis ·de desangrar economicament~ a
tl:idado (catro querellas por catro artigas
Nesta ocasión a querella fóra interposta
no número 161 de ANT promovidos
--.: polo Ministério fiscal a instáncias do Al- _ unha empresa; ao mesmo tempo que
funcionan como .resorte -para provocar a
polo daquela Gobernador de A Coruña
calde · de A Coruña, Francisco Vázq1;1ez ..
autocerisura nos xornalistas, sobretodo
nó momento de transición deste perióO delito imputado: desacato á autoridacando ~xercen as suas füncións con pledico); cando se uti·liza o erário públicó,
de. A senténcia sobarda a simples absona liberdade. Son tamén u·nha forma de _ poden converterse nun elemento con- ·
lución, pois nela recóllense o "deber de
presionar a unha empresa xornalística
crítica" ·as actuacións das autoridades e
cando, como.neste caso, n-ón poden utitrárib á liberdade de información. Portamén que ·os ar~umentos expostos na - 'lizar outras.vias. Aqui ' non vale retirar a
que rion só existe o direito a informar,
reportaxe -"fan toxico o afirmar q1Je as
publicidade (que ademais se nos nega
senón que o profisional da información
concesións e acordos poden resultar
sistematicamente, nunha actuación se- . ten precisamente o . deber de informar,
.sospeitosos e até leoninos" . .Deixa así · mellante á que mereceu a. condena da · porque os cidadáns teñen o_direito a esclaro que non só _non había d.e lito na forAudiéncia de· Sevilla) como fixo F.rancis- - taren informados. Cando por calquer
ma, como imputaba o Ministériq Fiscal,
co Vázquez con ""El Ideal Gallego", ou
mecanismo se lle poñen tachas, aténtasenón que o mesmo fondo da informaManuel Soto, Alcalde, neste caso, de·- se contra ese dir~ito fundamental,_ainda
ción puña de manifesto unhas presuntas ' Vigo, con "La Voz de Galicia". Non ser- - que sexa escudaRdose na legahdade.
irreQularidades que·os cidadáns teñen o
ven tampouco ·as chamadas ao empreFrancisco Vázquez, o querellante nesta
dire1to de coñecer- e os xor'nalistas, por ·
sário ou ao Director para pedir tal ou cal - ocasión por chamarlle "Reí Sol", "Faconseguinte, o deber de informalos, vihraón" e "Príncipe", un día antes do xuífavor; como no caso do mandatário codo a asentar ainda máis se cabe os prinruñé~ cha.m ando a "El Idear Gallego"
tia calificaba, SeJJUndo a prensa diária,
cípios inf~rmat!vos deste semanário. : para que non . se lle nomease corno "El
aos seus companeiros de corporació'n e
Señorito". Estes tres son só alguns
correlixionários como "fillos de puta" e
Pois, poderia parecerlle ilóxico e até
exemplos mínimos dO' que sucede cotinon tiña reparos en ''.poi:!le os cornos"
anormal a alguén que A NOSA TE;RRA
niadamente nas empresas de informaá afeizón viguesa unhas semanas antes
estexa continuamente nos tribuna is (treción e contra os que nós estamos vacunun partido Deportivo-Celta.; desobedece querellas nos cinco últimos anos).
n~dos.
.
. .
cía a orde de paralización das obras do
Nada máis lonxe da realidade. Todos os
As querellas; mecanismo de defensa
aparcamento de Maria Pita dada pola
qu·e contribuimos, dunha maneira ou
· doutra; á publicación deste periódico s·a- -. dos cidadáns frente aos meios de comu- -Xunta e vía como a Audiéncia Territorial
declaraba ilegal a permuta de terreas
nicaciO.n, cando se üsan arbitrariamenbíamos e sabemos (xa o dicíamos na
te; cando as senténcias son recorridas
con "El ·Corte Inglés".
o
apresentacióry ~o- númer:o cero hai case

1

.&•OIADUA

Nº 312 - 26 DE MARZO DO 1987

Empresa Xornalistica Editora; Promocións Culturais Gale-

gas

·

C(>nsello de Administnlción: Cesáreo Sénchez Iglesias (pre-

sidente). César Cunqueiro (secretário). Ramón Femández
(Conselleiro-delegado). Francisco. Carballo, Aurora Pereira,
Eloi Villada, Manuel Femández, Alfonso Rivas, Femando Cuñarro, Xosé Mª Dobarro e Antón Feméndez (vogais).
·Consello de Edición: Cesáreo Sánchez (presidente), Femando Cuñarro, César Cunqueiro e consello de redación.
Director: Alfonso Eyré López
Redacción: Manuel Veiga, Xan Carballa
Conespoudentes e colaboradores: Manuel Hortas Vilanova,
Ahtón Baamonde, Francísco Carballo, Xesus González Gómez, Manuel Rivas, Xesus Vega, M. Chouza, R. Cid, X.M . ·
Aldea, X. Larrosa Vila, Lois Diéguez, César. Varela, L Méndez,
Carmen G. Ares, Xosá M . Salgado, Ánxela Rodfcio, J.A.M.,
· Xesus López Témez, Xoán M. Carreira, Xosá lodeiro, Fernando M . Vilanova, ·xesus Torres, Paco Arrizado, SA Suárez, Laxe Grande, Suso Piñeiro, Domingos Prieto, Carlos Duram, Xesus Cambre Mariñó, Begoña Moa, Alfonso Rivas, Xaquin Agulla, Femando Carballe, M. Femández Blanco, Vítor
Vaqueiro, Antón Mascato, Xico Peña, Xoan M. Estévez, Manuel Lueiro Rey, Anselmo López Carreira, Hemán Naval, A
Cordero, Lupe Ces, Francisco Ant Vídal, Xavier Seoane, Ricardo Rive[!I, X. X. Piñeiro Cochón, Plácido Lizancos, Lino
Braxe, Xesus Campos, Manuel Estrada, Gonzalo Vilas, Alexandre Banhos.
fotX>gnlfia: Tino Viz, Chus García, Moncho Rama, X. Marra,
X. M. Afbán, E. Reimóndez, Che, X. M. Fontán, X . L Diaz,
Nelson Gómez, Moncho fglésias, Alexandra Diaz, Delmi AJ.
varez. Xosé Luis Suárez Canal, Manuel Sendón.
Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Calros Silvar, Ferreiro, Fefo, Xúlio Gaioso, Anxo Baranga, Tokio, Hermida.
Axéncias: Novosti, ADN, Jana e Prensa latina
Deseño e Montaxe: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez
Corrección Ungülstica: Femando Carballa
f>Ubllcidade: Xosé Femández Puga (Director), Rodolfo Lamas, Juan Louzán (Madrid-Tfno. 91 -2395534)
Redac:ción e Adminlstnición: Rua Pontevedra 4 - 5º.(36201
Vigo) - Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) Telfs. Redacción (966) 222405 - Administración e Publicidade (986)
433624

Imprenta: E.C. G-3 1958
DepólÍtl> legal: c-oo3-19n
ISSN: 0213-3105
A NOSA TERRA non se Identifica ~ cos llfti..
gos de opinión publicados nas suas pblnas, respeitando a
indepe11dé11cia dos autonis. Non se mantén comispondéncia sobnt orixinais noa solicitados. Está permitida e ntprodución, aempre que se dte prooedénc:ia.

cartas .

galega; <:Jefine a lín9ua propia de
espanhola para o nosso idioGalicia como un simple. dialecto
ma!!.
és e propón para a
do · portugu_
Lin estes días na prensa que reO _governo que vos ampara é o
normalización - do galega a im presentantes do partido . de D.
que consinte que o galego seja
plantación da ortografía portuFrancisco Vázquez se reuniran
só umha assignatura marginal,
con representantes do partido de . guesa oficial e mesmo o en$ino
que o habilita folcloriéamente a
oprigatorio do portugués nas esD. Mario Soares ·e acordaran, en
mestres que logo impartem as
calas galegas" (sic)
liñas xerais, profundar"no acordo
aulas de galega em ·espanhol (!), ·
Coidamos, singelamente, que
lingüístico galego-portugués etc.
que reprime aos mestres dissiesta defi'l]c;:om é --absolutamente
Ou sexa-, parece que o PSOE se
dentes. fazendo palha da liberdade de cátedra.
·
·
pronuncia agora polo reinte9ra- ' incorrecta, ademais de tendenciosa. Permita-se-nos, pois, reba-cionismo para facer máis feliz a
Nom ensino de portugues,
té-la:
· ·
José Paz e outros ínclitos persomas si possibi!idade de erhpreA) "aparecida en Galicia hai .alnaxes.
garmos material didáctico luso,
Estes días tamén escoitei algo · gúns anos".-:- Si, !'hai alguns", _ de lerrnos a Pessoa no original e
se cadra em ·1891, eni boca de
a programación rexional da TVE,
nom em traducc;:ons- espanholas,
Manuel Murguia, · no discurso
da que a responsabilidade polítide oferecermos pravas palpáveis
Jogos
Fiarais
de
Tui.
Que
os
dos
ca parece ser que perter:ice ó
de que as nossas ideias nom
PSOE. Escoitei Jalar polo xeral · comec;:os do reintegracionismo e
som um disparate, a pesar do
regaliguiza~om
de
G-aliza
da
(coa excepción do Fidel Fernán e
que di~am os textos vi-gentes
vaiam colhidos da mao nom é
case ninguén máis) unha especie
com o· ' nihil obstat" d~ época ...
casualidade ... ou si?
. de híbrido· noxento que algúns
E mais nada. Ao nosso ver, os
B) "achegamento total".- "O
chaman castrapo, e outros, disauto~es da aefinicom nom soureint.e gracionismo nom pre.tende
tinguindo
mais,
chapurrado.
bérom -ou nom fói az sua intennem assumir" o portugués como
Sentín incluso dicir lindezas
c;:om quicá--dar umha idera fidel
como "non se o perdan", esa· ' língua oficial de Galiza · nem
dos objectivos, senso· e razóns
adoptar como galégo de hoj€ o
deixando á parte as· "p intorescas
do reintegracionismo. E mesmo
realizacións f.onéticas que nos re- . do século . XIII". (Carvall:lo Calechegárom a sacrificar a verdade
ro). V. Ponte nom aconselhava·
galan os o_ídos:
para refon;ar assi -bem triste-·
um "absoluto aportÚg1Jesamen- · mente, por certo- os seus arguEstimaríalle, señor Director,
to" e a reintegrayom fai-se "sem
que !les preguntara ós señores
mentos ...
níágoa do enxebre" , mui respeido PSOE como ousan meterse en
Fazemos votos por umha r~vi
tosa, como quería. R. Dieste, com
tan altas elucubracións cando .tósom profunda da v9z lusismo. A
os modos vernáculos quando ._ seriedade do trabalho que levam
dolos días permiten que o gale_~o
sexa convertido nun risible d1a-· ' convém. A AGAL di "nom mana cabo e o país ao que se devem
temos que a norma cuita para o
lecto castelanizado dun modo
e nos devemos bem o merecem.
galega tenha de ser o portugués
bárbaro nun. meio que eles coriSaúde e Pátria.
· o
trolan.
·
padróm ou o brasileiro estánE.J.l.L. e B.P.R.
dar". O portugués é só "a nossa
¿Acaso é ql,Je eren que como
(Compostela)
melhor bússola o'rientadora"
as palabras as leva o vento; non
(A.V."Ponte).
paga a pena atender a expresión
A FRANCISCO V AzQUEZ
C) ,"a costa de sacrifica-los rasoral da nosa lingua?
O último ·episódio que ven de
gos lingüístictis propios".- InOu.tro día secadra fálolle ~lgo
protagonizar a Xunta de Galiza e
siste a AGAL "tentamos inserir o
da subvención de libros por certa
máis o alcalde da Coruña, Frangalego "no mundo da lusofonia"
entidade pública, con cartos púcisco Vázquez, puxo riláis unha
sem perda da sua personalidade
blicos, sempre coa condición de
vez ao descoberto quen é este
que estean heterografiados, e
- ~~9~110 que ~ real~~nte distinticabaleiro que, erripregando élrgu- '
perdóneme a palabrexa.
o
mentos da máis enxebre escola
D) "non existan no territorio
DARTO-XOHAN CABANA
caciquil, "tomou" .A .Coruña e
lingüístico galega".- "O galego
(Corcubión)
converteuna na sua leira particué un idioma estenso e · útil, porDICIONARIOS
lar. Non é que, como bon memgue ~on pequenas variantesoro do PSOE, empregue o xa sof-élase no Brasil, en Portugal e
H.ai já alQum tempo aparecérom
nas colonias portuguesas" . (sic; . branceiro "rodillo". O conto é
no seu Jornal umhas ajeitadas
Castelao). Nom, o território lin- . que, non satisfeito abondo cos
matiza~ons a ce·rtos co.ntéudos
f)oderes que lle dá ocupar o siijüístico galego nom é .La Corudo Dic1onário da llngua Galega
llón cons1storial, chimpa palas
de A. Estravis. Com a mesma in-· na, _L ugo, Orense y Pontevedra.
boas a lexislación vixente e abra"Nom e científico mutilarumh.a
ten~om de sugerir melhoras em
língua segundo trm~te~- políticos"- nxe terreos que non son da sua
obras · de . avondo trascendentes
competéncia. Tampouco irnos di(C. Calero).
.
·
para a nosa cultura, gastaríamos
E) "um simple dialecto ·do porde comentar umha voz que recoltur1ués".- Olho ·com as hierarhe o Diccionário Xerais da Linqu1asll 1'0 galega e o portugués
gua e que, ao nosso ver, entra
som duas lormas dialectais do
centro do grupo de palavras que,
mesmo idioma " (Risco), i.e. "gaem expressom do prologuista
lega e portugués som distintas
Na páxina 15 do nº anterior;
Antón Santar;narina (sic) "necesimodalidades normativas dentro ·
e no artigo de Claudia López
tan alteracións na definición ou
dum mesmo sistema (C. Calero).
Garrido, "O conto do leiteinos resto da información que se.
ro", no seu primeiro párrafo
F) implantación (... ) e ensino
proporciona" (sic). Estamo-nos a
incluia un erró. Onde dacia
obrigatorio ".- E cu¡ioso (7) que
referir a acep~om LUSISMO, deos que implatam e imponhem · · "coa mesma emofom e ~s
. finida assi:
.
.peran9a con que os negros
umha·· n_ormativa tentem agora
"Corrente lingüística; aparecida en Ga/icia hai algúns anos ..f~zer-nos partícipes aos que a pa- · - americanos scolherom a
obliga9om - da escravitl.lde ",
deseemos dos seus métodos e
partidaria dun achegamento total
debera dicer "coa me.sma
do seu talant~. Nc;>m estamos por
do_ f<;Jioma galega á ·portugu~~
·emo9on e esperan9a con que .
nengumha 11'nplanta9om, nem
· of1c1al, mesmo a costa de sscr1f1os· negros americanos ·acolsequer pola implanta9om da noscs-los rasgos lingüísticos propios
herom a abo/i9om da escrasa proposta ortográfica. E temó_j
en favor·das soli.Jcións portuguevitude ".
o
direito ~ considerar que o LL o N
sas actuais, afnda que estas non
som a i~posi9om da ortografía
existan no territorio lingüfstico

LINGUA

fe de arritas

cer aquí que a Xunta sexa un mo"isto non é causa de mulleres"
delo de ética, entre outras cauou pola contra- "isto" é causa de
sas, porque nunca o amosou,
mulleres", ou aquilo outro "As
mais unha causa si está--clara: o
mulleres á cociña, que donde teConcello de A Coruña, coma o
ñen que estar", etc .
resto dos concellos galegas, está
Ainda hoxe existen "homes "
subordinado ao ente autonómico
que se opoñen a aceitar esta
en matérias moi específicas.
igoaldade quizá por medo a que
Mais o señor 'Vázquez, como vai
se rachen todos os seus esque"por libre" polo mundo adiante,
mas que lles deron carácter de
ten a teima de cometer desaca"superiores".
tos contínuos a este poder. Non
Durante moitos anos a muller
porqu_e o goberno da Xunta sexa
foi amordazada, marxinada, prida CP, sinxelamente porque-don
vada dos seus direitos, tratadas
Francisco Vázquez A_on admite
como obxectos incapaces de de· que Galiza lle erga a voz. Non
cidir, pola sua contra, sempre a
consinte que os patróns galegas
disposición dos nasos señores.
sexan merecentes de gobernaren
En resumo, poderíamos dicer:
á moi fin·a e señera Coruña. Por
degrada nunha sociedade goveriso propúxose facer esmorecer o
nada polos omnipotentes e todogalega, fala de paletos e aldeáns,
poderosos "machos". Negóusedesobedecendo a Lei de Normanos a participar na sociedade e
lización
Lingüística aprobada
limitóusenos a un papel pasivo e
polo Parlamento Galega e desoude simples espectadores menvindo unha vez si e outra tamén
tres nos pisoteaban os nasos dias contínuas chamadas á orde
reitos.
_que se lle fan desde o compostePor iso agora coidamos que é
lán Pazo de Raxoi. A último trotempo de cámbio, do berro en
nada, nunha mostra de chularia
contra da opresión machista. De
e prepoténcia sen límite, foi refeberrar que somos máis que obrirse, nun escrito elaborado polo
xectos decorativos. que o noso
seu Concello co gallo do conflito
labor non se debe limitar a cocide· Maria Pita, á "Consejería de
ñar, limpar e ter fillos, que podeCultura" da "Junta de Galicia".
mos facer coa mesma facil1dad e
Cando menos, compriría pedirlle
calquer traballo que poda facer o
home.
o
a este indivíduo, se é que afnda
E. VENTIN
ten un chisco de ·verj)onza, que
(Vigo)
se quer facer da Coruna un feudo
ESTUD~NTES
ou cantón de Castela, que o faga
Por favor, para chegar ao movise lle peta e se lle votan; pero,
mento estudantil7
·
cando menos, que sexa respeiRematou, acabou antes de cotuoso co resto da Galiza e coas
mezar; tóxico, con masa e confusuas institucións. Xa somos moisionismo non se vai a nengures.
tos os galegas que estamos farTáboas reivindicativas e outras
tos dos contínuos insultos que
tontárias polo estilo, parece ser
este señor(?) ceiba contra a G.alique foi o que botou ás manadas
za e dos galegas, e que o único
á rua. Pois non. Moita xente saiu
que acadou, como ben ,dixo un
locutor de rádio da própria cida- - por esa dinámica que se cria nun
ambiente de carallada e folclorisde herculina, é que 'a nosa cidamo (verba ben querida polos "líde estexa enfrentada de contínuo
deres" (ghe, ghel) do "movimenco resto da Galiza, desde o conto" (ghe, ghe)); pero outras/os
.callo de Culleredo até o· de Tui."
Logo dirá aquilo de "La Coruña: -moitaS/os nas que me ·incluo loitamos por un cámbio verdadeiro
ciudad donde nadie es forastena sociedade co conseguinte troro". Abofé que si. Na Coruña, os
co no ámbito ensino-cultura do
únicos :forasteiros son os própaís; pero semellantes axentes
prios galegos.
o
subver:sivos, que pouco se preoRAMON LATAS ESPl~O
cupan por perderen unhas clases
(Madrid)
nas que nada ou case nada se
O 8 DE MARZO -.
aprende e que afogan xa non
pola incertidume do futuro que
O día 8 de Marzo celebrouse o
día da muller traballadora. Ese 'apontaba E. Ucha senón pola do
presente, estiveron a mover as
dia ~s mulleres saimos á rua para
masas en Galiza sen que valese
reivindicar os nosos direitos, as
para nada. Esas masas aferradas
nosas igualdades frente ao
desídia, funcionan a to~ue de
home. Eses dlreltos e esas. igualtelevisión e non tañen má1s prodades que a.i nda hoxe se nos esblemas que as "profundas"· preotán a negar.
cupacións pequeno-burguesas ...
Si, ainda hoxe se .nos está a neSomanta un camiñar sen acougar. Ainda ·fíoxe existen mulleres
gadas mentes plenas de cónci~f1discriminadas no terreo laboral,
cia, unidas de cara a derrubar m1ainda hoxe existen mulléres que
migos comúns, pode afastar de~~
morren en pésimas condicións
ta ·nosa mocidade a plaga ma_
ld1por non ter leis coma a do aborto
acó, ainda existen mulleres agre- ta da senectude. Sen atan esnobista, ·unha voz libertária. · . o
didas sexualmente.
·
.
.
XAIME SUBIELA P!REZ
Ainda hoxe, desgraciadamen((:hantad•)
t~, ség4ese a escoitar aquilo de:
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Mike Befry, especial.rsta
en raio Láser, Manik
Talwani, un dos
primeiros xeofísicos do
mundo, .J ack Kilby, que
deseñou o primeiro
·
circuíto integrado, e
Arthur Porter, ·
autoridade eri
.
micropr<;>cesos, son
alguns dos científicos
que traballarán nos
laboratórios que a
firma texana Newhart
terá en funcionamento
·en Mondariz daqui a
dous anos. A Newhart
é unha firma. asociada
con HARC (Houston
Area Research Center),
contratista do governo
norte-americano para
a Guerra das Galáxias
e proxectos da axéncia
do esp~cio NASA.
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A vangarda da tecnoloxia sísmica, os -computadores
ultra-rápidos e o láser sentarán ·a sua base en Mondariz
a

gación. De maneira que NewViven a poucos metros dos xarhart é un acordo destas catro
dins do Gran Hotel, á vista case
universidades cunha série de
do palco que c;ongregaba seempresas privadas. E como se
gundo Emília Pardo Bazán máis
trata dun proceso aberto, oucelebridades que nengun outro
tras empr~sas hanse sumar ao
lugar de descanso. David Miller
proxecto a medida que a evoluexpllca a perguntas de A NOSA
ción de tecnoloxías asi o reqüiTERRA como nasceu o proxecra. Neste equipo figura por
to. "No primeiro quero contarexemplo o doctor Manik Talwalle como foi que nasceu a Newni, que é un dos máis coñecidos
hart. Como ben sabe, -a alta tecxeofísicos do mundo, ou Jack
noloxía constitue hoxendia a
Kilby, deseñador do primeiro
avan garda do mundo da física.
circuíto integrado; Arthur PorPero acontece que os científiter, autoridade mundial en micos nunca se distinguiron que
croprocesos, ou Mike Berry que
digamos pola sua capacidade
é un dos máis nomeados físicos
para colaborar con outros secna, aplicaci,?n do láser para usos
tores da sociedade. Hai anos
med1cos ...
que o sueco Peterson criou
unha empresa para a comerciaUn bon mercado
lización de alta tecnoloxía. Nos
Estados Unidos entrou en contacto co Centro de InvestigaPero así que se soubo a notícia
. ción da Comarca de Houston
do interés da Newhart por Mon(Houston Area Research Center,
dariz, comezaron as especulaou HARC nas suas siglas inglecións sobre a natureza das suás
sas). Neste consórcio para inactividades. A falla de informavestigación participan as unición favorecía en todo caso esversidades Texas A&M, a Houstas especulacións e rumores.'
ton-University Park, a de. Texas
"Deixe que lle explique. Eu creo
en Austin e a Rice University. A
que Xose Luís Lagares, o xerenpartir dun primeiro acordo, este da ZUR de Vigo, é unha pertabelecido hai catro anos, para
soa fóra do' corrente. E un
formar equipos de investiga:
home cheo de recursos, que ·
ción e asesoramento prático en
traballa arreo pola comarca de
enxeñaría e química, George
Vigo e a proba. está en G1Ue conMitchel criou a HARC. Mitchell
segue que se lle escoite. Haberá
consideraba que a relación enquen o critique pero é que non
tre as universidades e a indúslle hai c~usa máis doada que titria non tiña a fluidez que lles
rar pedras contra un tellado de·
compria para obter toda a pocristal. De certo o máis comodo
tencialidade comercial · do seu . é non cambiar as cousas senón
labor. Precisábase un meio
deixalas 110 seu xeito. Pois dipara pór ,en relación institucíalle que Lagares veu aos Estacións académicas, técnicos,
dos Unidos e fixo unha visita ao
. consultores e clientes. lsto sunoso centro e pudo apreciar o
traballo do noso Acelerador, o
poña unha hova maneira de
TAC . .(si.glas inglesas de Texas ·
abordar ·a tecnoloxía, o que po-:
Acelerator Center ou acelerador
daríamos chamar -comercializade partículas de Texas) estabeción da tecnoloxía. O noso obxectivo é que .estas catro uni- 1.ecido no ano 84 con colaboración multi-institucional. A Lagaversidades en colaboración coa
res impresionoulle a nosa for· de Santiag,o instituan aquí en
ma de ttaballar e ·p ropúxenos
Mondariz un centro de investí-

o
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visitar Galiza para estudar sobre o terreo a_s posibilidades
dun _ acordo. No primeiro, a
nosa idea foi mo'ntar unha plan- .
ta piloto, con dotación mínima,
para -i r abrindo camiño e sopesár sobre o terreo~ as nosas posibilidades. Pero despois reconsideríamos esta decisión, á. vista das condicións que a ZUR
ofer.ecía asi como das perspec~
tivas do mercado español ·para
produtos tecnolóxicos e·· do seu ·
enorme potencial como p~:mte
p~ra outr-os· mercados. · Outra
razón a favor eran as excelentes
dústria- da .enerxia e a minarelacións diplomáticas que Esría. · O super~computador
paña ten co resto do mundo.
HARC SX-2, considerado un
No tocante á falta de informados máis veloces do mundo
ción, deixe que lle diga que es(dez mil mHlóns de cálculos
tamos recén chegéldo~ e que
pensamos .facer unha apresenmatemáticos por segundo)
tación pública a noñ tardar. Por
foi deseñado para a pros~ ·
outra_·bané:la, vostede é o pri:
pecciór~ . sísmica, cunha calimeiro xorna!ista que se achega
dade e alcance descoñeci·por aquí".
.
dos até hoxe. O acelerador
O val do :Tea é o lugar ideal
de partículas é de gran utilipara edificar esta Atenc~s da tecdade para a investigación
noloxía que saña Miller. "Eu
de enerxía. Estas tres tecnocon.si_dero que Mondariz é un
. loxias de avqngarda serven .
lugar perfeito. Os arredores son
para curar un eritema ou
preciosos. Un científico- non
operar unha · retina (Láser.
busca para o seu trabal.lo memédico), para buscar carllor cousa que este ~iléncio e o
_bón, petrófeo e gas .por mar
horizonte limpo. E probábel
e terra (sismoloxía compu. que non se-xa o lugar máis doaterizada). Tamén son tres
do do mundo. Despois ten aquí
reto$ fundamentais que ten
a carón o aeroporto -de -Vigo e
plantexadas a Guerra das
desde ali non leva más ca unha
Galáxias; a saber, a perf,ec.
hora chegar a Madrid e co·nección do Láser "a meio da ·
tar co resfo do mundo. Pero fíaceleración de partículas
xese que maravilla de. sítio, con
(na que traballa agora mesese río precioso aí embaixo e
mo o HARC), a detección ulunhas · corredoiras como non
tra-sensíl;>el e ultra-rápida e
hai outras para pasear. E dificil
novas formas de tra'nsmipensar nun sítio mellor para
sión de enerxía. Pero como
· que unha equipa de científicos
ben explica o representante
traballe ao seu lecer e produZ.a
da Newhart, Mondariz será
calidade de verdade, nun vello
un ha · Atenas debruzada soedificio precioso. Como escribre o comércio e a indústor.;. -xornalista? pero eu contria. Ou como .quen di, un
sidero que un escritor e un ·xorferrocarril' que vai por algonalista veñen sendo case a
dón pero ten proibido carre(pasa á páxina seguinte)
gar tropas.
·
o
G.L.T.

Por terra, mar -e aire
No boletín do Houston Area
Research Center (HARC) co.::
rrespondente ao primeiro
trimestre deste ano compárase as potencialidades da ·
carreira do espácio coa in-·
flaéncia que o . ferrocarril
tivo na conquista do Oeste.
· O HARC é un' importante
contratista para os progra'." .
mas aeroespaciais do·· .Departamento de Defensa norte-americano e a NASA. Colabora entre outros nos proxectós da Estación Espacial,
·a Aer:onave -Espacial e a lni. ciativa de- Defensa Estratéxi·ca, ou Guerra das Galáxias.
A Newhart non só é sócio
da HARC senón que fof fundada polo mesmo consello,
ainda que, como se explica
nesta entrevista, os seus i·ntereses- son . puramente co. merciais: patentes e aplicacións á indústria. Na conquista do Oe.ste, o tren tamén era un vector comercial: transportaba algodón e
gaao, e tropas para mirar
· polos campos de algodón e
_poJo gado. O labQratório de·
Láser . qüe se instalará nas
vellas pedras do Gran Hotel.
de Monda_riz será para aplicacións médicas. O labora.:.
tório de Xeotecnoloxía .in-.
vestigarti novos equipos e
procedimentos para _a in-
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(ven da páxlna anterior)
mesma cousa-:. como xorrialista concordará comigo que este
é q sitio no que se pode ·traballar con tranq-uilidade ... Por certo que a min sempre me gosta
perguntarlle aos xornalistas.
Cal é a arma máis perigosa do
mundo? Non ·acerta? Pois
arma máis perigosa do mundo
é .a plum_
a. Si, a pluma é a arma
máis perigosa do mundo. Ben ·
emp.regada pode fac_e.r pota liberdade e a xustíeia. Mal em- .
pregada - pode destruir p'ersoas ... "
·

a

Vintédoús Ínil ·millóns
Ao ·falarmos . cto tempo que levará a instalación da Newhart,
o seu re_presentante tala con
máis gravidade. "O caso é que
o xerente da ZUR considerou
que o que nós facíamos podería
ser de interés e por iso botámos xa a andar. Ou mellor difo, ·
por ·isto estamos tentando de
. comezar. Algun tempo ha levar .
.Hai quen pensa que un .centro
de investigación é algo que sepode aparell~r nunha sema·na
pero quer tempo. ·calculamos
que para. que poda organizar;se
como compre, -terán que correr
alá dous anos. Non só polo·que
se retire aos aspectos concretos
de organización senóñ polo diñeiro. Ouen toma a decisión de
investir nun · proxecto des~a
m.a gnitude, reclama obviamente información sobre o destino
que receben cantidades de tanta . importáncia. E despois hai
-aspectos dos que compre leyar
boa conta, como son a devaluación e outros."
·
David Miller tala dun investimento elevado. "Calculamos
un investimento total de vintedous mil millóns dé pesetas.
Parece moito pero. pense só na _
reconstrucción do vello hotel
que supón máis de trinta mil
metros cuadrados de edificación. Despois a principal partida de investim.eno é a e.q uipa _
humana ...
·O caso é que un pode considerar a integración de dou·s
científicos extranxeiros, - pero
que dicer de cen, como se han
atopar aqu_í? Pensa que sé átarán sén . problemas? A respostas chega sen vacilación: "Es:tou seguro. Por aqui pasaron xa
dez de e todos eles quedaron
namorados de Mondariz. Deixaron aqui o seu corazón. O tamaño . do concello é o de menos.
Poderíamos montár este centro
en Madrid ou en . Barcelona,
pero ali non hai o ar. limpo. qu~ aqui ternos. Para mo1tos.exper1mentos precísase ar puro, água
limpa e non son moitos ~s sítios que poden presumir ·de
·telo ... Pero mire esas árbores
preciosas, as cor.tiñas ..fresc~s ...
isto é un tesouro. Para µn científico esta. trª-nquilidade, este.
recollimento son moi importan- ·
tes.

A Newhart reconstruirá. o v~llo hotel. Os trinta mil metros cadrados de
.f inca pecharán un dos centro~ de investigaci~n rT'!áis capitalizados da
Europa. As fotograf_
i as lembran aspectos do interior no ano 1912. e o
actua·1 estado do recinto. O representante da Newhart en Mondar1z non
quixo ser fotografado "por razóns de seguridade".

.

.

aprenderon a traballar ·como. no que pode estar gañando de
unha só nación. Pero talábadoce a quince millóns de pese.mos de s.e rvícios ... O que non.· tas ao .ano para vir: gañar dous?
podemos é pensar que alguén
Teremos qué- buscar algunha
os vai me!lorar por _nós. Será . solución para que poda seguir
cousa de pórmonos de acordo
disfrutando aqui das vantaxes .
para facer porque todo funcioque -ten na emigración. A outra
ne sen próblemas. O que máis
cousa é que necesitamos ·falar
nos_ preocupa é a capa~itación.
con xente interesada en fabriCursos de inglés .
Taremos que organizar cursos . car os produtos da .nosa investí~
Non hai inversor nen .empreságación, na-Galiza ou no resto de
de illglés. Aqui . hanse reunir
rio .que non teña conta de incousa de cento cuarenta cientí- · España. Outra parte da tecnolofraestrutura e servícios á hora
ficos de todo o mundo e tere- · xí'a podería venderse no merca·d e instalarse. "Utilizaremos o
do internacional de maneira
mos que adoptar unha língua
que aqui .haxa o meUor que po'!Ue seríamos un exportador .de
común de traballo. Vexo que
damos. O problema era qu_e aqui a te.levisión ten por-costuprimeira liña. Porque a técnolonon comprendíamos como fun- · me dobrar as películas. Sería
xía é o que se di o primeiro pr:ocionaba o entramado adminis-· certamente de · utilidade que
duto de exportación hoxe no
trativo da · Gal iza. Pero iso non
mJJndo."
deixasen por exemplo un p~r
é raro que pase cando se chega
de programas á semana sen
a outro país. Tampoco podíadobrar para que ·os que está a Repatriar cient_
í ficos
mos imaxinar que aquí se tala- · estudar inglés pudesen prati- A Newha·r t ten mentes de traer
se tan pouco inglés, porque fixo
car. En Vigo quedamos . sur·M
.
prendidos polas dificuJdades de
ondanz a alguns protagoque ten que ser a porcentaxe
tradución e interpretación. Hai
nistas da fuga de. cerebro,s. da
máis baixa de Europa. Pola oupouca xente· ·que fale ben o es- , Europa cara a N.orte-al'!lerica.
tra banda, ainda que aqui estamos como invitados quería di~
pañol' e o inglés. O lóxico é que - "Ternos ilÍtendón .de .recuperar
cirlle que polo que vexo a cor tentemos de contratar cantos
científicos españois. Repatriar
política do goberno central e a
máis científicos que talen espaun Científico non ·é fácil por
da da Galiza non son a mesma· . ñol. Xa falamos con. alguns deunha razón ben sabida como é
.e fo ron várias as persoas, que
les. ,Pero ternos unha dificulda- · a do inve~tlmeno que para iso
me talaron dunha guerra xorda
sereille completamente
se precisa. E -a j:>rópria sociedade,
entre as duas partes. Paréceme
fran·co: os sa.lários que cobr~n. de a que, ten que decidir se lle
que aquí 'hai un problema seós científicos· emigrados son . interesa ou n·on repatrialo. Obmellante ao dó Canadá que -non
moi elevados e terán que seguir viamente ten .q ue.ser a mai"oria
é outro que o de con~éguir que
cobrando as mesmas cantida- de votos a qué determine se
diferentes culturas traballen de
des se queremos · que ve.ñan quer pagar a investigación ·. ou
comun para conseguir o éxito.
aqui. Cahdo fixemos por expli... non .' Na miña opiñrón, España
No Leste e no Oeste. do Canadá
éar isto, a Administraciór:i dixo ter:á que investir moito máis en ·
tamén hai .culturas e línguas di~·
que non nós entendía. Pero educación e investigación. No
ferentes pero ao fin e ao remate
quen querera dei,x ar un traballo · primeiro, en investigación · de

ª

cara a indústria. Son precisas
bolsas de concesión rápida,
para investigadores con capacitación probada. Pero a solicitude e trámite destas bolsas non
pode levar oito meses senón
oito semanas como moito. Por
cada peseta gastada na investigación pódense criar moitos
postos de traballo. A indústria
está a cambiar. Mesmo á noite
estaba a ler sobre a reconversión da indúsfria · do metal...
Agora, ·a fibra de carbón vai
cambiar toda a indústria do
aceiro e quen non se poña ao
día nesta ·nova técnica ... Unha
. cousa que me chama ·a atenCión é que ~ando se comprende
que as norma·s non serven pero
segue a facelo. Por exemplo outro dia comentaba a certa persoa, ~por qu~ escrebe o enderezo desa carta dese xeito? Non
ve que é unha chafallada? Non
lle valia máis polo desta o~tra
maneira? E respostábame: é
que é asi: como fixen sempre ...
Este tipo de atitudes conservadoras atravesan todos os estamentos da sociedade e afectan
á economia. Por exemplo o outro dia perguntei o précio .duns
xeradores de emerxéncia para
un -l aboratório -e me_ resposfaron . ~'nqn lle podemos dar o
précio porque non. . está aquí o
director e ten que ser el quen
determine se lle interesa ven~ierlle o xerador ou non". Pero

que broma é esta!?"

Proibidas as armas
A colaboración entre a Newhart
e a Universidade de Santiago,
será sobretodo unha forma de
integración da compañia norteamericana na Galiza. "Eu firmei
co reitor un contrato que prevé
a colaboración das nosas duas
entidades en vários eidos. Coido que esta colaboración mútua ha servir para coñecermos
e para pór en comunicación as
nosas culturas. A nós permitiranos entrar na realidade da Galiza. Agora teremos que desenvover o pactado por ver que aspectos nos interesan a nós
dous e ás indústrias asociadas.
O que non poclemos é traballar
en armas. Si, como lle digo,
nengun tipo de armas en absoluto. As leis americanas non
permiten aos científicos que
. tr~ballan nas su~s firmas no ex. trarixeiro que tré!ballen en intereses. militares. E algo que está
proibido expresamente no re- ·
gula mento de Newhart".
Con todo, a HARC ten contratos para o ministério de Defen- sa dos Estados Unidos e está a
investigar para a Iniciativa de
Defensa Estratéxica ou IDE, o
qu~ aquí coñecemos por Guerra das Galáxias. "Pero a Newhart non pode tratar" en nada
que se refira a armamento". o
GUSTAVO LUCA DE TENA
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Parlamento

Tentan constituir ur:i novo Rartido

GG~

PDP, PL concurrirán xuntOs ás myliicipais· Chamada

Coalición Galega, Partido Demócrata Popular e
Partido Liberal asinaron un acordo p~ra acudir en
coalición ás eleicións municipais. Este pacto tripartito' deixa aberta's as portas a outras forzas,
ainda ·que non é probábel que os lndependentes
de Pontevedra se coaliguen con~ eles. Ademais
contémplase no acordo firm_
a do a intención de
configurar un novo "partido de centro e nacionalista" para despois dos comícios.
Seis e média da tarde. Descanso no Pleno do Parlamen- .
to. Todos os deputados e
membros do Goberno quédanse nos bares próximos.
Todos menos dous: o Vicepresidente Mariano Rajoy e o
Conselleiro de Cultura Alexandrino Fernández Barr~iro
" pérdense" por Compostela
adiante. Van para ao "Bar Paradiso". Séntanse na última
mesa e comezan as confesións. Fala Alexandrino: "Pretendemos facer un novo partido. Xa tivemos duas reunións
formais e tanto nós como o
PL e CG estamos de acordo
de que xa non vale unha nova
coalición. Esa fórmula xa fra casou con CP. Ten que ser un
novo partido". Mariano Rajoy
escoita, non di nada. Ten a cabeza gacha. O home do POP
segue : "un partido no que se
apoie o Goberno" . Mariano
levanta a cabeza apenas "que
Goberno? " pergunta. "O que
formemos " . Mariano agacha
outravolta a testa pero mira
con ollos de incomprensión.
O Conselleiro acláralle: "pret endemos que na nova formación politica estexan tamén
xente de AP. Esperamos, asi
o esixe CG, que antes das municipais haxa un acordo firme".
O vice-presidente da Xunta
recebia asi, de primeira man,
a confirmación de que ao actual gabinete lle quedan escasos dias; só até semanas despois das eleicións municipais.
Os movimentos empezaran
xa habia moito tempo. Xa antes de CG pactar coa Xunta.
Por aquelas dias o POP intentaba que Vázquez Portomeñe
fose portavoz do Grupo Popu-

l~r sen conseguilo. A sua entrada na formación democristiana estaba xa firmada.
Xentes próximas a Xosé
Luís Barreiro negociaban en
Ourense unha colaboración
cos seguidores de Franqueira.
Froito destas conversas viria
o desembarco, ainda non
nato, Atlántico Diario -de Vigo, .
de antigos colaboradores de
Xosé Luís Barreiro e a marcha
de homes ligados a Mariano
Rajoy.
Os "líderes" da direita, que
podían quedar descolgados
dos seus postos de poder na .
próximas eleicións locais,
buscaban fórmulas rexenerativas. Prodigábanse as con-

Marfany

versas privadas. Pio Cabanillas daba algun paseo que outro por Galiza. Sancho Rof aumenta
sua actividade. Barreiro moveos seus pións. Ao ·
fin .reúnense no Hostal o POP,
PL, e CG. A esta séguelle a segunda reunión oficial cun
membro do PG de invitado. O
Presidente do Partido Galeguista, Manuel Beiras non

a

Un partido-novo
con materiais vellos
A teima de Cabaniflas parece que pode facerse realidade de non fracasar estrepitosamente nas eleicións
municipais. Galiia terá un
partido autonomista, con
lixeiros tintes galeguistas,
próximo á Internacional
democristiana, que pactará
con partidos afins doutras
nacións. Esta é a fórmula
deseñada para desbancar
ao socialismo. A operación
fracasara na Galiza no nascimento de CG co intento
de desembarco de Vítor
Moro. Pero ágora a moitos
aprémiaos_a necesidade de
buscar un novo "invento"
se non queren verse despendolados.
Formarán un novo parti-

do cos mesmós vellos materia is. Nel estarán xentes
tan pouco sospeitosas ·ae
galegl!ismo ou centrismo
como Bea Gondár, xunto
cdn García Ag~dín, Maria
Vitória . Fernández España, :.·
Franqueira e Barreiro Ri- ·
vas.
O PG, que segue. de cacho para testo e en xexun,
tamén meteu os narices,
pero saiu. A necesidade
aprémiaos a todos e sera o
úni"co que lles faga aunar
esforzos, pero, cando teñan o armazón, terán que
comezar a facer limpeza se
queren non só ter un rrínimo de imaxe, senóh impedir que todo se lles veña
abaixo outra v~z.
o

sabe nada. Hai unha segunda
reurifón. · CG manifesta que
antes· de. formar un.ha . coalición eleitoral . dé bese de asin_ar un acordo de fusión para
· despois das municipais. Hai
outra reunión máis. O PG descólgase. Fírmase .o acordo de
ir conxuntamente á eleicións
pero non aparece nada referente ás fusións post eleitorais: deciden esperar a ver os
resultados.
lso é o que · opina tamér)
Xosa Luís Barreiro, Espera estar antes dun ano, outravolta,
no- poder --esta · vez con
todo-, pero afirma non ter
apuro e querer ver o que pasa
nas eleicións para ter maiores
elementos de análise.
A cohstitución da "Plataforma Política lndependente" en
Pontevedra, co anúncio de intentar estenderse a toda. Gal iza, pon nervosos aos responsábeis do Goberno áutónomo. Barreiro Rivas -aparece na
TVE e afirma que non ten
nada a ver coa .manobra, pero
case · ninguén o ere. Rivas
Fontán, alcalde de · Pontevedra, e Alexan_d ro López Lamelas, os dous impulsores desta
"Plataforma", parecen ser hómes da sua confianza. A estes
únenselles persoas como Bea
Gondar, ex Alcalde de O Gr9~
ve, é outros alcaldes d~ montaña pontevedresa. Conectan
con Ouiroga, o ~lcalde de
Lµgo, enfrentado con Cacha- .
rro - ainda que tamén o negue-, ao tempo que na Coruña se forma nas filas de AP
unha "asociación 'de afectados por Romay Beccaría".
- De momento falta un paso,
o acord_o entré os "independentes" e a Coalición. - As
ideas parecen telas claras e
coincidir todos:. "un partido
autonomista, cun leve matiz
· .galeguista e de centro". Só
falta conxeniar os intereses
das distintas fa..mílias. Se nas eleicións GOnseguen uns mínimos resultados haberá un
novo partido coas me~mas
pedras vellas. A Xunta ca irá.
A.E.

.ao ·. diálogo
para - u~·ha

normativa ·
·lingüística
O ·Pa~lamento da Galiza , apro'"
pou a proposta de Xose Manuel - Beiras facer un clíamamento ao diálogo para lograr
unha normativa lingüística de
concórdia.
Este acordo sentou mal 11al- ·
guns círculos, que criticaron
sobre todo a atitude favorábel
de AP, que vótoú afirmativamente, mentres que foi acollido con ledícia pola maioria.
·Pola sua parte o Director Xeral de Política L_ingüística, Taboada Cid reuniuse con Antón
Santamarina, Ramón Lourenzo, Couceiro, Alonso Montero,
Alfredo Conde, Méndez Ferrín,
Ferro Couselo, ·Freixanes e
Constantino García para coñecer a sua .opinión sobre a posibilidade de concórdia.
Segundo . pudo saber A
NOSA TERRA a maioria dest~s
p:ersoas pronunciáronse a favor de que seguise a qctual
normativa, pero a tensa reunión, nalguns momentos, derivou nunha crítica . á Xunta da
Galiza polo seu parón no impulso normalizador, acordando
os presentes pór de manifesto
cada un retroceso q_
u e se está
a dar no uso da língua. Tamén
no Parla.mento rechazouse outra proposición do· BNG para
regular as axudas aos meios de
comunicación polo uso do galego. Parlamento .no que, dia a
dia, .decrecen as discusións e
se converte nun reconto de votos. Non faltan tampouco atitudes autoritárias como a de Pablo Padín, que fixo abandonar
a' sala a toda a oposición
non deixar votar a un deputado
do PSOE nunha· votación que
xa fora empatada tr~s veces. o

ªº
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O BNG pretende
reforzar a sua preséncia
inunicip_
a l nas cidades
Reforzar a preséncia municipal,
nomeadamente nas cidades, é
un dos obxectivos principais
do BNG cara á próxima campaña de eleicións aos concellos.
Actualmente o BNG non conta
con nengún conceflal en nengunha das sete grandes cida,
des.
Os cabezas de lista por esta
formación serán Enrique Tello
pola Coruña, Xaime Bello por
Ferrol, Migu~I Fernández Lores
por Pontevedra, César Cunqueiro por Vigo e Nem_é sio Barxa por Ourense. Non se coñecia ainda, no momento de redactar esta información o cabeza de lista por Lug.o . .
Entre outros critérios básicos, o BNG d,estaca a inclusión
de independentes nas sµas ~is
tas, como forma de reforzar a
preséncia nacionalista nas cidades e de achegar ao naci_o nalismo persoas non comprometidás politicamente até" · agora.
César . Portela, número tres na
lista · de Pontevedra, ou Nemésio Barxa son alguns deses nomes. Outros nomes xa clásicos
nas listas dó BNG reinciden tamén nesta ocasión, como é o

caso de Pilar Allegue, número ·
dous por Pontevedra ou Alfredo Suárez Canal, candidato por
Ourense.
No que respeita ás vilas, destaca a novidade de Cambados,
onde o . actual · alcalde, eleito
nunha lista independente nacionalista, non accederá á reelección, sendo sobstituído p_o r
Francisco Trigo, presentándose
candidatura co nome do BNG . ..
Nas restantes vilas onde o BNG
conta- con alcalde ·(Malpica,
Fene, Moaña, Corcubión, Carnota) . repetiranse os mesmos
cabeza de lista.
Segundo os critérios do Con- .
sello Nacional, as posibilidades do naciona lismo para estas
eleicións son -maiores por tra- .
· tarse dun proceso. de ámbito
local, · tanto onde se ostenta a
maioria como onde se está na ,
oposición. A dirección do Blo- -=
que Nacionalista considera tamén que os concellos son "un
ponto de referéncia para a povoación ". En concreto onde se
t,en o poder "o BNG dem~s~ra
que sabe aplicar na prat1ca
ünha liña política nacionalista".
.

·

M.V.

xosé lois.

Cl PSG-EG
dispoSto a
negociar o
goberno de
co PSOE

~~

V~go

Camilo Nogueira será case con
toda seguridade o candidato
do PSG-EG á alc~ldia de Vigo. ·
·Con esta decisión o partido
destina . seu peso pesado a
loitar pola presldéncia da corporación municipal ·na cidade
onde b PSG-EG ven obtendo o
maior número de vo~os · (Algo
máis de 19 mil ·nas últimas autonómicas, ·frente a case 31 mil
do PSOE. Nas anteriores municipa~s ó PSG-EG obtivera 4.700
votos e nengurí concellal) ..
En funcrón dos resultados, o
PSG-EG estaría disposto a negociar - co PSOE, de partido a
partido, un programa máximo
para a. goberpació.n da cidade,
' caso. de plantexarse un pacto
de -goberno . tras as próximas
eleicións ~unicipais.
.
Para o Partido Socialista Ga-1ego - Esquerda Galega tod~ a
negociación debería plantexarse como un pacto político entre
as direccións de. ambos partidos, pero nunca entre Soto e
quen dispuxeaen duns votos
que lle son indispensábeis. o

o

-.
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González Mariñas no Clube "Alén Nós"

Non· prosper9u a proposiéión do· PNG

11

Unha saida para Galiza
só pode vir_do nacionalismo"

novo, porqu~ "non se pode
Pablo Gonzáiez Mariñas, Secretário Xeral do Partido
Nacionalista Galego, aproveitou a sua preséncia na cea- transixir que se perda ó tren da
modernidade·", ainda .. que afircolóquio .do Clube Nacionalista Alén Nós pata facer unha
mou non sentirse capaz de fidura ·crítica do Gobemo autónomo e un canto ao
, xar o modelo do novo gober· nacionalismo como ·única solución para Galiza.
no.
. .
prindo un papel q~e non lleco- .
A preséncia de González Marirresponde". (Nestes momento~
ñas no Clube Alén Nós estivo
a megafonía "'fixo folga" e .can- ·
precedida. de bastante expectado voltou "traballar" o discu,rción. Aquela tarde rios corredoso seguiu por outros rueiros)
res de Fonseca mentres todos
"Para que, para quen?". Foi a.
os informadores . andaban á
pergunta que Gon?ález Maricaza .de Barreiró Rivas, dicíase
ñas se fixo a respeito da Plata· que "ia largar". Moitos, ~ afinal,
forma de lridependentes, , un
seguro que quedaron desilusionados, e non tanto por c:;ulpa ·: tem'a que estaba de actualidade, que boiaba ~ no ambiente
do "líder do PNG, senón palas
dificuldades de manter un coló- . como adoita a dicerse nestes
casos: Non foi máis explícito, A ·
quio cun -mínimo de interés debido á abundáncia de interven- ' continuación propux;o a solucións de "penmeiros" que, . ci.ón: "só pode vir do nacionalismo, calquer outro tipo. de so· mostrando o seu desconcerto e
lucións conxunturais non teñen
descoñecimento político son
nengun futuro". E contestouun fiel reflexo do que sucede
na rua.
·
.
lles aqueles que afirman que o
nacionalismo non- é moderno,
· González' Mariñas foi crítico,
non · é . europeo afirmando que
duro, diríamos, co·Goberno au. tónomo. "De que serviron es- · "Europa non vai .a onde eles
din; na economía, pode, pero
tes anes de Autonomía?", conon no político que camiña
mezou perguntándose; para
cara a Europa das Pátrias. Non
contestarse de seguido: "nen
é moderno? Modernizar non é
sequer un dos grandes probleigualizar ·en centralismos estúmas está resalto, senón, se
pidos, senón c9nectar coa reaquer, qén encarado". E seguiu
lidade, sen medo á liberdade";
coas críticas: "organigramas
pasand.o a definir lago o nacio· centralistas; leis miméticas das
nalismo do PNG como "interestatais; nón' se asume o proclasista e universalista" non
. blema da língua; non hai prosen antes· criticar ao nacionalisxección de futuro; votan eh
mo de clase, ao que dixo rescontra de que Galiza asuma as
_peitar pero non compartir".
competéncias; no Parlamento
chega con coller o diário de se- ·
11
sións e repet.ir o que xa foi re,
Soberania Nacional,
xeitado en anos anteribres", o
un.ha longa discusión"
Goberno galego ten · un erncefalograma plano, só ten actividaRematou a sua intervención
de cerebral para .buscar maio:.
concluindo que "estamos na
rías mecánicas, e pasou a relagran.de co~~piración galega, no
tar máis eivas: "clientelismo;
sentido ma1s exacto do tema·
parcelación das provínéias; caqu.er dicer, unidade de aspira~
r'éncia de programa de gobercións".
no; incapacidade política; non · A primeira pergunta do colóse ve estabilidade por nengun- · . ·quío inte·rrogábao sobre cal ia
ha parte, concluiu.
ser o f?~~orama p~ra. despois
A continuación referiuse - á . das ele1c1ons autonotrncas. Ma- .
falta de madurez e estabilidade ' ri.ñas seguiu co seu tono de dudos partidc1S políticos afirmanreza: "Galiz.a non aguanta" tres
do que "o espectáculo que da- · anos máis asi. Hai que tomar
nios é lamentábel", citando
unha· decisión. · A estabilidade
como exemplos o abandono
do .Gobe~no non a vexo por
dos princípios constitutivos de
nengures , aventurando que
CG por unha parte dos milit.anpespoi~ das eleició11s ten que
tes e a crise· de identidáde que · producirse u.nha moción de
· sofré o PSOE "por estar cumcensura· que leye a u·n goberno

Logo o colóquio entrou nunha série de intervencións-per-..
guntas que ian desde o descb- .
~ecimento
ao desconcerto;
desde situa-r a Mariñas ainda
en CG até afirmar que todos
somos nacionalistas na Galiza
ou botarlle a culpa de' todo aos
partidos. Así é todo o Secretár.i o Xeral do PNG aproveitou
para apontar algunhas causas:
"eG é un apéndice de A~. Demostrouse que a · convivéncia·
dos que hoxe formamos o PNG
.non é posíbel dentro de CG, somos como a água e o aceite.
Pactw cos partidos es.t atais é
moi difícil: Hai un intento de· ra- ·
.cionalización das autonomías.
O centrismo non é unha ideoloxia ·para construir un partido".
Como o ·conferenciante criticara o nacionalismo popular,
Xosé Manuel Beiras fíxolle
duas perguntas:
-"Pode viver nun mesmo
partido nacionalista un labrego
ou un obreiro superexplotado
cun empresário~ que ande a
cantazo? cos seus empregados?". E _un ha segur¡da: "se o
nacionalismo quer darlle un
auténtico autogoberno á Galiza, pode facelo ·dentro da autonomía? (Antes Beiras xa se referira as interclasisnio do PG
na sua fundación ....:.,_tamén partido _
d e cadros, dixo- pero haberia que saber que pasaría
desp_ois, afirmando logo que
desde os anos 60 hai un sector
que traballa na liña de alianzas .
de clases através da formula ·
frentista".)
Gonzale1 Mariñas respondeu
que ainda non sabia se era posíbel esa convivéncia pero que,
ao menos "ímolo intentar".
Afirmou lago que plantexar c:i
nacionalismo ·desde et loita de
clases é lexítimo, "pero a min
paréceme un intento moi parcial". Pronunciouse por un autogobemo próprio ainda que
matizou que "falar da soberania nacional pódenos levar a
unha longa discusión".
o

EXCURSIÓN CULTURAL.
CONÍMBRl~A/ BUCAGO, Luso·, COIMBRA.
HOTEL 3 ESTRELAS
BiLLETES A VENDA,
. ÚBRARIA IR IN.DO (VIGO) ,.
.
UBRARIA PUEBLO (PONTEVEDRA)

A.EYRE

O ·c onsello da Cultura
Galega segUirá
sendo un ente m·o rto .

Coalición Popular e PSOE,
unidos, rexeitaron unha proposición non de lei do Partido Nacionalista Galega pola
que quedaria modificada a
composición do Consello da
Cultura Galega. Segundo a
proposta do PNG , o Consello pasa ria a ter 25· conselleiros dos cales 15 serian elexidos polo Parlamento, e outros dez polas diferentes
académias, institutos, Universidade, museus e colexios profesionais.
O Consello da Cultura Ga~
lega, presidido polo ex parlamentário
independentePSOE, Ramón Piñeiro, é un
ente totalmente morto desde a sua criación.

verdadeiramente teñen incidéncia no mundo cultural
galega. Foi calificado como
"cemitério de elefantes retrógados" e Gamo "museu .
nostálxico". Pedía se que estivesen representados nel as
persoas que verdadeiramente trabalran dia a dia no quefacer cultural. O tempo veu
a darlles a razón pois ainda
non se sabe de nengunha
actuación deste organismo
nestes últimos ' anos, a non
ser algun comunicado polémico pero nen iso.
Paralelamente houbo alguns conselleiros que, dad a
a ineficácia do org'anismo,
presentaron a sua dimisión,
pero nada cambiou no seu
seo nen na sua dinámica.

Non á gratuidade dos
comedores escolares
Nesta mesma sesión plenária foi derrotada tamén unha
proposición do PSOE pola
que se pedía a gratuidade
nos comedores escolares
dos coléxios de EXB. Os votos en contra de CP e a abstención de CG permitiron o
seu rechazo.

O PSOE afirmaba que chega con que a Xunta aumen·Na lexislatura . pasada os
únicos diñeiros gastados fo- · tase a asignación de 145 pesetas/nena a 190 como no
ron en dietas dos conselleiresto do Estado. Pero a siros. Nesta en curso o presutuación
non é nova e xa anpuesto baixou dos 60 mites de ser transferida Educallóns a 53 pero segue sen
ción ao Goberno autónomo
vérselle nengunha actividaos pais galegas tiñan que
·
de.
contribuir con maiores ou
menores cantidades ao sosXa desde un comezo a
composición deste consello
timento de comedores escolares.
o
fora ampliamente contestaA.E.
da polas institucións que

.

.

Becados do Parlamento
Europeo estudan a
situación da língua galega
para dar a coñecer a realidaDei becados do "Bureau de
línguas Menos Estendidas"
de dos diferentes povos
chegaron o luns dia 23 á Gafrente ás mensaxes uniforliza para realizar un informe
madoras que se difunden
sobre a situación do galega,
através dos meios de comunicación.
estúdo que será entregado
ao "Bureau", de LM.E. esAfirmaron asimesmo que
. pécie de Comisión do Pa.rlaos chamados actos de irmamento Europeu.
namento entre cidades de
diferentes · países non serXornalistas, ·ensinantes e
vían en nengun caso para
investigadores pertencentes
estabelecer un coñecimento
a países· con "língua sen esreal dos povos.
tado" van estudar durante
dez dias ·a situación do galePrimeiro dia d~ tra.b allo
ga no ámbito talado, escrito
e de uso a· nível de instituNo seú primeiro dia de escións, invitados pola Asociatáncia foron recibidos polo
ción Sócio-f>edagóxica GalePresidente do Parlamento
ga (As-PG) a únie.a organizaacompañado · polo deputad~
ción da nosa nación presendp BNG, Xosé Manuel Beite do . "Bureau de línguas
ras, asistindo tamén á seMinorizadas".
sión plenária da Cámara· auUn portavoz do bolseiros
tonómica.
rexeitou á sua chegada a
· Mantiveron outras reuCompostela o. calificativo de
nións; unhas de estudo
minorMrias para lín.guas
comb a realizada coa AS-PG
GOmo a galega, escolléndo a
ou co profesor Carballo Capalabra "minorizadas" pois . lero, e outros co Director Xe"estas línguas son minoritáral '.de Política Lingüístl.ca e
. rías nun. espácio xeográfico,
co xefe .de progr:amación da
como lle sucede ao galega".
TVG.
.
Unha- das Cidades 'a visitar
Sinalaron tamén que- acserá Vi_g o, onde, entre ·outras
tos deste ·tipo son un ha forma de loitar polo direito á di- ·visitas, teñen previsto realizar unha a este semanário. ·
fer.éncia. Destacaron igua.1A.E. ·
mente. a nece~idade de pular
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est;ado . cñ~
"pragmatismo" e "racionalidade" que
presi·d ·~ . os · despachos da nova clase ·
política felipista.
. "Non irnos consentir que aos oito
meses das eleicións se cuestione o
éxito eleitoral do PSOE", exclama·n os
vecento cántabro". O razonamento do
voceiros gubernamentais para dar
editorialista estabelece unha secuénunha imaxe de "autoridade democráti. da dos acontecimentos que pretende
ca" e demostrar que "non ceden ante
mudar os papeis de "·culpábel" e "vítia violéncia e a presión". Para que vai
ma" que podan . perceber amplos secocupar o seu tempo en demostrá-lo.
tores da opinión pública. Segundo
Non abonda con pensar en Barrionueesta lóxica, o feíto que provoca a exisvo ou en Francisco Vázquez para saber
téncia de todos os demais .é a retenen que consist.e o princípio de autorición do directivo ·d a empresa. Como
dade dos dirixentes socialistas?
este método non está recollido na ac. Despois de escoit_ar a Felipe Gonzátual legalidade, os seus prc;>tagonista.s
lez argumentar que "Melilla. non é
deben asumir a responsabilidade prinunha colóriia porque· desde 1497 hai
cipal-, da represión posterior por máis
ali povoación española", este comenque esta sexa criticábel potas suas detarista renúncia a calquer petición de
ficiéncias "técnicas".
rigor analítico aos actuais gobernanO editorialista ·de "El País" non contes. A cámbio, reív.indico que asuman
- sid~ra a "ruptu-Fa. da legalidade" que
as consecuéncias do seu xogo. Se prose produce como consecuéncia de .non
moven o mantimento desa singular
poder exercer o direito constitucional
esqt1izofrénia colectiva que 11~.s permia un pasto de traballo. Esta situación
-padecida por un 20% da p·ovoación
te obter o apoio eleitoral de sectores
sociais que logo sofren as consecuén-. ·
activa-:- non é calificada como "decic.ias da · sua política, deben aturar os
monónica" ou "imprópria dunha soestoupidos que provoca tal esquizofr~
ciedade democrática". Pede-se-lles,
nia. Adem~is, se queren, poden mirar
pois, aos desempregados que asuman
para' esa "civilizada" Europa á que tanpacientemente a dualidade de respeitar unha legalidade que non respeita , to desexan imitar. Ali, no seu corazón,
atoparán un Maio do 68. Violento. Ileos seus dereitos. Velaquí a utopia esgal. Ainda que eles prefiran acudir á
quizofrénica que se propón desde a
nostálxia verbé!I dun idílico París que
Moncloa. Algo que -polo menos no
nunca existiü.
o
terreo teórico- no in . se concília co

XESUS VEGA

.F

elipe González afirma estar
preocupado potas ".rupturas de
ta legalidad" que se están a P~C!
duéir n~lgu~has das recentes . mob1l1zación sociais. Por outra banda parece
existir descontento no partido gubernamental polo tratamento informativo
qu'.e se está a realizar d.os devanditos
conflitos.
.
·
Hai preocupacións que delatan a
quen as posue. Dubidar da lealdade felipista praticad~ polos respo~sábeis d?
. TVE é ·un exerc1c10 de surrealismo pol1tico. O papel xogado por ese meio de
comunicación no referendo da OTAN
pasou a formar parte da lista aberta de
servícios prestados ao Poder por aqueles que fan da profisión xornalística
un ha permanente subasta ao mellar .
pagador. A nova equipa directiva está
marcada pala recoñecida amizade de
Pilar Miró con Felipe González .. Por
algo foi a encarregada de asesorar a
campaña do P.SOE a favor do sí á
Alia nza Atlántica. Un asesoramento
que -segundo se comenta nalguns
círcu los políticos- lle levou a estudar
as técnicas utilizadas nos actos propagandísticos de Hitler e Mussolini. A
cousa non era para menos. Para converter en afirma.tiva a primitiva atitude
antiotánica de millóns de persoas había que buscar a inspiración naqueles
momentos históricos onde se tiña veri-

Esquizofrénia

Francisco Fernández ·Marugán
ficado unha maior manipulación das
conciéncias.
E no caso de que sucesos como os
de Reinosa disfrut~n dun -tratamento
pouco belixerante nos correspondentes telexornais, sempre existe unha última trincheira -o editorial de "El
País"- capaz de condenar -por caducos e incivilizados- aos dirixentes sindicais que permiten semellante "No-

Terroristas poi" .todas partes
1
Digámolo claro. Os etarras
do comando Madrid son uns
asasinos da pior espécie que
queren acabar coa democrácia española. Mª Belén González Peñalba e lgnácio Aracama
Mendía son dous
membros dese grupo e culpábeis portante de dúcias de
asasinaos de militares e gardas civis demócratas. Mª Belén e lgnácio foron vistos en
Alxer, onde eran considerados "invitados oficiais" da
FLN, como agora se soubo.
Con duas premisas tan claras
a conclusión non pode ser
ambígua. A Frente de Liberación Nacional e polo tanto o
goberno alxeriano son cómplices convictos dos terraris-

tas. A complicidade cos terroristas está tipificad.a pola
lei como delito e non deixa
de ser unha faciana máis do
terrorismo.
Ademais dos etarras e de
todos os que os apoian -por
activa ou por pasiva- nas
Bascongapas, xa ternos tamén un país completo que se
pode calificar de terrorista:
Alxéria. Nada novo se pensamos que o actual partido no
poder en Alxer adicouse durante a sua loita pala indepéndencia pór bombas nas
cafeterias frecuentadas por
franceses, entre outras cou- ·
sas.
O daquela ministro do interior francés, Franc;ois Mite-

rrand, afirmara de maneira
taxante que Alxé.ria era Fráncia. Para soster tal categorización fráncia fixo uso, ademais do exército, .da célebre
OAS._Alguns de cuxos membros serian agor~, _segundo
certos observadores, instrutores do GAL. (As accións
destes dous grupos; se ben
poden considefé~rse - recriminábeis, non cabe dúbida de
que deben ser emarcadas
dentro da lóxica de certos
elementos descarriados dunha democrácia, -inevitábeis
por outra part~).
·
O caso. de Alxéria é un
máis a engadir na lista de
· países terroristas. Aí está a
v.iciña Líbia,_hoxe freada grá-

cias á acción de resposta da
forza aérea norteamericana
(e pésié a q1,.1e a operación do
golfo de Sidra da.ria lugar entre olitras lamentábeis -.desgrácias á destrución duo ins.tituto e dun hospital líbios,
desgrácias que hai que asumir polo ben da loita antiterrorista).
Como democrátas a nasa
abriga, nestes tempos que
nos. tocou viver, é mostrar
i.mha postura activa frente ao
terrorismo, de calquera parte .
que poda vir.
Madrid está farto de bombas que ameazan os pilares
do edifício democrático. Dá
igua.I que se trate dµn comando de 200.000 bascos,

dos alxerianos, dos líbios,
dos irlandeses do norte ou
dos cubanos. Todo é, pura e
simplesmente,
terrorismo.
Os demócratas só abrigamos
un temor: que algun dia eles
sexan máis ca nós.,
o
M.V.
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A-liberdade de expresión . nos Estados Unidos
.o Raís onde calguera ROde fundar un Reriódico
'se ten 20 millóns .de dólares e dicer o g'ue guaira ' se as suas críticas son ·inofensivas .

.
to das noticias- mundiais .saen dunha só
·Par:a enténder o que ocorr·e neste país, que xa deu-abondo que Nos Estados Unidos existe un televisor
~idade: Nova lorque, e en Norte-amerifalar cando a caza ·de bruxas do por cada _!juas persoas (1/4 na Europa e . ca prodúcense o 75 por cento dos proMcCarthysmo, hai .que comezar
gramas de TV do mundo, o 50 por cento
a perguntarse, por exemplo por · 1/500 en Africa). Edítanse .perto de 2.000
que un dos · seus diários con ·diários e. hai 70 re~i$t-as que tiran máis
do e,ine · ocidental, o 60 por cento dos
· máis fama 'de liberais, o "The
Washington · Post" -precisa- dun mirlóri de. exemplares. Alguns diá- · discos grabados, o 65 por ·cento da pubJicidade, etc. Pero que sucede coa limente o que . d~stap~u o ~ater rios alcanzan ·perto das cen --' paxinas
gate---. arremet1a ha1 mo1 pou- Cqda xornada, as duas terceiras partes . berdade de ~xpresió.n neste xigantesco
cos dias contra un organismo,
válido onde os haxa, como é a da cales son propaganda comercial. As ·. imperio comunicacional? Dase por suUNESCÓ, alineándose asi coas duas principais axéncias norte-am~rica ,. · posto,. ante a.~existéncia de tan a.lto rtúcorrentes máis absolutistas do nas teñen capacidade para emitir-30 mi-~je meios? Moitos meios significa
seu país e. quiz~ do ,mundo. A
moitos propietários?
·
resposta podena darnola . un llóns de pal·at>ras _por dia. O 65 .por cen:
dos· máis prestixiosos intelec~
tuais de esquerda ·en USA:
Noam .Chómsky, ·quen ter:i .afü- mado ·que nos. Estados Unidos
é imposíbel encontrar uri só
xornalista sequer socialdemócrata, tal e como este termo se
entende na Europa ..
1.
O prqprio ·chomsky rela,ta~a
nun artigo como a sua propria
voz é silenciada: "Cando vou ao
Canadá teño aceso de contado
· á radio e tv, as revistas especia- ·
li~adas · reseñan · os. meus li,.
bros ... Nos Estados Unidos, o
meu país, iso seria vi.rtualmente
imposíbel ". _

m-ew

Un :telefonazo .amigQs

~.os

-

institucións capitalistas da pr.ensa:_ son parte dela, conxuntamente con persoas á frente do
goberno, de negócios e de fundacións. Esta liga non ·é como
un grupo que fixa précios industrias, que se reúne con moita frencuéncia e decide sobre as
suas liñas, explica Wicker. Pero
os membros da Liga si comparten ,~n sentido de comunidade ...

Un galego
entre os magnates
Pero o problema ainda pode
acentuarse. As grandes concentracións de meios de a redución
progresiva do número de proprietários converténdose nun
fenómeno ameazador para a
própria liberdade de empresa.
... Cuarenta e catro empresas
controlan xa máis da metade
dos meios de comunicación. A
grincípios de século habia en
Estados Unidos 2.042 diários
pertencentes a 2.023 proprietários diferentes.
·
No 1982 o númei:.o total de
proprietários caira a 760, dos
que 20 eran grandes empresas
que controlan máis da metade
de todos os diários d_o país. A
concentración proseguiu e eses
- grnabdes ¡roprietános só eran
14 en 198 . A situación é idéntica na Tv, posto que tres redes
producen a maioria dos grandes programas difundidos no
conxunto do país.
Un deses grandes proprietários é ó mexicano, nado en Galiza, Mário Váquez Raña, multimillonário, posuidor de numerosos diários en México e desde
hai moi pouco tempo proprietário tamen da poderosa axéncia

-A liberdade»ten ,ao · parecer os
seus límites"e os seus trucos. Richard Wirthlin, ·un mormón, experto en ordenadores e en socioloxia éleitoral, respon~áb~I
ea parte importante non só de
que Reagan gañase dous proce. sos eleitorais, senón tamén ·de
que a sua "popularidade" estivese sempre en alza (e que só
agora comeza a cair, -simultaneamente, por certo en todos
UPI.
os m.eios que antes o ensalzaNa maioria esmagadora das
bán-) teri algo gue dicer: deslocalidades. só existe un diário e
pois de que ne fose preparado
este p_
e rtence case sempre a alun informe sobre o impacto dos
gunha desas grandes cadeas.
debates televisados nó voto,
(Jnha delas, a Gannett, por
analisouno xunto cos demais·
exemplo, é agora proprietaria
técnicos e chegaron á conch..ide 93 diários nos Estados Unisión de que "toao se tiña qu fa- ,
dos.
~er despois dQ' ·debate, para
Especialmente preocupante é
convencer ao meios de comunio numero apreciábel de casas
cació.n de que Reagan tiña gaeditoras que publican manuais
ñado". Claro que Wirthlin non
escolares e- que pertencen a firfacia máis que actuar en modemas que producen, entre outras
rada consonáncia co seu xefe,
cousas, material electrónico
Reagan . qu'en na época" do McRara o exército estadounidense
Carthysmo tiña o costume de ir
(RCA, ITT, IBM, Xerox, Westingás reunións ·do sindicato de achouse, etc.). Tais firmas estan
tores cun revólver Smith &
asi en condicións de influir soWesson do 32 para protexer
nismo de ".dirección oculta'~ en- · campaña escandalosa e sensamodo un conceito de actividade
bre a visión do mur.do dos xómentres intentaba arrincar ao
carregado de . persuadir ao púeconómica (business) como
cionalista contra os "elementos
venes estadounidenses.
sindicato · das "influencias esblico. Unha forma de facer á
algo trio, desenfreado e carente
subversivos" nos meios, e a GIA
De pouco serve a liberdade
·querdistas" e devoívelo ·' ás
xe.nte "in_diferente aos · grandes
. chegou ·até a ame.azar con levar ·de sentimentos ou de motivaformal de poder fundar uo pemans dos patróns dos estudios.
probJemas".
.
a prestixiosos xornalistas ante . cións espirituais".
riódico se para iso é preciso
Roland Perry . canta literal:Na actualidade, explica Aaron
os tríbunais por "revelación .de
contar con 20 millóns de dólamente .nuri libro como "RockeO F.B.t
Spelling, ~fado o gr~n número
secretos militares". - Convén
res. A liberdade real pasa entón
feller e outros meínbros da Tri-'de anunciantes, o control xa
que estes "subversivos"
Se a "dirección oculta" é.o .sis- · '· aclarar
por moi poucas mans. Unha
lateral podían dar un telefonazó
non corre a o-argo dos mesmos
non
son
xente
encadrábel
seempresa
de
comunicación
aos directores de cadeas de tv. . tema máis · habitl.iál e' funda- . quer nu-n socialismo moderado,
senón dos próprios meios .
como a Capital Cities, proprietáe dos grandes xornais (alguns . mental de control e adulterasenón
persoas
tan
populares
al11
ción da liberdade Ele expresión,·
ria de sete estacións de tv, 54
dos cales eran membros da CoA liga. dos cabaleiros"
gu-nhas delas como Dan Rather,
existen tamén outros meios mesistemas de tv por cabo, dez
misión) ·para que apoiase·n a
comentafista da gran cadea de
Ouen dixo que 'existéncia de
diários, 35 revistas e 25 semaCarter". Un sistema axil que fa- ·· nos subliminais. Un deles é o
Tv CBS. Diversas asociacións e
F.81, a-presentado paradoxicamoitos meios implicaba máis
nários, adquiriu en 1985 por
ria palidecer de envexa a un Alfundacións, como.a reaccionarívariedades e polo tanto máis li3.500 millóns de dólares a ABC,
fonso Guerra ou a un Xosé Luís .mente desde hai anos·, através . sima "Heritage" ,· dedícanse . a
das series de tv,. como "os
berdade? A liberdade de empreBarreiro.
unha das tres cadeas de TV
procurar colaboración na búsbons", pero que ·en - ~ealidade
sa -invocada aquí µolos inomáis importantes dos Estados
Desta maneira non é de estraqaeda e captura de xornalistas
son a policía pelítica nacional _,. tachados ·de "indesexábeis" a
centes defensores das televiUnidos. Un dos principais accioñar qu_e ·o 84 por cento das inencarregada ·entre outras- misións privadas- ·non é case
nistas e fundador xa hai 30 anos
formacjóns que -publican o
causa do seu talento inconforsión de conseguir o control de . mista.
nunca sinónimo de .l iberdade de
da Capital Cities é o ex director
"New York Times" e o "Wasfluxo de informadón e dos
expresión·. Non só se pode dar
da CIA, William Casey, amigo
hington Post" Rrocedan de
· Campañas xigahtescas deste
meios de expresión, de opinión · tipo
a circunstáncia de que várias
de Reagan, proprietárto . e gome1os oficiais. Será 'porque
·están subvencionadas por
.
ou
análise.
Precisamente
das
empresas difere·ntes coincidan
bernante a un tempo quen xa sé
como afirmou un vice-presidenmillonários, banqueiros e memdificuldades
co
FBI
escresuas
pronunciou sobre o di,reito do
te .da American Telephprie & Te.- ·
bros ·de.. importantes trusts in- - mil1metricamente-na sua escala
un
libro
satírico
o
xornalista
beu
de valores, senón que istb é o
goberno a publicar histórias fallegraph no 1909, "a opinión púdustriais, alguns deles moi coque sucede de feito nos Estados
·
sas na prensa.
blica ... é
meu xuíe10 o único · e escritor Thomas· Buchánan,
· ·
ñecidos.
que
por
desgráeia
non
é
coñeciUnidos.
·
Outra das cotas de ameaza á
perigo grave ao q~e debe enoo
polos
leitores
norte-americaSidney Zion, ex reporteiro do
liberdade de expresión produfrentarse a. compama".
Un serial edúcativo,
nos pois só está. editado· en
New York Times, dixo, segundo
ciuse durante a invasión de GraSegundo dous ensaístas nortrances.
Este
mésmó
autor
.
é
.fa-·
reéolle a r:evista "Cuba ln.ternanada. Aos xornalistas foille proitf!:americano~ "a principal f.un- .
ainda q~e non o .pareza.
moso poi a sua obra ·sobre a
cional": "Creo· que debemos
bida a entrada até pasados os
c1on dos me1os de comunica:...
morte
de
Kennedy
'~Who
Killed
·
Segundo
o
famoso
criador
de
lembrar
que
a
prensa
instituída
catro primeiros dias e ·as fotos
· ción sostidos J)Olas empresas
Kennedy"
ed~ada
por
fin
nos
telefilmés
Aaron
Spellin·g,
autor
é
unha
parte
importante
do.
que
e películas dos acontecimentos
corrierciais nos Estados 8nidos
Estados Unidos cando xa era
de éxitos como "Dinastía" "Hopoderiamos denominar a ~'Liga
é preparar o mercado para a
foron proporcionadas polo Pencoñecida en dezaseis países.
·
. tel" ou "Os Anxeles de Chárlie", ' dos Cabaleiros" deste país. ín- . tágono.
produción das . indústrias de
· "aritigamente, a·s emisoras non
cluso cando a prensa ataca - A razón de todo este estado
bens de consumo e inculcar na
unha administración particular,
controlaban os programas. Fade cousas explícaa
Noam
povoación lealdade .ao ~istema
Un subversivo · cían_o a·s axéncias ·de publicidaos seus donas e administradoChoms~y: "A clase dirixente·ten
económico-político norte-amerino
telediario
cano".
. ·
.. de". El mesmo tivo que escoitar
res pertencen a esa Liga dos Ca-. unha erevada conciéncia dos
como un anunciante de cigarros
baleiros e consideran ao gober'público pode ser educado
seus-intereses e sabe que é moi
Hai só tres mesmes "Le Monde·
no basicamente correcto. O
impediu gue · nunha série. ·Safse
importante ·non permitir as vo~
segun~o _o inter~~ das fi_rmas
Diplomatique" denunciaba a
Sammy Davis interpretando o · máis difícil do mundo poderia
anunciantes, e><p.ltcaba ha1 uns · · "cascata
ces disidentes, críticas. Fomenta
procesos:.. por djfasér obter a verda·de ·na· mesa
papel dun shériff "porque non
entón a "crítica" que respeita 'os
-anos Umberto · Eco nun estudo
mación que volven financieiradun editor".
sobre ·a TV desmentindo de
queremos· que na pantalla apaprincípios bási·cos do sistema
rnente n:J_lposa a J?Ublicación de
reza un negro armado" :
Tom Wickert editor asociado · bipart1dista e os rrexuícios im- .
· paso -a mito'Íoxia do respelto á
informac1ons delicadas, ·sobre
do New York imes, expresou:
Outr.as di.rectrices das empreperiais claves. (... Se até os crí- ·
liberdade de expresión e a auto- · as activídades iJegais ou imosás · anunciantes foron citadas
"Si, esa Liga dos Cabaleiros
n_omia individual que~nasdemo
ticos máis severos cumpren tais_
rais de persoalidades influinpor vários autores: "En nengun
existe. Os ·que están á frente da
crácias son . ·oferec1das case
~remi'sas a xente pergúntase: .
t.eS"'. "Pior ainda, continuaba a·
aos nosos programas se incluiprensa -particularmente da
como "un artículo de fe': e .desOuen son eu para disentir?". o
mesma publicación, novos . cará material que fomente dalgun
metropolitana, na sua maioria
cobrindo que ·existe un mecazadores de bruxas anima·n unha
M.v.
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.Queren
ceibalo da cadea .

.
D

MANUEL LUEIRO REY

a

.

rido; o que non comprendo é
como un borracho,· por riba·
taló, e non é que o diga eu,
sabe-o toda a comarca, cheo
·de·armas desde hai anos, anda
solto como se nad'a coas pistolas enriba, sabia-o a Guarda Civil e nada, non fixeron nada".

unha cousa
nova
on Rafael Termes,
presidente da "Asociación Española da
Banca Privada" (¡aí queda
eso para garantir o dicir
xusto da persoa ! ) pronunciou unha conferencia "Capitalismo y etica ".
Lendo, somente parte do
que dixo, teño que confesar a miña cegueira e o
tempo qÚe perdín perante
a miña vida en causas totalmente valeiras.
Eu tiña metido na cachola que o capitalismo non
soio estruchaba a libertada
natural do home como
conceito fundamental propio dun exemplar da especie animal máis outa senón
que tamén facia un pandeiro de toda-las demás libertades que xurden ao seu
arredor como
membro
dunha sociedade, porque o
capital (¡e eso pe.nso que
non ten dúbida, mais parece que fai falla para aseg.urar o amor ao que se refiere o señor· Termes!) compra e vende os dereitos das
persoas ao precio que lle
convén.
Eu tiña metido na cachola que a libertade natural
do home é a forza que loita
contra o poder desnaturalizado do capitalismo, e
mesmo tamén que as demáis libertades do home,
-políticas, sociais, culturais-, é
mercancía monopolizada polo capitalismo.
Eu tiña metido na cachola que a cobiza, ese verme
que está a comer da seguido no corazón dos avarentos (¿Darasnos boa comida? pergunta un persoaxe
de Molíére, respostalle outro: Sf, dareivos boa comida si me dades moitos cartas.) era o xermen de donde arrincaban todo ese
monstruo chamado capitalismo.
Eu tiña metido na cachola que a xenerosidade é
unha condición humán que
o capitalismo non cheirou
xamáis aínda mascarada
coa caridade cristián que é
un disfrace deseñado polo
propio capitalismo ...
... ¡Pois non, meus compañeiros! O señor Termes
("Presidente da Asociación
española da Banca Pr(va'da ") di que "ninguen lle'
pode negar o seu amor
pala "libertade. natural do
home", "que soio o capitalismo /ímfta a cobiza e o interés persoal".
.
Ou sexa que para o señor Termes aquelo de que
''non é a conciencia dos
homes a que determina a
súa existencia, senón, polo
contrario, a súa existencia.
social ·a que determina ·a
súa conciencfa" é unha fa- ·
lacia.
A don · Rafael Termes ·
(presidente da Asociacíón
Española da Banca Privada) eso. da loita de erases
sónalle· a música celestial,
e · dinos: Faite rico, .sexa
como sexa; e defendes a libertade humán. do home, e
. (pasa á páxina ~3)

.

Desde o Bispado de Ourense
apela-se a un arrebato de locura, trastornamento temporal, _
para xu~tificar os feitos, os viciños non comparten esta opinión: "queren ceibalo da cadea
e se cadra ceiban-o, pero non
foi cousa dun.mau dia. O Temiño, o Bispo, ·ben sabe das nasas queixas,- aqui non tiña amigos, sempre andaba bépedo;
insultándonos, berrando · que
nos ia matar ·a todos para que. dar el rico, ameazandb con coitelos e pistolas'~.

Eládio Blanco ~la cando ia ingresar no Psiquiátrico de Toén para ser sometido a difer~ntes probas.

Teria que ter sido un funeral e un enterramento, tranquilo
e solidário, e por pouco convértese nunha masacre.
·
Eládio Blanco Vila, o párroco de Pexeirós; perto de.
Xinzo, mudou o isopo por un révólver e pegou cinco" tiros.
Un ferido, un povo escandalizado, unha vella histórra de
terror, ons feitos delitivos que foran denunciados antes ·
da tarde na que o nome da aldea comezou a sair do
isolamento.
António Mascato e o fotógrafo Delmi .Alvarez estiveron· na comarca da Límia, interesaba recoller as ópinións dos
vtciños, das vítimas anónimas da nosa intra-história.
A moi poucos quilómetros da
fronteira con Portugal, nunha ·
zona alta da comarca de A Limia ía ser enterrada Felicita
Gómez. Os case meio cento de
viciños de Pexeirós, no ccrncello de Brancos, acudiran no
adeus derradeiro. Eládio Blanco, o crego conflitivo, responsábel da parróquia "entrou na
casa correndo, de moi mao humor, nervoso . .Chegou onde a
marta sen respeto, botoulle
unha benzón á caixa e dixo
veña fóra. Aqui sempre lle botan un responso na porta da
casa, e outro máis antes de
chegar á igrexa, pero o crego
dixo que non habia responsos,
que a leváramos para a igrexa,
pensaba que ao haber moita
xente tamén haberia diñeiro
para el, mais non foi asi e púxose abravado. No funeral botou o sermón e dixo que nós
non eramos unha família relixiosa, ela que sempre foi á
misa antes de entrar enferma,
eu non lle ía porque só talaba
barbaridades, que se éramos·
uns cerdos, uns marrabs, uns
parcos, que se debíamos estar
todos machucados nun muiño
ou queimados nun forno; con
ºsemellantes burradas como
quer que lle vaiamos á misa"~

Sanitária de Ourense onde convalece da ferida de bala que lle
atravésou ·a perna. ''.Eu estaba
ún pouco retrasad.o, ainda no
adro da igrexa e ouvin berrar
ao Don Eládio· cuns viciños,
que se esa muller non era boa
cristiana, q1.,.1e se non ía á misa,
e que non lle daba esmola ao
cura, que· non ·acompañaba o
enterro até, o cemitério por iso.

David Gil Gómez, o fillo da muller
que ia ser .enterrada
·

Os viciños veña . a dicer que
tiña que-ir, que raio de :cura é
ese, e vai el e saca de pistola,
eu .quixen fuxir· para dentro da
igrexa e pilloume cun dos .cincq disparos gue fixo" :

Todos coinciden en sinalar
que Xoán Roqríguez tivo mofta
serte, un viciño botoulle· a man
ao crego e conseguiü babear a
dirección dos disparos, '" agora
podia estar morto en vez de _fe-

Un fusil de asalto, modeló G
.dua~ escopetas

do calibre
.d~ ar
comprimido,· un fustl Mauser, unha carabina antiga,
fabricada no .1 802, un füsil
· soviético, unha pistola procedente de aserrar un fusil
· · Mauser, un ha . pistola auto.mática de 9 milímetros, un
revolver do· calibre 38- e a
Ouen asi fala é David Gil Gó-·
a·rma coa que sé fixeron os
,mez, o fillo da muller que fora .
dispar-os. Carrega'dmes, ba:.
enterrada sen paz naquela tarlas, cartuchos, pólvora nede de sábado, non estivo pregra,
munición
suficiente
sente no feito de armas que
para rematar cen veces coa
acontecera mentres o cortexo
vida de toda a aldeia.
fúnebre descorria até o cem"itéA -contemplación deste ar.rio. "O que pasou foi que ao
senal nas dependéncias de .
non haber diñeiro .negouse a
Intervención de Armas,. en
acompañar o cadáver, uns viciQurense, fíxo'nos estremeños dixeron que tiña que ir, e
cer. Por asociación de ideiasos da funereária o mesmo,
rememoramos a captura
como non vai ir, vamos busca- doutro "creguiño de aldeia"
lo, ten que vir, logé:> pc;tsou o
que tentaba colar unha pis- .
que pasou, eu xa ron estaba
·.tola pola aduana· de· Verin,
na igrexa, non quixen ir talar
hai uns meses.
con el..
·
Monseñor Temiño denunO que· pasou sabe-o ben
ciado polos · viCiños na sua
Xoán Rodríguez Perez, non po-_tentativa- de proporcionar
, atenuantes a un caso que ·
derá esquecere aquel · funeral,
_falamos con . el na Residéncia

. ·16, un ha carabina

Insisten, as mulleres de Pexeirós, no inaceitábel discurso
dos seus sermóns, repeten as
palabras tolo e borracho como
xustificación dunha· atitude
desquiciada. "A misa do domingo era un tormento, eu botei trinta anos en Barcelona e
non mirei nunca unha chea de
barbaridades tan grande, ódia
aos comunistas, talaba do Carrillo e do Fidel Castro e dicia
que se os colle .el ábreos en canal e fai chourizos con .eles. Hai
un home vello aqui que era comunista, dos de-antes e dos de
·agora, pois o cura cada vez que ·
pasabá onde está
sua casa
chámaballe comunistas aos
parcos e ás vacas para ofendelo a el, foi o único que lle fixo .
frente e tíñalle un chisco de
respeito. Na misa só ouvin selvaxadas, un escán·d alo, que se
el andaba con mulleres doutros
-. pavos, · que se el é o único
home da aldeia con aquela
causa,- burradas". ·

a

.A ·ifnpanid8de
.
dun ·crego de ~Idea
3, do exérclto portugués,

As opinións· coinciden, ·relatan feitos anteriores, disparos,
levan dez anos de sofrimento,
aos periodist~fs sempre a mesma apelacián "fagan, por faYor,
todo o que podan para que non
volva, !?e viñese é quen de matar a alguén, claro que a el tamen o íamos confiscar"-. .

Na taberna do Elídio os homes manteñ·en a mesma conversa durante todo . o dia "hai
que .facer porque rwn volva, se
o ceiban pobre de nós, e se
non o ceiban ternos qüe ter
olla cos seus amigos". ·Preocúpan·se . dos ·seus contactos,
para eles "a piar louza de xitanos e portugues~s, tamén al- ,.
gun de Verin, que viñan coscoche·s á sua casa ás catro e cinco
da mañá, os que lle traian as
pistolas e metralletas. Ternos
que estar despertós por se queren vi,ngarse dé nós".

entra por direito no crimiri?tLA Guarda Civil, en. palabras
do ferido, coñecia o carácter
armado de · Eládio Blanco,
"tenéncia ilícita de armas". Unha situación consentida .
durante anos por quen tiña
autorj_Qade para impedir o
g,ue poderia ter rematado en
traxédia. O terror dos viciños de Pexe¡rós, sofrimento
anónimo, non é inédito na.
"Mire, aqui trouxé.ron.o corriGaliza, ó clero, alguns cando
- do doutros sítios, a xentiña anmenos, segue a perpetuar
daba toda con medo, non que:..
prática:s de opresión. Impuria a ninguén, non tiña respeito
nemente.
por naide. Eu falei con todos os
Os disparos, os in9fesivos
curas da comarca sobre este
fogonazos fotográficqs, que
que nos meteron. aquí, nengun
lle facia ·oelmi Alvarez, comfixo nada por levantarnos este
pañeiro, ,á entrada do Psiinterno, vi·ngábase con nós,· boquiátrico--de _To·én trasnfortábanos da igrexa ·e ficaba só
máronse na miña imé;lxinacon tres cacicas pata andar con
ción na · resposta_ dos qµe rollos. A min díxome aqui, na
non ternos un· arsenal do- .
porta da miña casa, heite maméstico, mentres se arrastatar,· ve/la, heite matar, ·que
ba fuxindo .da nosa violé.nmedo pasei, teño oiten_ta anos,
cia.
que quer que eu faga, medo,
Tampouco desta volta van
moito medo" Ricarda, ameaza- ser depuradas as ·r ésponsa- .
da de morte, ere que agora
bilidades da impunidé;ide · _pode estar un chisco máis tranviolen~a dun crego. de aldeia.
quila, preocúpalle a "vergonza
pola que Pexeirós _se fixo famoANTONIO MASCATO
sa nunha tarde".
o

.•

10/SOCIEDADE
Entregadas q A!bor. máis de tres mil firmas

Protesta contra .os ·
.que queren·- vende~
·mOdernidade a coSta...de
renunciar á personalidade"
11

O anúncio que motivou a protesta

Tres mil firmas de músicos, esdenúnciase _a atitude dos que
pecialmente gaiteiros, e per"queren vender modernidade a
soas· interesadas na nosa cultu-· costá de renunciar a nosa - per~
ra fóronlle envi·adas ao Presisonalidade como povo, preten.:.
dente da Xunta,· Fernández Aldendo que·o xeito de progresar
bor, en_protesta por un anúncio , _ é deixa.ndo· de ser nós mesaparecido na prensa galega -mos.''. .
desde o mes de Novembro. O
Por isQ reclaman dos podereclarno publicitário da Rádio
res públicos "galegos" que se ,
Televisión da Galiza dicia:
tomen as medidas encamiña"Deixémonos de· gaitas. A prodas a dar un fin imediato a este
atentado· ·c ultural, ao tempo
gramación da RTG é moderna,
áx11 e· dive11id.a. Para vivir Galique esiximos que se fagá polos
cía~'. llustrándoo cun mozo,
. mesmos .m~iós unha campaña,
unha gaita e unha rádio. O
que en desagFávio, destaque .
anúncio foi. realizado pola firma . os valores reais da música traCP, A Feed Back.
. ·
dicional como unha das ex·preA campaña de recollida dé
sións -mási fortemente enraiza·=
firmas estivo impulsada pola
das na nosa cultura".
Asociación de Gaiteiros da GaDe momento, despois dun
liza, a xunta x.estor:a da ·cal pre.mes de apresentar a~ firmas,
side Ricardo Portela. No escrito· ainda non re-ceberon acuse de
que acompaña ás asinaturas
recibo.
o·

Fene ·solicitou
aXuda
.
c·omunitária na ~loita
contra a.pobreza" .
.

se
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·A muralla de Lugo; dous anos caindo
A bimifinária Muraila Ro'mana
· de Lugo, Monumerito .Naéiqnal
desde .1921 e elemento· emblemático da cidade, cumpre. estes
· dias qous anos desde que tivo
que ser. apontalada para evita. lo seu i.mediato colapso.
O chuvioso mes de' F.ebreiro
de 1985 -acompañado por for. tes xeadas adema is do sempre
·Contínuo tránsito de toqo tipo
. de veículos· arredor do vetusto
muro- serian as causas direc. ·tas da ruína deste importantes
monumento. Dous - cubos da
muralla rebentados e outros 21
notabelm~nte . fisurados
ou
abombados foron " as consecuéncias do_incidente .. ·
_ Os cubos derrubados -concretamente os dous situados
xunto á Porta Falsa e o Parque
de Bombeiros- foroñ recanstruídos (con bastante pouca
fortuna) nunha primeira fase
restauradora, que concluiría en
Setembro do 85 ci.m investimenfo por parte da Dirección
· Xeral do Património Histórico
Artíst¡co e Arq4-eolóxi,co de 21
millór.is de pesetas: A celebración das eleicións galegas 'do J
24-:N-85 cteixaria en suspenso a
execución .d os plans da citada
Dirección Xeral ·á espera das
decisió_ns do novo goberno.
Hoxe, cando tras quince meses. o "cürriculum" das crises
dese "-nqvo goberno" é praticamente un "ridiculum", podemos admirarnos de como convive á Muralla-apontalada . cos
Aparcadeiros-:-soterráns que a
devandita· Dirección Xeral do o
Património e o Concello autorizaron a toda costa no Centro ·co
H i st6ri co 1u cense.
a: c;;::=.;..,;;;¡¡;¡;;:;....-...;..________;__ ____..:_.:...;;;..;.:;..::::L.;..;.....;...;~oL......:.-~~~~:..;..-1

:g

Centro histórico que, dito
sexa de paso, ainda carece dun
-pian Especial de Reforma lnte. rior que free a sua contínua degradación.. Agardamas que

· Desde que foi tomada a foto --hai dous anos-- nada se fixo por restaurár
QS cubos da muralla
·

diante-das vindéiras eleiccións
non tamén da história loca l.
-municipais- algun partido
Oue é nosa.
o
se qcupe non só da histéria se- ·
PLACIDO UZANCOS MORA

1 Xornadas de Urbanismo e Sociedade

As políticas urba·nísticas galegas

oito anos en ser resaltas polo
As primeiras Xornadas sobre
O representante santiagués
Supremo cando esta é enviada
Urbánismó e Sociedade, orgaexplicaria que os problemas do
ao Concello para ser executada
, nizadas por Aula Aberta e o Viseu vasto concello, no que hai
ten que ser arquivada por anacerreitora.d o de Estudantes no
perto de 200 núcleos rurais, decronia, situación que coñecen e
Paraninfo da Universidade enrivan do enfrentamento entre
explotan moitos construtores
tre os diqs 9 e 12 de Marzo reun rápido crecimento -motiespabilados.
mataron cunha mesa redonda
vado pota sua recente condiAs cuestións plantexadas ao
sobre as políticas u_rbanísticas
cióri capitalina- e un Plan de
proxecto que, partindo da proConcellal vigués xiraron arreen Vigo, Santiago e A -Coruña.
Ordenación Urbana que, redac. fundización nas actividades sódor da polémica licéncia de
Políticas que foron expostas tado en 1974, loxicamente non
cio-curturais que viñan realiedificación dada polo concello
polos seus concellais de urba- previa esta circunstáncia. lndizando, pretende dar alternátia Alcampo en terreos legalnismo. O Sr. Pedro Vasco, concou o concell.al compostelano
vas . a aqueles sectores ·máis
mente non urbanizábeis, do.
cellal de· A Coruña .deixaria que este Plan comézase 'revisar
marxinais da sociedade de cara
Cinturón de Ronda e do novo
como é costume nel- de acuno .1979, mais que hoxe, por
a favorecer a sua inserción tanpeirao deportivo. A respeito da
dir a explicar a sua política ur- mo_r de múltipl~s intereses e difo na vida social coma no munlicéncia ao Hipermercado dixo
banística ali onde ten que talar versas obstinacións está paralido laboral, isto último, .,..dentro
que esta se concedera porque
diante · de "incómoda xente
zado, tendo que recorrerse a
da limitadacapacidade do Con- . ilustrada" por ' mor dunha re- . Plans Parcia is "para ir tirando".
no planeamento, en redacción,
cello: Trátase dun proxectoestaba prevista esa construpentina enfermidade cousa
Respeito á ·Coriservación do
memória flO que os destinatáción·. Engadiría que a senténcia
qué. non lle sucedeu nunéa can'Património Artístico indicou
rios desta programación están
da Audiéncia Territorial impedo tivo que acudir a sítios onde
que en Santiago se bota en fachamados a seren os auténtidindo a obra tiña erros e que
non había debate pero si mQita
lla un Plan Especial para a De- · seria r:ecorrida.
cos protagonistas da mesma.
autopublicidadé.
tensa
do Casco Vello, mais que
A respeito do Cinturón de
Expuxo
o
concellal
vigués
os
Dado o ·ambicioso carácter
"algun día se afrontará"Ronda, explicaría que o Concedo proxecto e os seus elevados. principais problemas da cidade
llo queria unha vía urbana "con
e que o PXOU actual (recén
· custes económicos, a óbten,...
No intenso debate habido de
glorietas
·e semáforos" e que o ·
aprobado
polo
Concello)
.preción aa axuda solicitada conseguido o representante ·sa'n MOPU impuxo a sua solución
tende resolver: Problemas ·de
vértese riunha cuestión fundatiagués tranquilizaría á asisténtipo Autopista da que el non
circulación, escasez de dotámental para poder lev~lo á prácia dicindo que a proposta
gastaba. A.cerca do novo peitica en toda a sua amplitude .. cións, falta de - atención ao
apresentada en. Novembro por
rao deportivo recoñeceu que
meio ambiente e necesidade
unha. Multinacional .da Constru ..
Para a obtención.desta axuda a
esta ia pechar a cidade ao mar, ,
ción para edificar en As Hartas,
atitude política que manteñé;¡n · : de criar pastos de traballo. Sique. estaría mellar en San Sinalaria que este Plan busca un
enfrente do Obradoiro, era
· tanto ·o Goberno central coma
equilibrio
·entre
as
distintas
unha frivólidade que non mere- · món mais que este erá un tema
a · autónomo son determinanxa autorizado desde hai moito
partes do concello tentando de .cía nen ser discutida. Estimantes. Cómpre ter en conta que a
tempo e que en calquer caso
corFexir- as tensións enfre a peselección de proxectos ' corresdo oportuna' facer algo para
riféria -case que suburbial- e
ponde, en prirheira instancia, á
adecentar aquel lugar (algo · no porto quen .manda é o seu
director.
o
centro
urbano.
Asimesmo
exConsellaria de Cultura e Benesque podía nascer d.un concurso ·
Rematou asi un interesante
plicou qble a ·defensa do .Patritar Social da Xunta da G~liza e~
de ideas) mais mantendo sem- ·
debate dun tema inesgotábel.
mónio Históricd estába conen segunda ihstáncia, á Direcpre o seu carácter de zona verA actualidade do ali exposto,
templada en dous ·PI a ns ·Espe.de.
·
-ción Xeral de Acción Social do
asi corno o seu interés móveciai~,
un
para
o
Cascq
Vello
e
Ministérfo de Traballo.
nos a pedir que estas debates
· Paria tamén en evidéncia o
outro para Bouzas, ambos os
Por último, os reitores munise convirtan nun mecanismo
concellal santiagués. a lentitud.e
dous hoxe en dia en fase de recipais de Fene salientan que é . dacción ·asi como a ·Un Plan de
da _·xustícia .á ·hora de ·actuar
normal. Porque· estes non son
o único concello galego que
contra as infracción$ urbaní,stitempos de ditaduras, nen seProtección de Edifícios · e Conten apresentada esta soliC'ituquer urbanísticas'.
o
cas explicando que como as orxuntos de interés,_plan xa aprode.
o
.
P. LIZANCOS
bado. .
·
des,. de· d~rribo tardan inclus·o
1

O Concello de Fene ven de dirrxirse á Comis.ión das Comunidades Europeas co. obxecto de .
acollerse ás ~' axudas da acción ·
comunitária específica de ·loita
contra a pobreza" convocadas .
pola devandita Comisión.
Este típo .de axudas· destíñan-.
aos proxectos de acción-investigación os elementos que
constituen o entorno natural e
..social, e que estexan centradas
nunha ou vári'as categorías da
povoación consideradas como
as máis e.xpostas e as máis necesitadas. · Doulra banda, a Co:misión das Comunidades Europeas c.o nsidera que a axuda
acordada. pola Com1,midade
. para a r~alización de p_rqxectos
de loita contra a ·pobreza en rexi6ns ·urban·as defavorecidas
ou en zonas rurais empobrecí- ·
das e tender a mellorar a situa.ción .dos pobres, principalmen. te nos desempregos de longa
duración e nos xóvenes en
paro.
.
.
A vista das condicións esixidas para poder acol·lerse a estas axddas e ,partindo da consideraGión de que Q Concello se
emarca dentro .do que a Comisión considera como rexións
urbanas desfavorecidas (dado
o seü elevado volume de desemprego, aumentado &onsiderabelmente polos efeitos da
política de reconversión do
sector naval), apreséntase un

.&
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Semana de 12rote~ta gadeira

Os tractores géilegos
Sairán ás .estradas
os dia.s 30 e 31

AbSolto o· director de A Nosa Terra
Acusado de desacato a Francisco -Vázguez
cio de valóración que os -cidadás e os meios de comunicación social poden ·e deben
facer". Senténciase asi o de- ·
ber de crítica tanto dos cidadáns como dos meios de cor'nunicac1on. Pero rion se
queda aí ~uíz Xesus . Estévez Vázguez, sehón que afirma ·Elue estas críticas poden
e .deben facerse "das _actuacións de ·quen foron ·eleitos ·
para gobernalos e representalos, xa sexa dentro das institucións municipais, autonómicas ou do Estado; para que
dese modo facerlres saber a
obrigación que teñen de xestionar os seus intenreses da
mellor forma__ posíbel'". Seguindo cos fundamentos de
di-reito o xuíz afirma que se
. "as críticas non e~ceden dos
límites impostos e -aceitados,
(como neste caso) nunca
pode ser. tachada de inxuriosa e descoñecedora do prindpio de autoridade que encarnan os asi eleitos". A senténcia, adema is . despois de
afirmar que o Ministério Fiscal sacaba as frases do contexto literal do artigo ·citado
e á marxe dás~ restantes que
o conforman, indica· que os
argumentos dados "fan lóxi. co o afirmar que as canee-.
sións e acordos poden resultar sospeitos9s palas razóns
· que se expoñen, e até leoninos, se as contraprestacións
non se poñen de manifesto
O Xulgado número cinco de
polos rexidores municipais a
Vigo· absolveu a Alfonso Eyré
que teñen direito a coñeceLópez, director de A NOSA
las.
TERRA, do delito de "desacaNo tocante aos sobrenoto á autoridade" que lle immes ou calificativos que se
puta_
ba o Ministério Fiscal a.
conteñen no artigo o Xuíz Esinstáncias do. alcalde de A
tévez senténcia "que hoxe
Coruña, Francisco Vázquez.
poden considerarse de uso
Na senténcia afirmase que
corrente e non inxurioso".
no .ar:tlgo que deu lugar aos
· A senténcia, airida . que
autos,· titulado "Vaia Plan o
polo seu rango non sente xude Paco Vázquez", publicado
risprudéncia, é altamento pono número 255 deste . semasitiva para a liberdade de ex·nár'io, "conleva unha lixeira
presión · por canto confirma o
crítica ás acfuaci.óns, que,
deber de crítica aos eleitos,
pola sua natureza e efeitos,
tanto dos meios de comuni· entra dentro do normal xuí~aciór:i como do pavo.
o
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Os tractores ~alegos sairán ás
Catorce razóns para
estradas os d1as 30 e 31 próxinon declarar
mos para protestar contra a
aplicación das cuotas de proDentro da campaña a realizar
dución leiteira. Con estas conesta semana entra tamén o recentracións e cortes de tránsito
parto masivo de panfletos
cerrarase unha semana de proonde explican as razóns para
testas convocada pala Platafornon realizar a declaración.
ma para a Defensa do Sector
Catorce razóns dá a PlataforLácteo Galega. O colofón parema baixo o título de "~Ygober
ce que será unha gran manifesno minte", para que non se
tación a celebrar o dia 13 de
realice.
Abril en Compostela.
Nelas afirmase que a non
As mobilizacións comezaron
realización deste trámite é a
con un encadeamento diante
única maneira de que o Goberda sede da Delegación do Gono negócie.
berno en A Coruña, para chaDanse tamén GOmo razóns
mar a atención.
que hai explotacións que camTamén están programados
biaron de dono, polo que non
cortes de tránsito nas princiterian garantida a venda, igual
pais cidades da Galiza, ainda
ocorreria se se produce máis
que, segundo os organizadono 86 que no 87.
res, non se prolongarán por
Chámanlle mentiroso ao Gomoito_tempo "xa que do que
berno por ter aceitado unha
se trata é de dar un toque de . cuota de Bruxelas, inferior ás
atención sobre o problema e
235 mil toneladas de produción
de sensibilizar á opinión públide 1985 e que terán que seguir
ca".
-sendo reducidas até o ano
As mobilizacións intensifica1989.
ranse esta semana, pois o 31
Afirmase tamén que "enriba
deste mes remata a data para
de limitar a nosa produción
a presentación das declarapreténdese que paguemos 50
cións de produción láctea. A
mil millóns de pesetas para
plataforma segue facendo un
que a CEE se desfaga dos excechamamento para que ninguén
del;ltes de manteiga que nós
a presente. Ao mesmo tempo
non provocamos, pois ademais
advirte aos industriais que fason anteriores á nosa entrada".
gan l!S declaracións baixo prePara a Plataforma o que presións que realizarán un seguitende o Goberno é "abrigarnos
mento das mesmas, e, no caso
a deixar de producir leite para
de encontrar algunha irregulaque veñan vender aqui as emridade, por diferéncia entre a
presas do Mercado Común".
cantidade declarada e a realDin que "o Goberno minte"
mente entregada, presentarán
cando promete 300 mil pesetas
perante o Ministério de Facen- por vaca aos que "abandonen
da a correspondente denúncia · ·voluntariamente a producción
por fraude fiscal.
láctea".
O mesmo farán no caso de
Todo parece indicar que as
que se comprobe a existéncia
próximas semanas serán moi
de calquer tjpo de coacción aos
importantes para a solución
produtores para obter a decladeste problema; sobretodo
ración.
despois de que O · Goberno se
O Goberno ten ordenado
negue a recoñecer á Plataforesta presentación e o sindicato
ma como interlocutor válido e
socialista Unións Agrárias, ex- que Comisións Labregas se nepulsado recentemente da Pla- gasen a asistir a negunha reutaforma, anda apoiando as te- nión por este motivo: A solu- ses gubernamentais afirmando ción vai depender en gran meque "cantas máis declaracións dida da forza que mostren os
se presenten máis altos serán agricultores galegos.
o
as porcentaxes que lle toquen
A.E.
á Galiza".

Marcha
contra a OTAN
..
e as bases o di-a 5
A Coordenadora Nacional de . do bilateral, firmado· no seu .dia
por Franco e o goberno norteOrganizacións· Pacifistas, e a
americano" faise necesária a
Plataforma · pola Paz, co a poi o
mobil·ización "contra a Otan e
duns catorce. partidos e sindias bases americanas, pola neucatos á esquerda do PSOE tetralidade activa e pola dedicañen convocada para o próximo
ción dos gastos ,militares para
·dia 5 un ha marcha co lema
fins socia is".
·
"Otan non, bases fara".
A CNOP indica nun comunicado que "·ante a permanéncia ·
A marcha terá a saída en Boi·do Estado español na OTAN e
ro, ás 11 da mañá, para finalimáis a intención do goberno
zar no Barbanza, onde está sido PSOE de prorrogar o Trata.tuada a base do lroite.
o

·INTG e CXTG Qarecen- estar a favor

Dismi1:miron as posil)ilidades
de folga Xeral na Galizasegu ndO CCOO.
1

As posibilidades de realizar
unha folga xeral na Galiza
disminuiron despois da decisión de ·cc.oo. de aprazala
no .resto do Estado. Así o ma-nifestou A NOSA TERRA
Amor Deus, Secretário Xeral
de CC.00. na Galizá
Amor Deus afirmou que "a
folga estaba pensada a .nivel
de España, ainda que aqui
cun contido claramente galego, contra a política do Goberno central; ao · quedar
aprazada no resto do Estado
_
a qui disminuiron as posibili- _
dades de que se realice".
Fontes da INTG consultadas non parecen concordar
.coa interpretación de CC.00. . .
manifestando que "segundo
·os acordos .firmados a dinámi.ca ·da Galiza é- totalme.n te
independente . .Aí están os
acordos entre as_partes."
Fernando Acuña da CXTG
tamén é deste parecer, afirmando que os acordes firmados na Galiza non teñen nada
a 'lar coas resolueións do Comité Confedera! de CC.00.

"pois son totalmente soberanos", afirma. .
Nunha reunión a celebrar o
venres INTG, CXTG,_e ,CC.00.
anaJisaron . as posibilidades
da folga.

Seg u en
as mobilizacións
Mentres_tanto s·e guen as mobilizacióris en diversos sectores. A ·dos médicos, Renfe,
Construción en AComña; hai
que erigadfrlle nos dias próximos as· que van realizar en
Astano e moi posibelmente
tamén en ·Ascon. Noutros
sectore~ están á esp.era tamén de convocatória de p_aros mentres se negócia o
convénio.

INTG, jntegrantes dun piquete, que foron detidos pola po.licia municipal despois de encirrarlles os cans; sofreron
mordeduras. O fiscal péde. lles 10 meses de arresto e 60
mil pesetas de multa.
O mércores tamén tivo lu-..
gar en Vigo a vista contra
sete dirixentes ·da CXTG que
fciran detidos o pasado mes .
de Agosto cando se manifestapan á pqrta do Hotel Cidade de Vigo.

Congreso do · S~TAP

O SGTAP-INTG cetebrou congreso o pasado fin de semana, sendo eleito novo secretário Xeral dos traballadores
Galegos, da Administración
Pública, ManueJ Díaz. O anteXuíc.i oª_
_
rior responsábel, Xúlio Ríos,
renunciou ao cargo por moticontra sindicalist~s
vos persoai·s.
A ponéncia oficial, "unha
Por outra banda ainda están·
presentes as secuelas das úl- · alternativa galega e de . clase
para os traballadores da funtimas folgas xerais. Asi o
luns dia 23 foron xulgados en · ción pública da Gal iza.", foi
aprobada por unanimidade. o
A Coruña Miguel Campuzano
A.E.
e Xan López, sindicalistas da · ·
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Xosé Luis Barreiro ·Rivas
'Estamos Xogando á política
E ste trllo dun carteiro de

~n

vez de facer política'

Fo~carei, que

estivo a ponto sair cura, estudou socioloxia e fixo
un ha carreira meteórica -~n AP, até chegar a· ser· o
home con -máis poder na Xunta, hoxe parece non
ter· nada; só proxectos. Pero cando fai un lixeiro
movimento, un aceno por leve que sexa; os
político da direita póñense. nervosos. Barreiro
Rivas a inda está, para moitbs; no miolo _da
verte b ración política .da direita galega. El' afirma nesta entrevista non ter pre$a persoal e que o
único que intenta é acelerar o ritmo da Galiza, que ,
no quer facer "outro pa rtido", senón "o partido" e
que as eleicións municipa,is serán unha boa
referéncia. Contesta ás preguntas demostrando.
convencimeñto -remarca cada paso coa verba
"evidente"- sen baixar a vista, mirando de frente,
quizá pondo todo esa arte de engaiolar que,
segundo afirman so seus am.igos, posue. Falounos
do pasado, p·ero tamén do presente e do futuro e,
ainda lle qµedou tempo, para esbozar algunhas
das liñas políticas que quixo realizar e non pud~.
-Como se encontra nesta nova
situación?
-Eu coñecin na política todas as
facetas. No tempo de estudante era
un defensor claro do sistema de liO MEU PATRIMÓNIO
berdades, como non era · un bon
.
ESTA
ACORDE COAS
momento para defendelas, pasei
polo Tribunal de Orde Público e tiMIÑAS RENDAS
ven unha ficha que non traía agradábeis consecuéncias . Despois en-Vostede considérase de direitrei nun partido, AP -no que tiña
tas, non? Ainda que entrara en
que traballar e significarme política· Alianza Popular por uo anúncio?
mente- que non era boiante na-Si, por un anúncio · que teño
quel momento; sofrin a desilusión
dci ano 77 ; a importantísima derroque buscar, pois cada vez hai máis
interés por el e debo tela por algun
ta do 79, cando se estivo. a ponto
lado recortado. Entrei en AP, non ·
de disolver; as eleccións .munici pais, coa retirada de candidaturas,
tanto de rebote, como por unha cirsión homorística; foi unha lección
cunstáncia casual. Pense que case
etc .. Despois tamén fun·protagonismaxistral do que é o parlamentarisnon hai ninguén neste mundo que
ta destacado do proceso eleitoral
mo ou do que debia ser. Se fose así
non coóecese á sua muller nunha
vitorioso do ano 81 do evento que
circunstáncia casual e sen embargo ·o Parlamento, os escanos estarían
supuxo para AP. De .tal xeito que
absolutamente ateigados de xente
casa con ela e comprométese a
entendo perfectamente o que é non
e haberia colas para coller entrada
vida inteira. A casualidade ·non é
ter o poder e o que é tela. Botei cinpara a tribuna do público.
unha cousa ·rara na vida senón que
. co anos, non tend_o tanto poder
case todo o que sucede na vida sucomo traballando moito, dedicán~
-Non pensa que o nível dos parcede por ·casualidade. Eu entrei por . lamentários galegos é bastante baidome a moitas _cousas,..chega con
casualidade e, moitas veces, téñendicer que a min substitúenme hoxe
xo, agás raras excepcións?
-tres persoa·s: un vice-presidente,- un
serne · matiiado as mi ñas posición ·
-Creo que o nível de debates· no
de direitas e incluso nacionalistas e
conselleJrcr da Presidencia e un por- .
parlamento . galega é baixísimo.
tavoz parlamentário, e ainda hai ·al- ~ comprometidamente galeguistas, . ., Non digo qúe sexa un niv\31 baixo
etc. Eu non as matizo porque non · po~qu.e ; o~ . P,atl_~ry:e~tários no:n vagunh.as facetas miñas qlle están·
sen cobrir como a de Secretário Xenecesito- matizalas. Son das poucast len, pero o certo e que se e.sta cheral do Partido, etc. Agóra estoume
persoas que podo dicer que son de
gando a unha situación onde o devoltando a encontrar cos pequeños
direitas sen qu.e ninguén o crea e
bate político non existe. Un · partido
problemas, a família, etc.
·
podo talar castellano ou galega sen . como o PSOE amaga pero non cheque
ning1J1én
dubide.;.
Teño
vários
-Pero a vostede achacanlle,
anos de compromiso con AP, no
. mesmo parecía deducirse dalgunque desempeñei todas as funcións ·
has declaracións do novo goberno,
e no que sain en todos os prbble,
que se beneficiou do seu cargo.
mas e a xente segue a dicer que
-O meu património está perfec.
son galeg~ista.
. tamente declarado, ademais é un
PENSEI QUE FRAGA
-At~
dixeron
que
era
un
tapado
património moi corto. A maioria del
Bloque
...
do
SE.RIA NEUTRAL
é ·anter.ior á miña posición de conselleiro. En todo caso o património
-Ese é o meu maior orgullo: que
está acorde coas miñas rendas,
os do BNG saiban que son de direique, evidentemente, daquela non
tas e os de dLreitas crean que son
un tapado do Bloque. O .que ·me
eran baixas, senón que estaban en
sintonía coa miña posición política.
está achacando Aug·usto Assía a
Permitíronme chegar a adquirir a
miné a parte positiva-ql;le ten o Blovivencia que teño e, xa antes, tiña
que pois ben vida sexa. Moitas veces cando· estou no Parlamento da
outra. casa en PQntevedra que, evidentemente, conservo. lso e todo o
Galiza . sinto unha certa envexa da
liberd~de que ten o deputado Bei- ·
património e todas as mi ñas posibilidades de benefí_cio, p.ois non teño
ras, para facer o seu discurso cunha
nengunha participación en emprecomposición intelectual e cun des:
sas ou sociedades que me permitan
prendimento dos outros condiciounha reflda.
nar:1ent<?s parlamentá~ios cos que
eu me t1ven que desenvolver semFalou do seu paso polo T.0.P. Pero
pre, matizando cada expresión,
non me quererá dicer que vostede
cada . chiste, cada anédota; o que
(oi de esquerdas?
·.
me limitaba moitísimo ... -Non, nunca fun un esqu_erdista.
-O certo é que vostede e Beiras
O que eu pasara polo Tribunal de
tirábanse mutuamente piropos.
.Orde Publica foi o que deu 1-ugar a
-Estráñanie que ·el "mos bote a
esas interpretacións. Onde non hai
liberdade non hai posibilidade de
min, pois non sei até que ponto os
escoller entre ser de esquerdas , e
merezo. Pero unha intervención
/ ser de direitas. Non me estraña
como a que tivo esta maná -estanada que na loita pala liberdade
mos talando o dia do debate dos
coincidísemos os demócratás de dipresupostos- no Pleno, cunha carreitas e os de esquerdas. Se algún
ga tan importante de rigor por unha
dia voltase faltar, Deus non o queiparte, de sarcasmo ou de retranca
ra, evidentemente, moitos dos que
pala outra, de agudeza na construestamos na direita ou esquerda
ción dun argumento que, ao fil'J e
voaltaríamonos encontrar. ·_ ·__
ao cabo era_falaz,_e própriq e)5pr~:

e

ª

citei estamos calados . Non é que
non haxa xente, o que pasa é que
estan todos calados.
-Voltemos agora ao pasado.
Cando se deu cónta de que Albor
non podia ser presidente?
-.:...Non é tanto que non poda ser
presidente . O qu e eu creo e que coa
forma que ten de presid ir, ·non é
que non !eña un presente, _senón
que non e capaz de contru1rse un
futuro. Ese é meu pl antexa ment o.
Funme co nvencido diso ao longo
do te mpo e, nuh momento determinado, f1xe n esa afirmación. Por que
a fixen nese momento non noutro?
Pois porque penso que a proximidade das eleicións municipais facia
que estas puderan ser o primeiro
ponto do rexurdimento dunlia organización da direita ou o último
ponto de descalabro . Polas circunstáncias que concorreron o conxunto dos líderes pol íticos da direita escollemos que fose o último pondo
da desmembración.
- Oue foi logo o que fa llou daquela da sua estratéxia ou da sua
análise? Su poño que non pensaría
que as cousas ian suceder tal como
sucederon...
- Penso que fallou o coñecimento ou a interpretación dos papeis.
Paréceme que o que tiña que suceder para que o resultado fose distinto sucedeu todo . Dito doutra ma neira: as premisas non só se puxeron todas, senón que se puxeron
moito máis alá do que nunca soñe i.
Despois a consecuéncia tirouse ao
reves. Ese é un dos exercícios máis
claros da léxica t rad icional, facer argumentos pe rfectamente ben feítos
e lago sa car unha conclusión errónea . En todo ca so eu teño que dicer
unha causa : que asumin o risco polít icamente con toda consciencia,
polo que non me pesa na da o que
fix en naq ue l intre, apesar de que
gast o tantísimo de estar no goberno . En todo caso era unha consecuéncia que tiña perfectamente
asum ida . Eu puden rectificar aquela
t ard e e non o f ixe n.
-O "argumento Fraga" que papel xogou no desenlace final?
elemen to Fraga
- Penso qu e
r.ion xogou evidentemente ao meu
ALBOR NON É QUE
favo r. Nunca pensei que pudese xo~ar ao meu favor, pero o que si crin
, . NON TEÑA UN
e que podia ser neutral nun momento de crise qu e, ao fin e ao
PRESENTE, SENÓN
cabo, no..n era unha crise de partido,
QUE NON É CAPAZ
senón interna, dunha institución
concreta e pluripartidária . EvidenteDE CONSTRUIRSE
mente eu non esperaba o apoio de
Fraga, pero si que considerase a criUN FUTURO
se como ur:i problema que repercl!·
9a; CG está presa nunha situación
te nun partido, pero que é unha cnna que non está de acordo pero
se das institucións, que o respeito
tampouco en desacordo; os grupos
á institución autonóm ica esixia que
da CP naturalmente viven dunha
o arranxásemos coas nasas pródependéncia do PSOE e de CG real - prias forzas e non coa dependéncia
mente significativa ... Eu tiven im- directa, sistemática e pontoal de
portantes debates con · persoas
Madrid .
como Camilo Nogueira, Ceferino
. -Vostede poderia voltar a forDíaz, Pablo Gonzalez Mariñas, An - mar parte dun goberno presidido
tolín Sánchez Presedo ou o-próprio
por Fernández Albor? ·
.
Gonzalez Laxe no discurso de in-Agora
non.
Por
un
problema
de
vestidura . Agora case tod_
os os _que
coeréncia. Eu sempre digo que me
gasta estar no Goberno e que teño
ambición política, pero non gasto
tanto, nen teño tanta ambición
ca,mo para estar a cámbio de calquer causa . .O cumprimento das mi ñas palabras é para min un ponto
fundamental das miñas atitudes,
sobretodo cor:nigo mesmo, e, desde
que lle dixen a Xerardo Fernández
Albor que non estaba de acordo
con el, non teño capacidade diante
de min mesmo de dar marcha
atrás, até que me equivoque, até
que pague o précio da equivocación. Agora xa o pa9uei e poderia
dar marcha atrás. Ainda asi, daría
para diante outra vez.
-Di~e que a Albor . Q .único que
lle gosta é ,presidir, que esa é a sua
única teima e "leit motiv''. ...
-Non seise o quemáis lle gosta
é presidir, pero o certo é que ese é
en boa medida o xogo de papeis,
vi use por exemplo· nos debates parlamentarios que había duas · funcións perfectamente diferenciadas:
$ . de quen ti_ñ9 a ·resRons~t?ili~ade e
de quen v1v1a esa s1tuac1on a mar~
0
e xe.
i= Aq~i ~ai_l,J_n ~em~ que non é com -
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/ mar un ·novo partí.do. Eu ·sigo mantendo que non é pala v.ia de formar
un partid_o máis, senón o partido.
Na capac1dade de darlle un contido
. galesuista, autonomista sério, un
sentido da unidade, da disciplina,
. do goberno .. estará na clave do éxito.
·
·
-Vostede par.adoxicamente saiu
do Goberno cunha faciana de galeguis~~. · algun dos que se poden
considerar os seus amigos políticos
n~n teñen ·unh~ imaxe mo1 pres~n
tabel de galegu1stas e até de xestores ...
_:_As !:;ociedades os políticos non
as tacemos, encontrámolas. E mal
~istema chega.r por via selectiva. E
un costume como o de criticar as
profi_sións. En AP hai xe~te máis galegu1sta, menos galegu 1sta, .'mellór
xestora, pior xestora. Hai xente con
mellar ou pior imaxe personal e no
PSOE exactamente igual. O gran
problema non é ese, senón ql,len-'lidera·nun momento determinado os
partidos; os dirixentes gale~uistas
ou QS outros dirixentes. Esa e a clave. E que nestes momento hai unha
dirección máis g·aleguista no- PSOE
- que en AP? Evidentemente non.
Cando ·a Xunta era máis galeguista
o PSOE arrastábase detrás. Suéede
agora o mesmo? Ao mellar nen nun
lado nen no outro están os dirixentes n:áis galeguistas, pero se iso
cambiase, .coas mesmas bases faise ·-outra ·Galiza.
·
-Dise que a sua boa imaxe débeselle moito á boa man que tiña cos
xorn·alistas ...
-S13 dixese que a prensa me tratou mal mentiria. Penso que tiven
u~ bon trato na prensa; pero vou
d1cer unha causa, tíñao moito antes
d~ che9ar ao poder .e, en certa medida, sigo téndo despois de deixar ·
o poder. lsto non se produciu tanto
porque ~u tivese os meios para .facelo senon porque so uben éonectar
con ~les . T1ven unha gran vantaxe
para 1so; ·cando cheguei a Santiago ·
encontreime cuns xornalistas que
co.nxeniaban comigo nunha idade e
nun estilo que estaba absolutamente fóra de políticos. En segundo luTino Viz . ga r porque eu nunca lle dixen a
nengun xornalista o que tiña que
queremos face i:. crer para xustificar
prensibel, secadra, máis que para
unhas circunstáncias, unhas · si.tua-·
pór nen 11~ pedin nengun favor peraquel que ten a oportunidade de vi-as nasa s estratéxias diferenciadas ...
cións que nos vaian autoconvenvelo. O poder total é delegábel en
Non é tanto ese problema, ainda
cendo de que non tem.os máis re- . soal. lso s1, son capaz de gastarme
que exista, . como o problema pri- _. médio q~e facelo asi. " ..ou irnos por . dez ou doce horas para convencelo
moi pouca medida. Non é o mesmo
m~rio de articular as políticas dun
presidir o ~oberno por delegación,
convenc1mento ou se irnos por es- · de que un plantexamento é ási e
A VIA NON É
non doütra maneira. O que nunca ·
xe1to xerarquizado, operativo e e.fique presidir un goberno porque se
tratéxias cenxünturais ... finalmente
utilicei f~i nengun resorte para que
ten ese poder. Un Goberno por deCqz; unificado portanto.
esas estratéxias están sempre camFOR,MAR UN .
algun diga algn do que nón está
-P-ara lograr ese obxectivo ·a curto
legación é sempre o 20 por cento
biando e polo tanto nós estaremos
conv~ncidp. Foime ben pero non
· prazo non se pode facer por via de
PARTIDO MÁIS
do poder, ainda que o outro 80 por
semp.re revolvéndonos. Nestes moatra_ves dun mecanismo de compra,
cento estexa sen exercer. Eu dixen
po~enciaci~n dunha única forza que
mentos eu non teño presa . Creo
SENÓN "O
que un bon xornalista ou empresáva1a asumindo as oútras, e moito
algunhas veces que tiña todo o poque ten presa o país, pero non eu
no xornalístico nunca admite.
menos, xustapóndoas. Esa filosofia
der que se exercia, ao mellar, na
persoalmente.
·
PARTIDO"
fracasou. Hai que facelo por renún- · -Pero este partido novo pensa
comunidade autónoma, pero non
-Pero houbo bastantes cartos
cias a situacións presentes, para
tiña todo o que existia. Non podia
vertebrada. Galiza é un país por flaque seria factíbel facelo antes das . polo médio para as empresas xoralumear
unha
situación
nova
entre
nomear nen cesar, nen, por supostureza desvertebrado (isto ao me·
· .nalísticas?
eleicións municipais?
todos, incluídos os grandes. As ·exto, estabelecer unha política de pacllar é moito dicer, pero para enten-Moitos menos dos que parece
-As.
eleicións
municipais
están
AP
disminuen
e
as
expectativas
de
tos libremente, unha política de reder a expresión ... )
e
dados cuns mecanismos que,
demasiado
perta
e
os
compromisos
pectativas
dos
coaligados
medran
lacións con outros partidos ou unha
O remorso que me queda foi o de
polo
men~s os .r:ieus, non permiPolo
taneleltorais
moi
avanzados.
sen que o eleitorado aumente, o
fórmula de relacións cos próprios linon lograr vencer, no meu ámbito
t1an seleccionar finalmente através ~
to analisei o feito da ·converxéncia
que quer dicer qL•e estamos pesderes da coalición ou do mesmo
ideolóx1co, unha parte desa inércia
dos resultados. Eu tiña marxe para
de obxectivos que ·están tendo o
cando uns na cesta -dos outros. Espartido. Perdín moito tempo en
desvertebradora, pondo o problefixar -º·siste.m~, pero non para subPOP, PL e CG, ou a Plataforma indecontemporizar, en arranxar e en
tarna~ xo~ando á política en vez de
ma en vias de solución, pero dicinpendente, analisemos dicim:Jo -.que. vencionar. - Cando unha empresa
facer polltica. Por iso eu digo: AP
dar ... Un dos grandes defectos que
do sobre todo, para isa un é militen que prestar uns servkio~ o ñeson unhas fórmulas . yálidas para
ten que ~.star, á cab~zg c;ia ,renúricia,
ten a Xunta desde que eu marchei
tante partidário, que a desvertebragócio empres·arial é moito menor
enfren_tarse a_o compromiso imediapois .está.tamén á cabe¡i;a do. eleitoe que gastou moi pouco tempo en . ción existe nori porque a política de
to ele1toral, para non perecer oel, · do que se ere, pois aí están os cusr~dp ,e, os .outros,- teñen que ren.un·~
arranxar, en harmonizar, por exemdireitas sexa mais dispersora que a
tes. Contabilizar iso como · un ha
pero o replantexamento definitivo
ciar cada un na medida do que é caplo comigo non harmonizou ninpolítica de esquerdas, pois os gran~xl!da é degr31dar a empresa xo"rnaestá por facer. As eleicións municipaz. Como se faria lago? Sinalando
guén .
des axuntamentos socialistas son
llst1ca. Eu tena a mesma liberdade
pais serán unha ' boa referéncia de
un obxectivo a c:jistáncia suficiente,
-Vostede andou harmonizando,
tan dispersores da vida institucioanálise e de convencimento. Para · para contratar cunha empresa xorpero _ao mesmo tempo coa claridaarranxando, pero nen deu harmoninal galega como as Deputacións
nalística que cunha da construción
min estes movimentos nón deixah
de de abando para -que cada un
zado dentro do seu próprio partido,
polo menos. Ao Partido Socialista
·e non teño por que pensar que a
de
ser
conxunturáis;
son
unha
foros
·
seus
próprios
supostos
desde
nen dentro da Coalicion. Aí están
non lle acabo de ver -eu que tora car:na. de agard_ar o- futuro por quen o · u_nha lle estou- prestando un ·servípoda acabar uníndose ali. Ese obsenón o caso dos presidentes das
paz de artellar unha política rexioc10 e a outra mo presta a min. Toalb1scan
xa. E máis, creo que ese alxe<:tivo
pódese
lograr
de
duasma·
Deputacións...
11al con obxectivos rexionais claros,
das as miñas relacións coas emprebisque
é
o
mesmo
que
o
meu,
e
ne1
ras:
con
poder
e
sen
-poder
.
.
o
.
que contemple á Galiza comb un
- Nunca tiven a liberdade definisas xornalísticas, absolutamente to·
P~IJSO que nos irnos atapar no casegundo
é
máis
romántico,
demoobxectivo nacional. O problema é.
tiy~ par~ facer un plantexamento
das, poden porse ·enriba da mesa~
persoal
-eu
nestes
mino,
o
meu
cratice
e
secadra
máis
estábel,
pero
x~ral dos partidos e institucións. A
seno, ~te u,n ponto onde pudera, e,
O
dia
.
momentos
son
unha
persoa.
. -A vostede hai uoha cou~a que
moito
máis
eficaz
e
o
primeiro
é
.d1reita nc::i se ten reconvertido, pero
a partir da1, tirar sen miramentos
que nos encontremos no camiño tetodos lle recoñecen: o pór a andar
moito máis rápido, polo que penso
os dema1s tampouco.
co -risco de equivocarme e de res~
remos que comezar a construir, na~
unha rádio e unha TV en galega ...
que se debe facer desde o poder.
pender desa equivocaci9n. Tiña un
-Pasemos logo a falar do futuro.
turalmente unha nova casa.
Desde o actual poder non se está
·
-Non creo na influéncia decisiplantexamento sólido · para o tema
Dicíase hoxe que hai conversas
capacitado para facelo, polo tanto
..:....Ese albisque non pode ser
va, en terrnos _políticos da Tu', pero
das Deputacións pero nunca puden
para criación dun novo partido.
habia- que . cambiar -o poder cara
unha nová UCD, dito en tono pexoo b.enefício que-introduciu na norpolo ~!1 prática, o cal é evidente que
Vostede que ten a ver con ésta
unha nova· situación que nascese
rativo da · UCD?
malización do galega é irreversíbel. ·
non tina tanto .poder como parece.
·idea? Como a ve? De que xeito a
para alLimeala xustarnente e nón
Vou parafrasear a Camilo Noguei"fodo o mundo-sabe que eu cria e
.
-:-Aí
está
a.
medida
da
nosa
capaplantexaria se dependese de vostepara manterse como tapón á·evolura: ~e va1 haber unha persoa que
creo que a descentralización da
c1dade reflexiva, operativa e de red~ só?
.
. ción .
·
.
manipule un - meio 'prefiro que maXunta só se pode facer mediante o
.
núncia.
Se
a
direita
vai
madurar
·a
-Coas rniñas declaració.ns á TV
A operación, nestes m·omentos,
nipule un meio que sexa 9alego a
esta~elecimento
de Delegacións
~rmouse l,.m gran remuiño. Estranon é tanto unha actuación .canto . base de erros xa ternos moitos coun que non o sexa. Eu d1xen calXe.ra1s que permitan tamén a delemeti~Q.S
ao
melfor
agora
estamos
noume -porque non crin ser tan imun ha · análise e un has ·conclusións
quer goberno que veña, sexa ou
g~ci.ón n~n só de compe.téncias ad· ~a v1a de acerta~. Seguimos tendo
portante na vida política. Pero, soque eu espero que as persoas máis
non· galeg~ista, _ vaise ver abrigado ..
m1n1strat1vas, senón de determina1mR_orta~tes pe:ngos, daí que- me
bretodo, porque o que eu dixen,-xa
intelixentes vaian entendendo. ·
a subvencionar e a que funcione. E
das aCtuacións políticas e todo o
negue
s.1stemat1c_am~nte apesar das
o _db~era moitas veces, desde que
se se vai das mans ... espero que
-Pero o .certo é que xa haf coñmundo sabe que non puden nochamadas que t1ven: .. moita xente
sain do goberno e máis antes de
·
non se vaia.
versas para a constitución dun
mear aos delegados. xerais. Polo
deu a sensación de irse .do meu
sai~. S_e alguén ~ecolle a .mi~a ton·novo partido... .
tanto quebra o sistema de adminislado pórque me viu demasiado
.::._Pois parece que se vai.
fe,renc1a de · Lalií), pronunciada a
tración, o meu esquema de admiquedo, . porque pensou que saído
-A min noñ me preocupan ne.ste-Espero que DOn. O uso do galevespera de Santiago º· an~ _pasado,
nistracións. Todo .o mundo sabe
do Goberno
comezaria a .via 'de far-.
momento as conv~rsas que se tepode ver que aponte1 ma1s aquel
ga non é cuestión de porcentaxes;
• u
que eu queríao impar, que o impu-· . dia, fun máis crítico aquel dia do
ñan, ainda que sexan desde o poo problema é que· entre un 99 por
xen na teoria; gañe.i a batalla do
der. Eu tiven bastantes ocasións de
que 'fun onte. Case ninguéri me fixo
cento en galeao e o 100 por cen hai
~onsello, pero- perdin a batalla políter conversas estes aias, incluso fun
un princípio filosófico de por meio.
caso daquela.
.
·
·
tica ~fa d~cisión.
bastante solicitado nese sentido.
O problema furiqamental que ten
Se algun dia se fala
un por cen
Desde lago non perdo · nengunha · ·
-.-Eses. reinos d~ taifas, ñori·só nó
en castellano terei un dos maióres
nestes momentos a -direita non é
O USO DO GALEGÓ
9casión que se me brinda para ter
.caso de AP, senón tamén do PSOE,
tanto de actua·ción ideolóxica ou de
desgostos da miña vida .
.non son os que impeden dalgun
debate ideolóxico para buscar os · esas .conversas, a inda qüe rion as
...:...e posíbel coa lei na ma·n ...
NA
T.V.
NON
É
xeito a vertebración política da Gapontos fundamentais, pois penso ··persigo. Con "Marfany por exemplo
-Coa lei na man é. case todo po. liza?
sen
talar.
con
el
de
levo
tres
meses
que modernos somos por vivéncia
.U NHA CUESTIÓN
síbel. ·
·· ·
nada. Para ·min nestes ·momentos
-Non, iso ·rion fo.i o que levoU. a
e no.n po( formulaCións e porque
ALFONSO E'YRE
DE
PORCENTAXES
tjepende .m oito máis de evidenciar
qúe Galiza estexa politicamente innon
nos
diferenciamos
tanto
como
- ......
..

o
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Partido
de rivalidade ·ou o
carnaval do.futbol
espectáculo-··
.

.

'

"Eu· non berro, veño . rirme.
nxa, .pero a policia debeu temer .
- Hala Depqrtivo!", dicia unha inque comese a erva -ela que
cha deportiva e'1trada x_a en
bebia imitación de Ribeiro por
idade e carne. A sua filosofia - unha cun.c a- e decidiu expulera compartida pola maiofia :do
sala sen sequer sacarlle tarxeta
público que enchia Balaídos ~
amarela.
domingo dia 22 de Marzo. As1
. En Rio é onde se · poñen as
e todo necesítanse "poses",
Xuventudes Celestes. Moita
parafernália~ e até unha certa
pólvora; un chisco de "ola", alcrispación. Unha pinga de mala
guns cánticos, certos berros e
uva familiar como ·esas discubandeiras: · a da Gal iza, a do
sións maritais que din que son
Celta, et de Vigo, a· de Portugal,
as que salvan os _m atrimónios.
a Confederada, a da Gran BrePero todo, todo o que rodea ao
taña e unha ikurriña ... ah, e
partido v_ai dirixido a pasalo
un ha · ecoloxista. Pasáronse os·
ben; con máis ou ·menos acenrapaces con tanta simboloxia
to de forofo. Uns necesitan sig- · dicia o col·ega Federico Cocho.
·nificarse pintándose coas cores
Case en frente ·os da Peña
da sua equipa. Outras portando
.Sésamo de A Coruña. Eles e
gr.andes bande'iras. Alg~ns faoutros coma eles faríanlle crer
cendo pancartas ora picantes
a un- totalmente profano que o
ora punzantes ou tan só exclapartido era perto · da Torre de
mativas. Hainos tamén que poHércules, Os bandeiras.'deportiñen cara de circunstáncias e
vistas coparon toda a cidade e
sofrimento, quen vai de enten.,.
o estádio en cantidade superior
dido, quen de inteirado. Os que ·. ás celestes. Ademais ondeaban
necesitan foguetes, tracas e
con forza. Nen tari sequera se
bengalas, pois non hai festa
arredraron cando o Celta marsen lume e estoupido; e sen alcou o primeiro gol. No seguncool din outros. Calquer-forma
do a febre xa aminorou, pero
é boa para pasalo ben; cada - ainda seguiron. .
.
un, natural merite, ten a · sua.
.Viñan eufóricos ·a maioria e
Mesmamente o ariúncio da recon ganas de xolda. Levantacaudación ('26.420.000 pesetas)
ban o brazo, tres dedc:>s extenfoi o que recebeu os meirandes . didos, ondeaban a bandeira e,
aplausos de toda a ~arde. Ta"Hala Deportivo"! Pero situ·ámén se pode levar unha "choronse en Xeral e, xa riun princíchona" loira vestida de "branpio, comezaron .os intercá"m-.
quiazuf" e dicer que é. Donowa
bios de botes. Ao final houbo
disfrazado, ou pegarlle ao
unha pequena -batalla. Habia
bombo e ao tambor como sé
que divertirse dai o motivo, _
fose a Semana Santa en Temáis que unha ,verdadeira xenruel; á "turuta", comprada por
reira.
trescentas p~sétas úns minutos
Os celtistas dician:
antes, ou ao pito estridente_
0ue /les vaian meter os
_mentres se axustan ou non a
dedos no cu ao ·seu Alcalde":
garabata.
Ou entonaban un Vigo nación,
. E é que o fútbol, como calCelta selección". ·
qu~r espectáculo, ten moitas ·
Os córuñeses non entendian
formas de vivelo. Os de Tribucomo -desde un .comezo os emna adoptan tm ar trascendenpezaron a tirar botes. "Ao final
tal, son; como ·dicja o meu coa polkia dicíanos que saísemos
lega Suso Iglesias, o - "Bando - senón que nos zoscaban, e eles
dos Construto'res", xa pasaron
ti'rándonos ·botes tamén fóra.
· os cU'arente e teñ'en ingresos
Ademais, mira, teñen un- Alcalelevados. Chegan cedo a Vigo,
de calvo e son portugueses'!,
xúntanse cos amigos locais,
argumentaban.
comen marisco ... Protestan. por
Forón, sen dúbida, quen
cada falta, métense co ·á rbitro,
máis se divertiron ainda 'q ue se
din palabróns; se se tércia· con-pasaron algo ria sua rivalidade.
téstanlle de maos modos aos
No palco de . autoridades,
seus viciños do "outro bando!'
todo repleto de ·concellais, doe, as veces, a~ se callen polos
na~, nenos, queridas, amigos-colares perdendo un ha comás e outras parentelas, ~lbor postura d~ que fan gala toda a
ofrcia_ba de \Reina Madre. Ora
s·emana. A sua forma de diverpara ~n lado,· dalle para outro.
tirse é desafogándose.
González Dopeso era o · protagoni~:ta. ·:~e A Coruña dada a au-:Os 'que ·non se i,.teiran~_
séncia :de. Fiancisco Vázquez, ·
que is.o si, estLvo máis pre~ente
son os que fan a festa. · .
nas pancartas que nengunha
Os de Marcador, Rio e Xera1 ·· · _das equipas. -AntoHn Sánchez,
son _os que arman a festa. Así · Abe.I ·- Caballero, puñan . cara
van parar as peñas. Vidas en _ eleito~al-pimpollil. Leri queria
~ren desde .a Coruña (con p~ra
atender ~ todo: e seguro que
da en Redondela e p~rguntas
non se inteiraba de na.da. Soto
de se xa están en Portugal), ou
e Rivadulla, o Presidente do
en autobuses desde toda a naCelta, · p·ar:ecian dous namoración. -chega_n con botas de
dos. Ouen máis xesticulaba era
viño, bandeiras e bufan.das. O
o munícipe:· Brazo arriba, brazo
que non ven provisto compr:a o
abaixo, toca po'r aqui, dalle p9r
atuendo clasificatório. · ainda
alá, cuchichea áo ouvido; .. ao
que as bufandas do Deportivo . final abrazo por un lado. Conto;
custasen o domingo 300 peseun dous tres catro ... 20 seguntas máis que as do Celta. "E
dos. Abrazo· poL un lado, sigo ·
que levan un estampado máis -coa fórmuJa: t'r inta e un segungra.n de", díxonos a señora dun
dos. Eles :divírtense asi ~•. adedos tenderetes..
mais, tan política. Xa ven, cada
Hai alguns que até levan
un divírtese ao seu estilo e, os
unha cabra ataviada coa _camipartidos de rivalidade -son o
seta do equipo de Acuña que
carna:val do fútbol-espectáculo.
salta rriellor a·inda que Silvi.
Para ela ·non foi obstáculo a zaA.EYRE
11
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·O dopin·g~·
s·a bido e ·co11(irmado
"Empeza o partido" (así se
titula o libro de Schumacher) e comezou o escándalo. O porteiro e capitán da
selección alemana de fútbol
· está ameazado de exclusión
do seu equipo, o Coloniá, e
suspendido a perpetuidade
na selección do seu país. ·
·Pouco importa que no libro "Anpfiff"; do que xa se
esgotou a prim9ira edición,
só se diga "o que xa se sabia desde hai tempo", segundo expertos na cuestión
antidoping, tais como o doutor Dnike. Era un segredo a
voces. As persoas relacionadas co fútbol di.rectamente
sabian que o "doparse" é
algo corrente· neste deporte.
Ese "costume" xa non ven
de agora, nen se realiza só
nos grandes "clubes. Hai
máis dunha dúcia de anos
puden comprob~r como al gun compañeiro tomaba
" estimulantes" antes de certos partidos. Eu ainda era
xuvenil, o os meus compañeiros que recorrian a esta
medida, consentida polo entrenador, pouco máis vellos.
Perm itiráseme que non
saque aquí os nomes, pero
má is de tres subscritores
deste xornal polo menos,
compañeiros ou rivais daqueles tempos ben poden
confirma lo.
Anos despois, xa en Madrid, eu mesmo me tiven
que negar a tomar "medicamentos para axudarme á
concentración",
proposto
polo entrenador do clube.
Outros compañeiros tamaban nos descansos "vitaminas para recuperar forzas" .
Os comentários entre os
xogadores de que "hoxe a
tal equipo non sei que lles
deron", ou " tal xogador
hoxe tomou algo", non confirmaban máis que unha realidade acochada, pero ben
sabida, entre os praticantes
do fútbol.
Denunciala seria ir contra
un "pacto", inexistente pero
impl1cito. Aqueles que nos
atrevemos, dunha ou doutra
maneira, ou se nos tomou
por "faroleiros", ou tratouse
de marxinarnos.
Xosé Luís Ponce, ou Juanito, do Murcia e Madrid,
respectivamente, por pór o
exempló dos máis coñecidos, tiveron problemas por
esta denúncia e, ao final,
non lles fixeron nengun
caso.

Cando Calderé deu positivo no control antidoping
realizado no Mundial de México, intentouse minim.izar a
cuestión, botar terra por
riba,_non darlle importáncia,
· como meio para que pasase
desapercibido, pois, ademais afectaba "ao honor pátrio" .
Paralelamente o '.'doping"
no hip'ódromo era ensalzado
en titulares e portadas. Noutros deportes estabelecíase
un férreo control. Pero no
fútbol non. Ten que aparecer
como diferente. Os intereses
.son moito niáis grandes e as
paixóns desorqitadas.
Para entender este "pechar os ollos" ao problema
no balompé, como hai que
ter en conta que os xogadores son considerados polo
gran público, comó algo superior, superior a todos,
polo que non poden cair en
baixezas {por máis que se
xoguen moitos millóns de
pesetas). 'PoJa outra banda
os reitores non permiten
que o fútbol , espectáculo deportivo no que se moven os
meirandes interes.es, se vexa
mezclado en "anomalias"
que podan desvirtuar a ima, xe, ou danar os elementos
paixonais que conleva con
axentes exóxenos.
·
Os meios de comunicación, a maioria, tamén teñen
no fútbol un dos xerantes
dunha gran parte das suas
vendas. Al~o que dane a
imaxe do futbol, danaria tamén os beneficios, polo que
tampouco lles convén entrar
a fondo no tema.
Todo isto fixo que se levantase ese muro de siléncio en torno a algo perfecta. mente sabido e confirmado.
Aquel que, como no caso de
Schumacher, intente que
fóra sexa coñecido o que
. pasa dentro dese muro, será
arroxado ás tebras.
o
PUCHEIRO

prtmeira m·edalla. .E posíbel . pectivamente, no seu haber.
que a conquiste un europeu.
Tamén ahora, os atletas da
Oue_n? TaJ vez o plusmarquista
RDA e da URSS ·seg u en a ocumundial Ulf Timmerman, da . par pbsicións reitoras no conti- ·
ROA, ou o actual campe"án eunente. Así o confirma o balance
ropeu Werner Gunthar, da Suí- de Stuttgart.
· _
za. Cabe nomea·r .entre os canAs equipas aa República Dedidatos a Sergei Smirnov, da
mocrátiéa Alemana e da Unión
URSS, _tjue este año lanzou o Soviética adxLidicáronse igual
peso a- 22,24 m.
cantidade de medallas de·ouro
Os rep.resentantes da E_u ropa _,.,., Pero esta vez, o conxunt~
hai tempo que mandan . nesta soviético polo totar de trofeos
disciplina. E non só nela, Re- 36 (11, 13, 12), avantaxou ao te~
· Todos os xornalistas acreditacordemos que no primeiro míbel
adversário, con
29 -~
dos no campeonáto europeu - · campeonato m1,.mdial de · Hel- (11, 1.0,8).
.
.
receberon un programa visto·sinki, eles conseguiron 30 meO soviético Yuri Sedikh venso, ·que prepararon os organidallas de ouro das ~ 1 en ·dispu- ceu por tres veces seguidas en
zadores_ do próximo campeota. Máis rotunda .foi ainda a su- campeonatos europeus. O seu
nato mundial. Un do-s seus ca:
premacia das mulleres: 15 me- prestíxio está afianzado con
pítulos oferece o hofário de
dallas de ou ro de -17. Record e- cinco records mundiais. ·o últicompeticións.
,
- mos tamén que aqui descolla- - ~o, incríbel, · de 86,74 metros,
Del despréndese que os lanron as atletas da ROA e da tmplantouno no Neckar Stazadores de peso disputarán a
URSS con 1O e 6 vitórias res- dium.
A.P.N.

-O·decreto ·1·006.
ou o fin .d.o -·fútbol-relixión
Os inchas non perdoan. Stielike, "o amado", can.do voltou a
Chamartín, lugar da sua adoración durante anos, foi o goleiro
máis denostado que pisou a
rai-gras do Madrid. Nén Maradona, nen sequer Cruyff rece- beron tamaña pitada, · tanto
acoso asubieril ; ·como o ale- _
mán que tora posto como
exemplo de pundonor e entrega ao clube merenglde.
Agora, Hugo Sáncííez, "o capitóns", parece seguir igual camiño. Nunca lle perdonarán,
que, por gañar máis cartos,
deixe a '·' Santa Casa _Branca",
-"o máximo ao que pode aspirar un xogador no mundo", segundo din os futboleiros. Por·que, claro, que Llorente, repu:
diado na su.a nenez polos técnicos do Bernabeu, se márche do
Atlético, parece unha aspiración lóxica; peró que un xogaHugo SánChez, cataHzador,
dor se marche do Madrid ... ! con Llorente~ do proceso do:·"10Ó6"
lmposíbel !, Sacriléxio! E· se
tenta ir para o Barcelona ... coñ:-. sobre o citado "mil seis". Aducen múltiples tachas a· un.ha leí
denado a divinis!
que parece non ter unha boa
E-todo por culpa dun simples
número: o 1.006. Tal filiaci.ó n - integración nos blocos normativos, deixan.do, ademais, pola_
ten o decreto laboral que lle
permite aos traballadores do · sua imprecis'ión, un a1to grau
de arbitrariedade .(indenización
espectáculo futbolístico rescindo xogador
clube)
acen- .
dir o seu contrato e marcharse
tuando a. conflitividade . . _
coas botas a outra parre onde
Segundo alguns xuristas, no
lles paguen mellor ..
Real Decreto do 26 de Xuño de
Pasouse da época da escravi.:
tude, cando o futbolista profi ~ . 1985 non se contempla en toda- "
sional, e ainda o amador, era · a sua amplitude que os contratos fanse en termos cuantitatiretido indefinidamente polo
vos i-nabituais; ou que o acordo
clube, coa condición de· au·se realiza porque o xogador enmentarlle, ao finalizar , o seu
caixa no espectáculo, pola sua
contrato, o soldo un 10 · po·r
valia, e que ao rescindirse o
cento: a liberalización total do
-contrato ese !'Tlesmo espectámercado.
culo queda afectado.
·
De momento os entendidos
Agóra o remu.i ño está a leainda nos se poñen d~ acordo
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As esperanzas p~ra o segundo
··Campeonato Mundial de atletismo
Do 29 de Agosto ao 6 de ·'"
Setembro·, Roma 'será a sede
do se9undo campeon~to
mundial de atletismo.
Pqdese supor quen en .
moi~as modalidades do
programa aspirarán ao
trunfo so vencedores do
campeonato europeu de "
1986 celebrado en Stuttgart,
RFA.

Na Galiza xa se ·usaba·
·hai unha dúcia de anos
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vantar d pó en todos os lados, ...
mentres os mandatariós dos
clubes se tir~n polas guedellas.
Eles e só eles foron os causantes de. c_h egar -a esta situación.
Primeiro por querer seguindo
manter untía lexislación feudal
na -que os traballadores "futbolistas _nen sequer podían aceder á lexislación ordinária. Segundo polo seu "p.ado de ca~
baleiros" polo que ·seguian pagando éantide1des aos clubes,
a inda · que. o xogador tivese finalizado o seu contrato. E, por
último, · por negarse a pactar
cos xogadfües un convénio laboral, ou ordenanza similar,
_que regulase esas reladóns laborais tan especia.rs.
· A sua prepoténcia faseistizañte qúe ~hega ao boicó de
calque'r profisional que intente
unhas condicións xustas -que
só se rompe polas liortas internas dunha clase de figurónslevounos a unha situación extrema para a sua ideoloxia futbolística. Pois o pior non é rescisión do co~trato cando queira .
o xogador -método polo que
calquer· equipo lle pode inutili-zar a uns determinados xogádóres nun momento clave, sobretodo os "grandes" aos clubes menos _prudentes- senón
que se ven abaixo toda a parfern-ália montada en torno ao
espectáculo·: os xogadores pa- ..
san a ser claramente uns "mercenários". Adeus aos amores
· ao clube, á identificación coa
camiseta, a obxectivos de grandiosjdade, á interrelación co~
cidade, á representatividae do
clube. Ade.us · ao fútbol como
relixión ! Viva -neste sentidoºmil seis!
PUCHEIRO

. · (P'rologado_
s· e comentados por
X~naro ~arcía Suárez)

;'1

1. 1:

16/A ITOSA !llltfA
SeccJói..-.

· · ~~~~~~__;~~_:_~~~~~~~~~~~~.,--~~~~,--~~:;¡-:-¡---:-:::-=--::-"""--:---:;-~--,-:-~~----,..
1

e s_p·. t e j• a
. l

A Conselleira ten -embigo
ALBERTE MARIÑO

odo facia supor ,q ue ia
ser un consello máis.
Nen deliberante nen
executivo, senón todo o contrário. Xerardo, a queri alguns ai-nda lle chaman presidente, entrara xa no amplo" salón-sentado na silla e ben agarrado a ·
ela. Os débeis encarregados qo
transporte presidencial xa se
retiraran. Todos os conselleiros
ocupaban os seus lugares habituais. Xerardo estaba especialmente ledo" es~ mañá ..

T

~-

-Pasamos mesmes moi du- ·
ros. Os inimigos da GaHza e do
gale_g uismo ben entendido estiveron a ponto de esfa(elar o
n'oso Goberno. Pero todo iso,
as · amarguras, a ·incomprensión, remataou grácias ad noso
"embaixador" máis - universa~,
o meu ~migo Camilo José .
Cela.
-Os conselleiros puxeron cara
de non entender nada, o cal era .
xa normal nos consellos de goberno cando talaban o presi-.
dente ou Mariano.
'--Explícate, Gerardo. Nos
. tienes· spbre ascuas, apremiou
o vice-pre~idente.
-A cousa é moi doada. Lembraredés que Cela acaba de estar connosco para pronunciar
unha conferéncia. Pois ben, despois da sua , afirmación de
que "os galegos; os chinos, os ·
coellos e os xeránios adaptámonos a todo", parece claro
que a crise política está pechada. o símil sobre os coellos e
os xeránios ven supor ·un espaldarazo pouco m_
e nos que internacional á miña xestión ao
frente da Xunta. Agqra nengun
gr_u po da oposición voltará coa

teima de · que ·non .sirvo para
. presidente. ¡Chupa del frasco;
Camilo!, e que lle -.deixe un
pouco para Beiras.
·. Non acababan os conselleiros de entender o subtil razoamento presidencial e, xa que
logo, non lles servia de mo.ito
para afogar penas. Sobre todo
a Carlos Otero, o home das finanzas da Xunta, con faciana
permanentemente compunxida
desde o último pleno do P~rla
mento. O conselleiro de Economia estaba a ponto de chorar. ·
-A min esas lérias do Cela
non me din nada-; Xerardo. A
min o ·que me importa ~ que
Ceferinó Díaz· púxome en · ridí·culo e 'p ediu a miña dimisiónr
e ti calaches -a boca, e Mariano
tamén. Asi que déixate de coellos e de xeránios, e desperta,
machiño.
-Non te alporices, Gilberto.
Hoxe mesmo vou talar co· Antolin para que. manteiia á raia
aos coñóns do seu partidq.
A -intervención do presidente
deixoü ao seu equipo turulato.
"Pero quen caraMo manda
aqui", dicíanse .u ns a outros. A
· tensión masca base no ·salón de
. c;onsellos. "Chun li" Asorey pe:..
diu a palabra.
-Presidente, dicatácheste de ·
que a conselleira de ·Educación
ten embigó? Digo máis: paréceme que ten o embigo máis
fermoso do actual Goberno.
Mariano, o vice-presidente,
cortou o conato de cachondeo.
..:_No se hable más. Entre los
geranios de Cela y el ombligo
de la "barbie" la cosa está clara: tenemos Xuntá para rato. o

(
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Futbolismo
· XESUS CAMPOS

Q

..

ue é ·futbolismo?, pergúntasme
mentras
cravas a tua pupila na
miña pupila.
.
.
Futbolismo es ti. Futbolismo é Leri. Futbolismo é Paco
Vázquez. Futbolismo os fndios do Gurugu e os índios
de Matamá. Futbolismo os
nativos de San Roque e de
Chapela. De Monelos e Puxei ros. Futbolismo fase superior do coruñesismo. Futbolismo ou barbárie. Futbolismo/botulismo. Nacional-fut1:5olismo. Futbolismo-leninismo. Socialfutubolismo. Futbolismo de rosto humano.
Futbolismo campo de concentración. Futbolismo un
señor maior unha fária un
bombo unha bomba de palenque.
Futbolismo
unha
bengala un intelectual unha
bandeira confederada un empregado de banca unha lata
de cervexa unha nación un
coxo. Futbolismo unha parróquia un casamento. Futbolismo un acto de fé é crer
os goles que non vemos. ·Futbolismo e esperanza só sabe
beilar o cha cha cha. Futbolismo caridade un sandwich
mixto para Etiopia. Futbolismo, querida, unha páxina en
branca, un estúdio de estádio
un balompé un paracaidista
colándose no campo polo ar.
Futbolismo señora caballero
cadete niño.

Futbolismo un consultório
sentimental. Futbolismo travestismo. Futbolismo traxe
rexional coros e danzas. Futbolismo fabulismo- eufemismo cataclismo. Futbolismo
un crego · armado. Futbolismo Nosa Señora dos Remédios en Cospeito. Futbolismo
Jon Manteca tren expreso
táxi trole · barco a Cangas.
Futbolismo ministério de
Transportes. Futbolismo refraneiro. Futbolismo por terra mar e ar. Futubolismo
narcisismo escapismo panteísmo radiofonismo. Futbolismo
utópico/futbolismo
científico. Os goles de Feuerbach. Futbolismo feed-back
futbolismo off-side. Futbolismo basic futbolismo cobol
futbolismo notausgang.
Os estádios de futbolismo
serven para que Pinochet encerre aos presos. Serven
para que Paco Vázquez amase os cornos. Serven para
que se encentre Pepín con
Magariños Canedo con Comesaña Lodeiro con Cabado
Touriño con Outeiriño Chicharra co Boby Chepa.
Os estádios de futbolismo
non aptos para vexetarianos
nen para mestres de escola
nen para viúvos nen para
bombeiros voluntários. Estádios de futbolis-m o non recomendados para cesantes nen
para subvencionados nen
para mantenedores de xogos
flora is.
Oue é futb.olis_mo?, pergúntasme mentres cravas a tua
pupila na miña pupila.
Futbolismo es ti.
o

contos non enchen

Leite de balde,
un milagree un alCalde
X.X. PIÑEIRO COCHÚN

E

staban todos ali, os independentes do goberno e os ainda máis
.ifl.dependentes da oposición,
os ecoloxistas,· os antidisturbios,. os tendeiros, os minoristas, as mozas casadei ras,
·os representantes consulares, unha banda de música e
duas dúcias de cronistas locais.
-Éche o mesmo oue cando a.quilo do Plan Marshall dixo ·un ·que desde que vendera as vacas non tiña cousa
que facer.
. -Se buscas milagres, mira
-su·spiraba outro que viña
de Cospeito, onde as aparicións ían facer volver ao rego
a tanfos anatemas ..
O alcalde repasaba unhas
·notas antes de dar . comezo
ao discurso. Os tendeiros mi-·
noristas entregaban un escrito dicindo que aquilo era
'unha falcatruada contra os ·
seus intereses. Os ecoloxis. tas repartían oufro afirmando.
que aquilo era unha clara
con~~cLiéncia ~o que pasara
".

alá en Chernobil, ou algo
pior. Todos se dispuñan a berrar as suas consignas para
boicotear o acto.
-Tómbolas
ben
feitas
eran as de antes -dixo un
que se trabucara de festa.
Os de protección civil coidaban de que non fixesen falta os anti-dis.t úrbios. Os antidistúrbios perguntaban que
demos facian ali os de protección civil. Por fin chegou o
intr~ tantó tempo agardado,
o solemne momento da intervención oficial:
-Queda inaugurado este
donativo -dixo o alcalde
pola megafonía sen poder resumir máis o feito _aquel.
-E se sodes bons o -ano
que ven hanvos dar tamén
mexilóns comunitários -remachou o delegado do delegado gubernativo.
E acto seguido, aquela dúcia de vellos de asilo disolvéronse pacificarnente con ca- ·
dansua bolsiña de leite en
pó . . o excedente lácteo esta- ,
ba en boas mans.
o

o
VM~T~}! _
.·

ft .. .
ANOSA TERRA

.
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. Do ·23 ao .27 d~ Seteinbro I,Jr~ximos
.

-

...

O .11.Congresso. Internacional·da

Língua Galega-Portuguesa centrará os
debates na normalización lingüística
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[tribJJ.na
POESIA EN COMPOSTELA

Repito·, amigos, que, apesar deses ·
espléndidos · condícionamentos, ali
1 O .pasado 5 de Marzo, xoves, foi . a · estábamos 20 penmas . -Se sacamos
última das Xomadas de Poesia eñ os alunas de Xesus Rábade, que esCompostéla, · que· se viñeron cele- taban máis por compromiso· ca por
brando na Aula de Cultura da Caixa interés. ·Cantos quedaríamo~? Téñode Aforros . Nesta última xornada Lle medo á resposta.
Ainda
así,
foi
un
acto
fennosiño,
Pliegqs
rivo
_
lugar
a
presentación
de
nesto Guerra da Cal; por Portugal
No próximo mes de Setembro celebrarase en Ourense o U
puro, diáfano. As citas de Juán Ra1 de Mineral·,- unha idea fermosiña que
Osear
Lopes,
Rodrigues
Lapa
e
Congresso Internacional Galego-Portugues na Galiza, que
nos chegou ·desde Ríotinto, e que rnóns Jiménez e os versos de Xesus
Femando Cristovao e polo Brasil
organiza a AGAL e que apresenta un-.exetenso programa,
dedicou o seu -último número aQ Ráb.ade engáliolá:fonm~ gratamente.
Celso Cunhá, Chaves de Melo,
poeta galega Xesus Rábade Paredes.
estruturado nos apartados de "Língua e Sociedade", "Língua
Pero, igual ca -en Matria de SomSílvio Elia e Azevedo Filho.
- Non pretendo ser aqui cronista do bras~ no fondo dese pracer está a dor
e Teoria Lingüística" e "Língua e Texto Literário". O
Esta presidéncias complétanse
acto;
ese'
labor
xa
o
fixeron
alguns
cunha importante _representación
por esta terra tail f~cunda en_figuCongreso abrirase publicamente en Compostela.
rríeios _de comunicación _ Quera tan róns, en hipocresía .... , a dor e o
de persoas de todos os país~s 'do
só aproveitar ése acto para amos-ar a noxo.
Desde o 23 até o 27 de Setembro
comun área lingüíStica, unha parpenúria cultural da-nosa terra·, -ainda
vai ter lugar a segunda edición do
Despois souben quen eran os da
ticipación que Mª do Carmo Hen-·
_que temo que as miñas palabras papatória. Era a inauguración da exque xa se consolida como o máis
ríquez considera "inoito máís am-:
voen co vento que nos· abafa farto posición de Bonorne. Ollo!, que no~
importante evento de debate linplá que na anterior edición en ·
de hipocresía nestes tempos.
- güístico no noso país, especialconvidados e en preséncia da so. teño nada en contra.. da pintura_ E
"Estiven ali. De· entrada surpren- unha faceta cultural tan magoada
mente pola longa lista de convidaciedade galega". Entre os convideume
a
cantidade
masiva
de.
xente
dos e de comunicacións e ponéndados que xa confirmaron a sua
coma as outras, tan inxustamente
que hábia na ante-sala. do local, ten- rnagoada_
cias apresentadas, que chegan a
preséncia José Saramago, Luciana
do . en conta a intimidade doutras · .J>ero. Onde estaban eses poetas de
Stegnano (Univ. Roma), Fátima
un total de 90.
xomadas. Había abundáncia de ga- ouro? Onde andaban os cultos da
O programa, a falta de precisar
Mendon~a (Mo~ambique), Eugérabatas e dous camareiros de branca ilustre Compostela? Xa ·se sabe, ali
alguns títulos, xa está completado
nio Coseriu, Vicent Pitarch, Ttjetiquetado servindo· ·amabelmente non_era importante figurar. Rábade
e aporta a novidade, no conxunto
llardegi, Deni_s Conles (Arxe.nti-.
canapés e bon viño. Na terceira con- xa está un pouto pasado de moda,
na)... e vários representantes do
temático, de que o debate nonnavidáda acabei collendo
canapé, non é da nova onda, non é máis ca
Consello de Eur..opa, entre eles o
tivizador pasa a un plano secundáf ermosiño e ben feitiño coma as ·ca- un .cravo fondo case esquecido nunrio, segundo Mª do Carmo Henribelga Yvo Jd Peeters que desenroretas que tapan a impostura nos no-: ha viga'vella. ~dernais, e principalquez Salido -presidenta da
lará o tema "The Dutch Language
sos días. Cansado de ollar os cadros mente; ali non babia larpeirada. BoAGAL- porque 'xa está definida
union. An exemple for the galegodo local _fun entrando para a sala nome foi máis hábil. A base de caesa cuestión. Está feíta a crítica
portuguese language".
·onde ia ter lugai- ó acto poético. Ali napés captou persoal dabondo, inda normativa oficial e no reintePolo noso país a participación
había como moiio 20 perso(!s, a cluída, por supósto, a Cónselle.ira,
gracionismo hai as posturas xa coé moito máis ex.tensa que na antemaioria caras xuvenis, gramos no- ·e tamen algun Catedrático de litera-_ rior ocasión.
ñecidas. O problema do galego é
vos. Non había gai-abatas. Comezou - túra da nosa Universidade. Polo mea normalización do idioma, corno
Falta de financiación
·o acto. Coa poesia misturábase o ba- nos estes dous, non se deberian unir
está ou non. A normativa non nos
rullo que chegaba desde a a1;1te-sala a nós' ainda que fose despois de acapreocupa porque xa está explicitaA esta altura só a. Universidade de
onde o viño fresco seguia regando bada a papatória?
da e discutida de e aquel primeiro
Santiago ten .-aportado 100.000 pegorxas insaciábeis. Espertei do - . Que conste que me alegro. Polo
congreso".
setas para ·axudar á celebración do
soño . Dinme conta de que a poesía, meno"s, por únha vez, non pedrron.
congreso que ten un orzamento
como a cultura en xeral, segue es- Mellor asi. Houbo menos caretas.
Tres áreas
calculado entre os 2,5 e os 3 ,5 mitando moi por debaixo das papatóllóns
de
pesetas
que
se
tentarán
Pasei toda a noite quer~ndo domi"Língua e Sociedad", "Ungua e
rias nesta terra de larperros. E iso
subsidiar coa axuda de diferentes
Teoria Lingüística" e ''Língua e
que estamos -din por aí- nunha nar aquel canapé. Daría tanto por
entidades financieiras e institucioTexto literário" son os tres granidade de ouro da nosa lírica. Ben podelo cambiar por outr.a cita de
nais, ainda que a vontade de
des apartados en que se clasifican
poucos
quilates· ten ese ouro. E iso Juan Ramón ou outro versiño de XeOsear Lópes, un dos presidentes
AGAL, ante a posíbef inibición
as ponéncias apresentadas. O prique ·estábamos en Compostela, cida~ sus Rábade!
de honor' do Congre5o
das mesmas, é ir adiante coas
Non pudo ser. Iso si, ao outro
rneiro deles aborda o que quer ser
de universitári(!, onde pulula gran
~uotas e as aportacións dos seus
o eixo das discusións e conclunosa "florescente" cultura dia_. _ tirei da cadea. Cada causa no
parte
os temas referidos á teoría e prátisócios e os simpatizantes do reinseu sítio.
·
o
de boxendia.
sión do Congreso "apresentar
ca da língua literária nunha perstegracionismo.
textos que analisen a situación acpectiva histórica ou actual, aos
O congreso anúncia que a sua
tual de atitudes e usos orais e esproblemas xerais ou pontoais que
abertura oficial terá lugar en Sancritos, nos ámbitos: oficial (admilevanta a elaboración da língua Litiago, "pola significación como
nistración autonómica, ensino, triterária do galego e á análise comcentro da Universidade da Galiza"
bunai ... ), públicos (partidos poparativa con situacións semellane seguirá as .suas sesións ordinálíticos
indicato , asociación
tes noutras áreas lingüísticas que
rias en Ourense con posíbeis desculturai
meio de comunicaapre enten unha situación semelocameQ.tos, en caso dalgun acorción ... ) e privados.
. e~
llante ao galego, ou con literaturas
do, con probábeis entidades finanO egundo apartado entregara e
da nosa área cultural.
..
~
1
ciadoras.
ao estudo referido á teoria e prátisuas interyencións ao público.
A inscrición e tamén a aportaca da elaboración do léxico e terA primeira ex~riéncia neste
U:nha participación prestición
de
traballos
para
o
.congreso
minoloxia e pecífica , a cue carniño foi xa -no Dia das letras
x1osa
·
<leste
II
segue
aberta,
na
secretaria
tións de elaboración gramatical,
Galegas do ano 1981, -onde vários
Congreso Internacional da Língua
A AGAL ten prevista a constitufilolóxica, dialectolóx.ica, grafe· grupos ádaptaro.n Q seu repertório ·
Galega-Portuguesa
na
Galiza
·
ción
de
tres
presidéncias.
Pola
mática, fonolóxica, etc ... E por
adecuando versións ao galega sen
(apartado 453 de Ourense).
o
Galiza , estarán á frente Carvalho
último o apartado de "Lingua e
nengun problema co público.
x.c.
Calero, Marinhas del Valhe e ErTexto Literário" e tará perfilando
O cóncello de. Redondela asume
· asi a "responsabilidade que ternos
desde os concellos en colaborar na
normalización lingüística e en ga- Uil
UD
COI? grabaci~ns
ñar. novas espácios de uso social
da nosa· língua, na liña da Lei de
Normalización LingüístiCa" .
As decisións do concello pontevedrés van tamén na liña do uso
do galego -:..pensando nas vindei- ·
O Concello de Redondela, que ten
ras Festas da Coca- nonnalmen-'
te na litúrxia.
·
destacado polas suas iniciativas no.
terreo da normalización lingüístiO Concello indica que estas
deo
sobre
Zeca
e}aborado
·
c~
dibiográfico,
cunha
ampla
escolma
Organizados desde xa hai meses,
ca, esixe cfesde este ano no modemedidas "non poden verse como
ferentes materiais de actuacións e .
fotográfica, textos seus e as opi- - ·
e acelerados coa triste motivación
lo de contratación de grupos musialgo desmesurádo. Apelo :--di
entrevistas e o 30 ·de Abril cele- - cais para as suas festas locais que
nións de persoas que. o coñeceron ·
da sua morte, un grúpo de amigos
Xaime Réi, o alcalde redondelabrarase
en
Santiago
un
rec.ltal
do
e
traballaron
con
el.
Editarase
Uil'
de José Afonso están a preparar
o programa a interpretar por estes
no- ao sentimento de· galeguidagrupo "Milladoiro" para poder fidisco cunha antoloxia dos seus teunha série de actos e festivais de
conteña un 40 por cento das pede que existe en todos para que o
nanciar os festivais-homenaxe,
rnas e un cassete que recollerá
homenaxe, concebidos en orixe
, zas interpretadas no noso idioma, ·
racionalicemos e lle <leamos a
dos cales -=-cando -elá.boramos
cancións inéditas; tanto grabadas
como unha maneira de paliar a die mesmo que est~ sexa o utilizado ·
axeitada expresión nas nosas fes/
esta
informaciónsó
se
coñece
recitais
na
Galinos
seus
diversos
fícil situación económica en que
poló compoñente do grupo nas
tas".
o
a
data
do
que
se
.celebra
en
Vigo·
,
za, desde a sua priÍneira actuación.
se deb;¡iteu no .tramo, final da sua
. e que será o 2J de Maio.
.
no 1972, até outras tomadas navida dados os elevados custos de
''
Para este recital de Vigo cónta-·
sua . própria casa. Elaborarase tatratamento da sua' enfermidade e
se coa preséncia de Luís Pastor,
mén unha unidade didáctica titula_a si~ación de esquecimento na
Suburbano; Pablo Guerrero; Pi de
da "José Afonso e ·o 25 de Abril". ·
que estaba situado ~lo Gobemo
próxiqia ·a realizarse, baseada na
O grupo Milladoi.fo, quen recente-_
la Serra, Vitorino, fosé Mário
. Até agora contan co apoio de
e os meios de comunicación porobra de Valle-Inclán "Divinas Pamente ven de. dar· a coñeGer un
Bra11co, un grupo africano e a Coinfraestrutura da Universidade e
tugueses en xeral, nomeadamente
labras''. Milladoiro adaptará adenovo disco, titulado "Galiza nó
ral de Ruada. Os qrganizadores .
chaman á colaboración dos conce. polo seu irideclinábel compromiso
mais para esta obra pezas de dous
país das maravillas", re~ebeu en
están xestionando a actuación,
llos e outras institucións.
·
político.
dos seus coñecido LDs "A Galiza
Madrid o prémio "Goy¡:t" pola reanalguns dos festivais de Caetano
de Maeloc" e "O berro seco" es. lizació~ da banda sonoro da. pelíHai cornisións _organizadas en
Ro9fíguez,
Veloso,
Sílvio
Actos
e
festivais
tando previsto tamén que Ana' Be·
cula "La mitad del Cielo".
A-·Coruña,, . Compostela e Vigo, e
Atahualpa Yupanq~i ou Pete Seelén interprete algun tema do gruEste mesmo grupo comporá taEsiá . previsto celebrar audicións- .
entre as iniciativas avanzadas está
·
o
po.
ger.
X.C.
mén parte da música 4a película,_
comentadas e a exibición dun vi· a puplicación dun libro de contido
XESU_
S SANMARTfÑO

un

·aa

En Redóndela os grupos _niusicais ·
tetán que ~tefpretar alomenos o 40°/o
do seu repertório
galego ·

(

Publicarilse un libro,
longa duración e

cassette

inéditas

.Actos e fes tivais
de homenaxe ao Zec.a Afonso

Prémio para Milladoiro ·
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Sempre en ·Galiza:·o ·Castelao que queremos,?
•

•

•

1

\

"Disque a~gúns saben todo
canto se publiCa en francés,
inglés, alemán, ruso ... e ainda
que nos seus miolos non nasceu
endex'amais a branca fror d-un
pensamento orixinal, saben
catar as obras alleas e censurar·
as que se. producen no país.
Disque tolean por faceren luz
na escuridade, ·e que ca~do
morran debemos choralos,
porque son mestr~s"
. (Castelao, Sempre en
·Galiza, Edicións Galicia,
Instituto Arxentino de Cultura
Galega, Centro Gallego de
Buenos Aires, 5ª Edizóri, 1976,
pág. 20)

• ,l

A Editorial Galaxia, dentro da sua
cqlec9om Agra Aberta, publico~,
umha edi9om de Sempre en Gal1za(I). No come90 <leste livro, em página hom numerada, mas que se corresponderia como número 4, aparece umha nota da editora que nos informa: "En Sempre en Galiza corrixiuse a ortografía e . algúns vulgarismos e deformaeións. A morfosintaxe
e o léxico son os que aparecen na
versión orixinal do autor agás uns
poucos casos nos que se unificaron
solucións diverxentes". D~sgra9ada
mente este tipo de notas aparece cada
vez com mais freqüéncia nos textos
dos nossos autores clássicos publicados por certas editoras. Outras sirnplesmente manipulam sem avisarem .
Tal vez em breve algum historiador,
desconforme com a ·nossa história a ·
limpe de "certos vulgarismos e deforma9ons".
.
Mas se grave é que se manipulem
os textos de um autor, mais grave
ainaa é que se nos pretenda fazer crer
que o verdadeiro autor é o resultado
desa manipula9om. Nesta dire9om
parecem apontar as· palavras que figuram na parte interior da coberta da
edi9om que ~omenta'mos' . Ali di-se:
" ... esta ·é a primeira vez que Sempre
en Galiza se edita na patria de Castelao. En 1964 apareceron xa nesta
mesma editorial arredor ,d e trinta pá.xinas que figuraban nunha escolma
da sua obra. Intencionadamente,
aquela antoloxía chamouse Escolma
posible, en parte porque publicar o
Castelao que entón se quería era verdadeiramente imposible.
Facémolo hoxe, conscientes de
que deste xeito pagamos unha débe. da que Galicia tiña con Castelao".
Com efeito, parece que o que nos vai
oferecer a nova edi9om é o Castelao
que se quer, deturpado, manipuládo,
·
corrigido.
. Pode argumentar-se que é pratica
habitual que qualquer edi9om moderna apresente os autores clássicos com
ortografía modernizada; que hai .diferentes tipos de edi9ons (esco!ares,
críticas ... ) segundo o destinatário, e
milhares de cousas mais; ma.is é injusificável entrar a saco no léXÍco, na
morfología e n¡l sintaxe de um autor
sem que este tenha manifestado o seu
consentimeoto. E é mais grave ainda
enganar o leitor com unha nótula ini- .
cial. que afirma nom ter corrig¡do
nada quando um simples confronte
de edi9ons demostra .ter-se emendado
muito.
Esta comunica9om visa ofe¡ecer,
.num confronto simples e portanto
nom exaustivo, algumhas das c;:orrec9ons introduzidas na nova edi9om de
S~mpre en Galiza . Mlls antes disso
queremos ainda manifestar que se as
emendas som injustificáveis, . ocultar
o nome do emendador é um desprezí vel acto de cobardía, salvo se a
Editorial se fai responsável de semelhante atrevimento.
·
·

Critérios de corre~om: a
incoerencia e a
espahholiz.a~om.
A nova edi<;om pretende adequar-se á
normativa ortográfica oficial, mas nes- ·
sa . pretensa adequa9om descobrimos
antes umha sorte de mania persecutória
contra certas grafias do que umha vontade de modernizar o sistema gráfico. ·
Daí que resultem uns textos que graficamente, e nom só, están muito mais
próximos do sistema espanhol do que
estavam no original. Achamos que se
um texto se corrigir graficamente deverá ser para o fazer mais coerente, elimi-

.

adjectivo comC? é pendellos . A palavra pende/lo pode, por sua vez, ser
substantivo com o significado de alpendre. Como adjectivo _temo significado de. desprezível. Que quer dizer Castelao, pois; <levemos derrubar, qual moderna guerra Irmandinha , e á falta de castelos, os alJ?endres
dos caciques, ou deveremos s1mplesmente acabar com o poder dos reales
caciques?.
O pronome pessoal de 3ª p. para
objecto indirecto é, para umha boa
_ parte do território galega, na que se
incluí a terra natal de Castelao, lle,
'tanto para singular como para plural.
Conserv·ar este tra90 próprio respei. tanda . o modelo lingüístico do autor,
estaria de acordo com aquela nota
inicial que afirmava non ter mudado
nada da sintaxe. Mas ·nom foi assi,
dai que apare9a:
"os rapaces non lles dan creta" p.
17
" ... unha boliña que lles meteron na
cabeza" p . 21 etc.
As estruturas comparativa aparecem modificadas e adaptada ao uso
masi coloquial. O "dereito a divertirse como ele " transforma- e num"
dereito a divertirse coma eles" e a
contru9om com do que que aparecía
na pag. 187 da edi9om nom corregida "... valía máis o Ferro! do que
.toda Asturia " aparece mudada para
" ... (valía mái Ferrol que toda A turias' (pág. 170 da nova ed.)
Na nova edi9om mudam-se tambén os usos de artigo com topónimos. Já vimos antes como a ctdade
de Ferro! se lhe tirou o artigo que
Castelao tinha utilizado. O mesmo
acontece coma Franza. Na pág. 203,
por citar só umha, aparece "os cata-

JOAN M. COSTA

Mud.an9as de texto

Primeira portada, e tíb.lo, ideada por Castelao para o Sempre en Galiza
{Orixir:-al no Museu de Pontevedra)

nando grafi.as supérfl~as e adequando-o
aos usos modernos. E assi que enquanto a edi9óm antiga era um texto graficarnente coerente, a edi9om nova resulta um texto anárquico.
Em palavras como cibdade, door,
nascer, renascencia, simplifica-se a
grqfia eliminando grafemas _que nom
tenhem correspondencia fonemática: na ·
pronúncia, · embora nos dous últimos
casos poda estar prel'!ente o critério de
coincidéncia com o sistema gráfico
portugués. Ora bem, segundo esta prá- .
tica nom vemos a razom de conserva9om do p na palavra inscriptos (p. 72).
A mesma incoeréncia se dá ao aplicar ao texto critérios gráficos da normativa oficial com efeitos retroadivos :
assi abó, abogado, ou armonía passam,
a ser avó, avogado, e harmonía nías
Enrique <je Gorgoña (p. 204) nom é .
merecedor de ver o seu nome com um
acréscimo de h.
·Para algumhas corre9ons· nom conseguimós averiguar. qual o critério. Que
·
será o que permite que:
hestoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . historia
lástema ........... ·........ ........ lástima ·
homildade .... .. ...... .'....... humildade
dispois . despois (mas nom disprezar)
língoa ........................ .. .... língua
coarta .... .. . :., . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. cuarta .
coarte] .. : .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... cuartel
e nom permite que
coarenta· . . . . . . . . cuarenta ma_s corenta .
No · cap. XXIX do livro l Castelao
escreveu costoso e coste, transformados, sem que achernas explica9om lógica, em cústoso e coste respectiva·
'
mente.
Também nom vemos explica9om
para a alternativa estudante/estudiant§
na mesma p. 62 se Castelao escreveµ
estudante em ambos os c.asos; ou para
faculdade na p. 151 e facultade na 113;
e ain4a para -plazas (p: 112), prazos
(114}. e prazas (159) . ..
Nos poucos casos em que eremos
achar um cri_tério coerente de corree. 9om vemo-nos imediatamente surprendidos pola emendador de Caste-

lao. que, ·como se de um jogo se trata_.
se, nos abriga a revisar os nossos critétios e a pensar que nom podemos
sair de tal labirinto, e que o idioma é
algo tam mudável que a maior parte
das palavras tenhem duas ou até trés
formas diferentes.
Nom é certo que nom se mude o
léxico da versom original. Muda-se,
·e sempre para aquelas solu9ons que
coinciden c01;n o espanhol. Ou. é que
deveru.os ·crer que a palavra· Alemaña
que utiliza Castelao- é· a.me's ma que a
palavra Afemania que aparece agora?
Será efeito de algumha miragem que
a frase: "Tamén topamos con algún
gaJego que se sinte filio d-unha patria pequena" (p. 98 da ed. nom corregida) se transforme en: "tamén topezamos (sjc) Gon algún galega ... '"
(p. 85 da ed. de Galaxia). A palavra
ledicia (p. 17) que usou Castelao é a
mesma que delicia ,que aparece agora? Se respeitar o léxico original de
. um autor consiste niso, em que consistirá respeitar o seu pensamento?
A correc9om léxica é importante e.
afecta a bastantes palavras<2i . Fazer
un levantamento de todas elas encheria mu itas páginas, mas nom nos
aportaría nada novo sobre a inten~om
dos retocadores do texto de Castelao.
Substituem-se palavras pretensamen-.
te nom , galegas por palavras certa_qiente espanholas, e conservam-se
como formas correctas aquelas que
son falsas forrna9ons (outo (p .. 31)~
·outura (57) outavoces · (75).
Também a.sintaxe ou a fraseología
- afectam as correc~ons . Na pág . 28
da nova edi9om aparece: "Tamém .
chegou a estas latitudes a lenda da
nosa humildade . ¿Será porque no.o
armamos unha revolución diaria para
· derrubar os pepdellos caciquíes?"
Mas Castelao tinha escrito no mesmo
lugar "os pendellos caciques". A forma caciquíes como-,plural de caciquil
aparece várias vezes a:o longo de texto (p. 75, 111,. .. ) mas neste caso
Castelao tinha escrito caciques, substant~vo, p.ortanto, precedido de um

Oferecemos aqui alguns trecho que
fórom mudados de umha para outra
edi9om. A nova leitura implica umha
. mudan9a no significado. Na pág.
224 di: "Con:io incursión, diremoslle
aos galegos que, pola variedade de
linguas ... " . Castelao tinha escrito:
"Como concrusión dirémolle aos ga~
legos que, pol-a variedade de lín~
goas ... "
Noutro ·lugar, pág. 159, fai-se que
o próprio Pi i Margall interveoha nos
assuntos parlamentares da democracia pós-franquista fazenco que redacte um projecto de Constitui9om no
ano 1984, e nada menos que um projecto de Republica Federal!! Castelao
tinha-o situado em 1894.
Para finalizar na pág. 192 lemo :
"As provincias -anémicas e mendicantes por imperio adsorbente de
Madrid ... " onde se lbe aplica a Madrid a capacidade de adsor9om isto
é de forma9om de umha camada de
substáncia estranha numha uperfície
imperrneável, quando Ca telao e
tinha referido ao "imperio ab orbente", quer dizer, ao desaparecimento
total ou parcial.

Textos omitidos.
Non sabemos se por própria vontade
dos editores ou por negligencia na
corre9om das provas, o certo é que
esta edi9om de Sempre en Galiza,
aparece mutilada e incompleta.
Apresentamos só alguns <lestes " lapsos" da nova edi9om .

Onde di;C3l
Que importa que Inés de C~stro
fose raíña de Castela, tan soio unha
noite de-vran: (pag. 34)
Deveria dizei:
·
Que importa que Inés de Castro
reinase en Portugal, dispois de morta; que Xohana de Castro fose raíña
de Castela tan sóio n-unha noite de
vrán;
Onde di:
Os mariñ7iro& ainda traballap " a
r.arte" e non cobran salario fixo. Os
'armadores" son patróns á veleidade .
dos "c~nserveiros". (Pág . 45)
Deveria dizer:
Os mariñeiros ainda traballan "a
r.arte" e non cobran salario fixo. Os
'annadores" son patróns que xa non
xogan a vida n.o mar; pero que vi,ven
sometidos ·a veleidade egoísta dos
"conserveiros" (Pág . 49)
Onde di:
Perda na .trabucada produción gandeira, 135 nüllóns . Pera por falla ,de
industrialización do queixo . .. (Pág .
88).
Deveria dizer:
.
Perda na trabucada produción gandeira, 135 millón·s . Perda en enfermedades curables do gando, 20 mi-

llóos. Perda por falla de industrialización· do queixo ... (Pág. 96)

"Onde di:

.

O Partido Galeguista, que leva no
seu seo as dúas forzas aparentemente
c.ontradictorias, pero complen:ientanas, que lle dan serenidade contradictoria, como as dúas forzas dun
reló. . . (Pág. 165)

Deveria dizer:
"O Partido Galeguista , que leva no
seu seo as dúas forzas _aparentemente
contraditorias, pero complementarias, que-lle dan serenidade e permanencia, como as dúas forzas d-un
reló ... (Pág. 181)
·
·

Consetva~om

de
castelhanismos e
introdu~om de outros
novos.

'

O texto de Ca telao apre enta aJgun
castelhanismo léxico e morfológico , con ervado na nova edi9om:
creer, (pág. 21)
leer, (pág. 20)
a co turne , (pág. 115)
cri i , (pág. 45)
o arte (pág. 34)
coartela , (pág. 28)
tesi , (pág. 144)
antíte 1s, (pág. 183)
e algun outro inc rp rada hoje
plena.mente na língua oral em dura
competencia com a forma galegoportuguesa.
A nova edi9on:i de Galaxia, nom
só conserva os castelhani mo da
edi9om anterior senóm que mercé as
correc9on
introduzida
aumenta
en ivelmente o número de forma
púreas . Vejamos :
a e iñan .............. a e inan (p .23)
a esiño ... a e ino (p.79 83,95 .. )
eleitoral .............. electoral (p.24,
electoreiras na p. 29 etc .)
oferecer ............ ofrecer (p .35 40)
reitora .. . . .. .. . .. . .. . .. . rectora (p. 94)
estudante ......."... e tudiante (p.62)
perfeición . .. .. .. .. perfección (p .40)
perfeitamente . perfectamente (p.41)
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Os exemplos som muito mais que
o aqui citado . A e panholiza9om
do texto origina'l e-se notavelmente
incrementada. Aliá , ne ta correc9on trata- e ao me mo nível umha
forma galega autentica (eleitoral por
ex . e umha forma que é umha fa! a
forma9om (a e iño , por ex.). Notee que no ca o da palavra a e ino
ou a e inan introduzida no novo
texto, me mo e fai ca o omi o da
normativa oficial vigente in piradora
da Jinha lingüí tica eguida ne ta
edi9om. No apartado 8.12 da Nir-
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ma ortográfica e morfolóxica do
idioma qalego, recomenda- e a f rma asa mo .

[

Final
te home de prezan o futuro , e
non aben interpretar o pa ado. Tamén
topamo e n algún galega que e . int
filio d-unha patria pequena. A e te galegos convén repetirlle : "¿Dí que Galiza é moi pequena?
o depende do
tamaño do t u esprit . Cant mái pcqueno teña o e prit mái terra , pre~i arás. Se Galicia che parez pequena é
porque nom té azo para concebir
nada grande" (Sempre en Galiza, ed.
nom corrigida, pág. 93) .
Este homes que desprezam o futuro
(o único que, em palavras de Castelao
nom podemos hipotecar) e manipulan
o passa~o oferecem-nos esta edi<;:om
que brevemente , e nom com todo o rigor que merece, apresentamos. Proponhem-nos um texto altamente castelhanizado e com uns critérios de correc<;:om que nom , se . explicitam mas que
tenhen por guia a incoerencia. Em fiin,
um texto inservível pois nem é umha
edi9om modernizada nem respeita o
original.
Este é o Castelao que se nos quer
oferecer. E outra astúcia mais. ~o assio
milismo . /

1

(1) Alfonso R. Castelao, Sempre en
Galiza. Editorial Galaxia, Vigo, 1986
(2) Por exemplo, a forma antiguidade
do original antigüedade dando origem a
umha forma híbrida; a forma antramentras

nóm se corrige para a forma correcta galega entrementres mas para outro híbrido
entrementras (p. 28) e así pasa com um
im~rtante número de vozes .
3) Citamos as páginas da edic;:om de
Ga axia, e á dereita ·o-texto que aparece
na edic;:om de Edicións Galicia, do Instituto de Cuftura Galega, 5" Edic;:om de. 1976.
(*)&trato da comuni~ apresentada ao
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],os nomes dos lugares

Meixón Frio:

pouco a ver
coa friaxe
E traño nome e te, que ocupou a
atención, de poi do Ferrol, de
moito toponimi tas galego e tamén portuguese (alí chámanlle
mesáo frío).

Na explicación da primeira parte
do nome case todo os autore
coinciden en ver unha evolt•ción da
palabra latina 'Mansione " como
un lugar para reco1ler o gado ou
sexa para ameixoalo' .
En canto á egunda parte do
nome, frío' non e comprende
ben o que pode aportar: terá aJgo a
ver coa 'Jaceira " ou lugare onde
se armaceoaba a neve? fará unha
referéncia ao pa to de inverno,
ne a tran urnáncia ao e tilo do
vaqueiro de alzada que pudo exi 1

C.VARELA

tir noutros tempos?
_
A cou a non e tá moi clara, pois
o Jugares que levan o tal .neme
tampouco teñen un clima especialmente inclemente que os caracteri- ze a respeito do seu entorno.
A explicación que lle ímos dar
aqui vai era aproveitando a licéncia que no dan os linguístas para
upar que o "F pode proceder dun
"P" e a i ería un "maixón Prio"
o nome orixinal que ainda procedería dun "Maixon Pedrio". ou sexa
dun curro murado de cachotes para
distinguilo doutros más provisórios
que non serian mais que sebes ou
circundados para o gado feítos de
paus e de rarnallos ao xeito dunha
barreira vexetal.
Non teríamos pois reparo en aviar que outros nemes de Galiza
que aquí iremos comentando como
por exemplo Vilariño Frío nada teñen que ver na ua orixe coa dureza do clima e teñen moito máis relación con esa constante estática e
definidora da paisaxe que é esa
ma a pétrea que constitue o naso
paí .
D

músicos da galm

Manuel
Soler Palmer
(Zaragoza, 30N/1874
Madrid, 1954)

o

XOAN M. CARREIRA 1

ción a cadeira de música da "Escuela Normal" de Santiago e no
1934 a de Madrid. Desde 1934 logro u compatibilizar o maxistério
de capela coa re idéncia en Madrid
polo que e pode dicer que nos
vinte ano que mantivo esa situación a capela estivo totalmente
abandoada e chegou á pratica diso1ución . Curiosamente, foi o mestre
de Compostela qeu máis tempo estivo no cargo.
No seu pe~íodo compostelán
editou o "Breve método de canto
gregoriano" (1905) e un "Tratado
de mú ica para las Escuelas Normales" que tivo grande éxito.
Non parece que tivese especial
protagonismo Soler Palmer na restauración litúrxica cuxo cerebro
musical en Compostela foi Tafall.
A orquestra que utiliza Palmer habitualmente é: 2 violíns ,· viola,
violoncello, contrabaixo, flauta, 2
clarinetes, 2 fagots e 2 trompas
que nalgunh'a comemoraCÍón amplia con 2 oboes, 2 cometins, 2
trombóns, bombardino, tuba e tim- bais. Sempre co acompañamento
de órgao : claro está.

Catalogo
Mestre de capela da . catedral
compostelán,
· Formado na Escola Municipal
de Zai:agoza, no 1895 foi nomeado ·
organista de Ntra. Señora la Mayor
.en Epila (Zaragoza) . O 19 de Maio
de .1899 tomou posesión do maxis-·
tério de Santiago, vacante peló
traslado de Santiago Tafall a Granada. No 1909 gañou as oposi-

&~t19

·

.

2 salmos. 1 Nuno Dimitis. 2 Magnific~ts .
6 obras diversas en latin, 4 en castelan, unha
delas o famoso hino "Santo Adalid" con letra
de Juan Barcia , de 1920. E. a única partitura
impresa do autor. Tamén unha adaptación
dun "Ecce Sacerdos magnus" de Tebaldini.
Todas en Santiago. ·

B ibliografia .

Xose Filgueira Valverde. Prólogo ao
"Cancionero de Galicia" de Casto Sampedro.
Pontevedra, 1942. Xose López-Calo. "Catálogo musical de archivo de la Santa Iglesia
Catedral de Santiago", Cuenca, 1972.
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rado berlinés, quizá 'afectado polo
"síndrome do caldeiro" e temero·so de novas perrech.as do terrible
enfant. Se "O ano das luces" ten
certa _pulcritude na factura (e ponto), é como o caso daque1 aluno
que, acostumado a meter 30 faltas ·
por ditado; un dia só fai 6 ou 7.
· A esta ·mera discreción caligráfica
. chámaa o seu colega ·de El País,
A.F.S., "profundidade fordiana",
tendo a desfachatez de emparentar
os personaxes de Trueba, mái~ incoscientes que UJl flan Dhu1, co
universo irrepetíbel dos filmes do
irlandés.
E~frn, do ínclito peliculel.ro de
Malasaña dio todo a sua resposta,
.con
· Enfin, do ínclito peliculeiro de
Malasaña dio todo a s.ua resposta,
con xesto prepotente, a unha. pergunta sobre a fita soviética ·gañadora en Berlin: "No sé, porque yo
es que cine ruso no veo".
o
G. VILAS
+

·Jumpin Jack Flash
Jumpin' Jack Flash é o que calquer podíé\ imaxinarse qu~ fora
unha záfia e anodina comédia (?)
montad(\ para locimento (outro ____:_
?-) dunha Lina Morgan en versión negra (e pouco·s exendros hai
·máis intragábeis que o do negro/aintegrado-gracioso), quen de cada
tre.s verbas emite un_."joooder" en
cuxa forza expresiva parece cifrarse boa parte da carga cómica do
·
filme..
, O caso é que nesta bodriosa peh cula ou o que sexa, hai unhas
explícitas e ben groseiras referéncias anti-comunistas, tan _ toscas
que nen sequer arrincan mi breve
sorriso ao.compracente publico incluído no grupo de risco que frecuenta estes produtos tan insanos.
Un gag várias veces repetido.amo- sa a interferéncia · nun ordenador
dunha ,emisión da TV rusa (en
branco e preto, por suposto): aparece unha espécie de Eva Nasarre
bolchevique e mastodóntica, que
serve de pé aos agudos comentários dos apostos ianquis, · e que
nun intre é calificada. como "esa
puta rusa". A cousa vai dunha traballac;Iora. en ordenadores (un 80%
dos persoaxes actuais q son) que
us~ndo o . seu · aparato c;onsegue
ce1bar a un espia prisioneiro do terror vermello. Cando un persoaxe
revela ao final a sua verdadeira
identidade, a sua -frase "son da
é
con _xeral emo-

~~~' ac~llida

Por qué estas basureiras fitas
son, nón xa distribuídas pei:-o publicitadas (de balde) po'ia TV en
aras de peregrinas razóns, neste -

outro. O irmán/á que quería ao pai
e ao cura. Todo un follón. Visións
dun mundo -.aD.ormal, marxjn.al e
tolo, que nas mans de Almodovar
resulta dunha familiaridade .. :como se pasase en cada casa. Por. que baixando ao pozo é posíbel
atopar o mellor de cada un tamén
e até é 'posíbel atopar' se sabes'
algun resquício de algo que sone
a criatividade.
,
.
É iridubidábeJ que como xa de~ostróu en Matador teña adeprendido a facer cine e até se pen:nite
xogar coa cámara (cena do hospital). Un diria que esta é a sua fita
máis redonda. A pelexa no 'f-aro
·do tandem Molina-Banmderas, o
baño da Maura "coa mangueir_a, é'
auténtico bon cine: Pero hai ainda ·
altibaixos ao longo da fita. Frente
a ideas logradas surxen lagoas
non hai equilíb1:"io no seu cine. E
de esperar que co tempo o consiga. Almodóvar. é un rapaz novo
ain~a; vai madurecendo, chegará,
seguro, aonde?, xa ·verán, xa.
Pesie a iso, é ·unha ·película estimábel, recorilendábel, coido que·
non é ·preciso pertencer a nengun
frente de liberación, vangarda ou
transvangarda para ir ollala, simplesmente con· .que He goste o
cine:

publicacións

·Arbola

Doa

· Estupenda · Carmen
Maura
(rianse vostedes _da K. Turner
·americana) Moi ben Molina (ese
mozo ten "iso" como a sua famosa irmá) e ben ·o resto do reparto.
D

A LEIDO DESEXO. Director Pedro Almodóvar Protagonistas: Antonio Banderas
Eusebio ~o.ncela, Miguel Molina, Carme~
Maura! Bibt Andersen, Helga Line; Femando Gu11lén .
M. ESTRADA
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do -desexo
O Sr. Almodovar é un señor que
pretende chegár (segundo di) ao
corazón, á cabeza e aos órgaos sexuais dos espectadores. Ao pare'cer consígueo (máis dun crítico da
grande urbe, sae IJláiS que áfectado. Estos intelectuais ! !...son hipersensíbeis). ·
·
·
Debo confesáf que o meu corazón debe fallar. A . un gó~talle ó
ar novo por viciado que esté, que
tr~uxo ao cine español, pero non
se1 P?r que será, non .conquire
emocionarme e eso que predisposto vou,
A Jei do desexo queie mostrar .
iso_, que o desexo ten a sua própria
Le1, e que este (o desexo) e a reali<:lade non sempre coinciden,
como ' xa dixo aquel. .
Histórias de homes,..de amores
entre eles, apenas sae unha rnu1ler
e a que sae (Cá.rmen Mau·ra) resulta ser un transexual.
Un director eje cine, que 'quere
a un rapaz, este non o queré, ou
non s_e aclara que quere, outro que
surxe ..e si o quere, pero como
unha obsesión. O Dr. -que se resiste .e cede á vez. Un que mata ao .

.

mus1ca

Os eclécticos

.Doa
Un baixo con enormes resoáncia
de Herbie Hanckok, unha flauta
.que revive na memória a Jan Anderson (Jethro Tull), un teclado
que por veces nos transportan ao
son de Mike 01dfield ... toda unha
arn~ientación musical da que po. dena agardarse calquera cousa
agás un grupo "folk"; sen embargo a música tradicional é o eixo
central sobre o que Doa artella o
seu traballo: os cancioneros en
rnoitos · casos da man de P~blo
Quintana como "anfitrión", son a
base para a elaboración de ritmos
e melodias que en moitos casos ao
final tómaronse irrecoñecíbeis. ·
Non son pois en modo algun uns
imitadores de nada; pola contra,
trátase duns criadores que non renúncian ·á sua ampla bagaxe musical, verbigrácia: Pepe Bordallo e
Rubén Pé~ez proceden de "Outeiro", formación efímera de "jazzrock"; Carlos Castro, en tempos
componente do grupo "folk"
"~ui:nbre" e na a~tualidade percus10msta de sólida formación musical; Xavier Jurado, que ocupa parte do seu tempo en concertos de
música barroca; e Manuel Varela
que actualmente colabora co~
Emilio Cao: evidénciase o talento
individual dos componentes do
grupo.
Con todo iso, o público non
pode en boa tóxica identificalos
con ne~gun dos m.úsico foráneo
reseñados ao comezo destas liña
e por outra banda os puri ta da
música tradicional non asumen
nos seus esquemas (limitados? ortodoxos?) un produto pre untamente "irreverente" a respeito do
seu car~cter ?rixinal. Non pode
surprender po1s que os auditórios
non rexistaran o desexábel abarrote nos recentes concertos que Doa
pr?tagonizou en Santiago, Lugo e
Vigo . Nesta ú1tima cidade (1), ao
menos quen tivemos a ocasión de
disfrutar do seu bon facer constatamos cos nosos aplauso~ a existéncia dunha minoría de momento
necesária para algun dia deixar de
selo; carido tal aconteza posibelmente Doa xa non exista como
grupo e pasará á história como
unha formación cando menos inovadora e talvez adiantada no seu
tempo.
, ~olo de ~gora_ quédanos o privilex10 de d1sfro1tar dun universo
sonoro de matices instrumentais ·
iso apesar das .habituais deficién~
cías sonoras que no concerto vigués --non faltaron. No cenário os
músicos desenvolvérémse coa soltura. prÓPIÍ:a da sua · categoría, demasiado parcos en palabras talyez, pendentes da partitura ( cousa
musual neste tipo 9e formacións):
un tanto frios en ·definitiva. Unha
última observación: a xulgar polos
temas inéditos estreados cabe pensar q_u~ hai
para tempo: Quen
lle dma aos . folkis." de hai catroc0~,º séc~los .que as suas compos1c1ons amda teñen corda hoxendfu?
O

!J.?ª

Semel1a algo comunmente aceitado a importáncia que para o desenvolvimento dunha literatura
teñen as revistas; canJes axeitado~
para permitir o discorrer da -capacidade crítica e criadora, de expr~sión sen condicionamentos externos. A pretensión de encher o
valeiro de revistas culturais é unha
vella teima que xeración tras xei:ación se plantexaron, con moito
entusiasmo e escasos meíos cantos buscaban unha renova~ión e
un novo pulo das letras. Hai
exemplos ilustres, mai , curio amente, pouco teñen a ver coa sua
permanéncia. En oca ión ba taron dous números para deixa-nos
unha aportación deci iva. Ca e todas, trascendente ou intrancendente , importante ou non, finaron do mesmo mal: asfíxia económica. Xunto a e te, outro male .
Caréncia de leitores, o que conleva e ca ez de venda e tirada reducidas e, con ecuentemente
ga to moito mái elevad . Pr ~
'blemas técnicos, ao haber unha
impo ibilidade de manter unha
plantilla profesional, con dedicación exclusiva; falta de locai e
infraesirutura elemental: máquina ficheiro , arquivo , biblioteca. A miúdo o próprio domicilio
dos promotore converte- e en improvis~da redacción. E, enfin, os
con ab1do problema de di tribución, fan que estes ilusionado esforzos , se resolvan en experiéncias efímeras.
En rnoitas ocasións, tamén por
manter plantexarnento
dispersos,cada grupo coa sua revistiña", con resultados pobres, con
protagonismo exce i vo, con domésticas limitacións. Dai que das
iniciativa últimas que no no o
país se deron, a que más entidade
real ten, pola v~entia da sua proposta, pola disposición aberta e
pola riqueza conceptual , -exa Luze de Galiza, se ben de exaríamos conquerir unha periocidade
mái regular, evitando e a ensación de incertidume.
Pois ben, na liña de El Pa eante, Tintiman, etc., a revi ta a ca
Arbola, patrocinada pola Deputación foral de Bi kaia chega ao
quint número con resultad altamente ati fatóri , De de a pr entacións, en formato grande
papel couché brillo de 140 gramo , con cuberta en cuatricomia
pa and polo précio (300 pe etas), ao contidos, verdadeiramente intere ante . Vário artigos obre a ilu tración, atención a inéditos con publicación de obra do
autore mái novo , arte plá ticas, crítica, reportaxes, crónica e
libros. No apartado "Lo otro
ámbitos", aparece unha reportaxe
en euskera ao poeta galego Cesáreo Sánchez, feíta polo escritor
Jon Kortázar, con motivo da sua
visita a Galiza para asistir ao Con~
greso de Baiona. Igualmente aparecen vários poemas do seu úJtimo
l!bro, "Mar do fin da Terra", en
versión bilíngüe, eñ galego e en
euskera.
Compre dicer que Arbóla é bi1íngüe, . quizá pola situación do
pr?~r~o idioma, ou polos persoais
cntenos dos seus responsábeis.
Chama a atenCión, en calquer
caso, que se refiran á literatura
basca, dicindo "nuestras letras en
castellano", considerando como
litertura basca libros non publicados en euskera .. .
· J?e calquer maneira, estamos
ante unha boa revista, hai que
comprender as particularisímas
circunstáncias que concorren no
caso do euskera, e desexamos que
Arbola sexa. unha digna sucesor:;t
e acade tantos éxitos para a cultu.:
ra basca como a antiga Hermes . .

x,v.
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surrealista é o amor descrito· por
Cesarihy. E por íso o poeta denúncia todo aquilo que lle pon trabas ao amor, todo aquilo· que ú
violenta, que o proibe, que o persegue. Falar. do ·amor é denunciar
a imbecilidade da alineación e o
absurdo da morte: "ainor amor humano amor ·que nos devolve todo
o que perdé$semos", "amor redime o mundo'', "urna última vez
despedafados amemos I amemos
a nossa pedra o nosso albar de mil
cores", "antes de ·conhecer-te já
A editora portuguesa Assírio e Aleu te ia beijar a tua casa", etc. ü'
virn está a editar a obra completa
amor non é morte en Cesariny, é .
de Mário Cesariny. E Cesariny un
vida. O amor fai que encontremos
dos poetas portugueses máis imtodo aquilo que nos fixeran perder
portantes da hora actual, por non
e mesmo que coñécesemos ao ser
dicer o máis impprtante. Só un
~ado e o beixásemo.s ant~s de
cérto clubisrno ideolóxico-literário
coñecé-lo, que vivíramos a vida
mantén ao noso. poeta apartado
por viver (O. Paz). O amor é-ao
dos grandes meios de .comunicacabo-- a fusión rebelde dos conción poética, mais o público trários, quer dícer, o amor é o
que non é parvo-- esgota as ediponto aquel que dicia Breton no
ci'óns do poeta apesar de siléncios
que todo deixa de se perceber
de profesores e críticos. Cesariny
contraditoriamente (conceito retonon ten -fóra de Portugal e mesmado de Heráclito). O amor é, ao
mo dentro-- a proxección dun
cabo, o quinto grau de coñecigraaaande lírico como Eugénio de
mento, e Cesariny xa o di : "O úniAndrade; nen goza da boa prensa
co que eu persigo é a fussáo rebeldun poeta de egunda fila como
de dos contrários
as máos liRamo Ro a; nen, por suposto,
vres
os grandes trasparentes".
goza da popularidade dun bon
Mais tamén está a liberdade. A lipoeta como Heberto Helder (pero
berdade cor de home de Breton, a
menor que Ce ariny). A que será
"liberté ma femme'', de S. Rodebido i o? Será debido a que e
danski, surrealista pechado volunc n idera urre li ta cando e te
tariamente nun manicómio. Cesamovimento xa e tá defunto segunriny, vi vendo nun país que coñedo· ·profe ore e crítico profisioceu uriha ditadura fascista, tiña
nais aos que non deixa de atacer e
que saudar á 1iberdade. Liberdade
in ultar o no o poeta? Pode ser.
que compre empezar por nomear:
Mai xa o dixemo : o leitor --<le
"entre nós e as palavras o nosso
poesia- non é imbécil e consume
dever falar''. Eis a primeira impoCe ariny e a ua edicións, ao pasición da liberdade: falar dela:
recer, e gotan- e. E é que a sua
"teu hálito eminal de liberdade
rebeldia ab oluta, libre de toda
de hornem", lemos en Cesariny.
atadura extra-poética, fai-no me tre en é-lo (e, por supo to !, en / E faJa-no do 'bomen intensamente Iivre". Home que é o poeta
queré-lo er). A po ición poética,
cuxo nome "Está farro- de ser espolítica e humana de Cesariny é
crito na lista dos tiranos: condenaingular dentro da poe ia portudo a rnorte". Pero avisa o poeta:
gue a e ó e entende chamando á
haberá unha idade para nomes puporta do urrealismo que é o que
ros,
haberá un acordar onde amor,
faremos nó .
poesía, liberdade non sofran nen
Dicíamos que Assírio & Alvim
violéncias nen imposiciói:i.
editaba a obra completa de Ce ariOutros estádios surrealistas
ny, e até o de agora leva publicaaparecen no noso poeta: o azar
do o en aio Vieira da Silva Arobxecti vo produto da necesidade:
pad Sznmes ou o Castelo surrea"enquanto tres camelos invadiam
lista (onde e demostra que e
o aeroporto do Cairo e o pessoal
pode falar de pintura en que e
de terra loucamente tentava apanfale de arte); Horta e literatura de
har- os animais/ eu limpava as
cordel (escolla de literatura popuminha unhas". Se hai azar é porlar: romance de cegos e outra );
que o obxectos existen e se conA miio na auga a cabefa no mar
verten en obxectos ubrrealistas,
(recolla de panfleto, libelo próos camelos non son "objectos que
logo entreví ta etc. obre tal
vivem/ ás escuras/ numa perpetua
volume pode- e ler c o moito
aurora urrealista/ com a qua] non
proveito, a miña re eña no Grial
podemo contactar/ senáo como
91); e tre volume de p e ia: Prio amante / de olios fechados e
maveira Autónoma da E trada
lámpada no dedo e na boca'. O
Manual de Pre tidigita9iio e Pena
azar, o obxecto, o humor.
Capital eria a terceira e definitiva
O humor de Cesariny é triple:
logo a primeira editada p r Conarcasmo, ironía e máis humor netraponto e a egunda in erida na
gro. Tres nun. O sarcasmo serve
Poe ia Completa publicada por
para o nos ensinar o absurdo dunDelfo e a que agora ve luz. E luz
ha exi téncia que non ten como
reformada, ampliada e matizada.
fin o amor a liberdade, a poesia.
Quer dicer, aparte de p ema noPor iso o poeta mistura sarcasmo
vo , a orde de rnuito poema e tá
con vida industrial: "Era urna vez
cambiada e engaden-se o Poemas
este homen/ que era un chevrode Londres que foron publicados
let" . Ou outros sarcasmos: "Um
muito despois no conxunto titulaPlano!/ exclamaram os ·poetas podo Projectos de Prémio Aldonso
litas de Lisboa"; "Sern abuso/ que
Ortigá.o. Podemos dicer, · xa que
final há-de dar-se a este poema/
logo, que nos encontramos coa
Rom=ntico? Clássico! Regionalisedición definitiva de Pena Capital,
ta?"; "Condicionalisrno económiun dos livros máis importantes da
co! Condicionalismo económico!/
poesia porttlguesa deste século, e
protesta o pássaro-bicho canta que
tal vez o livro máis importante do
canta/ gorgeia o rio-plurn;:t desee
surrealismo portugués.
Pena Capital, como polo deque desee/ ao dente sexual do automóvel por ,dentro". Por non farnais todos os poemas de Cesarilar de poemas inteiros como Urny, está atravesado por todos os
gente, etc.
. ·
·
momentos do· surrealismo: amor,
Enfin, Mário .Cesariny usa a bepoesía, liberdade. Sobre todo
leza erótica-convulsiv.a, .a liberdaamor, que é consubstancial aos
de, o amor, a poesia e o humor
outros estados ou movirnentos.
para n_o's descobiir · inundos que
·Mais a poesia de Cesariny non é
.. habitan en nós: E esta Pena Capia dun lírico tráxicó e -asítal servirá-nos para descobrir muiseu amor non é contemplación,
tos mundos, para exaltar-nos por
senón movimento e fusión. E
meio da poesía. Podíamos ter famercé a ese movirnento o -amor·
fai-se (é) cotidiano; e o r~al coti- - lado neutros termos, f alar da sua
.prosódia, do seu soneto Outra coi- ·
diano converte-se, por obra do
sa, obra rñestra, do uso da anáfoamor, da poesía, en maravilloso.
.ra, da pegada de Breton (do BreE este real cotidiano é realizado
ton de Fata Morgana), da de Sá
co corpo da persoa amada e por
Catneiro; .Podía-se ter falado da
iso o suxeito busca o obxecto do
· función do poeta na poesia de Ceamor (do seu desexo): "en todas
sariny, mais non. '·1Conipre ler a
as I"JJas te perco / en todas ·as mas
Cesarjny con paixón pois é impote encontro": E busca~o, e enconsí vel facé-lo doutra rnaneira, pois
. tra-o loucamente: a amor louco

Pena Capital,
de Mário
Cesatjny

o

cando se le ao poeta portugués es.:.
tamos asistindo .á realización da
r~v,olución, á realización . da poes1a.
o
. X.G.G.-

televisión

TVE:
Oh, os Reis!
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Nos últimos .tempos Televisión
Española está ef!Iitindo un programa sobre as monarquias europeas.
Ao longo de nq,ve . capítulos preténdese dar a coñecer a história
recente e a situación actual da realeza europea. · Vimps, máis unha
vez, como se pode distorsionar a
história.
A finalidade do citado programa é a de intentar criar nos televidentes un certo afecto ao réxiine
monárquico vixente en E_spaña.
Para iso, é obvio, tivéronse que
agachar datos, manipular documentos , ignorar feítos históricos.
Nengunha referéncia ao pasado
colonial_de, por exemplo Bélxica
e Inglaterra (é posíbel descoñecer
cal foi o papel da reina Vitória na
etapa da expansión colonial- de finais de século pasado na que In-·
glaterra dominou através da forza
das armas 33 miJlóns de quilómetros cadrados ao longo do mundo?). Nengunha alusión á colaboración da Monarquía belga cos nazis, que provo-cou a abdicaciónªº
finalizar a Il Masacre Mundial do
rei Leopoldo. Nengun comentário
sobre a perténcia ás xuv·entudes
hitlerianas do acnial esposo da raiña de Holanda.
Podíase ter explicado tarnén o
porqué se- lle irnpeéle aos descendentes de Vítor Manuel de Itália
regresar a este país, ou cales son
os motivos de que a realeza grega,
directamente emparentada coa raiña Sofía, pasee o seu dorado exílio por España e outros países europeus, por non citar aos- váStagos
reais de Albánia, Xugoeslávia,
Bulgária, Austria , Hungría, etc ..
A realeza europea no poder son
meras cQJllparsas das burguesiás
·monopolistas europeas, elementos
anacrónicos, resíduos de épocas
feudais . Por moito que Televisión
Española ·queira embelecelos non
son máis que actores e protagonistas da golfaria, vagáncia e depravación da "jet-society" internacional.
O último capítulo da série parece que vai estar dedicado. á Casa
Real española. Difícil o ten TVE.
Un terna peliagudo .. Até tiil ponto
que Pilar Miró, a directora do
Ente Público, está negociando coa
Zarzuela o enfoque que· se lle 'dá
ao terna. Segundo recoñecian os
responsábeis . da série, "nengu·n
dos capítulos encontrou tantos
obstáculos como . este últiII)Ü".
.h

·

,

Crémolo. Ainda sen remontarnos
a épocas· nfoi lonxana·s, como se
pode tr.atar a figura de Alfonso
xm sen facer referéncia algunha
ao seu militarismo, ao feito de .ter
recorrido á ..ditadura de Primo de
Rivera con tal de se manter notrono; a sua expulsión de Espafia tras
a proclamación . da República, os
seus contactos en Roma cos conspiradores fascistas? ou· o papel

.

x.ogado polo herdéiro D. Juan que - lada e a sua interac;om com o en. se presentou voluntário a Franco
torno., as florestas e o lume... ·
para realizar · a guerra contra o .
· Os Venres paga a pena olhar
povo no ano 36?· ou a figura do
Aula 2. 000 mas nom poderia n
seu apresentador fazer dunha vez
Reí, educado corno todo .o mundo
o ene palatal do galego, estam-nos
sabe en· Madrid, durante a ditadu. ra, baixo a tutela de Franco,. noenchendo os ouvidos, iste e outros ·
programas de "unas" e demais.
meado herdeiro ante as cortes
Saber e logar está de novo atinfra·nquistas polo ditador, colaboragindo na tarde . dos Domingos
dor do mesmo cando a este lle faltaban as forzás físicas? (Quizá sagrande éxito; semana a semana loqi.ie Televisión cenas da manifes·gram entretei mentras olhamos o
tación franquista da · Praza . de
esforzo entu_siasta duns rapazes
Oriente tras os asasinatos do 271de
em sana e líi;np~da competencia.
Seternbro, ou a visita do daquela
· O vindeird sábado no espa\:O
longametrage ahí para todos os
príncipe ás tropas coloiúais do
amantes do "western" um exce- ·
Sahara nos momentos críticos da
· "Marcha Verde"). Dará conta Telente filme de William A. Hellman, A Sombra do Gato, que é
levisión das Slias "empresas culturais": o seu paso por todas as arestreno no estado espanhol. E o
mas do exército franquista, a ·sua·
venres em Sesom Continua teremos um filme mais da filmografia ·
amizade co sátrapa Has san, a sua
afeizón aos "xoguete_s" bélicos, os
saurana, Ana y los Lobos, que é
seus contactos e relacións cos reum dos melhores exemplos do que
presentantes do imperialismo
foi toda umha época no fazer de
Saura, um daqueles filmes aos
americano (Carter, Reagan), e.te.?
Só cunha gran dqse de imaxina- ·
que s_e lhe faziarñ múltiples leitución, terxiversando a realidade,
-::ras que agora fám ao rnelhor sonmentíndolle ·ao povo español, farir um pou~o ~ mais de úm, época
. cendo do negro branco, é posíbel
coa que rachou o ·director na sua
o
· actual ·etapa criatíva.'
tratar o terna en TVE.
No - texto que acompanhava a
P.M. (V~NGUARDIA OBRERA)
. emisom notava-se a miudo um esforzo por ·usar palavras distint:aS
das que estavamos escuitando. ·
Cal era o objectivo disso? E ternos
algo que choG.ou muito e repetidas ·
vezes a segunda forma do artigo.
Se o interesse do ILG na sua existénga e puramente fonetista, nom
. .
'
se entende o seu uso dum jeito sistemático, na fala hai. pausas, siléncios ,' hesita\:ons que quedám
desdebuxadas com o reflexo constante desta forma, e que no caso
do filme rnudavam sensivelrnente
o espínto do que estavamos escuitando-. Nas anteriores normas do
ILG nisses casos nom se usava,
agora si, corn que objecto? Se dis .
· vou colher. .. (pausa) o coche, o
reflexo na escrita disa forma esta
resultando totalrnerite o contrário
dumha escrita fonética. Eu já tenho escuitado.na rádio , em emisóns
·desportivas, cousas como: vai me_ter.. .lo gol, e isso o menos que se
pode dizer e que é unha auténtica
deturpa<;:orn da fala. Aonde quer
ir o ILG? que língua galega quer?
e porque nom usar a terceira forma do artigo a da palavra remata-da erri nasal que fai liasom, postos
a ser coerentes haberia que representaJ.os, norn si? · · .
o
Despois das mudanzas que sofreu
C.B.A.
a TVG, . istas ainda nom tiverom
reflexo na estrutura da programa<;:orn. Seguimos rnais ou menos
coa mesma letanía. A anterior
equipa directiva estava preparanr .
do toda umha· séria de trocos de
horário e navidades na programa9om, a nova equipa ainda nom foi
mais alá da enérgica supresom da .
_
Ruada , e nb dernais semelha que
todo marche bém, até se perdeu
um certo espírito combativo na
Estreada xa polo Nadal, ándase
luita ~ária por atíngir um rnais
repondo agora ao socaire do praalto nivel de audiencia. Esta segue
teado e cacarexado Oso berlinés.
medrando, mais· polo impulso· naQue consté que despois. do prérriio
• tural que polo esforzo co)Jlpetitivo
en Valladolid á incalificábel "El
e coeren~~ de servizo ao povo gadisputado voto ... " un xa está culego e os seus. intereses frente a
rado de espantos festivaleiros. A
TyE:: E é penoso pensar· que para
cinta de· Trueba non vale grande .
.conquerir publicidade, isso nom
cousa, non vaian pensar; e unha
se pense desde o ptóprio país, se
epidérmica e al'ixeirada (por non
norn . com timba rnentalidade . de
pór o equivalente vocábulo inglés)
gestos qué son os de Madrid, e os
visión da posguerra; deambulando
de persoeiros "capitalinos", esse é
entre a farsa e ·a crónica "profuno trabalho .que padecemos da
da", s·e n resultar ao cabo nengunTVE, e ern nemgúm caso deve .
ha das duas cousas. O presunto
corresponder á Televisom de Galihumor reside nunba restra de chis·
·
za: · ·
tes de internado, levados por un
mozo inconcebíbel como rapaz de
A salientar na semana
. posguerra, eco~ persoaxes de desigual trazad<;>, en xeral rnáis zarRematada a·série sobre a .natureza
zueleiros que Cinematográficos . .
O Home .e A Terra comeza o lúns
Pero xa se sabe~ · Trueba e un
a mesma hora Vida Selvage que ·
neno mimado do cine español (ou
promete> ser interessante e instrutimadrileño., o qQe para a maioria
va para os muitos amantes deste
dos metidos no· seu mediocre
tipo de documentais.
mundiño dáse por feito. que é
. Já vai sendo hora de que a TVG
equivalente). Até agora só demosfagai algo sobre a rratureza no
trara· ineptitude narrativa disfarzapaís, n9m só de_como vive ou. deida 'de "frescura"; fortemente res. Jta de Viver: .. ' a pita dómonte, sepaldado polos seus ex compañei·nóm dos problemas- da- polu9om,
ros críticos, algun disidente como
~o estado das· augas_ interiores e
Dieto Galán p~gou a sua ousadia
costéiras., dos mares de fora e -O.e
(pór ·nial a detestábel "Mie.ntras el
deQtro, o qµe cumpre fazer para
cuerpo aguante") cun caldeiro de ·
recu~rarmo-los,
impactos · dos
água na cabeza, en peQosa acción
encoros na .fauna e flora, o efeitós
cuxos ecos acaso chegatan ao xuda utbaniza9om, a iridústria insta-

Cumpre
'salsa'
para a TVG

O .ano
das luces

·,.
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IEllSAIE INSTITUCIONAL
DO PRESIDEITE.DA
IUllTA·DE GALlCIA,
XERARDO FERllAllDEZ ALBOR

A·

índa que a e}(presión «medio ambiente>
.
é unha locución relativamente moderna, nela_ encérrase url" concepto universal e
complexo fortemente vencellado ós recursos
·da Natureza e á propia calidade da yida
humana: Retírese; en .Süni$, ó entorno vital do
horrie 9·' súa propia. supervivencia.
Conscentes desta realidade, os xefes de
Estado e dos gobernos dos palses membros
da Comunidade Económica Europea, solicitaron que se preparase e organizase o cAno
·
Europeo do Medio Ambiente1.
A·intención non era nin é outra que a de
matinar sobre o papel activo que, cada un de
nós, debe xogar n~ ·conservación e méllora do
· noso entorno. Porque esta reflexión ten que se
traducir, inexcusablemente, na asuncjón.dunha actitude que, así.mesmo, debe ser asumida
por tódolos cidadáns:-Se asi non é~ as políticas
de medio ambiente que poidan establece-los
gobernos están chamadas a seren expresión;
quizais, .dun desexo malogrado de antemén~ 4
lsto é particularmente ·importante, no caso
de Galicia, que está a vivir un momento
·
_especialmente crítico.
Porque .aínda que é verdade que, unha

Emíll

tedráti1
cola S1
dustria

Pens,
NO

Ra m1

_contemplación.do estado dos nosps recursos
naturais, pódenos levar á conclusión de que o
medio ambien~e ·galego está en boas condicións para acada-la mellor calidade de vida
para os seus habitantes, tamén . é· certo que
-sen que estean a· se rexistrar agresións
espectaculares- irnos detectando un deterioro crecente que comenza a nos preocupar.
Os probl·emas suscitados non son, aínda,
moi tortes, polo que podemos dicir que os
gal_egos estamos nunha situación que permite
albergar unha grandé esperanza ..·. _
Mais hei dicir, t_amén, que 8$ta esperanza -non seré posible se a despreocupación polo
. futuro nos leva a leixa-las posibilidades do
presente, coidando que os recursos son inesgotables.
·
.
o·Goberno galega ten unha fonda preocupación pota protección, preservación e conservaci~n do medio ambiente. Esta preocupación,
precisamente, foi a que deu pé á formulación
duns obxectivos e duns programas de acción
_que poden quedar resumidos na nosa pretensión de logra-la desexada calidade de vida ·e
mailo benestar·da sociedade galega por medio
· do aproveitamento ordenado dos recursos,

prevendo e eliminando as disfunci6ns · e os
impactos ocasionados pola súa incorrecta utilización.
Insisto, non obstante, en que estes obxectivos non poderén ser conqueridos se os galegas -tqdos, sen exclusión- non conformamos unha conciencia social e unha vontade
que lles de alento. ·
Apréciase o que se coñece e consérvase o
que se aprecia: Velar a tra~e de ouro que pode
facer rettlidade unha política ambiciosa para o
medio ambiente na nosa terra.
Tódolos galegc;s tañen que coñece-lo valor
e maila variedade dc;>s nosos recursos, pero
tamén · o~ efectos positivos ou negativos do
seu xeíto de -actuar: Especialmente, o dano
· que se pode derivar dunha actitude egoísta e
insolidaria que, en ocasións, ata pode ocasiona-la parda deses recursos que son responsabilidade de todos.
Este é,. pois, o principal e máis importante
obxectivo do «Ano Europeo do Medio Ambiente»: O noso futuro é noso se, 6 mesmo tempo,
. a nosa concienci·a e maila nosa vontade son as
que hoxe cómpré ter, . precisamente, para
conservar e mellara-fo porvi~ de Galicia.
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[jubli~acions-

convocatórias
de Teorla ·do Estado de Dereito
Constitucional na Universidade
Galega.

l\il seMANA GALEGA
~OSOFrA

DIA20, MAÑA
Que é unha teoria ·da ciéncia?

DIA24,MAÑA

Alberte · Hidalgp Tuño - Catedrático de B.U.P. e profesor da
Universidade de Oviedo.

A imaxinación na ciéncia .
F~rnando Sav-ater - Profesor de
Etica -na Universidade do País
Vasco.

TARDE

TARDE

O métodó das ciéncias naturais. A célula como ser vivo de
segundo nível de integración.
Faustino Cordón Bonet - Fundador e director da "Fundación
para la lnvestiQ.ación sob. re Biología evolucionista" (FIBE) e do
"Centro de Investigación Alimentaria y Energética"
NOITE
Pensamento galego antigo
Xerardo Pereira Menaut - Cátedrático de História Ahtiga Universidade Galega.

Elaboración de conclusións
NO/TE
.
Pensamehto galego contemporáneo, pensar na Galiza, desde
hoxe.
Xosé Luis Méndez Ferrín ·- Catedrático de Ensino Médió e·escritor.
·
HORARIO ·

MAÑA

OIA21, MAÑA
O método dialéctico

TARDE
Cualiaficación e descualificación
do traba/lo diantes das novas teconoloxias
Lu is Enrique Alonso Benito Profesor de Socioloxia na Faculdade de Económicas da Universidade Autónoma de Madrid.

NOITE
Pensamento gala.no medieval
Xosé Luis Rodríguez Fernández - Profesor de [íngua Portuguesa na Univesidade Galega.
DIA 22, MAÑA
lntelixéncia artificial e filosofia
Manuel Garrido Jiménez - Catedrático de Lóxica na Universidade Complutense de Madrid.

TARDE
O método das ciéncias sociais

Carlos Lerena Alesón - Catedrático de Socioloxía da Educación na Universidade Complutense de Madrid.

NOITE

Pensamento galega do XVIII:
Sarmiento / Soóreira e Comide
Xosé Luís Pensado Tomé - Catedrático de Filosofía Románica
na Universidade de Salamanca.
DIA 23, MAÑA
O método fenomenolóxico
Fernando Montero Moliner Catedrático de Históira da Filosofía na Universidade de Valencia.
TARDE
O método nas ciéncias formais: construtivismo e formalismo.
Emílio Garbayo Martínez - Catedrático de Mantemáticas na Escola Superior de Enxeneiros lndustriais de Madrid.
Pensamento galega do XIX.
NO
Ramón Maiz Suárez - Profesor

.

seNoAoo
O boletín de información cultural ,galega-portuguesa "Bendado' ven de dar a luz o seu número 13 no que se ofere-ce
unha entrevista con Xoán Anllo, tradutor das Nacións Unidas desde hai 21 anos e que
fala sobre a situación cultural
do~ emigrantes galegos na
Suiza.
·
"Bendado" recolle a ·ficha
completa dos libros galegos
publicados (de enorme util1éjade para a consulta) asi como
de numerosas navidades portugu'esas. lnclue ademais reseñas das ob"ras de maior interés.
"Bendado" é un caderno editado pola libraría Couceiro.

10-11.30 - Ponencia
12-14 : · Comunicación e discusión da ponéncia

FESTA OA PALABRA SILENCIADA
.

TARDE

Cuarto volume da ·revista que,
coordena Mª Xosé Oueizán, dedicado mono9rafícamente a Xohana Torres. Traballos de Margarita Ledo, Isabel Mouriz, Camino
Noia, Carmen Blando Anxeles
Penas, Ríos Panisse, Teresa Barro, Kathleen N. March. Unha antoloxia de textos seus inéditos e
homenaxes poéticos de diferentes mulleres.
Unha segunda parte da revista
recolle traoallos arredor do recén
ido Ano Castelao, de Carmen Panero e Mª Xosé Oueizán, e artigas de Teresa Barro ("Macnisma
e Galeguismo"), Isabel Mouriz
("Simone, in memoriam") M. Pi-

16.00 - 17.30 - Ponéncia
18.00 - 19.30 - Comunicación e
discusión da ponencia
NOITE
.
Ciclo de pensamento galega
Coordenado por Xose Luís Barreiro Barreiro, profesor de História do Pensamento Galego e
Decano da Faculdade de Fiíosofia na Universidage Galega.
Conferencia Coló.quia. ·
OBXECTIVOS
Obxetivo xeral.
lntercámbio ·de e:>gJeriéncias.
problemas, bibliografía e métodos entre os participantes . .
Obxectivos especfficos. ·
Renovación temática: As ponéncias da mañá tentan unha reflexión e actualización no instrumento do saber que é o método.
lnterdisciplinariedade: As ponéncias da tarde tentan aprofundar nos saberes de 1 º grau de.
cara a filosofía com saber de 2°
grau .
Grandes liñas do Pensamento
Galega : As conferéncias abertas
da noite serán programáticas e
conduncentes á investigación e
sistematización do pensar galega.
Este obxectivo abre o sulco á
V Semana Galega de Filosofía,
que terá como tema monográfico: " Análise e sistematizacion do
pensamento galega " .
SEDE DA SEMANA
Auditório da Caixa de Aforras
Provincial de Pontevedra.
Avda. de Augusto Garcia Sánchez.

Gustavó Bueno Martínez - Catedrático de Filosofía na Universidade de Oviedo.

A

ORGANIZACIÚN

Aula Castelao de Filosofia
Apartado 332. 36001 Pontev~
dra.

PATROCTNIO

Consellaria de Educación da
Xunta de Galiza.
Caixa de Aforras Provincial de
Pontevedra.
COLABORAN
Axuntamento de Pontevedra
Depuración de Pontevedra.

SILVENO RIVAS
As pfnturas de Silveno Rivas estaran expostas a!é o 4 de abril,
na galena Trinta (Rua Nova 30,
Gompostela).

1
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· tartarugas marlñas
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o
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so

TEN DEN: NE ROU voz
Seguindo os saltos do cabalo
do ?C~drez e comezando polo .
espacio recadrado atoparás
unha estrofa dunha poes1a de
Eduardo Pondal.

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nqsa·_·
especialización
en libros
galegas
e portuguese~

••l\u dci comunlcent• (Tel.,ono).

Eatedo do enlmel.

(~ loma de dalOI non Impide e posterior utlllucl6n, por parte do comunlcenl•, do ·enlmel, M lle
lnlMWM IKelo).
cc;>MUNIOUESE CHAMANDO A ESTES·TELl':FONOS:
(881) 354509 Xo6n Rodriguez Sllver.
~\981) &eo881 Tucho Plllelro. Recóll•H • ch•mad• de 9 1 15 horas. agjs dbados, do·

._

,

\981) 811802 Xod M. P. P•llfto. 0810114 e de 15.. 17 horH, •uh dbedos, diimlngos e
1..11~1.
.
.

lar Aleixandre C'Múll.eres e Cién. cia"), críticas de cine e unha
abondosa sección de criación.
A · maq~etación da revista é
obra de Margarita Ledo e reJ?rOduce na cap_a uoha fermosa ilustración de Maria de Felipe.
Está a venda en quiosgues e libr-arias do país a un précio económico para o usual nunha publicación · das suas caractensticas: 300 pta.
/

República .
de El Salvador, 9
Tel. 56 S-8 12
SANTIAGO
. Praza do· Lil?ro
Tel. 26 63 77
A col{UÑA .

.

lego na que· "mediante glanos, ··
textos e fotografías, recóllense ·
unha chea de espácios de elevado interés ecolóxico". Nó
prólogo da . obra sinálase tamén o "feito~ comprobado da
necesidade actual da utilización sócio-récriativa da natureza e a demanda actual de espácios abertos P.ara o ócío.
·
A' Guia está editada poi a- Dirección Xeral do forestal e
meio ambiente natural da Con. sellaría de Agricultura.

AGALIA

GUIA DAS 11 AREAS
RECRIATIVAS" Luís Macias é o autor dunha
Guia Informativa e P.Fática das
"Areas recriativa.s..,, Clo país ga-

Tado-los dias
se aprende ... ·

SOCIEDADE· GALEGA
HISTORIA
NATURAL
SOLICIT
A COLABORACION

mlngo1 • leatlYOa.

~~2.3

(ven da páxina 9)
a cobiza fUxe de ti, cumprir.ás
neste mundo . e terás o teu
pagó no outro. Ao mesmo
tempo que non - esquence
· que -os pobres xa est~n acostumados á fame, e o que hai
que escudir é qµe os ricos teñan que acostumarse a ela,
como di Chumy Chumez.

O langrám
da parcelária

.

(ven da derradeira páxina)
das do auto. Noutra ocasión
em que se detivo a tomar un ·
vaso de leite -num bar, o tabernei ro botou-no fora a empurroms menttas lhe berrava: Sáaque-se-me da porta,
· langram, e vaia a mámar na
cocha que o pareu.
·
Aquel mesmo dia decidiu
buscar-se outro destino, e o
Fado devia-lhe ser favorável
porque ao pouco ficou umha·
vacante noutro 'servico, na
mes_m a -cidade, que imediatamente solicitou e ocupou aos
seis meses.
Aquela . plácida oficina, naque se limitava a receber, su' pervisar e clasificar expedenles em interminaveis listas
de esp~ra, pareceu-lhe um
merecido retiro despois do
calvário vivido.
Ouando o Governo decidiu
implantar o sistema de quo- '
tas á producom leiteira, des.pois do ingreso na CEE,
umha .orde da superioridad~
asignou ao departamento a
tarefa de recolher as declara~ons dos gandeiros. Aquelo
come~ou a inquieta-lo quando, dias mais tarde, ltie comunicarom que tinham queir ás Cámaras Agrárias a cobrir os impresos.
Ainda que o tema estava
provocando certa agita~om
polo activismo de grupúscu-·
los, dirigidos posivelmente
desde Bruxelas por umha
confabula~ór:n judeu-masónica de sindicatos, cooperativas, industrias e gentes ocio- ·
·sas,,.. segundo lhe dixerom,
nada tinham que temer. Limitarian-se a prestar voluntaria:..
mente os seus servicos a
quem os solicitase.
Viu-se asi, de novo, recorréndo as pis~as que tam familiares lhe eram, caminho
dumh~ localidade da que
nom gardava, precisamente,
mui boa lembran~a.

Oitava entrega da revista AGAL,
que segue mantendo, mudando
só a cor de ano en ano 1 o deseño
da sua capa. De penodicidade
estacional, ·este vol ume corresponde ·ao inverno do 86 e inclue
traballos de Gladstone Chaves
de Melo e José A. Souto Cabo,
Azevedo Filho, Carvalho Calero,
Mª Xosé Oueizán, António del
Real e·carlos Vales.
.
N.o apartado de criación unha
antolox1a de poesia africana de
Vera Bregas, J.E. Agualasa, Jorge Viegas e Carlos Ferreirá. Finalmente e en duas seccións fi- xas da publicación (Documenta~om e lnforma~om e Recesións),
acóllese diversas novas sobre
actividades da AGAL e relacionadas coa lingüística, recesións · e
críticas de libros, o índice do ano
1986 e un traballo sobre a correspondéncia entr.e Alvaro Cebreiro. e Afonso Lopes Vieira.

<
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....

¡Vaia con don Rafael Te·rmes! Eu · que tiña metido na
cachola todas esas causas
que non serven para nada,
doume conta agora (todo-los
días se aprende unha causa
nova) do tempo fermoso que
perdemos -salvando as distancias, e neste caso imensas
-don Carlos Marx e máis eu.
·Saúde, don Hafael Termes,
'e por moitos anos.
o-

Ouando detivo a automóvel, observou nas imedia<;ons da Cámara unha afluéncia_de génte que nom lhe par.eceu normal. Dirigiu-se ao
edifício e na porta encontrou,
- sentado, a um grupo de labregos.~ -No mei-o de eles estava Fuco o coxo, a·o _· que
ch~man o Nederland, que se
ergueu quando o viu chegar.
-Oue se lhe perde por
aquí? -perguntou o Fuco.
-Venho pqlo .das declara~ons do leite, para ajudar-:
lhes a enéhe-las.
-:-Nos ja sabemos escrever. Asi que dé média volta e
colha o caminho polo que
veu · -respondeu o Neder- ··
· 1and.
·
.~
Virou a cabe~a e decatouse de que a gente se fora
arremuinhando na porta e
que come~avam a empuxa-lo
a
bandulhazos.
Abriu-se
paso, e em apresuradas zancadas alcanz.ou o carro. P.áreceu-lhe ouvir que alguém dizia: Adeus langram !
Arrancou velozmente, pero
ainda asi nom puido evitar· o
impacto de umha pedrada na
parte trasei ra do auto ao tempo que umha voz berrava: Lenha co mono que é de
trapo. Tres pelotas, um peso!
· Aferrado ao volante, sem
levantar o pe do acelerador,
fixo- _chiar as rodas, sem imJ ,.
portar-lhe, nas primeiras curvas. Só quería .fugir, evitar a ·
toda costa a volta ao pasado,
atingir a linha do horizonte
onde o sol se afundia inexorável, como o mundo baixo
as suas plantas. De repente,
1
aquela vaca no cámbio de ra1
sante, pisou o freo. a fundo,
um volantazo brusco á es- 1
querda, ou~ro á direita, e o 1
auto deslizou-se de costado
em meio da poeirada que le- 1 .
vantarom as rodas de atrás
na cuneta. Pero ali estava,
como umha trampa mortal, o
camión-cisterna que tora do

¡

Ceferino.

o

-

~nofaiado
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Vicetto na escola··
GUSTAVO LUCA DE TENA

IA-º

retiráre'nse as ági.Jas do Dilúvio, cando a derradeira dnda
escura e preguicenta esvaeceu
no azul tremente da nasa mar ... " Estas liñas que inauguran a História de
Galiza de Benito Vicetto son un exem·plo abando ~itado de como se pode
entronizar a história por riba dos feitos, o mito fundador sobre a realidade. Desde posicións diferentes e mesmo -encontradas, -- Murguía e Vicetto
traspasan o cerco das·xagos fiarais e
sentan as bases dunha idenloxía na. cionalista: ·afirman o feito diferencial
e lexitiman o aparello biolóxico, cultural, relixioso e histórico da nación. Na
·académia da História española, Val~ra
e · Sánchez Moguel encarnízanse con
eles, trátanos de paubáns, incultos e
mixtificado(es. O tempo e as bibliote-

Pexeirós
MANUEL RIVAS

...

~

D

Volver ao rego
. .__ _)

uíces pola democrácia" pe--.
. diro.n explicacións a Jordi
-· Pujol por unhas .d eclara1
cion suas nas que afirmaba que
. " ,. es e avogados falan en éaste' . o e os _avogados recomendan
~;:;;;.a.1-,,.·-""' .... s seus clientes que fa len en castellano a fin de non indispor aos
xuíces e aos fiscáis. Todo iso ten
que rematar. lso <;te que un avogado lle teña .que dicer ao seu defen_dido·: Fale vostede en castellano a
este xuíz ou o seu asunto custara- lle un ano máis de cadea. _E iso
pasa. Pergúntallo, senón a calquer
avogado".
Efectivamente, ten razón Jordi.
lso pasa, vaia se pasa. O curioso.é· que protestaron os "Xuíces pola
democrácia", pero non os demais,
que son a niaioria.
. o

'

Os historiadores españóis pratican a
censura idebl.óxica contra quen tenta
cortarlles un anaco do seu pastel e a
seguir cultivan a su·a própria veiga
cos mesmos vícios· e fantasias que os
historiadores que critican. Ouen queira repasar as histórias que fixeron a
función ideolóxico-constitutiva · das
_n acionalidades da Europa nos mesmo
anos do mesmo fin de século que veu

aparecer as grandes cronicas de Vicetto e Murguía, comprobará que participan todas de princípios semellan tes. A grande diferéncia hoxe é que
un estudan~e norue~o aprende na es·cola que o .seu país e filio dunha serea
e un tritón (sen faltar), un suízo que
os seus antergos inventaron o comércio honrado (tamén inventaron os
exércitos de aluguer, pero isa non se
saca) como consecuéncia dunha visita
de Mercúrio a Basilea, e os finlandeses que foron defendidos doutras nacións polo famoso xigante de xelo.
Nos libros chatos dos escolares galegas non se fala da mitoloxia, estan
mal vistos os celtas e mesmo se recomenda non ler a Vicetto. Meus ami gos académicos, nacionalistas de via
estreita: que viva Vicetto e o seu prin cípio "a imaxinación á história"!
o
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ias atrás sorprendimos a
medio mundo cunha turbulencia sociolóxica: a do ere.. go . ae Pexeirós. A dun pastor relixioso predican<;to a boa nova tiro
limpo é unha imaxe demasiado
foJle---para ser verídica no ámeto )iterario e creo que nen Valle-lnclan
se atreveria a ir tan lon~e. Xa sabemos que a realidade produce
criaturas que non poderia parir a
imaxinación. O que me chama a
atención deste suceso é que o tiroteo mural e balístico do crego de
·Pexeirós durara -xa quin_
ce anos e ·
que os feligreses o soportasen con
tan santa resignación. Este comportamento di moito, e bo, da
mansedume cristiá das ovellas de
Pexeirós pero é unha dura chagana conciencia humana das persoas da parroquia . Pero o xuicio
de Deus deberia ser inmisericorde
coas autoridades eclesiásticas qµe
permitiron a prolongación deste
bá rbaro esperpento finalmente tinxido .de sangue. A bei;iignidade ·
·con que durante anos foi ~ratado
o ·pistoleiro-crego de Pexeirós contrasta coa celeridade inquisitorial
coa que o bispo de Ourense · actuou contra calquera experiencia
pastoral que sonase a proposta liberadora; a compromiso coa terra
e coa xente que a habita. Ano tras
ano, inasequibel ao desalerito,
Monseñor Temiño ·arremeteu contra da modernidade racionalista.
Pero ese vello raposo que é o diabo eng-añouno soberanamente e
estaba a rirse co seu auténtico disfraz ultramontano.
o
.

cas non nos permitirían mentir. Por aí
andan os ensaios históricos que daq!Jela escribian Moguel e Va lera, · espl~ndidas reunións_ de lugares comuns, apriorismos e vaidades hispánicas. Neles identíficanse estado e na~
ción, xustíficase a guerra e fálase dos
tradicionais inimigos europeus do lar
· ibérico -de acordo con isa que .Ferrín
descrebe incomparabelmente como
mitoloxemas da burgu,esia espa~ola.

M.V~
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O langrám da .parcelária
CLAUDIO LÚPEZ GARRIDO

E

del miro -Miro · para ·os da casa
ou Edy para os seus companheiros da equipa universitária . de
basquetbol da que foi -pivot iosustituível
pola estatura mais que pola sua agilidade- era um agrónomo vocacional. Nas. cido na aldea e filho de guarda civil, escolhera carreira desde moi novo motivado, tanto por umha precoce e · pro~un
da inquietude social · como pola convi9om de que o atraso do meio rural era
fruto da ignoráncia. O dia em que a gente dominara os a:vanzes técnicos, Galiza
convertiria-se numha espécie. de Dinamarca Ibérica · ini;:ada de .industriosas
cooperativas que conquistariam os mercados europeus. Os estudos ·de en. gen. haría agronómica dotariam-no do arseal
- de conhecimentos precisos para contribuirá magna obra do desenvolvemento
do seu país.
. Nom havia .livro nem revista especia- .
lizada que nom de"'.orara com fruic;om e
servira ·de alimento aos seus sonhos redentoristas.
O seu brilhante historial académico
permitiu-lhe _aceder rápidamente a
mente matizado o dia em que decidiu
umha prac;a no Mini'stério de Agricultusustituir o autobus pala bicicleta como
ra, o lugar idóneo para plasmar em reameio de transporte e, no seu habitual
lidades operativas as suas quimeras.
despiste, esqueceu retirar as pincas
O seu primeirq destino nom era exaccom que sujeitava os pantalons para
tamente o que desejava, mais constituia _ nón mancha-los coa cadea. O seu novo
um chanza importante que, co tempo,
alcume o de. Eddy Merckx-Castanhas .
. haveria-lhe de facilitar a aproximai;:om
Um bom dia encontrou no . Boletin
· a outros postos -mais acordes coas suas
Oficial do Estado umha convocatória de
. ambigons. Aquela oficina do Negociado
.pracas para o Servigo de Concentrac;om
· segundo a Secéom terceira do DepartaParcelária em Galiza, outra das suas sumento de Arqi.Jivo e Oiligéncia de Ofiblimes obsesons. Apresentou· a solicitucios e Comunicagons Internas estava side e ao cabo de um ano incorporava-se
- tuado num lóbrego cave ao que se cheao novo cárrego na sua anhorada págava por longos corridores n_os. que se ·.. tria, o que lhe permitiria, por fim, estar
apilavam mareas de amarelentos expeem contacto directo co campo.
·dentes que desbordavam, havia vários
O primeiro trabalho que lhe encolustros, a capacidade dos depósitos. O
mendarom foi a execucom da expropiapersoal parecía formar parte do mobi~om forzosa de um monte p9ra a crialiário, o ma.is novo devia estar ali desde
com de umha estac;om. experimental.
a Ditadma de Primo de Rivera. A desesNaquela apartada zona, Onde apen.as fi'perante rutina de aquel despacho · tam
cavam alguns velhos, o centro de investigac;om deveria su por · a apari<;om de
só se rompia pola manhá coa leitura do
jornal e os mércores pota tarde; a última
factores desencadeantes de modernizahora, para cobrir colectivamente a quic;om, ainda que, como comprovaria
niela.
anos mais tarde, O· projecto era inviável
Eni reiteradas ocasións ihtentou fazer
e quedara reduzido á simples explorapartícipes ·aos companheiros do$ ·seus
com foresta l do eucalipto.
. .
cobic;osos projectos, até que se decat_
ol,J
De _ aquel(l exper'iéncia conservaría
de que>< o observaravam coa curiosidade
para sempre na memória a estampa da
própria do entomólo'go perante um raro · inútil e desesperada resisténcia da genespecímen · e a aborrecível compremte a abandoar as suas terras, incapazes
som do psiquiatra diante de um caso
dé entender o progreso, a entrada· das
perdido.
. máquinas que, protegidas p'ola Fon;a
Ouando se promulgou a legislac;om
Pública, comec;arnm a derrubar os vala• sobre Mercados em Origem concebí u . dos.'
um fant.a sioso plano para a comercialiAquelas noites apenas durmiu, vinh,a- zac;om da ca~tanha. que tanto abundava · lhe continuamente ao m.agim a ' lemna sua parróquia e qlle tam só se ·aprobranca de aqueles miseráveis que se
veitava corno alimento dos porcos. A
misturava ·co vago recordo de outra noiexposi~om do mesmo valeu-lhe o mote
te ~ui remota, na que o seu pai voltava
de Merca-Castanhas, que seria devidado servic;o num lugar onde a instalac;om

e

de umha central térmica abrigara á ex·
pulsom dos labregos da zona deltmita·
da para a estrac;om do mineral. Lembra·
va -se de que nom ceara e perm an ecera
muito tempo frente ao lume sem dar
fala. Naqueles olhos inescrutáveis ~
sempre alerta, parecera-lhe ter advert1·
do duas diminutas bágoas. Pero o que
mais o desconcertara, fara que desde
entom nunca mais baixou á tabe rna a
jogar a sua habitual partida de do min.ó.
Após esta · atormentada experiénc1a,
forom-se acumulando na sua mesa ou·
tros asuntos nom menos enoj osos,
como concentrac;ons suspendidas por
falta de acordo entre os vizinhos e recia·
macons por arbitrariedades com etidas
na asignac;om das fincas, nas que ~ ~~
mun denominador era umha confl1t1v1·
dade irresolúvel. Ao princípio pensou
que estava pagando a novatada e que
os seus companheiros, co bico revoltp
a base de triénios, remitiam-lhe, er:n _ta·
cita complicidade, todos os neg~c1os
sem saída. Co tempo acabou acreditan·
do que a sua persoa exercia um certo
magnetismo sobre quanto problema
pendente tinha a Administrac;on:i.
· A sua esquálida figura, prominente e
desgarbada, fixo.,.o mui conhecido entr~
os paisanos, que comec;arom a suspe
tar qu.e a sua inconfundível persoa, 1
vitábelmente presente em_todos os 0
hons, devia estar ligad~ a al~ú'!1 o~sc~:
ro interese ou a umha 1rrepnm1vel 1nch
nac;om asobalhadora.
A partires de emtom empe~ou a co~·
provar os riscos inerentes á f1:1ncor;i Pj:
· blica. · Um domingo, dia que invanave
0
mente consagrava a sair ao camP '.
0
aparecerom-lhe rachadas as_ q~a~ro r31
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