0VOISl:t3AlNO·l~~~

-

O~VI!NVS

VI ~V l Is l:f 3J\ I Nn VJ 3 10 I la I g

-

B/ lS f-030tJ N \f~:l
- .

PERIODICO GALEGO · SE~~NAL. .

ANO X• 10 DE ABRIL• ·1987

VJ3 l0l:f 3W3H )

6ZL·~o-z

Nº 313 • ·APDO. 1371 (VIGO)• 100 PTA.

. _DECENAS DE MILES DE TRACTORES OCUPARON AS ESTRADAS ERUAS GALEGAS

OGOBERNO SURPRENDIDO POLA CAPACIDADE
MOBILIZADORA DA PLATAFORMA DO LEITE
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O alca-lde de Redondela ~.econece o pacto
con Portugalete
·
........................ (páx. 5)
. ,•
A- última viaxe do
P.apa, por Francisco
Carballo ........ (p~x. 7)
Portugal: nova crise
- - -------------------------------------------->< con caida de Cavaco
........................ (páx. 7)
visto celebrar coincidindo coa visita a Compostela de .
As lóxicas moléstias causadas -na maioria dos casos
vários deputados do Parlamento Eúropeu. Por parte ofiOs salvamentos ·no
cial, o goberno non deu ainda nengunha resposta ás
de carácter intermitente- non impediron a comprenmar ...... : ......... (páx. 8)
esixéncias de negociación foitas pola Plataforma, se
sión e a símpatia cun conflito que mobilizou a decenas
de miles de tractores e que afecta á economia galega
ben fíxose eco indirectamente da enorme presión maLabornl: acordo para
nifestada na Galiza, prorrogando o prazo para declarar
no seu conxunto. A tranquilidade das protestas, conv9. que as mobilizacións
cadas pola Plataforma en Defensa do Sector Lácteo da
e admitindo a produción do .ano 86 como baremo para
confluan os mesmos
Galiza, só se viu enturbiada en pontos illados a causa
estabelecer a cuota. Un siléncio semellanté ao do godias ................ (páx. 9)
berno oficial foi o observado polos meios de cómunicada intransixéncia policial. As mobilizacións dos dias 30
e 31 que xa foron calificados de históricas polos gadeición de Madrid -prensa e tv- para os cales a protesta
Becados .europeus: a
ros, terán continuación coa mobilización que está prena Galiza non existiu.
CEE non fai nada .poi as línguas minorizaParo folgas de fame, peches,
1das ............... (páx. 11)
O mao tempo desluciu
manifestacións...
a marcha ao lroite
...................... (páx. 11)
para intentar que mellare
A norma heterosexual
criticada no 11 Encontro de Lesbianas
•or•••·········~······ (páx. 11) .
(páx. 3 e 4)
Tamén se inves~igar.á n.á
· Celta e Deportivo, no
mesmo grupo m~ seseguridade dos reactores nucleares
gunda fase .. (páx. 15)
17 de Maio :. campaña
- (páx. 9)
·a galeguización
para
Como ampliación das declaracións que o ·representante da .fundados concellos
ción Newhart realizou para A NOSA·TERRA (26 de Marzo) a proposta ·de criación do centro de investigación en Mondariz enviaqa
...................... (páx. 17)
(páx. 6)
á Administración contempla .tamé.n o traballo na liña de seguridaFundación
Penzol:
de dos reactores nucleares ("seguridad del reactor") asi como deA onda de privatización neolipácio está a privatización - ~ senvolvimento e tecnoloxía de reactores, manexo e armacenamenfondos documentais
~e~al que está a percorrar. na moi polémica ·por certo- ·do to de resíduos radiactivos. Esta proposta que se contén no apartagalegos ante a indifeurt!ma década o ocidente capipri.meiro canal da .televisión ,· do de Enerxia compleméntase con outras matérias de estudo e
réncia institucional
talista deixa sentir os seus efel- francesa e, no caso que nos
experimentación como a produción e utilización de hidrocarburos,
t?~ nos -mei.os de comunica- ocupa agora, o proxecto de leí
a enerxiéf solar, a enerxía de biomasa, as fontes de enerxía alterna- · ....... :....... :...... ·(páx. 17)

A sanidade en estado
crítico ·

Máis revelacións sobre
o proxecto
da Newhart en Mondariz
1

Televisión priváda:
o encanto préVio
ao desencánto
c1on. Rece.nte e cercana no es-

esp.añol sobre a tv. privada.

tiva, os produtos enerxéticos e o aproveitamento de residuais.
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O ·DECLIVE DUN PARTIDO.CHAMADO PSOE
mento unha "marxe de confianza"
Non foron poucos os que preveron antecipadamente a política .do ,goberno · frente ao goberno. Actualmente o acordo acadado entre CCOO; CXTG e INTG·socialista. Lem.bramqs agora, · por
ven rubricar precisamente a consigna
exemplo, un lucidísimo artigo de Eliseo
Bayo; na revista "Poder y Libertad" (n 4 , · de "contra a poHtica económica do go-·
berno" e a própria UGT ten q\Je modifi1982)~ Alí dicíase que · o PSOE fa ria de
car as suas formas de apresentación
"apagalumes" ao servício da direita e
pública, excesivamente vencelladas até
dos .poderes fácticos, encarregado de
realizar o traballo suxo que estes pro- , agora ao PSOE.
Hoxe, superada xa a resaca da frivolivacaran.
dade e da movida e camiño de apagarLembramos tamén as análises certeise os modernos cantores do crepúscu. ras da esquerda nacionalista, tachadas
lo das ideoloxias, é uh ha doada ·com- ·
no seu momento de radicais e tremenprobación a fervenza de movimentos
distas, pero que, vistas hoxe, resultan
sociais en ·conflito co .poder, o renasci· unha simpl.es descrición d2 realidade, ·
mento -como se .a sociedade se mofácil de corroborar, quedándose curtas,
vesé supercialmente pgr etapas de fluse acaso, nalguns extremos referentes.
xo e refluxo- da crítica a todos os níao camarillismo, violéncia e · corrupveis. O país "non funciona" e a moralición.
. dade · foi, incluso, a menos. O PSOE
está rodeado como en El Álamo e só
Neste marco hai que facer mención
falta saber se morrerán ou non coas
igualmente á polémica sindical, onde a
botas· posté\S. Polo. de pronto unicaconsigna de "contra a política económente consegu~ aproveitarse dunha simica do goberno" fora asumida só por
tuación na · que direita está ainda sen
pequenos sectores (os que compoñen
restruturar (coa dificuldade que ten
a lntersindical posterior á escisión),
para ·fac.e lo a causa do enorme peso
dando lugar a un ha forte discusión con
morto de AP) e na que o PC, á sua esCCOO e cos sectores que tioxe forman
querda, pa~ece ferido de morte definitia CXTG os cales esixian . naquel r:río,.

vamente. Ao PSOE ·os dez millóns· de
votos conseguidos no 1982 escápar:iselle cor:no area entre os dedos e os lapotes da policia e da Garda Civil -espectáculo reiterado de todos os telexornais- son golpes sobre os seus ex votantes.
Prever como previan .hái anos as Comis·ións Labregas os desatrosos efeitos
.da entrada no Mercado Común, serve
agora para que milleiros de labregos e
cidadáns recoñe.zan que o lema "mercado común europeu, ruina do povo
galego" é algo máis que unha "cousa
de tolos".
·
O PSOE paga a confianza depositada
nel co siléncio qu a desvergoña e AP
paga o ser o principal partido da oposición cun espeétáculo patético de incompeténci..a e falta de perspectivas.
O comezo do fin do PSOE produciuse
cando se tiña que producir. Non hai lugar ainda para cámbios de verdadeira
envergadura, pero o povo, inexperto
até agora nas reviravoltas e trampas do
novo réxime, vai aprendendo a ver políticos onde antes só via utópicos profetas.
o
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A TRADICIONAL
"Campana de Anllóns" ...
HONESTIDADE DO PG.
· Mais que estou a dicer7 El non
será un . "sano dos sanos"? ..
Diante de todo, amigo Eyré, a
Al90 que quedou . na miña memiña máis cordial noraboa; por
moria de adolescente, resultado
esa importante e trascendental
das conversas co vello e sempre
senténcia do Xulgado número
rexo Lugrís Freire, que tanto con- .
cinco de Vigo, que te absolveu
dese pretendido delito de "desa-· formaron a miña conciéncia nazonalista, xa de primeiras.
cato á autoridade", imputado
Poda· que tamén, destes vellos
polo Ministério Fiscal, a instánnazonalistas como os Vilar Ponte
cias do r.equeno "Duce" dos
-uns entrañábeis irmáns- Ca"psoe-·c es' da Coruña, disfarzarré Alvarellos, Peña Novo, Ánxel do de señorito.
Casal, Alexandre _Bóveda, Vitar
Probe Coruña!, quen te veu
Casas -e ponlle os etcéteras que
quen te ve!: a cidade máis libequeiras- tivese aprendido esa
ral, máis aberta e máis cordial,
honestidade que é principio e fin
primeira sede das "lrmandades
do vello -agora renovado-,
da Fala", que eu coñecín xa nos
Partido Galegu1sta Nazonalista.
anos vinte, estreando pantalóns
Poda que, por iso, me doese
longos e probas de exame na Esun chisco . que, nese número de
cala de -Estudos Mercantis, na ciA NOSA TERRA, tamén herdeira .
d~de "vella", con seriosos tribudaquela que viu a primeira luz no ·
na is que nos metian respeito,
porque os rapaces, como eu, da ;. anol 1916, marcada con ese mesmo selo de sentimento de irmanvila universitaria non víamos "bidade, ao se referir a ese "parto
rretes. con pompóns" de cores a
non ser na '~abertura do curso".
dos montes", que tal supón o resultado dunha "coalición", 0,u
Velai porqué, ao velos eri ringleimistura; contra natura que fumos
ra · cara o aula, perguntábamonos: E cando ternos que cantar o . convidados a presenciar, sen saber ben quen eran os "em_barazaGaudeamus?
Ali estaban, entre outros qu'e
dos" ,se diga que "o PG. que segue de cachos. para testo e en xeeu recorde, o Abad Conde, Martíxµn, tamén meteu as narices,
nez Morás, Mayor Moreno e alpero .saiu ".
·
guns máis q~e, lago de rematados os estudos, -fo ron tan amigos
· É o menos comprensivo que
meus.
levo atopado nos nosos me1os
As miñas inquedanzas h_erda- _-' de comunicación, tan discretos
das, non sei de quen, por u_n ain:... _ cando non mudos no . referente
ao compQrtamento do · PG diane
da non nato galeguismo, levádesta argallada dunhas siglas,
ronme, algunha das veces, a axeque si que as levan tempo faexar á porta da· "Cava Céltica"
nando de "cacho para testo",
para contemplar un curioso xununs partidos a cuxa· xuntanza re·. toiro: un simpático señor pequeno debaixo du-nha chisteira de
pito fomos convidados -non tí'ñamos pois que "meter as narisete pisos, coa sua "perilla" rala,
_ces" como alí se di- ben segu·olios achinados e modos de
neno xeniudo; pblemista impeniros de que por ver se caíamos na
tente, -máis que traveso- initrúpia de . figurar como "cómparsa' -eu diría de aval hazonalismigo cjas donas peitugonas, tal
gue a Condesa, a quen lle dician
ta-; máis as nosas condicións,
'Patriarca" e que lago souben,
xa dadas a coñecer, para iniciar
cando case que o vin camiñando
as conversas, fo ron tan "radipala rua, que se chamaba Mur- . ca is" · (segundo Alexandrino) que
guía.
·
· · non · -as aceitaron; afortunada· · E a carón del outro señor, con
-mente para o prestíxio do PG.
feituras de fidalgo, esguio, barbiE acabouse!; quer dicer algo
ña recortada -romántica- godistinto si que é, seguindo os di- rra vise1ra a cadriños, médico de
tos das nosas xentes: "mexar
carreira -tal que o naso Castefóra do cacho".
lao- da que logo encolgou o tíCoido, amigo Eyré, que ·a forza
tulo -tal que o noso Castelao ! política, moitas das veces, non
para ·adicarse á sua vocación de
está exclusivamente na impor. "parteiro" literário; -entre as
táncia numérica das bases ou resuas mans nasceü Breogan e topresentacións parlamentárias - ·
dos os mitos céltigos que .agora
circunstancial!-:-- . como pretende
nos serven pra arrequecer ese foo amigo Camilo, senón na ~espe
gar que nos deu este señor, qüe ·tabilidade histórica e firmeza de
se chamaba Eduardo;
médicoprincípios nazonalistas- como
poeta que nos deixo1,1 unha idenno caso comun do BNG e do PG
tidade, tan firme, que xa as noca.da un nQ. ~~ e ido ..
vas xeracións, mesmo os que
Velaí o porqué da nosa teima
pertecemos a' esa "quinta que
en procurar unha forza nazonéilisa inda non foi", ternos por verdata -convérxente- para a condeira, como ternos por verdadeicienciación do noso povo, de tal
ro e contaxioso ese amor á Terra
xeito que ela poda darlle a bataque este lioso bardo -ao dicir o
na aos partidos estatais, tan posínaso · bardo claro está que dicibeis agora, cando están esfariñamos Pondal- nos deixou nese
dos e orfos de credibilidad.e.
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NOVA INCORPORACIÓN
A REDACIÓN
DE A NOSA TERRA

Desde o presente número
313 incorpórase á redacción
deste semanário Gustavo ·
Luca de Tena. Xornalista cun
importante currículum profis_i~m~I e cun~a dilatada expenenc1a en diferentes meios,
Luca de Tena foi director eleito democraticamente en
Asamblea da Asociación da
Prensa- da "Folla do Luns"
viguesa na - sua etapa máis
· froitífera, no período 81-82.
E non é preciso, para o conquerir, que vaiamos apertados tan incomodamente para algúns- nunha candidatura única,
senón "asociados" nunha . campaña nazonalista ·comun, por
unha Galiza viva e solidária contra toda dependéncia.
• Mándoche un cordial saúdo
nazonalista.
_o
MANUEL BEIRAS GARCIA
(Compostela)

SOBRE O CARCERE DE BONXE
Esta cadea, unha das novas do
Estado español, é a primeira
abert:a na nación galega nos últimos anos.
Reune todas as condicións
para ser chamada de exter.minio
e experimentación, pola tremenda e asoballante limitación espacial. Divididos en módulos ternos
que facer vida comun para todas
as actividades. Nunha sala comedor hai TVE, xogos recriativos,
servícios hixiénicos, · cafetaria. O
paseo é do tamaño dunha pista
de discoteca pequena-pequena,
para meter 80 ou 90 homes. Agora ~n i'nverno pola chúvia, neve
e fno en xeral non podemos utili-

No pasado número hai que
sinalar tres erratas ir:nportantes. Dunha banpa o trastoque na orde das páxinas 20
e 21. Nesas mesmas páxinas
produciuse a ausénci_a dun
significativo título · intermédio na crítica de Televisión,
que . refería -sen -se indicar- toda a pa_rte final da
sua análise á película portuguesa "Manhá Sul;>mersa"
emitida no espácio da TVG
"Versión Orixinal".
·
Por último na páxina 5 e
na informaeión que recollía
os !')ornes dos principais candidatos do BNG ás municipais faltaba o nome de Encarna Otero, cabeza· de 'lista
por Santiagó de Compostela. -

zar o pátio do módulo correspondente, tamén pequeno, que lembra os pátios de luces -miserábel e simplesmente represivo,
feito para perder a visión, os re. flexos e a saúde en xeral.
A dirección móstrase satisfeita
por contar o centro cun polideportivo, mais só o podemos utilizar tres dias da semana e só de
mañá, para sair ao campo de fútbol ternos que facer dous equipos, cousa as máis das veces difícil. Non ternos direito a água
quente mais que un dia á semana, o sábado, e tamén está o
asunto da roupa deportiva. Nós
quereríamos ir ao pátio do fútbol
para pisar terra e pasear, estirar
as pernas, pois ficamos do cimento e baldosas.
A respeito da comida, témonos
que rir. Hai pouco ouvin. Máis
unha vez, esta da boca dunha deputada extremeña de Alianza Popular, que coma sempre a digna
muller escandalizábase de que o
noso presuposto alimentício fose
maior que o destinado aos xóvenes soldados. Estou seguro de
que esa señora non coñece o
gazpacho que comen na cadea
de Badaxoz, e tampouco o caldo
galega que aqui ternos os sábados. A comida é ruin, pescado
seco que parece vir dunha cava,
pero nunca do mar, carne, restos
de ósos triturados, causas, ha!
ha! estrañas, ás que só nos acostumamos os cautivos de sempre
que, como nos tempos das galeras, pasamos fame, frio, humidade, et.e.
O servicio médico non ten consu Ita as 24 horas do dia, nen
moito menos. Veñen os seus colexiados pola mañá un momentiño, pouco, sempre pensando e
praticando aquilo de non traballar moito. Polas celdas non pasan, mentres bastantes de nós
ternos sífile, tuberculose e asi até
o infinito.
· Por outra parte, encontrámonos cun mestre xoyen que se
nota perdido, nun ambiente que
nen coñece, nen entende, mais
ainda asi fai o que pode, sen embargo ten rnoitas trabas: falta de
meios, ser un ensinante só o que
atende a 300 homes e mulleres,
uns analfabetos e a maioria. sen
cultura algunha, case sempre homes con pensamentos e ideas
extravagantes e que non teñen
relación coa realidade (orientalismo, marcianos, illa de Páscua, .
máxia, relixións várias: cáda cal
máis divertida). Logo veñen os
costumes e hábitos comuns, nas
trampas várias, que sempre son
limitadas de vocabulário e todo
o demais.
,
·
Son culpábeis de todo isto o
equipo técnico da prisión, crimino!.o gar e~ucac:tores, etc. Non te. mos actividades cultura is. dé n'eh·gun tipo; asi, acorre por exemplo
que non contamos cunha revis!a

penitenciária ainda. De todas maneiras agora o director contestoume favorabelmente e un educador axudanme no intento de
sacar unha revista neste centro.
Eu teño na cabeza que unha gran
parte desta saia en galega, con
temas da comarca de Bon xe
Lugo e qa!iza en xeral. Lago terá
unhas paxinas para asesoramento dos compañeiros sobre o pouco coñecido regulamento, tamén
terá páxinas de poesia, debuxo,
p~satempos, etc., todo feito por
nos.
NACHO
Bonxe (Lugo)

"INFILTRACIQN"
No nº 31 O do seu periódico, no
artigo "O MDT catalán escíndese
en dous" aparecen unhas declaracións do PSAN nas que, tal ando dunha posíbel ruptura, afirma
que esta débese ao intento de
penetración no seo do movim ento dunha parte da Unió de Lluita
Marxista-Leninista.
Ante isto a U.L.M.L. ten que subliñar o seguinte:
- O noso partido non ten vinculación órganica co MDT, e o
que fixo foi participar no debate
con argumentos políticos.
- Neste debate combatemos
as posicións democrático-burguesas e nacionalmente claudicantes do P.S.A.N., que se opón
a considerar a loita nacional
como parte da loita de clases;
promove un estado de ánimo patrioteiro co que quer ocultar a
sua política claudicante; sostén
unha atitude chovinista burg uesa
mostrando aos povos das outras
nacións como mimigos, e pola
contra á reaccionária e español ista burguesía catalana do CDC
como patriota e ami9a; non considera a loita anticap1talista como
tarefa principal e base de liberación nacional. Xa na transición o
PSAN dentro do Movimento de
Liberación Nacional Catalán.
'-Na segunda asamblea d~
MDT foron derrotadas as pos1-,
cións do PSAN o que motivou a
actual rabieta que lles leva a presentar, a falta de argumentos políticos, á U.L.M.L. como un grupo
provocador e único culpábel do
resultado do debate.
-A U.L.M.L ten como obxectivo a revolución socialista, a ditadura do proletariado e a liberación nacional, que se concreté! no
caso catalán en autodeterminación no marco dun estado catalán de ditadura ·do ,proletariado,
independéncia e unificación co
Norde (Rosellón). Esforzámon_os
en educar ao proletariado no in-.
ternacionalismo proletário. Un
exemplo foi a campaña que se
levou ria nación opresora, España, en solidariedade cus presos
patriotas cafalá'ns.
. '·
·o
UNION DE. LOITA M-L
(Pontevedral
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Os colectivos sanitários
botáronse á rua para
protestar polo deterioro
que ven sofrendo a
asisténcia por mor,
sobretodo, dos recortes
presu postários. Médicos,
médicos en paro, todos
están contra a política
sanitá ria do Goberno.
Sindicatos de clase xunto
con organizacións
corporativistas. A
sanidade en estado
crítico, e un dado
preocupante: do ano 1984
ao 1985 o apartado da
sanidade disminuiu nos
·Presupostos Xerais do
Estado nun 29, 25 por
cento.
As enfermeiras da planta de
pediatria quentan a água en
potas para lavar aos recén nacidos. Non hai água quente na
calefacción; a dirección do
Hospital Xeral de Vigo, alega
~u e se q~daron sen cartos
para pagar o gasóleo. No Hospital Xeral de Lugo os rapáces
envólvenos en toallas pois que
non hai pañais. Outras veces as
saba n teñen que facer de toa -

Existe ademais unha ·d obre ".
disminución: se -_os presupostos da Seguridade Social decreceron e"n relación aos do Estado, os da asisténcia sanitária
voltaron. mermar con relación ·
ao conx!Jnto da Seguridade So..:
cial. Se considerámos, por outta parte, o valor adquisitivo do
qiñeiro e -o aumento da 'póvoacióh con direito á asisténcia vemos que a pen(Jria financieira
· {consecuéncia da ·política . do
PSOE contemplada na Lei xe:.
ral-. de Sanidade) adquire · pró- ·
porcións alarm~ntes na S.S .•
Asi, en pesetas constarites, o
presuposto ·do INSALUD-foi de
669.41J (en millóns) en 1982,
mentres _que o presu·p ostado
para 1985 foi de 651.915.
.-~ Este decrecimento claro dos
recursos agrávasé co aumenté>
da povoación asistida en cinco
millóns de 'cidadáns do Estado ·
nos últimos cinco anos. A cobertura pasou de 31.656.000.
(84 por cen) en 1981 a
3"~.664.000 de pefsoas (95 por
cento) en 1985. Estéis afirma-cións están · extraídas ·db próprio informe do INSALUD ..
En vista destes dados, o gas-to por persoa tivo unha evolución descendente que vai desde as 20.580 pesetas/ano· de
1982 ás 17 ..811 eri 1985.
Polo tantó os recursos do ·IN- SA~UD disminuiron no período 1982-85 nun 2;7 por ~ento e o
gasto/persoa protexida reflexa
un d~scenso do 13,9 por cento
en idéntico período.
·
·
Polo. demais· a porcentaxe
burocr:ática e administrativa
· -aumentou nun 33,8 por cen, en
tanto qt,Je o persoal asistencial
e ·de servícios só o fixo nun 13
por. cento, o que demostra o
aumento en bur-ocrácia e disminucif>-n en eficácia sanitária.
A Sanidade pasou no escalafón dos -presupostos do PSOE
ao cuarto lugar, mentres que
Defensa se afianza cada vez .
máis como a privil_exiada. Por
. dar un dado: o ministério de
Defensa cooseguiu para 1987
un incremento do 50 por cento
(15.500 millóns de pesetastcon
destino a investigación e desenrolo. Mentres tanto a sanidade asígnalle para. a investigaprincipalmente pala cáréncia .. ción tan só un .s· por ·cento de
de meios propiciada pola .teima .aumento.
do Estado en ·reducir custes:
Ternos asi que mentres a
Disuadir·aos enfermos
p·res.ión fiscal e o gas.to público
aumentaron en termos -reais
Os recortes presupostários de-inos últimos tres anos, a particixáronse sentir nos hospitais e
paeión no produto interior brn- · nó!r traballadores máis nidiato da asisténcia sanitária mermente que en calquer.outr6 es- mou sistematicametne, pasantamento sarütário. A aplicación
do dun ·3,8 en 1982 a un 3,5 en
da lei de Sanidade tamén reforzou esta sensación de .aban1985.
dono. A Leí está · inspirada en
intruseións da Organización
Mundial da Saúde ·{OMS), que
pon énfase na preverición 'Sanitária e nunha maior ·dotación .
dos centros de saúde máis próximos a_o cidadán. _
O seu obxectivo non vai directamente - a disuadir
paciente para· que deixe de acud ir
, aos hospitais por seren gratuítos, {pois. o maritimento destes
,centros esixe uns investimentos· cada día -hiáis gravosas)
pero o certo é que existe unha
tendéncia a reducir cada día máis. o papel dos hospitais.
dia son máis long~s, chegan.::
Segundo este critério,
Ad do en certos casos a dous
ministrac.ión está · primando os
anos. ' O enchufismo asenta
investimentos. en saúde primáo.s seus reais. Os ·enfermos
ria,. . en perxuício da hospitaláson dados de alta sen o conria, que. ven soportando unha
sentimento do médico ou
- parálise presupostária nos últi·trasladados a outros centros.
mos anos. Pero na Galiza as re-'
Todas estas, e algunhas.
des primárias non funcionan.
máis, .son os motivos exposOs centros de saúde sofren
tos · polo comité d.e ·empresa
múltiples · caréncias, os hospipara a adopción- da sua postais comarcais están faltos daltura. .. •
·
guns servícios, polo que, afinal, ·
Até enfermos apoiaron aos
todo volta recair nos hospitais,
folg_
u istas de fame ·e aos 13
sobretodo tendo en conta que
expe~ientados, negándose a
á povoación · galega _está trecomer a merenda. O povo .de_
mendamente envellecida, que·
Lug.o decidiu declarar aos
os anos de vida se alongan e
seus reitores sanitários ~peri
que·. é precio unha atención
go público para · os habitanhospitalária ·que as nasas -xentes".
o
(pasa á páxin.a seguinte)
~

llas. Un médico entra a operar
en Vigo coa bata toda chea de
sangue. "Que lle vou facer, téñennos que dar 1O batas pero
só ternos duas", afirma : o enfermo non quer operarse, colleu aínda máis medo. Os corredores funcionan como habitación en case todos os centros
de Galiza. Pacientes con operacións sen. problemas son bañados na mesma bañeira que os

infecciosos. Traslados dun hos- pital a outro ,por non poder
atendelos. Esperas dun anéY e
até dous para que operen a
moitas persoas ... A Sanidade
Pública atravesa unha situación de deterioro acelerado na
calidade e na atención · que
presta. Os doentes e a povoación en xeral· non receben un ha
correcta atenció.n integral. A situación actual parece vir dada

Os reitores do HosQital declarados RerigQ_Qúblico Rara os habitantes

Lugo, todo un exemplo
,No Hospital Xeral de Lugo foi • o que levou aos traballadores
onde as protestas foron máis·
a adoptar posicións de forza
fo rtes. Folga de fame de cine esixir como primeira medico membros do Comité de
da a dimisión do director.
Empresa, numerosas maniUnha carta coa firma do 90
festacións, apoio dos compapor cento do persoal avalia a
ñeiros dos outros hospitais
petición. Pero como se nada,
da Galiza desprazados á cidaMário Calvo, ao que xa na
de das murallas en vários ausua estáncia no "Arquitecto
tobuses para mostrar a sua
Marcide" do Ferrol Ue formasolidariedade. Até Fernández
ran Unha comisión para botaAlbor se deslocou a visitar ·
lo, da que era memoro o pró·aos ·folguistas mentres que
prio director do centro, mósos directore~ hospitalários
trase impertérrito, co apoio
contrataron a unha empresa
do PSOE.
· d~ seguridade para controlar
Mentres tanto á asisténcia
aos empreQados: sair a to·deteriorouse ainda máis nesmar un cate, fumar, etc. son
- tes últimos 8 meses desde a
motivo de denúncia por parte
sua toma de posesión {ainda
destes guardas ·co conse.que pºo de ser un reflexo da
g.uinte expediente.
do r.e sto da Galiza):' O diálogo cos dirixentes
Os enfermos seguen a. esS?ni!ários tanto a nível protar nos corredores; ,non hai
yinc1al como hospitálario foi
toallas.• sábanas : nen mantas.
•.mposíbél, · segundo os fol::- · -As veces hai que · envolver
gu1stas de fame. Esta falta de
aós meniños en toallas pord}á.logo, ~ imposición de crique non ·hai pañais e outras
terios unilaterais, a ineficácia
veces secar aos enfermos
. e. o deterioro hos.p ítálario foi
· eon sabas porque non" exis- '

ten toallas. Nas plantas, con
32 enfermos pora ala, nin l:lai
espácio para os infecciosos,
cos que teñen que cenviver
· os outros enfermos. En ciruxia hai· unha única bañeira
· para os enfermos, que usan
tanto os "normais" como os
altame·nte infecciosos, co risco que leva isto. Non hai locais para ~nformar ~os pa.:.
cientes e os seus familiares.
Perda progresiva da docéncia até ·o ponto de que dos
16-18 MIR que · había antes
agora pasouse aos 2-4. A investigación _ ~sistencial
é
nula. Non existe servício de
. neurociruxia, tendo ·que tras-.
. ladar aos enfermos -á Coruña
ou Vigo. Os pacientes do co~ .
razón son trasladados a Santander. N_on existe psiquiatria·
na Seguridade Social e os
médicos da .residéncia era
obrigados ·a ir consultar ao.
ambulatório; a maxistratura
- declarou ilegal esta ·imposición . .A~ listas de espera cada
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tes, en vez de buscar, rexeitan
acu_dindo só candO" non lles
queda outro remédio . .
Polo demais os médicos foron desposuídos da exclusiVi- ·
dade da xestión hóspitalária. O
nómeamento de especialistas
xestores non médicos á frente
do~ h~spjtais considérase pola
ma1ona dos colectivos médicos, sobretodo os conservador~s, un · agrávio máis dos · que
os políticos cometeron na sua
·
contra.

·e

Acusan ao Goberno de colocar. '~xente da s~a ~orda", á que
califican a matona de inepta.
Asi en Vigo nomearon a Manuel Serrano, antiguo x-estor
>
- '
. do Hospital "General Yagüe"
de Burgos, que; segundo o
E
,
"Diario de Burgos", "tivo un ha ·
xestión caracterizada pola con.
•
trovérsia e a · contestación". O
citado. rdtat.ivo recordaba, canun decretó .de servícios mínimos do
J:20r cento
do a sua designación para dirixir o Hospital de Vigo, como
~~ioda- dos profesionais lle· pe.:.~
Máis de 2.000 médicos gad1ra nunha carta a sua di.milegas están hoxe no paro
sión", ou como. durante · a sua · A sa,m~ade privada e sen lugar .
o que representa o 40 po~
·
,.
. ,
--Maxistratura tamén sobreseexestión "o hospital perdera a a dub1das a gran beneficiada · tan~e ma1s ba1xos que n~ Secento, o dobre da média
ra unha demanda interposta
docéncia", asi como
cámbio
da actual política sanitária
gunda~e. Social, sobretodo
~s!atal, por máis que 0 dépola empresa recorrendo os
de categoria. O Presidente do que, .cada dia máis, tende á .nos med1cos. Esta situación lef1~1t sexa superior a este
mínimos aplicados polo ComiSindicato médico de Burgos taprivatización. Moitos dos ser- vou aos traballadores a convonumero. Pésie ás estadístité de Folga. ·
chaba a Manuel Serrano, no víci.os · asistenciais estanos a . c~r ~':lha ·folga, a primeira da
cas a Administración segue
mesmo. diário, de incómpetenr~alizar estas empresas sanitá- h1stor!a do centro. Ao firial sua ar~umentar que "sobran
A patror:rnl intentou botar a folt~.
médicos". De todas a.s acnas acadando altos, beneficios.
cumb1r~n, dado qeu, como
ga a ba1xo con todas as medi. Unha destas-'" empresas qui- nos du;:1a. unha r~presentante
cións dirixidas contra o de<;ias p~síbeis. Primeiramente
· Ainda que na hostilidade dos zá amáis importante de Gali- _do Comité .de .Folga, "está vissemprego, nengunha foi
despedmdo
ao
Comité
de
Folmédicos contra os xe.rentes za, é Povisa,.de Vigo. Os enter- to que, ':'ª sanidade privada,.
enc~r:n~ñada contra o paro
ga por mor da explosión dunexiste unha grande dose de
sanitario. A Lei de lncommos ~a _Se,gwidade Social son
cos mm1mos que impuxo a
-ha bombona debido a un precorporativismo, tamén os sin:
a ma1ona dos seus clientes ao Xunta, non se pode levar a
pati~ilidades serviu, surs.u nto atentado, "ao non saber
dicato·s de clase protestan por- - précio de 10.000 pesetas cama
cabo unha folga".
pre:s1vamente, para desmant~r
o
principio
de
autoriq.~e as novas equipas de directru1_r pastos de traballo a
e dia. Perq ademais realizan
Evidentemente . poucos trad~de ' que os traballadores
c1on lle sacan competéncias
me10 de amortización.
neste centro .todos os sea'}ba~ladores podian facer· folga,
afirman non puderon efectiviaos. comité~ de empresa e· de. Tamén é moi alto o définers; ecograf1as, _trataméntos · po1s os servícios mínimos imzar por culpa da empresa. Sema1s organismos dos centros.
cit,_ de especialistas por
d!3
quimio~te~ápia
e
rádio-terápastos
foron
do
98
por
cento
g,u~d
o
unha
portavoz
do
comi.Polo demais a mobili'dade de
ma1s que agora cunha prop1a _da ma1ona da província de
do persoal, dándose o caso de
te fose quen fose 0 que corpersoal que pretende implantar
posta de Formación Básica
Pontevedra. Ten 679 emprega~ .que en Eieterminadas seccións
tou a ~orna da,s ~ombonas, 0
o INSALUD, a reestructuración
~ostgradua·da só vai permidos
9u_e
s~ poden acoller a
ª·
P.(~pria empresa víáse impocerto-.e
que,.o
unico
beneficiado sistema retributivo e á con- . convenio laboral, . e para Setir o aceso á especialidade
s1b1llt~da de cumprir estes mí- -.do foJ a empn::sa". Logo dedixelación das ·plantillas foron
duns poucos, desvalorizannifnos por falta de persoa1 :
couse a esped1entar a máis de
outros dos motivos· que, ade- te.m bro espera c~eg~r ~ 800.
do ao mesmo tempo o títu<?s traballadores que1xanse do
O Decreto de mínimos foi dido·uscentos .traballadores. Asi
ma1s do deteri·oro asistencial e
lo de Licenciado en Medicintmo de t_
r aballo pondo c~mo
t~do pola Xunta de Galiza dese tod<;>, ostraballadores, nunha
do .intento de privatizar · a sanina e Ciruxia, ao impor un
exemplo
o
que
·en.
determinapois
de
levar
xa
alguns
.dias
de
vota~10n
secreta,
decidiron
dade, fan que os sindicatos de
novo exame para o exercíplan.tas,
·de
no1te,
unha
só
folga
e
cando
antes
a
própria
das
continuar coa folga porque
clase se mobilicen. Intentan sacio profisional. Existe ainda
Xunta e o Goberno Civil se necomo se afirmaba nunh~
car a sanidade do seu estado - en!~rme1ra ten .que atender a
un problema maior co proma1s de 90 pacientes. Os soJgaran a modificar nengunha
as~mblea "senón nos anos seD
crítico.
grama de formación de
dos ,no~ parecen _estar en conclase de mínimos a requerigumtes yan facer connosco 0
médicos xeralistas das Co ~o~an~1a co traballo e son basmento do Comité de Empresa.
A.EYRE
que queiran".
A.E.
munid~des _Europeas, que
entrara en vigor de imedia to. Este sistema pretende a
ampliación de dous anos
máis de estudos para poder exercer en todo o terri t?~io da C~E. A especializac1on por v1a M.l.R. non dota
todas as prazas que hai
acreditadas docentemente,
perpetuando a caréncia de
especialistas.
O problema do paro, segundo os representantes
dos "Médicos en Paro" solucionarfase en parte ~an
do estexa estabelecido legalmente o cupo de 750
as~gurados .por médico,
po1s hoxe existen moitos
facultativos
con
1.4001.500 asegurados .
•
Polo demais a política da
Administración
resúltalle
aos parados "do máis sospe_itosa" pois permítese cobrir 2.500 prazas con médi.c ?s ~xtranxeiros con preferencia dos mais de 30.000
aspirantes estatais.
. Peden tamén a "convocatóda de · todas a's prazas
de formación especializada
que hai acreditadas"; "programas de formación de
)
po.s tgra'duado e reciclamento rea is"; "habilitación
doutras medidas profesionais factíbeis, como escolas de Saúde Pública,
Odontoloxia, Medicina do
Traballo ... ";
"adecuación
da Faculdade de Medicina
á situación real do país",
"ap_
l icación de incompatibilidades, ·pero para evitar
abusos e criar _e mprego,
non . amortizando as prazas" e "mantimento das
substitucións".
o

A sociedade
~ .necesítaos
~ ~ os médicos

e

...,,.___~:_.____¡.___J ~-

"a

POVISA:_

estan

no ·paro

98

Na .m~~cina ,privada tamén se protesta
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O Goberno central recorreu
a prórroga de árre~damen~os
rústic~s aprobada
O alcalde de Redondela polo Parlamento galego

Xaime ReL gue adguiriu unha Qistola con
cargo ao ConceHo, di ~ue Fdez. Castro
· estaba "ameazado ROr ETA" -

O Goberno central . recorreu perante o Tribunal Constitucional
a lei aprobada polo Parlamento
Galego pola que se prorroga
até 1988 o tempo en que os casei"ros e arrend'a tários das fincas ·qesde tempos imemoriais
podan aceder á sua propriedade.
Esta normativa aprobada
poléi cámara autonómica a finaís de 1986 .a instáncias do
BNG, - modificaba o disposto
nunha lei estatal, mercé ás
competéncias estatutárias.
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A notícia publicada no número 211 de A NOSA
TER RA, sobre as irregularidades na contratación do··
sarxento-xefe da policia municipal d~ Redondela tivo
un polémico continuar no pleno que o Concello
celeb rou o pasado 26 de Marzo e no que o Alcalde
Xaim e Rei -xefe nato, ao ser álcalde, da Policia
Munic-i pal- recoñeceu a existéncia dun pacto a tres
band as co concello de Portugalete e o sarxento
Ferná ndez Castro. A este mercóuselle unha pistola
con cargo ao Concello, e, segundo pudemos saber,
temén a institución municipal corre cos gastos da
arma mercada polo alcalde, que afirma que só a quer
"por hobby".
A história non é para ser reO alcalde redondelano di
petida . O. siléncio que no~
quince d1as posteriores a
safda de A NOSA TERRA
mantivo o alcalde de Redondela resulta significativo.
Mais cando chegou o pleno
do Concello, e a oposición
preparou numerosas perguntas ao respeito, destapou as eséncias nunha rolda
de prensa prévia . Xaime Rei
convocou aos xornalistas agás ao . noso xorn~I , que
quince d_1as ante~ , tirara a
pri meira mformacton- para
tratar de explicar, o mesmo
xustificar, o dobre traballo
do sarxento da policía municipal, e sair tamén ao p~so
da anunciada, e xa efectiva
denúncia no xulgado por
pa rte do total da plantilla do
ca rpo da policia municipal
do seu concello contra el por
presunta prevaricación e
contra Fernández Castro por
indícios de estafa contemplados no artigo 374 do Código Penal.

"'Ese tipo... ese indivíduo ...
amenazado por ETA"
Com o a cousa máis normal
do mundo Xaime Rei, que se
refiriu no pleno do concello
e na roda de prensa, a respeito do seu subordinado
Fern andez
Castro,
corno
"tipo, indivíduo" ou "ese señor", recoñeceu ter chegado
a un acordo cos rexidores de
Portugalete e con Fernández
Castro, para que este -que
ao parecer estaria ameazado
por ETA desde hai catro
anos- traballase en Redondela e cobrase en Portugalete. Para Xaime Rei iso é algo
normal, e mesmo afirmou
que lle fixo "un aforro ao
co ncello ... ": un ha espécie
de sa rxento-xefe de saldo. O
que non explicou ben foi
con que pacto se pode torear unha lei que --él mesmo· afirmouno no pleno" nos obriga a pagarlle a
nós", e trasladando todas as
responsabilidade a Portugalete, ainda recoñecendo coñecer toda a situación desde
un princípio.

O executivo socialista plantexou o recurso, que foi aceitado
a trámite polo Tribunal Constitucional, baseándose nun defecto de forma, solicitando a

derogación da normativa.
Así e todo a decisión, ainda
que o Tribunal Constitucional
fall'e en contra do Parlamento
galego, na prática non vai ter
. case repercusións, pois as Cortes Españolas aprobaron unha
lei que garante a prórrogo dos
_arrendamentos por un tempo
semellante que a lei galega.
Corno pode contemplarse,
· "só é cousa de. competéncias"
e, polo que se ve, o Goberno
central está cada dia máis em- .
pecinado en . restar-lle competéncias ao Parlamento Galega
ao · que non deixan lexislar nen
·sequer naqueles asuntos que ·
son máis peculiares e que afectan máis directamente ao povo.
A.E.

De cara a un Racto municiRal -

que tivo coñecemento de
que o sarxento tiña cobrado
dous salários en Febreiro,e
asi que o soupo ordenoulle
devolver os cartos e abriulle
un expedente, versión que
contrasta coa doutros funcionários que documentalmente acreditan que desde
fins de Novembro Xaime Rei
sabia deste dobre salário.
Mesmo unha pergunta do
concellal Puig, -agora independente- foi zanxada polo
alcalde co siléncio: "Qué
funcionario foi o que lle entregou ese soldo sabendo
que ao sarxento non había
que pagarlle?".
Fernández Castro estaba
ao parecer ameazado por
ETA ~ esta situ"ación era coñecida polos dirixentes qo
mesmo partido na Galiza e
Euskadi. Nalgun diário basco publicáranse hai xa anos
as posíbeis vinculacións do
agora sarxento-xefe redondelán coas accións do Batallón Basco-Español.

Para o BNG, o PSOE é igual

q~e

AP

"Para o BNG o PSOE· é igual
goberno municipal e non con
que AP, polo que non vexo que
Manuel Soto.
haxa nengunha obrigación de
O BNG presentará ás próxipactar con el en certos conce-- mas eleicións municipais 150
1los nas eleicións _municipais,
candidajuras que terán "como
ainda que, claro está, será o
denominador comun a aspiraConsello Nacional o que defini- ción de levar aos concellos gará e concretará a política de
tegos ~nh~ voz naci0nalista exalianzas", afirrnou César Cunperimentada e temperada en
queiro, na presentaciór:i da lista
inúmeras
batallas,
sempre
eleitoral do Bloque Nacionalisatenta aos problemas das clata Galego ao concello- de Vigo.
ses p.opulares e á defensa ~ª.
Candidatura na que o notá_rio e
nosa língua e . cultura nac10coñecido home da cultura ocunais".
pa o primeiro lugar.
O BNG, por outra· banda, non
Nesta apresentación criticou
descarta apóiar outras candidaduramente ao PSOE afirmando
turas i·ndependentes nalgunhas
que ;'non se pode talar de difevitas, cando teñan estas un
réncias eritre persoas e partiselo inequivocamente naciona- .
dos", en referéncia, a inda que
lista, "co fin principal de rachar
non explicita, ás declaracións
a política caciquil que tanto
de Camilo Nogueira, candidato . empece o desenvolvimento do
do PSG-EG á mesma alcaldía,
país".
de que negociaria co PSOE o
A.E.

xosé lois

O alcalde
usa pistola por hobby
A pergunta inesperada dun
concellal de AP aportou un
novo ingredente ao polémico asunto. Dunha banda deu
a coñecer qÜe se lle tiña
mercado un arma ao polémico sarxento, pero ao tempo perguntou a Xaime Rei
se era certo que el mercara
tamén unha pistola con cargo aos presupostos do Concello. O alcalde negouno,
pero se~undo as nosas informacion na Intervención
do concello de Redondela
consta unha partida pola
compra de duas pistolas
para alcalde e sarxento.
O curioso foi a respost~
do alcalde a perguntas do
concellal de Esquerda Unida, "para que quer vostede
unha pistola?". Xaime Reí,
cun amplo sorriso, retruco u:
"non mo. parei a pensar, que
queres que che diga? Mércoa P<>r hobby, si, -por hobby. Non me sinto ameaza-

o

do.".

XAN CARBALLA
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Todos.·
en busca de.
financiación
Aos partidos pásalles como
aos nenos; o difícil non é facelos, senón crialos. Aqui na
Galiza, ultimamente, cada
vez que se xuntan dous hai
moitas posibilidades de que
apareza unha nova formación política. Os problemas
veñen logo; riecesítanse cartos para poder sostelos os líderes andan en busca de financiación.
·
·
O "Club de Opinión Marineda de ·La Coruña", foise aMadrid {precisamente a Madíid para incidir na opinión
dos coruñeses) ·a discutir o
futuro do "Centro Direita na
Política Española". Alí estiveron Olarra e González Dopeso, ent~e outros descarriados
·como o ourensán Tejada.
Desa reunión a Unión Coruñesa de González · Dopeso
trouxo a promesa de que
Olarra finaflciara a sua ·campaña cara as municipais.
Tivo sorte porque hai outros que andan a velas vir e
intentan buscar apoio nos
empresários. Estes móstranse remisos a aportar diñeiro
nun panorama político totalmente desvertebrado no que
non se vislumbra cal vai ser
a sua recomposición ou com·posición real. Néganse, consecuentemente coa sua filosofia ·de ganáncias_,·a investir
en negócios políticos que
aos poucos dias poden dar
en quebra, fusionarse ou seren absorbidos. Néganse, en
suma, a perder os cartos ou
a xogalos sen -saber _con
quen nen con que cartas conta.
A nova operación <;Je centro
intentou
presentarse
diante da opinión pública
como os eleitos polos empresários galegas. Encontra·ron deseguida mentis da pa- ·
trona!. O gran problema que
se lles presenta a Marfany,
García Agudíri e compañia e
que até para nascer como
partido, con visos de supervivéncia, necesitan financiación e os empresários están
cheo~ de aventuras despois
do fracaso dos reformistas.
Os seus contrincantes, AP,
teñen os bolsos máis vacios
que un _pediñeiro xunto a un
autobus de excursionistas
cataláns. Nen sequer hai cartos para pagar a sede, nen a
luz, nen o teléfono, e os poucos cartos que logran recaudar o demo llos leva por outra parte.
·
Se os empresários non
vian futuro con · Fr9ga, ag_o ra
ainda ven moito menos con
Mancha, sobretodo despois
do desmembramento total
de CP.
Pero para as eleicións _rnu.nicipais hai outra solución,
adoptada en parte por Rivas
Fontán, o actual · mandatário
pontevedrés. Trátase de incorporar as listas a empresários ou xente con haberes.
Eles serian os ericarregados
de financiar as campañas.
Por detrás, como ninguén dá
. a_lgo por nada, son previsíbeis pactos e certas concesións : unha obra por aqui , un
hiper- por alá, unha rua por
estes solares, a adxudieación
da limpeza ... asi a busca de
financiación pode hipoteca r a
actuación de vários municípios. Seria necesário e imprescindíbel que os candidatos a concella1s fixesen antes
de presentarse unhas declaracións de besante notário.
Aforraríamos asi moitas suspicácia,s .. A lgunhas pode que .;
mecesarias.
o
-
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Televisións privadas= ·o .encanto ·préviO .a·o desencanto
A onda de privatización
neoliberal que está a
percorrar na última década
o ocidente ·capitalista
deixa sentir os·seus efeitos
'
nos meios· de
comunicación. Recente e
cercan·a no espácio está a
privatización -moi
polémica por certo--:- do
primeiro canal da
televisión francesa ~' no
caso .que nos ocupa agora,
o pr9xecto de le.i español
sobre a tv. privada.

DE qVE HAJA MA~ . 5ó l CE.R}Q·'QUE HA i
t'lA i 5 · · · Don .QlJf \-H}XA f'Jill º~, ....

-

l·

Unha parte importante de ci. dadáns acolleu con alegria . a
decisión de abertura de novos
canai's, nori dependentes do
estado e isto por várias rázóns, a saber: .
-O partidismo actual da pública.
-A escasa .calidade ou interés da oferta presente.
.
-A propaganda, nada desinteresada, que desde diversos meios (empresas xornalí.sticas, por exemplo) se ven facendo desde hai meses en favor, da concesión de canais ·
privados, .en nome ·da liberda_. -~
de a secas ou, nos casos menos .demagóxicos, da liberda_......
;
de de empresa.
Sen embargo estes tres ar_.,,..gumentos · son merecedóres
de sendas réplicas que en
gran parte os invalidant ve.xamos:
·1
-D partidismo notório da '---------~----,----------------------------___,.I
do poder na tv. ". Que estas
actual televisión non é inerensiva coa .chegada dos canais ·rio o control público se de certe ao princípio de televisión · protestas non se produce.sen
pr.ivados. Aparte están as opi- to se quer que os Berlusconi,
estatal, · senón consecuéncia
na altura dos governos de
nions dun público alleado que os Hersant ou os Murdoch non
Suárez e Calvo Sotelo é ben · non sempre reclama tanto sexan os únicos á hora de relóxica da falta dun ordenaménto xuríqico que especifi- significatiyo. Como na ltália ou
unha mellar tv. como maior . partirse o pastel da liberdade
que un control axeitado por na Fráncia, é o aceso ·da--socialcantidade de películas. Público de expresión, como, nalgunha
parte, .por exemplo; do parla- . democrácia á administración
que por outra parte deberia medida, sucede respectivamento. O Estatuto da Rádio e da teievisión estatal o que moempezar é! comprender que a mente na ltália, Fráncia e o
Televisión, non inclue, _ nen
biliza- a toda .un ha clase contra · tv. non ten por que gestar toda · Reino Unido.
o póder público.
·
leva visos de facelo no futuro,
e que o televidente ·san é o Limitacións e cobertura
-A baixa .c alidade ou inteas garantias necesárias para
que sabe seleccionar os proAs limitacións que o proxecto
rés da tv no Estado español é
impedir a manipula.c ión, ás vegr·amas.
gubernamental ten pensado
ces obscena, d.o partido nó go-· algo como mínimo discutíbel,
-Por último ternos a propa- incluir na lei que regule as teberno sobre a tv.. pública. lsto
polo menos se a comparamos
ganda habida sobre a liberda- ~evisións privada~, encam~ña
non quita que ~ urxéncia coa
coa _dóutros páíses capitalisde, argumento que so é pode- qas a impedir principalmente
que a direita reclamaba o pro- tas. Ademais, só inxenuamenroso éando se utiliza demago- a existéncia de a) multimédias
xecto de legalización de canais te se poderia pensar que a
xicamente. É .unha verdade in- (propietários de periódicos,
privados tivese nestes últimos concesión de canai's ,privados
contestábel que os custes eco- editoriais, emisoras de rádio e
meses rasgos. humorísticos .de vai · ser un ha garantié~ de menómicos de meios como a te- tv. ao mesmo tempo), b) persainete de costumes. Políticos
llora (véxase ANT nº 285i. · Os
levis-ión supoñen de feito a xe- soas que ostenten o control
distinguidos polo seu celo casos da Fráncia e ltália son
ración -de estruturas monopo- dunha parte maioritária das
. censor na tv: do fascismo claexperiéncias ben patentes da
listas, daí que se faga necesá- accións dun canal e c) unha
. rrian contra a "exclusividade caída da calidade média televi-

--- --- =- - ·
----------- ---- - --- ,,,,... ....----- --- - - - - - -- - ------ --·---

--

·J

coloniZación cultural causada
polo exceso de programas foráneos, deben ser consideradas en princípio como positivas. O que non quita que o coñecimento doutras experiéncias, noutros países ou en
meios semellantes, nos fagan
dubidar da sua perdurabilidade e especialmente da sua
efectividade.
Por se fose pouco hai que
anotar · que o Estado español
non é nen moito menos o último de ocidente en conceder
canais privados, como case
nos fixeron crer, senón todo o
contrário: dos doce estados
que forman parte da CEE só
catro teñen até agora canais
privados e un deles é Luxemburgo, sen ben dous máis teñen previsto iniciar en breve
prazo as concesións.
Do proxecto de lei do goberno debemos analisar ainda outra variábel, para o noso caso
fundamental. Está previsto a
concesión de só tres canais
que deberán ter cobertura
"nacional" e que incluirán na
sua programación unha sección ou tempo exclusivo ás
"rexións" que non teñen por
que coincidir coa división das
actuais comunidades autóno. mas. Se de verdade o que se
~ busca é a liberdade e a partici~ pación deberia fuxirse das
~ grandes concentracións priva¡: das e abrir -non pechar- o
-ro camiño das cadeas "rexiou nais" e locais, como xa existen
nalguns países europeus, camiño moito máis necesário
ainda nun _estado plurinacional. A liberdade daríase máis
baixo o control -parlamentário ou equivalente-- e a descentralización da tv. pública
que baixo a entente de tres ou
máis oligarcas mass-mediáticos dispostos a conseguir beneficios económicos e ideolóxicos a costa de calisquer subprodutos enlatados.
(Unha última anotación: os
tres canais privados utilizarán
o soporte de distribución de
TVE. Lembran a terquedade
desa mesma TVE negando uns
simples enlaces a TVG ou TV-3
que, por certo, segundo a
Constitución tamén son estao
tais 7 Curioso, non?)
M.V.
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eltado crítico

N

on cabe moita orixinalidade na
análise da "moción de censu. _, . ra". Afirmar, a estas alturas,
que Hernández Mancha asumiu gostosamente a trampa preparada polos dirixentes do PSOE· non require, certa-:
níente, unhé! especial perspicácia política.
·
.
· .
A trampa estaba na tese formulada
por Benegas e González segundo ·a cal
existe un vínculo directo entre ~ a ere. cente conflitividade social ·e a caréncia
de alternativas políticas sólidas ao actual governo. Mancha tencionou demostrar a falsedade de tal aseveración
mediante a cuadratura do drculo de
apresentar ao seu partido como unha
opción disposta a dar satisfacción ás
-reivindicacións desta primavera quente.
O resultado xa se sabia d.esde o primeiro momento. Metidos na dinámica
parlamentária de saber qüen é o mellor xestor do sistema, Felipe González
non ia ter rival. Sén cuestionar as premisas de fondo, H. Mancha non pod•a
_c ompetir coa eficácia demostrada polo
felipismo. Propor, substancialmeñte,
unha mesma. política peró cun partido
desgastado e sen ter depurado daban. . do a imaxe neofranquista non é, preci. samente, un negócio· rendábel. Gonzá. tez non desaproveitou a ocasión para

Trampa e p9dantaria
a situación actual traslada os problemas própdos aos demais· partidos. A
caréncia de intermediários políticos
entre o governo e a sociedade- non é
debida, principalmente, ás crises de
AP ou do PC senón ao papel do PSOE
como puro apéndice oa Administración ·estatal. O partido de Feli.pe González non actua como veículo das demandas sociais .porque está absoluta:.
mente ·subotdinado e identificado coa
xestión gubernamental. Máis ainda:
vive permanentemente . embriagado
polos resultados eleitorais de tal xeito
que non parece admitir a posibilidade
~ de que moitos dos seus votantes reco.E rran á mobilización como único instruG> ment9 para levar adiante -as suas peti:e cións.
"
.
O felipismo fai unha ·análise mecanidar unha nova lección do estilo que
cista e mediocre que·se tr'aduce nunha
está acuñando no seu mandato. Coa
· prática política intolera.nte e autoritás_eguridade de quen se sabe apoiado
ria.
polos poderes _fácticos, calificou . a
Ademais doutras consideracións, a
Mancha de '~ novato incapaz". El, que
"moció.n de censura" serviu para conhai'quince anos era praticamente des- · trastar os termos da polémica suscita'coñecido, . promociona agora un ha
da no interior de CCOO por mor da poimaxe de "madurez" e "experiéncia"..
síbel convocatória dunha folga xeral.
Ironías· do destino.
Para ·aquetes sectores ·que defenden a
·O diagnóstico gubernamental sobre
t~se de que un.ha acción de~a natúreza

---------------...a

favorece o medre de AP, o debate parlamentário demostrou a inconsisténcia
de tal afirmación. Desde o ponto , de
vista da esquerda social resulta irrelevante, nestes momentos, o perigo
dunha eventual identificación entre
Hernández Mancha e os sectores que
protagonizan un enfrentamento máis
activo co governo. Existe, en tal caso,
un perigo de máis peso: que perviva a
conciéncia de que Felipe González personifica unha alternativa de esquerdas. Un suposto cuxa vixéncia nen sequer se atreven a proclamat, na actualidade, os voceir.os dos partidos tradi ~
cionais da direita e do centro.
Segundo os inqué.ritos pubticados, a
"moción de censura" mereceu · unha
cativa atención da opinión pública. Os
que tivemos a paci'éncia de ver ou escoitar unha boa parte das_ interven· cións c0mprobámos µn preocup~nte
nível de incultura en certos persoe1ros.
Mancha ·c onfunde a Santa Terésa con
Lope de Vega e Alfonso Guerra puxo
· en boca da di re ita un has históricas·palabras ·de Rosa Luxembur~o. Cando
n.on se ten nada novo que d1cer, a pn.~
déncia máis elemental aconsella o s1léncio ou un mínimo labor prévip de
instr:ución. De non ser asi, as citas feitas para .demostrar o "espírito cu!to"
ae .quen as. manexa converten-~e! .mevitabelmente, nas probas ·defm1t1vas
dunha pedantaria ridícula.
P
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A viaxe do

Portugal: a·caida de Cavaco
-próvoca unha nova crise ..
Nos primeiros dias de Abril desénvolv~use a. moción· ..
de c~n~ura aprese!"l~~da polo PRO na Assembleia da
Re.publica_. A ~J?~s1c1on t1vo a oportunidade de facer
cair ao mmontano gov~rno PSD (Partido Social
Democrata) que lidera o Primeiro Ministro Aníbal
Cavaco Silva. Un executivo que non conseguiu
ultrapasar o recorde de governabilidade monocolor
que mantén o PS (Partido Socialista) en dezaoito
meses desde o primeiro governo constitucional. O
agora governo en funcións tomou pose en Novembro
de 1985. ·
.

A moción eje censura foi
aprovada por 134 votos a favor e votaron en contra os
108 deputados do PSD · e
CDS; unha abstención, a do
militante do Partido Popular
Monárquico -Ribeiro Telles
eleito como independente
nas listas do PS. Favorábeis
á moción foron o PRD, o partido dos renovadores que
chefia o Xeneral Ramlho Eanes, anterior Presidente da
República; o PS, á frente do
que está Víctor Constáncio
logo de ser eleito Mario Soa'res para a chefatura do Estado; e o PCP cos seus parceiro s da coalición na APU,
MDP.
A razón última que moveu
a tomar a iniciativa da moci ón te ria sido o "estado crítico" polo que atravesaba o
partido no poder logo da intensa polémica que levantou
a visita á Unión Soviética
dunha delegaciórr parlamentar co apoio do presidente do
Parlamento, Fernando Amara l destacado dirixente do
PSD e a crítica descontrolada
do próprio Governo. O PS
xustificaria seu voto favorábel en base á negativa do

~aga

·Propaganda,atrevimento
e ambiguidade

ración nacional, limitándose
a
medidas .
eleitoralistas;clientismo desenfreado
por parte do executivo; manipulación da · informacióm
os dados estadísticos e o~
meios de comunicación so-·
cial; má relaCión e c0nflito
permanente co -Parlamento
mostrando auséneia da dig~
nidada do Estado.

Aníbal Cávaco, chefe do ·
executivo a negociar normas , executivo actualmente en
de funcionamento coas in.stifuncións; afirmou na sua detucións, en torno a cuestións
fensa "a irresponsabilidade
estruturais de fonáo. Os soda moción destinada a impecialistas ériticáronlle ao PRD
dir a governabilidade do ·seu
a sua decisión de apresentar
gabinete coa única arma que
ª· moción sen consulta pré·- restaba"; desafiante afirma- ,
v1a, sen oferecer alternativas
ria "a frauduléncia dun novo
e rexeitan a hipótese de eleiGoverno. que non saira dun
cións prematuras cun estrito
proceso de comícios demo"non interesan ao país".
cráticos, por xulgamento do
O Partido Comunista Poreleitorado", intervención intugués denúncia o agravatensamente contestada potas
mento da situación laboral,
forzas que finalmente derrufai un chamado ás forzas deba~on a sua equipa.
·
mocráticas para encontrar
Abriuse
unha
rolda
de
conunha "alternativa de governo
versas entre os diferentes
que restitua ao país a normapartidos e o Presidente da
lidade política, entre renovaRepública a quen correspon- .
dores, socialistas ·e comunisde decidir o futuro político
tas, que eliminen os graves
imediato, pode disolver a As- ·
problemas en que a política
sembleia da República o que
de direita mergullou o país".
provocaria marcar data de
O partido de Alvaro Cunhal
novas éleicióris obrigatoriaadvirte do "perigoso" dunha
mente nun prazo de oitenta a
renovación da coalición PSD/
noventa dias ou encomendar
PS de "nefastas conseqüenás forzas políticas a constitucias" na lexislatura anterior.
ción dun novo governo, moNo que respeita ao texto
nocolor ou coaligado, que
da moción, o PRD ·enunciaba
complete o tempo que resta
catro pontos como suficiende lexislatura. Mario Soares
tes para a caída do go~erno:
ten a soluGión por ordenanon ter aproveitado a favorámento constituciona~.
o
bel conxuntura económica
ANTÓNIO MASC~TO
internacional para a restrutu-

A vi~ita papal ª·Chile, Urugu.ai e Arxentina neste Abril" de 1987
supon ~n atrt;v1m~nto ;;u_penor ao expres_a do palas anteriores
ao B~as1I, _C<;>lomb1a, Mex1co, etc. En todos estos países a igrexa
c~tol1ca vive agudo~ enfrentamentos: ·es conservadores en
alianza cos poderes económicos e políticos, intentan ma~ter as
vellas ~struturas herda~as da colonización hispánica. As
comunidades de b~se, inspiradas na teoloxia da liberación
b_
usca.bar:t _novas fo~"!las de acdón e rexeitan a parte do pas~do
que. s1gnif1ca opres1on dos povos indíxenas e discriminación
social.
·
·
A ig_rex~ do Uruguai es~ivo á marxe da Ditadura e mesmo
o arceb1.spo. de Mon~ev1deu viviu "~itiado" no seu pazo os
derrade1ros ano~,. A 19~.e,xa da Arxentina contemplou a masacre
do~ grupos de .L1berac1C?n, apoiou á Ditadura militar,
·
ma1orn:iente, e, carece, mda ~oxe de fortes continxentes de
comu,ni~ades de b~se. En Chile,. a l?nga Ditadura de 14 anos
cc;>ntnbu~u a que .a 1grexa _se solidarizase cos oprimidos·
h1~rarq~1a e clero, en ,.x~,ral, opoñense á Ditadura. Chile' está a
ev1~enc1ar as con~rad1c1ons da pastoral de Xoán Paulo 11 que
pretende harmonizar.a to~o~,os grupos cristias e "abenzo~riá"
a volta da Democracia Cnst1a en lugar de Pinochet.

~resión ditatorial e pode advertir o esc:aso ª.f!tusiasmo que as
suas af1rmac1ons atopan nese
sector. -Cando Xoan Paulo expuña un dos nós da sua pastoral:
"a identidade eclesial require
que as comunidades eclesiais
de base eviten a tentación de
identificarse con partidos ou
posición políticas que poden
ser moi respeitábeis, pero que
non poden pretender ser a úniC?, expresió,n ~válida da proxecc1on evanxel1ca sobre a vida e
~ opción·s políticas do pais", os
_· aplausos disminuiron.
Na concentración xuvenil o
FRANCISCO CARBALLO
Papa ~voca ás vítimas da reAbril -abriuse coa -chegada do · presión ditatorial; na misa de
"reconciliación",· no parque
Papa ao Uruguai. Unha visita
ante perto
de
breve, sen escesivos· conflítos . . O'Higgins,
700.000 persoas, dase a conUruguai é o pais máis laico da
frontación máis forte de todas
América . Latina. As comunidaas viaxes papais. Uns 1.000
des católicas están instaladas
mozos que berraban liberdade
r:iun contexto secularizado e cafóra da concentración son atarecen de poder político. A igreta pode facerse coa sufiviaxe oficial ao Brasil, aco. ~ados polas forzas represivas,
xa
uruguaia
á
marxe
da
Ditaduciente maioria para exercer
lleu con surpresa e descon1rrompen na escapada no intera en busca hoxe de influéncia
un poder absolutista.
certo o debate parlamentárior' do -recinto e os botes de
!11oral
nun
país,
empobrecido.
A
Até agora as iniciativas
rio.
fume da policia afectan aos
1grexa
non
esta_no
ollo
do
furatendentes a provocar a caíOs feitos constatábeis
mesmos celebrantes.
cán uruguaio. Xoan Paulo falou
da dos governos corresserian, dadas as circunsAo dia seguinte Xoan Paulo ·
na catedral aos axentes da pasponderonh ao PCP, neste
táncias, os seguintes: só
condenou con claridade o réxitoral
cunha
-linguaxes
"místicaso foi o PRD o único que
ao PSD interesan novas
me de Pinochet. E, carido esca", desanxelada. A celebranon negaria aos comüniseleicións; o PCP non conta
Mário Soares, ex-Primeiro
crebemos, segue Chile adiante
C'._ión
xuvenil,
que
tanto
apetece
·
·
tas a sua oferta de "goverco apoio suficente para
Ministro, ex-líder dos sona sua visita dilatada.
a este Pontifica, non tivo a br¡.:.
meterse nun "gove·rno decialistas portugueses en- · no de salvación nacional"
- Na Arxentina son as "nais da
_llantez esperada, pero concenen
base
a
non
alterar
a
mocrático
de
salvación",
~
o
trou nunha dinámica de
praza de Maio" as que repretrou
unhas
200.000
persoas
constitución. Aí está o funque dificulta a estabilidade
dúbidas, a el correponde
sentan .a protesta máis contípara. ollar a este líder que irisisdo do trama, a revisión
dunha hipotética coaligatomar unha decisión, necenua contra a Ditadura militar e
tiu no nó da sua mensaxe: chaconstitucional
que
pretención;
o
PS
móstrase
cautes ar~amente
parcial, por
mamento
á~ mocidades a pro/ · as medidas insuficientes, para
den
os
socialistas
e
sociallar coa probabilidade da
ma1s que pretenda ser o
etas, do goberno Alfonsin.
dunha acol/Jda da fé, da "morademócratas, o liquidacionegociación co PRD para
Presidente obxectivo de toXoán J:>aulo terá menos problelización"
social,
da
defensa
dos
nismo das residuais conformar xuntos govemo,
dos os portugueses, a sua
mas que en Chile.
direitos humanos, das liberdaquistas
de
Abril,
leva
a
non
ten
ainda
forza
para
resolución vai ser compaOs dias e as reaccións desta
des
públicas
~ .da esixéncia
Cunhal
e
Ramalho
Eanes
a
asumir un governo monorábel cun combate de bovia:i:ce son xa Sl!ficientes para
duns
mínimos
vitais
para
·toun entendimento -n on decolor minoritário; o PRD xeo: os que se enfrentan
obligarnos a resumir. Na reacdos.
··
clarado, do que os renovaaceitaría . unha equipa de
receben, todos, pancadas.
ción papal non hai unha condeEn ~hile a permanéncia padores
poden
tirar
o
apoio
governo
chefiada
por
Vítor
Aníbal Cavaco compartina da situación de opresión espal fo1 longa. As solucións cado PCP, mesmo sen comuConstáncio, prévia negora con Soares o poder no
trutural dos povos 'latinoameritólicas
da
igrexa
chilena
son
as
nistas no governo, se é gaciación dun pacote de meanterior executivo, tamén,
canos. Hai unha irisisténcia da
máis significativas· de Latinoaf,
rantido o respeito constitudidas políticas.
prematuramente derrubamisión da lgrexa cara a defenmérica. En Chile formulouse
cional.
No
revolto
mapa
Mário
Soares,
á
procura
do, do que o PSD tirara o
sa dps direitos humanos, das
pQr
primeira
vez
a
alternativa
político
actual
os
socialisdo talismán, non se enten- .
máximo partido ao ~añar
bases mínimas vitais, das liberdos Cristians polo .socialismo
tas aparecen contrariados
de co seu sucesor, mantenas eleicións cunha mmoridades públicas. O Papa afir(CPS).
Un
país
onde
a.s
comunido unha relación cordial co
tária porcentaxe. Non se · pola antecipación da momou de novo que a lgrexa
. dadas indíxenas, os mapuches
ción de censura, a táctica
seu continuador no cargo
entenderon socialistas e
~antén unha opción preferen:~
descendentes
dos
arauca·nos
de Constáncio marcara
de Primeiro Ministro, as
social-demócratas,· na acf, .
cial polos pobres, non excluinson
de
pequena
dimensión
~
para o inicio do verán a
causas semellan confusión
tualidade é improbábel
te nen exclusiva. ·A teoloxia da
IJ - están isoladas, as grandes maapresentación · da moción
suficiente para non ter
unha nova versión do pacliberación parte da afirmación
sas -e:m pobrecidas , pertencen a
de
censura
do
PS;
o
discurperspectivas
de
estabilidato. Cavaco, contrariamente
dunha realidade de opresión
mest1xazes
e
a
descendentes
so "mais á esquerda" -non
de.
~o seu governo, mellora os
de imigrantes. Só nos bairros . estrutural dos pavos e das mativo tempo de mergµllarse
Mais unha vez, -Portugal,
mquéritos de atracción de
sas en . Latinoamerica. Hoxe
da
Capital chegan a millón e
na_ tendéncia de voto. O
governo con saída incerta.
voto, caso de ser convocachegou á onclusión da necesiamedio as persoas atetadas pola
próprio
Mário
Soares
en
A.M.
das novas eleicións a direipobreza e a discriminación . . de dunha· opción esirutural polos pobres. A mensaxe cristiá é
Nese ambiente foi asasinado o
a profecía da Liberación e o soP, Andrés, crego ·francés, un
cialismo a sua realización práti- dos significados profetas da
'
lgrexa da Liberación.
. ca.
A distáncia entre a pastoral
A actuación de Xoán Paulo 11
-o · polaquismo- de Xoan
na capital chilena acadou as
P_aulo ·11 e os sectores progrecotas máis altas ae conflitividasistas do c·a tolicismo non se dide. Na recepción do Papa preS_ob__eretex~o de forestación e
das para deixar as suás te.Orman Genel (citado por
sidida por Pinochet non esta-· lue. O Papa quer máis espácios
s11vícultura, o goberno de An"Hürriyet", 19 Febreiro 1987}
rras e povo. Durante os últipara a lgrexa que· debe ilumiban os bispos.. Na visita ao
kara estableceu un plan a
as deportacións serian "vomos meses, aproximada- ·
nar a todos os sectores polítipazo de Moneda, transmitida
gran escala de deportacións
luntarias'' e comprometerían,
mente. 100 mil curdos foron
cos e económicos. O Papa ten
por todas as "emisoras de Teleen masa da povoación rural
nun longo proceso, .a uns 9 ·deportados pala forza desde
nostálxia de Cristiandade. A esvisión e rádio, apareceu Xoán
do Curdistán turco cara o
a área de Dersim · e uns millóns de persoas en total,
querda cristiá pansa que comPaulo abenzoando o Ditador.
Oe~~e de Turquia e a implandas que ao redor dé 3,5 mi50.000 ~ureas implantados en
~.ero, enseguída, o ~apa acude . pre loitar cóbado con cóbado
tac1on de .millóns de. turcos
cos que buscan a liberación
llóns están" senéfo iñ-formadas . Urfa e airedores no Curdisa zona barrial para contemplar
n'!_ ~urqistán. De acordo co
dos oprimidos, que o imperia-.
a
protesta
multitudinária;
están.
o
..__ministro turco de Agricultura,
de q_ue deben estar prepara(pasa á páxina 23)
coita a repre.sentantes da re-

Saida

incerta

.

Depo.rtacións masivas de curdos na Tu~quia
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O.naufrá?<io_. do Calpe Quintán_s'
1

Cando se xuntan a fame e as ganas 'de comer pasa o
9ue pasa. Eis qUe no naufráxio do navio pesqueiro
Cal_pe Quintán"' con base no Puerto de Santa María~
foi exactamente o que sucedeu. Non é doado por-se
agora é;I ve'r de quen é a responsabilidade dos mortos e .
dos desaparecidos, pero neste asunto concreto vai
·.levantar ventos, se todos os que teñen parte e arte nel
tan o que teñen que facer. E son moitos.·
I

.

Que fai unha farola coma ti,
.nunha planchada coma est~ !
Ainda que o poda parecer, non
se trata dunha foto para xogar
a atopar os oito erras. Esta farola do alumeado público in-:
crustada por ·arte de birli-:birloque dentro da planchada dun
edifício en construcción, tampouco ten nada a ver cunha posíbel nova t~cnoloxía ponta arquitectónica, nen é un novo
elemento de arte vangardista,
non, isto é o colmo da especu.:.
!ación.
A falta dun planeamento urbanísitico na vila de""Allariz, por
non estaren aprobadas as Normas subsidiárias, ainda que xa
vai para oito anos que estamos
na faena, xunto coa permisiyidade que desde o Concello manifesta o grupo gobernante
para con algun contratista, facilita as contínuas infraceións urbanísticas.
Allariz, Vila e Corte Románica, como rezan· os carteis na
sua entrada, declarada "Monumento Nacional" conta cun importante Património ·artístico
que é preciso conservar evitando que Jl especulación poda ·
chegar a destruir o que con
tanto · esforzo nos legaron os
·
.
nosos antergos:
A conceición de que o chan
urbano e urbanizábel é un mercado · j:?ara o benefício dos especuladores, ·sen pensar para
nada na mellara da calidade da
vida, na dotación de servícios,

de zonas verdes~ deportivas e
.recriativas é a filosofia que prt- .
ma. O obxectivo é urbanizar para edificar máis, non urbanizar para viver mell.or.
A obra ·eh cuestión está situada nunha zona da. vila que é
un desastre urbanístico e claro
exemplo do que aqui comentamos. A actuación do grupo de
AP neste asunto foi de escán~ d~lo. Apesar de que a. Comisión do Património non dera a·
confirmación definitiva · e sen
ter en canta para nada as aleg.a cións dos vici ños convocaron unha Comisión de Goberno, supomos que a toque de
corneta, co único ponto na
orde do dia de concesión de Hcéncia de obra
contratista, concesión que fixeron.· apesar
de seren informados polo secretário ·municipal de que · a
concesión era ilegal e co precedente de que na mesma zona
ün edifício ci.mha licéncia similar tora condenado · a derribo
pola Audiéncia da Cor.uña.
Hoxe a nbra. atopa-se paralizada debido á presión dos veciños sobre o concello para ·que
este teña en canta as suas· alegacións. Para o acordo queda
a foto ·dunha planchada vocación de ameba que engulipou
unha farola alongando un pouquiño o ~eu cor.p o deica que· a
tivo rodeada.
o

ªº

FRANCISCO GÁRCTA SUAREZ

O ·Defensor do Pavo
tramita·unha qüeixa por vertido
.de águas ·residuáis na Coruña

E
n

O salv•mento
·~on . teño

nengunha expenéncta en salvamento de
náufragos, per9 podo entender que o capitán do navio
francés "OrqueN fixo as causas mal pero tamén as fixo
ben. Entando que para evitar
resacas que arrastasen aos
mariñeiros que estaban perto
do barco ben pudo soltar
aceite polo costado no que
estaban, .causa que é sempre
é unha axuda. Entendo, que
tal e como sinalou, o capitán .
do "E_speranza del Mar" ben
pudo arriar unhas balsas
nese mesmo costado, suxeita; e ben, ao navio, á que puidesen- subir os náufragos á
espreita dun · momento mellar para o rescate: Pero tamén entendo que fixo ben ao
polos detrás do barco pa ra
que o vento os empurrase
contra el, entendo que o das
redes pudo ter sido un bon
sistema (por onde embarcaron os dous superviventes?)
de non ser as circunstánci as
(ondas de oito metros, ventas de 75 Km/h ., altura do
barco francés, cansáncio dos
náufragos ... )
Mais, uló os barcos da Armada? A iso das 12 da ma ñá,
un helicóptero do Servício
Aéreo de Resca~e (SAR) dixo
que vira unha balsa con mariñeiros, oito en total. Desde
o primeiro SOS até esa ho ra,
xa o
0 rque " chega ra ás
7,30. E dos navios da A rm ada
española nada se sabia. Tampouco dos da marroq uina,
que t amén deberiañ estar
perto, que non foi tan lonxe
das suas bases o fu ndi mento. Aqui hai algo que no n me
cadra e non son home de saber que é. Lembremos barcos de guerra de tres países
diferentes cando o naufráxio
do transbordador británico
en Zeebrugge (Bélxica ), a
prócura dos supervivintes.
Algo non me cadra, non ...
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En primeiro, a nota de imprensa da. UGT é demencial:
:anda a dicir-lle á Comandancia e á Inspección de navios
que extremen as suas medidas de seguranza cando é un
sindicato que' apoio a un governo que non quer deixar en
mans civis os asuntos dos
que talamos, é incongruente.
Solicite a UGT que o Despacho de Buques e -a lnspeczón
estexan fóra das Comandán. das Militares da Mariña e
logo poderá comezar a pedir.
Pero quen lles tira a esteS' o
negódo das mans?

O naufráxio
Seica o naufráxio foi resultado dunha via de água orixinada na popa do barco. Asi,
a água entraria pola bocina,
que é o burato pala que sai o
· .eixo da cola, ou sexa -o eixo
que une o motor co propulsor (hélice). Rodeando este
eixo, na parte onde está" en
contacto co ·mar hai unha
empaquetadura e os guaiacásn, que envolven e pechan
,perfeitamente o eixo .Para
que a água non penetre . no
barco. Por parte, u·nha entrada non desmedida de mar no
compartimento de máquinas
s~mpre é achicábel polas
bombas. ,
Se, . como se di nas infor-

macións de prensa, a via de
água foi pala bocina, tivo que
ser moita a que entrase para
non dar avio as· bombas e
achicar. Xa · que logó, tiña
que estar en moi mal estado
a empaquetadura e os guaiacáns. E este é o cerne do problema.
Os barcos te'1en a abriga
de facer revisións do eixo e
da bocina cada determinado
tempo. Estas revisións están
supervisadas, normalmente,
por duas firmas mundiais de
Supervisión, Control e Seguros Marítimos: o Lloyd's Register e o Bureau Veritas, que
son as que avalian o perfeito
estado dunhas instalacións.
Moitos armadores, p~rante o
gasto que significa ter que
varar, retirar o propulsor se
fose necesário, desmontar
guaiacáns -que é unha madeira moi cara e dura-, quizá levar o eixo de popa ao taller ... , perder dias de pesca,
prefieren ir adiando a operazón. E logo veñen os problemas.
O que non se entende é
que non revisen as balsas de
salvamento, pois case non é
gasto e sempre é unha garantia (pequena, pero garantia) de poder salvar vidas.
Non revisar as balsas xa non
é aforrar cartos: é irresponsabilidade crimirial.
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As consecuéncias

da

A primeira é a pior de tod as:
dez mortos, ainda que t ecnicamente nove sexan desap arecidos. A segunda é con secuéncia, pois que, segundo a
Lei e con toda a trapall ada
das casas de seguros, os familiares dos desapareci dos
poden botar dous anos para
cobrar un pataco . A t erceira
é que, se cadra, non cobran
e seguen na miséria, pois
que se o navlo sai ~ sen estar
en condizóns, trapicheado, a
responsabilidade non é dos
aseguradores, senón do Armador, da lnspeczón de Buques e, se isto se demostrase, do Estado, subsidiaria. mente. Pode haber pleito
para moitos anos. Pode haber un exemplo de como funciona o país . Hai dez mortos.
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·O axente do SIDA.
pudo .. ser obtido por .enxeñaria xenética

A instáncia da Sociedade Gale- . máximo representante do conga de História Natural, o Defencella.
sor do Povo iniciará as actuaNo escrito tamén se mencio~
· cións oportunas, cos organis- ·naba que a denúncia tora somos . administrativos compebreseída por non atopar a quen
· tentes,, a respeito do vertido de .inculpar. Que s.e seguen a verensaios coa ST. BZ.
Científicos de Estados Unidos,
as investigacións máis intensas
águas residuais dos esgotos do
ter águas sen depurar. Que non
Non se exclue a posibilidade
Gran Bretaña ·e a Republica Fecos diversos virus;. antes dos
Cene.e llo da Coruña.
_.
está prevista a ínstalación de · deral Alemana chegaron . por
anos· 70 funcionaba ali o princi- de que o virus HIV tamén tora
A S.G.H.N., en escrito dirixidepuradoras. E que a cqntamivias independentes á conclupal centro do exército nordea- probado en seres humanC?s.
do á citada institución en Denación das águas é alarmante
Este virus resultou ter un penasión de que o axente que pro-' mericano para o desenrolo de
cembro . de 1986, explicaba-lle
en todo o perímetro costeiro,
do latente moi longo, e o nível
voca o SIDA, o virus HIV, t~n
armas bacteriolóxicas. Desde o
que o dia 4 de Xuño dese mes-· estando -constituída. por matéorixe artifical e puido ter sido
1977 na base de Fort Detrick de desenrolo dos métodos de
mo . ano presentara ·un ha deria orgánica, mi6oorganismos,
obtido con métodos de enxe- · hai un laboratório que canta
diagnóstico do momento fi x~
nún.cia, diante do xúlgado de
elementos metálicos e deter.q ue for.an considerados pract1ñaria xenétiCa. · O SIDA rexiscun
sistema·
de·
seguranza
para
xentes.
garda, ·por delito ecolqxico, oric:amente sanos os portadores
touse por primeira vez en Nova
traballos con axentes patóxe- do axente patóxeno.
A - · delegación
local
da
.xinado ao verterse águas ne- ,
lorque nb 1979, propagándose
nos altamente perigosos. Realigras sen depuración negnunS.G.H.N. queda :á espera de · qespois xa por'todo o território
O obxe~tivo deste virus seri a
záronse nel moit.os ensaios de
ha, procedentes dos es~otos
que o Defensor do Povo dite
de Estados Unidos. Máis tarde
laboratóriO sobre persoas (mili- anular toda a d~fensa a vaci~a s
xeral da cidade. · Sin~labas·e
r~solución na cal _se faga por
fixo a sua aparición noutros
nas persoas, erguen~o !3 potencomo presunto res.ponsabel ao
fin , ao dano1 que se fixo e se
tar~~1 . volun'tário.s~ e recluso!?);
contin,entes. , .
. cia: letal ·das·'arm.as b1olox1cas. .
alcal.d e . sr. Francisco Vázquez
está a .fácer nas nosás costas.
má'is' de 's'ete' mil pefaoas' servi- Nos laboratorios de Fort· De-·
-A.P.N .
. Vá:t~z· na ~ sua cal1dac:te~ de" -, --·~ · J.R.S.M.F.
ron de coelliños ·de índias nds
trick, EEUU, leváronse 13 cabo
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En Mondariz támén se inv~ig8rá
ria seguridade dós reactores nucleares··
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Como ampl iación das declaracións que o representante
da Fundación Newhart r ealizou para A NOSA TERRA
(26 de Marzo) a proposta de criación do centro de
investigación en Mondariz enviada á Administración
contempla tamén o traballo na liña de seguridade dos
reactores nucleares (" seguridad del reactor") asi como
desenvolvimento e tecnoloxía de reactores, manexo e
armacenamento de resíduos radiactivos. Esta proposta
que se contén no apartado de Enerxia compleméntase
con outras matérias de estudo e experimentación como
a produción e utilización de hidrocarburos, a enerxia
solar, a enerxía de biomasa, as fontes de enerxía
alternativa, os produtos enerxéticos e o aproveitamento
de residuais.
meira planta), electricidade
O proxecto contén outras

(segunda), · ordenadores (terceira) no interior do edifício
que deseñara o arquitecto vigués Xenaro Lafuente por encarga de Enrique Peinador e
que será agora reconstruída.
Na extrema Oeste desta finca,
a edificación que servía de g·araxe será reabilitada tamén
como edificio de planta baixa
para conter dous laboratórios
secundários, un laboratório
principal con foxo de probas,
unha oficina de experimentación e control de experimentos e outros tres talleres.
Aplicacións industriais
Estas e~pecificacións figuran na memória do proxecto
No ca mpo do servício de aseda Newhart á que tivo aceso
sora mento e avaliación de
A NOSA TERRA. Nela faise
apl icaciónbs industriais (citamención tamén de reconstrudo como "servícios de Con ción dunha peq~ena nave sisulting" no texto) inclúerise
tuada na extrema Sul da finca
as áreas de "instrumentación
para conter os equipos xerae. ensaio, equipos de perforadores de enerxía- eléctrica. O
ción e produc1ón, conectores
centro de investigación fabride fio e de tubo, deseño de
cará a sua própria enerxía e
gruas, análise e ensaio de
evitará a meio desta solución
equ ipos de perforación petroa dependéncia do suministro
lífera, contenedores de preda rede que na comarca de
sión, válvulas e componentes,
Mondariz é famoso pola freenxeñaría da xeo-estrutura,
cuéncia con que incumpre o
deseño e ánálise electrónico
seu contrato de servício.
(sen .. especificar), e deseño
mecánico, eléctrico e de esA · reºc onstrución do Gran
truturas. Estes servíci0s in- · Hotel, que tora inaugurado no
vestigaranse no centro de
1898, asi como o edifício de
Mondariz sobre contrato ou
nova factura que ocupará o
ben por própria iniciativa da
espácio da antiga garaxe · seNewhart.
.
·
rán as obras de maior vólume
No que . se retire a "Meio
ainda que no proxeéto figuran
~mbiente", cítanse .as liñas de
igualmente a restauración
investigación de "protección
dun pequeno edifício de plan_d? mei~ ambiente, climatolo- ta e sobrado para duas vivenx1a, ~phcación de técnicas de
das adosadas. Outro edifício
cé?ntrol remoto, risco indusen· ruinas que existe no Leste
trial, lecnoloxías limpas, mé- . do edifício do Gran Hotel vai
t<;>dos de mediciqn e protecser reabilitado para . servir de
ción do meio mariño".
. vivenda ao director do centro.
O proxecto do centró de inEstas obras serán financiadas
vestigación que a Fundación
integram~nte · pola Zur de
Newhart instalará no solar do
Vigo.
·
yell.o Gran Hotel de Mondaríz
Na sección de tecnoloxía in.,.
inclue .tres laboratórios de
dustrial, o propósito da New' química e bio-tecnoloxía (prihart é traball.ar no estudo e
áreas de investigación re laciona da coa hixiene e seguridade no traballo como son o
trabal lo en áreas de alto risco
e a seguridade industrial, sen
especificar. Estas investigacións están incluídas dentro
da ri ngla da Saúde Pública
xunto cos conceitos de fama coloxía , contaminación e investig ación médica. Tampouco se detallan os obxectos es?ecificos da investigación nos
capítu los de Biotecnoloxía e
Enxeñaria Biomolecular.

experimentación das comuni:.
cacións, os materiais, a tecnoloxía básica para desenvolvimento de produtos,sistemas
de fabricación e dirección ro- ,
botizada, o proceso de dados
e a micro-electrónica .

Investigación espacial
A Newhart anúncia igualmente o seu propósito de inv.e stigar no deseño aero-espacial.
Precisamente este área é
unha das especialidades de
H_ARC (Houston Area Research Center ou Centro de Investigación da Area de Houston),
- sócio principal e inspirador da
Newhart. A HARC mantén en
Houston un departamento titulado STAR, ou Space Technology and Research Center
(Centro de lnvesti!i)ación ·e
tecnoloxía do espác10) que é
contratista do Departamento
de Defensa e da NASA, A
STAR está dirixida por David
J. Norton, que ten o degrau .
de capitán do exército do seu
país. Este centro define os
se.us obxectivos da· seguinte
forma: "O Centro de Investigación e Tecnoloxía do Espácio ten por meta servir de
nexo- entre as universidades
que colaboran con HARC e os
obxectivos da indústria do espacio, tanto privados como
da NASA ou do Departamento de Defensa. Son moitos os ·
programas da NASA e ·do Departamento de Defensa que
requiren investigación multi-:
disciplinária. Entre estes in. cluimos ao proxecto da Estación Espacial, o veículo aeroespacial, coñecido co nome
de National Aeroespace Plane
e a Iniciativa de Defensa Estratéxica . ou IDE ,(coñecida
pola prensa diárta como Guerra das Galáxias). ·o -STAR
precisa que "unha vez que a
NASA e o .IDE ten xa en marcha . programas específicos
para promover este xénero de
iniciativas de investigación, a
dirección do STAR colaborará
activamente nestes proxectos .
como veículo de comercialización, de cara á -indústria. Pc>is
·q ue nen a própda administra.:.
ción n~n as universidades tf:!ñan experiéncia na criación
de indústrias, HARC pode actuar .de catalizador que axunte
.os inte reses da ciéncia e a tec- . ·
·noloxia co me.rcado· da indús. tria, fornecendo ·investigación
. e experimentación". ~
o
GUSTAVO LUCA DE TENA

Na última reunión dos sindicasocialista. A confl:Uéncia de
tos INTG, CXTG e CC.00. acorCCOO con UGT propiciaría o
daron facer confluir todas as
alonxamento dos nacionalls:
tas.
·
mobilizacións e. folg.as que se
ian celebrar na Galiza . .Os días
No seo de CCOO loitan duas
sinalados . son os 7, 8, 9, 13 e
tendéncias . maioritárias; men14: Decidiron tamén manter
tres que os carrillistas. propíconversas coa Plataforma para
cian . un maior entendimento
· a Defensa do Sector Lácteo ·e
con UGT, o sector do PCE inclícos representantes , dos estunase por un fustigamento ao
dantes para intentar que na úlGoberno. Esta . división foi a
tima semana de Abril haxa
. que impqsibilitou .a celebración
uriha mobilización comun desda pretendída folga xeral.
tes tres sectores: · obreiros, laEstás duas· liñas, en loita
bregos e .estudantes, intentanpolo predomínio na central, sodo criar unha frente comun
bretodo · di ante dun congreso
cunha certa estabilidade.
no que van ter que buscarlle
Os sindicatos · pedirán asisubstituto a Marcelino Camamesmo unha entrevista con .. cho, incide tamén na Galiza . .
Fernández Albor para planteAsi as centrais nacionalistas esxarlle a si.túación lalJloral, o prota'rian interesadas en lanzar
blema das ZUR,dos fondos de
unha folga xeral pero non teemprego e do sector naval.
rian capacidade de facelo sen a
Acordaron Jamén amosar a· central comunjsta.
sua solfdariedade coa PlataforEs.ta, pola sua banda, vítima
ma e pedir que se recoñeza a
das loitas- internas, non dá
represer:itatividade dos estuadoptado unha decisión ao res·dantes negocianqo "Con eles:
peito . Queda asi no ar a posibiPor outr~ banda parece que
lidade da Folga. Xeral mentres
ao Primeiro de Maio concorredia a dia aumenta- a conflitivirán conxuntamente os tres sindade' sqcial que, desgraciada.dicatos antes citados (CCOO,
mente, .na Galiza non dá callaCXTG e INTG) sobretodo cando
do nunha dinámica propria · e
Nicolás Redondo ten afirmado
as centrais nacionalistas van
que UGT cel-ebrará esta· data en
nestes momentos-un pouco ao
solitário esta data, CCOO veria
cargo de CCOO.
o
contrariadas ási as suas intenA.E.
cións de _coincidi-r coa central

·sind.iéalistas da· CXTG
-e traballadores
do Hotel Niza condenados
por mailifestars~
isto instrumentos de acc1on
Sete dirixentes sindicais da
sindical lícitos para denunciar
CXTG e 25 traballadores do Hopublicamenté unha situación
tel Niza, foron condenados
inxusta.
·
polo Xulgado de· lnstrución ·NúHai· que recordar que recenmero 1 de Vig·o a unha pena
temente ditouse unha senténdun mes e un día de arresto
cia firme, en virtude ·da ·cal se
malor e a pagar unha multa de
abriga aos proprietários do Ho30.000 pesetas cada un, como
responsábeis dun delito de . tel Cidade de Vigo a reabrir o
Hotel. Niza, cuxo edifício e a accoacción contra o.. proprietário
tividade industrial que nel se
e os clientes do Hotel Cidade
desenrolaba foron adquiridos
de Vigo.
por aqueles en virtude dunha
Os sindicalistas e traballadores agora condenados, foron
subasta xu.dicial.
Nesta senténcia considérase
detidos cando se manifestaban
diante do Hotel Cidade de Vigo, · aos proprietárips do Hotel Cipasando tres dias encarceradade de Vigo como responsáaos.
_·_
.
, bei.s da actividade industrial
que antes rea"lizaba outra em- ·
Sindicalistas e. trabalradores
.recorreron esta senténcia por
presa arrendatária do "Niza",
consideraren que a sua atitude
polo que deberán de asumir os
durante a manifestación, que
cómpromisos .derivados do
orixinou este proces,o non suarrendamento. Estas conside-.
racións· non parecen terse en
puxo coacción de nengun xeito
cohta na .senténda ·Contra os
senón. que se trataba do simples exercício do ·di·reito a matraballadores e sindicalistas. o
A-.E.
nifestarse, empregando para
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Atentado paiSaxístico . ·
~nos . cóbados de .Belesar

1) .Novos ~esmontes .e terraplens, notoñamente agresivos.

ar SQCBICos

tros verticais -. do formigón
desestimouse en ·aras do urA construción da chamada
xente progreso ... Eran as prifranqui-sta do encoro que
" Ponte de Belesar . na estrada ·
asofagou Portomarin. constisas dos "XXV Años de Paz".
C-533 ~A . Gudiña I ·Lalin) vai
tuen un faraónieo fondo a
Hoxe, 25 anos de$pois esa
facilitar notabelmente a$ comunicac1ons
rodadas
na · esta panorámica sobrecolle- · canteira aparécesenos como
dora.
unha, coitelada. Mais xa non
zona centro-Leste de Galiza,
E esta unha pais-axe camesta soia .. Moi perto, para
especialmente entre Montarconstruir a. ponte, abríronse
te e Chantada. A pont~ e · biante: verde rabiosa no verán, cob riza · no outono, por ·- ·enormes tendeduras nos até
máis a sua variante evitarán
hai un ano fermosos mont~s
o paso polos cól;>ados de B.e- · veces branca no inverno...
mais tamén é .algo máis que
e · un arrepiante terraplén de
lesar, un tramo de non dificil
·unha paisaxe: é un imens_o
m·áis de ·100 metros de caída
xeorñetria'.
depósito do traballo, a cultusó destroza os socalcos seA construción da devandita
ra e os anceios de _moitas x·e-. · nón que invade o cauce do ·_
ponte, comezada en Marzq
racións de §alego_s qu~ .duMiño!
do 85, teria que estat xa rerante séculas viviron forteAs causas deste grave
matada en . Febreiro deste
ano: .presenta ·a importante · rnente vencellados á terra: .E · · ate'ntado paisaxístico hai que
por m.o r desfa forte dep~nbuscalas por unha banda nos
retraso que ~e amasa na fodéncia souberon utiliza-la in-seus autores, quen persetografia . Este retraso chegou
guindo aforras cuantificábeis
a motivar unha pergunta no . telixente e respeituosamente.
Parlamento por parte do deOs socalcos na~ceron para ·: economicamente non tiveron
conter a terra vexetal das
en conta os· valores paisaxísputado Celestino· Torres, ex
abas dos montes, tan necesáalcalde de Montarte.
ticos do lugár e por outra
ria para o cultrvo da~ vides,
"Mais o que trai esta ponte
banda nos responsábeis polímentres que . nas chairas se ·~ ticos quefi como xestores
ás páxina·s de ANT non, son .
cultivaban os cereais:. toda
dos' bens da comünidade deas certamente impresionantes dimensións da ponte
unha lección de racionalidabian mirar tanto polo benfa-;
de tioxe ainda non s·u perada. ·. cer das causas como polas (terá a altura dun edifíció de
30) nen os mepos' impresio. Esta paraxe sorfreu xa un
suas fnauguracións.
.
nantes retrasos da obra seNeste caso o mal éstá feito.
atentado paisaxístico a prinnón o se.u iñipácto paisaxísticipios dos anos 60. Foi con · Compre _xa· que logo u·nha di'"
co;
motivo da construción do enfícil e -costosa reparación do
· Porque os valores .paisaxíscoro Belesar. U Nun monte
estragado. E no sucesivo farticos do val onde se tende a
das
imediacións
abriuse
se imprescindibel ·avaliar os
ponte son de certo excepcioun'ha canteira para extraer 0
impactos ambientais das
nais. O Miño, escuro e queªrido necesário para o dique
obras públicas para presen. do., dlscorre polo fondo dun
(no seu tempo 0 meirande da
tar a ihtegridade paisaxística
apartado · val formado por . . Península). Era a pr'imeira acda nosa terra. ·
montes maxistralme'nte es- . tuación non respeituosa ca·
O de Belesar, "francamenculpidos por mill~iros qe · so-_ secular esquilíbrio paisaxístite"·, nunca máis . . '
calcos e ban·cais·.. Os 140 me'"
co. A intelixéhciá territorial
PLACIDO LIZANCOS
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·Comparan o·síOdromt!· . ·de abstirléncia do tabaco A
d~
-cO ·d.a heroina
Un túmador que .,quere deixar
· o tabaco ·despois dalguns ir:ttentos fracasados encamíñase
a un centro de tr'atar'nento de
toxicómanos. Como se pode
esperar, os .médicos do ·centra
non o toman en sério: recoméndanlle' tomar caramelos. E
contado, i;io país que máis tabaco produce · no mundo~ os
Estados Unidos, anúncian que
fisioloxicamente é máis difícil·
· sacarse do tabaco que da heroína. ·
Cando menos esta é a conclusión dun estudo que re·a lizou nos últimos dez anos a faculdade de Medicina de San
Francisco. No tr:aballo pártase
das primeiras incursión-da medicina ·ocidental na análise do
hábito do tabaco, hai vinte
imos, cando ainda se consideraba que fumar non debería ter
máis importáncia q1,Je calquer
outra mania compulsiva da sociedade urbana. As probas levadas a cabo por unha equipa
de psicólogos, farmacéuticos e
biólogos especial izados no t ratamento das toxicomanías considérase a primeira evidéncia
positiva de que a heroína, a cocaína, o alcool e as anfetaminas teñen dabondo en comun.
A nicotina é un alcalo ide que
pode matar insectos ao alterarlle o funcionamento dos neurotransmisores. Contado, o que
result_
a tóxico para o insecto é
agradábel para o fumador s~ o
recebe nas cantidades pequenas que se desprenden do
fume dun pitillo. O alcaloide
actúa integrándose no tecido
-nervoso e nas células cerebrais, no caso dos fumadores.
No -casó da heroína o lugar
máis atetado son os centros
nervosos e hormonais que regulan o tratamento interno da
sensación de dor. A nicotina
afecta a un dos sistemas principais da neurotransmisión que
ten por función o ordenamento
da memória e a própria con·dución dos sinais nervosos. Outra
das suas características é que
pasa a formar parte das células
bran.cas e a meio delas chega
a todos os recantos do carpo.

O mono do tabaco
Son moitos os síntomas de

a_bstinéñcia que s~ poden expe.
nmentar ao privarse dunha
droga de administración continuada. O síndrome de abstinén_cia da nicotina cqmprende
ans1edade, desacougo, dificuldade para concentrarse, doenzas do si;;tema gastro-intestinal, dores de cabeza, sonoléncia, descenso do ritmo cardíaco, irritabilidade, e decrecimento da ~elocidad do metabolismo. "Os meios de comunicación tén carregado as tintas sobre o síndrome de abstihéncia
das toxicomanias por opiáceos
(heroína e morfina) e non lle
concederon á do tabacp a importáricia que ten", com entou
o doutor Neal Benowitz, que
tomou parte no estudo. Para
este médico, a nicotina é a droga para toda ocasión porque
non impede a actividade normal nen o trabal lo e pode ser a
un tempo estimulante e sedante, segundo o grado de excitación con que o fumado r aspire
o fume ~ A nicot ina m ellara a
memória de acont ecitnentos
recentes asi como a concentración e o rendement o intelectual. O que ainda non está probado é se a administración de
nicotina en persoas non habituadas ao tabaco pode ria producir os mesmos efeitos.
A partir do estudo dos californianos, que cons istiu en
probas con distintos tipos de
fumadores durante d iferentes
períodos asicomo experimentos de laboratório con ratas ás
que se lles inxectaba nicotina,
propoñénse xa novas terápias
para deixar o tabaco. Alg unhas
drogas como a Conidi na, que
se lle aplican aos enganchados
polos opiáceos, o mesm o que
a Naltrexona ou -a Mecamilamina serven tamén para blocar alguns dos síntomas de absti·
néncia da nicotina. Estes medicamentos están sendo usados
xa de maneira experi mental
con fumadores que que ren dei·
xar de selo. Tamén se fan probas cun pulverizador nasal de
nicotina e un chicle qu e contén
esta substáncia e pode calmar
os momentos de máis aguóa
ansiedade dos privados de ni·
cotina despois de anos de cos·
turne de fumar.
o

RAMÓN OTERO PEDRAYO
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A forte tormenta habida na
Galiza o pasado domingo
5 desluciu en boa medida
a ma rcha que tiña previsto
percorrer o traxecto' entre
Boiro e o Monte lrote ca
lema de u Bases fóra OTAN
Non".
Ainda asi unhas mil persoas,
convocadas pola Coordenadora Nacional de Organizacións
Pacifistas e pola Plataforma
pola Paz, co apoio de partidos
e sin dicatos á esquerda do
PSOE, conseguiron desprazarse até Boiro onde despois de
realizar un breve percorrido a
pé voltaron a subir aos autobuses até cobrir os perta de 18
quilómetros que os separaban
do Monte lrote. A última parte
do traxecto foi realizado a pé,
ante as incleméncias do tempo
e co número de participantes
consid erabelmente minguado.

O Monte lroite foi elexido
como lugar de concentración
polos organizadores da Marcha
pola presén·cia ali dunha base
militar española que alberga
un centro de comunicacións
utilizado polo exército norteamericano . Precisamente o
p¡óximo 15 de Abril cúmprese
un ano do ataque ianqui a Libia
no que ao parecer foi utilizado
o centro de comunicacións do
!rote.
A verxa das instalacións,
aonde chegaron os manifestantes estaba vixilada por forzas da Garda Civil con cans e
fortemente armados, asi como
por soldados da base.

Practicas de tir:o
con fogo real
Precisamente coincidindo coa
celebración desta marcha fontes oficiais deran a coñecer a

gadeiros e habitantes da zona
a necesidade de non acercarse
estes días pola zona debido ás
manobras con fogo real que
estaban preavistas.
Esta prática, que xa ven se·ndo habitual, causou nesta ocasión unha protesta dos viciños,
xunto cos alcaldes da zona,
que lembraron que a consecuéncia dos disparos realizados polos militares calcúlase ·
nun cento .de reses as mortas
cada ano- pola metralla, as balas perdidas ou os animais despeñados na fuxida. Este tema
foi motivo tamén dunha pergunta parlamentária realizada
polo Diputado- do BNG, Xosé
Manuel Beiras. Ante a oleada
de protestas, coa que se solidarizaron tamén os organizadores da marcha contra a OTAN
e as bases, as manobras foron
suspendidas.
o
M.V.

Nos 11 Encontros de Feministas Lesbianas

Cuestionada a heterosexualidade
como norma imposta
Mais dun cento de mulleres de toda a Galiza estiveron
presentes o sábado 28 e domingo 29 de Marzo nos 11
Encontros Galegas de Feministas Lesbianas. Uns
encontros, a seguir daqueles primeiros celebrados no
Ferrol en Xuño dp 85.
·

Nos encontros manifesfouse a ,
v~n!ade das organjzacións fe~
rnin1stas que integran a Coordenado·ra Nacional -e sinala- ·
~~mente das comisións de les.1anas_:_ de "cuestionar até o
fin al a ~orma sexual imposta e
de abrigado cumprimento: a
heterosexualidade". Como un

xeito nídio de demandar unha
sexualidade libre e de dicer
que por moito que a sociedade
xudeo-cdstiá ocidental teña
condenado ás· mulleres á asexualidade (caréncia de sexualidade própria, existéncia de sexualidade - só en función das
necesidades· do varón), as mu-

lleres afirman que "amarse, desexarse e praticar unha sexualidade lésbica non só é posibel
senón rigorosa mente normal".
Analisouse tamén a vivéncia
do sexo entre mulleres, refle. xións sobre a chamada 'revolución sexual' e como esta ten
afectado ás mulleres, reflexións sobre o orgasmo feminino, sobre o tan complexo mundo das fantasias sexuais e sobre a sedución.
Debates, non sempre isentos
de pontos de vista discrepantes, sobre o gheto. O gheto
come;> lugar que ailla e aparta
'do resto da sociedade normal'
pero ao mesmo tempo como
lugar onde poder expresar tamén os desexos sen ser inmediatamente reprimidas, sancio-.·
nadas ou anatematizadas.
. "Nunca é posibel · nuns Encontros como estes, indícase
nun comunicado, abordar as
tantas cousas que a vida de to. dos. os .dias, a marxinalidade á
que esta sociedade capitalista
·-heterosexista e tan fortemente petrucial nos depara- os esforzos e combates por afirmar
con orgullo a nosa sexualidade
lesbiana. Eramos .moitas mulleres para un tan difícil tema e
tan altamente escandalizador!"

O Mercado CQrnun
non fai nada polas
línguas minorizadas
"A Comunidade Económica
Europea non fixo até agora
ainda nada polas línguas minorizadas. As únicas axudas
existentes son concedidas
polo Parlamento europeu,
através do Bureau de Línguas Minorizadas, espécie
de Subsecretaria", segundo
os dez bolseiros por esté organismo que estiveron na
Galiza para estudar ª· situación da nosa língua e "para
ver o que po~fo servir de
exemplo".

Unha situación que
nada
. ten a ver co galego

A primeira conclusión a que
chegaron os becados foi que
a situación das suas línguas
"ten moi pouco a ver coa do
galega". A maioria delas
son minoritárias, con povoacións tamén minoritárias en
comparanza cun galego que,
só na Galiza, o entenden ou
talan - perto de tres millóns
de persoas. O grego na ltália, por pór un exemplo, só
Ainda asi califican todas
conta con 15 mil persoas do
estas axudas de "folclórique o talan algo máis de 5
cas", pois "o má.is que conmil. Ademais non conta con
ceden é de 700 mil pesetas
tradición escrita algunha.
a 7 millóns en bolsas para
Pouco mellar é a situación
investigación (como é o
do occitano no Estado frannoso caso) ainda que a mei·cés, por máis que antes estirande parte dó presuposto
vese proibido na escala e,
·se vai en editar ó boletín."
agora que xa se · permite,
Afirman que, mesmamennon o talan . fóra, segundo
te no Parlamento, agás raras
Marie Jeane Verny.
excepcións (ainda que aqui
Aos albaneses no estado
hai discordáncia) non hai
italiano, cunha povoación de
quen se ·preocupe das línJ O mil habitantes, segundo
guas minorizadas, nen mesEmanuele Pisarra, acábanmamente
parlamentários
lles agora de suprimir a sua
pertencentes a estás minoúnica cátedra de albanés. A
rias, "pois case sempre per- . ·decisión foi do Goberno Cratencen a partidos estatais".
xi.
.En canto ao gaélico hai
Están de acordo os dez beque
distinguir a Irlanda do
cados en que de momento
Norte da do Sul. Na repúbliEuropa ten ainda unha menca independente o idioma
talidade nacionalista, pois·
recebe axudas e ten unha
non é unha Europa das naimportante
produción, con
cións senón unha Europa
máis de 150 libros ao ano.
dos estados", ainda que disMentres tanto nos condados
crepan no tocante a que aldo Norte o gaélico está proigun dia triunfe a mentalidabido polo Estado británico,
de da Europa dos povos ou
polo menos de feito, ainda
non. Coinciden nembarganque non existe lei algunha.
tes en que a única solución
Asi e todo existe un coléxio
"é que se recoñezan estas
particular que dá as clases
línguas e se apoien, pois
neste idioma, segundo Mac
existe 1,m perigo real de 'deGrianna.
saparición, sobretodo se .se
Unha das grandes excepten en conta que a rnaioria
cións entre estes idiomas
delas son taladas por un nú(ademais dos anteriores o
mero mínimo de persoas,· en
occitano na Italia, galo na
zonas deprimidas e subdeBretaña, friulen en ltália e
senvolvidas que, coa emiCatalán en Alghero) é o alegración e coa chegada do
mán na ltália. Cantan con 3
desenrolo se van ver abocacanles de TV, un diário, moidas á sua extinción". Como
non eren nos seus estados . tas revistas e 5-6 horas de
italiano na escola á semana,
respectivos case todos teo resto en alemán; con liñen os ollos postas na Eurobros que proceden do estapa "para ver se dita unha ledo xermano. Teñen unha lei
xislación que protexa a estas
de normalización lingüística
_culturas".
"parecida á galega " , segun - .
do Konrad Walter.
·
Unha lexislación, como
Segundo coincidiron to- ·
aponta o italo-grego, Paulo
dos os becados, esta "óptiCereda, "que non pretenda
ma situación" débese á preconverternos nunha reserva
sión e "tamén, hai que dicipara conservar .os nosos
lo, ás bombas". Pergúntancostumes, senón que nos
se canto nos costou na Galipoténcie socialmente e atraza chegar a donde estamos.
vés da cultura nos . .permita
A.E . .
ver a nosa idiosincrásia".
/1
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Manifestación o dia 14 coincidindo coa visita

'

A
Nº

-

a ComRostela de vários Rarlaméntários europeu
,,...

A maior parte da povoación v~u con simpatia ·a mobi ci~
.

.

-

As tóxicas rrioléstias causadas -'-na maioria dos ca.sos .de carácter intermitente-· rion
impedii-on a comprensión e a símpatia cün cónflito que mobilizou a decenas de miles
de tr~ctores e que afecta á _economia galeg_a no seu conxunto ..A tranquilidade das
protestas, ·convocadas pola Plataforma en Defensa do Sector Lácteo da Galiza, só se
viu enturbiada en pontos illados a causa da . intransixénéia policial. As mobilizacións
dos ·dias 30 e 31 que xa foron calificados de históricas polos gadeiros, terán
· continuación coa mobilización que está previsto cel~br.ar coincidindo coa visita a .
Compostel~ de vários d~putadós do Parlamento Europeu. Por parte oficia~. o goberno
non deu ainda nengunha resposta ás esixéncias de- negociación feitas pola
·,
Plataforma, se ben fíxose eco indirectamente da enorme presión mqnifestada na
Galiza, prorrogando o prazo para dedarar e admitir~~º a proqución do_ano" 86

'

O mércores 1 de Abril, o diário
El País non dedicaba unha só liña .
ás prptestas na Galiza. TVE oferecera simplesmente unha información escuetísima nun dos ·
seus telexornais, ainda que. dedicaba. un espácio importante ás
inforrñacións do ministério sobre
. o tema. O remate do prazo para
declarar tamén tora anunciado
e11 televisión através de propaganda institucional -que pa~a
mos todos. Tamén a dele~ac1ón
do goberno na Galiza minimizou
completamente
o
problema,

O labregQ_Que R'erdeu ún.oUo .
na carga de Ordes

Xesus Suáret .Rodríguez:
1
9uvin as ·sereas,
contaron .tres .e
e~pezaron a d_ispa~rar'

1

"Tiraban a dar, coma se fósemos coellos" declaraban os
labregos de Ordes despois da violéncia pol.icial desatada na
zona, os pasados 28 e 31 de Marzo. A consecuéncia dos
incidentes resultaron fer!das unhas cincuenta persoas -unha
delas perdeu un olio-, outras tres foron detidas pasando a
noite na ·comisaria de Santiago. Os habitantes da comarca
parecen unánimeS á hora de calificar de dureza inusitada a
·actuación das fdrzas de orde pública, o que motivou xa que
cinco partidos, con· representación no Parlamento galega,
solicitasen "prudénci.a policial frente ás mobilizqcións agrárias".
As cargas policiais de Ordes, algunhas delas através dos montes
cercanos a auto-estrada, racharon asi a tónica de tranquilidade
coa que miles de labregqs se manifestaron estes dias por toda
.a·Gahza.
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No hospital Juan Canalejo da
Coruña, na habitación 1.026,
está, desde o serán do dia 31,Xesús Súarez Rodrí~uez. Permanece tranquilo pesie ·a ter
.perdido o seu ollo direito que ·
quedou materialmente destrozado a consecuéncia da violentísima .carga realizada pola ~
policia en Ordes. Unha bala de
goma, unha das moitas que ·
dispararon ese dia, deulle de
cheo'. Moncho Valcárcel, ocrego das 6ncrqpas, foi un dos
· que o recolleu, trasladándoo
ao hospital ·coruñés~

-"A mili tiráronme desde
uns vinte ou .vintecinco metros, peró vfn como lle tiraban
á xente a dous ou tres metros".
Non tiveron tempo de reac~
éionar. -"Ouvin . as sereas,
contaron 3, 2, 1 e empezaron
a disparar. Eu hon _tiña nada

1

Tiraban a dar, como

nas mans .para me defender".
Xesús Suárez comenta que
rec"ebeu visitas do presidente
das Cámaras Agrárias da Coruña, da Cooperativa Feiraco e
da Plataforma, :'pero autoridade nengunha, nengunha veu
visitarme:'. · ,
.
Non ten moitas ganas de talar pero indica que "ternos
que seguir mirando uns polos
outro~ a acabar coas cuotas".
Diríxese · a nós e. coméntanos con interés notábel: "Tedes que fa lar con · máis xente;
. hai moitos , compañeiros nos
que tamén mallaron".
Segundó podemos saber os
feridos de Ordes poden ser en
total uns dncuenta "pero moitos non foron polos hospitais,
·é xente que nunca vai ao médico'.'.
.o .
RAMON IG.LESIAS

A· Plataforma
é un ha broma' ·
Segundo o Ministro de Agricultura
A _P lataforma para a Defensa do Se({tor .Lácteo da Galiza, na que
participan as principais cooperativas, siric;Jicatos agráríos e empresas do sector, é para o Ministro de Agri_cultura, -Carlos Romero ·
"un ha broma~', segundo declc:irou nunha entrevista coAcediOa ao
diário coruñés "La Voz de Galicia".
· _
Perguntado pala posibilidade de negocia~ coa Plataforma, Car_los Romero af1r:mou non estar disposto a "consolidar unha broma deste tipo". ·
.
·
·
.
A xulgar tamén polo manifestado na entrevista, o Ministro parece moi preocupado pala ' falta de "coesión interna" entre os
distintos sectores representados na Plataforma . .
A respeito das· importantes mobilizacións levadas a cabo _estes .
dias Carlos Romero indicou que "a conflitividade preocúpanos
por se hai acidentes, pero o que queremos é -q.ue remate para
poder falar dos demais temas. Non podemos distraernos con
este, ainda que sexa importante".

O sábado 28 de Marzo vários
centos de labregós de Ordes cortaban cos seus tractores, de maneira intermitente, os acesos á
auto-estrada. ~bsteriormente un
numeroso grupo de campesinos
a pé intenfaria cortar durante cinco minutos o tránsito na auto-estrada, cousa que vários furgóns
policiais, pertencentes á compañia de reserva da Coruña, trataron de impedir. Despois de vários intentos· de negociación e
sen dar tempo suficiente a reaccionar, as forzas policiais carre. garon contra os presentes, di-sparando as suas armas regulamentárias a curta distáncia e apontando no disparo, segundo manifestacións de testigos presenciais. Manuel Losada, membro
do s,ecretariado das Comisións
Labregas, resultaria agredido por
vários policias e introducido a
ra_stas nun furgón. ("Viñeron por
min de cara, sen darme tempo a
nada" declarou o sindicalista). A
policía acusou a Manuel Losada
de agresión a un tenente de ser
o incitador a asam.blea. Ademais
do mencionado foron detidas outras tres p~rsoas.

Un histórico das Encrobas
no conflito

cia. Dúcias de pelotas quedaron
esparexidas pola zona, unha das
cales __destrufria un dos globos
oculares .d.u n c;Jos labradores.

Trinta minutos que
non existiron
Posteriormente realizouse unha
asamblea na que se acordou negociar a liberdade de tres petsoas que resultaran detidas, o cal
foi respostado ne~ativamente
pola policía. A comisión negocia. dora esixiu entón unha hora de
tempo para tomar unha decisión,
séndolle concedidos polos mandos 30 minutos. Sen embargo, o
prazo non se cumpriu. Cando a
comisión se dispuña a reunirse
cos demais concentrados gran
número de membros da policia
comezaron a baixar dos furgóns
e a golpear e disparar de novo
sobre os labregos, realizando detencións "d.e identificación" a unhas 25 persoas e obrigando a desaloxar os tractores a punta de
escopeta. As cargas policiais foron respondidas con pedras e o
lanzamento de todo tipo de obxectos derivando en. múltiples
enfrentamentos. "Como pillaran
a un só polo monte, masacrábano" indicaría tamén un dos testi gos.

· O ·1uns, dia 30 xornada na que se
Pa~o total en Ordes
xeralizaron as mobilizacións en
toda Galila, o número de labre·A vila de Ordes permaneceu todo
gos concentrados ,na zona de Oro dia en atitude de folga en solides aumentou considerabelmen dariedade coas reivindicacións
te. Entre .os presentes encontrácampesin'as. Parando incluso os
base o crego Mancho Valcárcel,
traballadores da Viriato e os do
líder hai dez anos. da loita de As
Axuntamento. Uns douscentos
Encrobas. Os reunidos que,
labregos decidirían a últimas hoe.orno ven ·sendo habitual nas reras-:- da !arde pedir permiso
alcentes mobilizacións labregas tocalde e pecharse no edifício do
.man as su as decisións en asamconcello reclamando a dimisión
blea, decidiron no'n intentar _cortar a. auto-e.s trada p<:1ra evitar po- ·.do gobernador civil e a liberdade
'das tres persoas cjue permanesíbeis enfrentamentos. Non obscian detidas -e cuxa localización
tante a ostensíbel preséncia poi i·(coruña ou Santiago) foi ocultacial,_ cunha _continuada atitude
da repetidamente pola policia-.
provocadóra, segundo os testiA splidariedade da' povoación da gos, ameazando e apontando
zona púxose de manifesto. en
coas su as escopetas, foi o . xératodo momento, chegando a condor dunha enorme tensión ducentrarse en asamblea nun núrante toda a xornada.
mero entre as tres mil e as cinco
O martes 31 comezou coa mesma tensión, ante a preséncia de· ·mil persoas. Entre os. os presen30 furgóns policiais e perto de , tes encontrábase o parlamentário do BNG, Xosé M. Beiras, cuxa
500 labregos. Pésie a que, como
-organización emitiu un comuni o dia anterior os campesiños no11
cado de solidariedade cos labrefixero"n- intento de cortar él autogos.
encerro finalizaría' ªº dia
estrada, ás 4.30 da tarde, e eñ
seguí·nte mercares ao coñecerse
- meio da tensión acumulada as
a posta en liberdade dos tres deforzas de orde pública der.on cotidos, reafirmándm~e os presenmezo a unha v1olentísima carga,
tes na. sua protesta contra as
contra os reunidos, con persecuo
cuotas do sector lácteo.
cións polo monte e · disparo de
M:V.
pel.otas de goma a corta distán-

ªº

o

n:ie.ntres que desde os gobernos
c1v1s trataba de mostrarse un ambiente de il.egalidade ante o des!'!,nvolviment~ . das
mobiliza.c1ons. Posteriormente á táctica
d.e vtolénci~ ou siléi:icio engadinase a de intentar c1rcunscreber
as mobilizadóm_; a algunhas zonas, agachando que os poucos
lugares non mobilizados eran os _
de menor producción leiteira ou
os 'de escasa existéncia de tractores.
Sen . embargo esta mecánica
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lbi ción de várias decenas ·. de miles de tractores
.

ernos
n amo deoilizaáctica
1gadi:reber
IS ZO)UCOS _

anos
ra ou
ractoán ica

.

mostrousé moito máis ineficaz
que noutras oca~i?>ns~ grácias a
un feíto: as mob1l1zac1óns resultaron masiv~s e:, n·o n se,n. senti'do, ~s or~anizac1ons _agrarias calificaron os acontec1mentos de
"históricos". Poucos cidadáns
galegas quedaron sen ser testigos da actividade e firmeza dos
labregos que por outra parte deron tamén importantes mostras
de boa organización e- espírito de
unidade -aspecto este ultimo
que está a molestar notoriamente aos socialistas.

-

.

.

Paro xeral
en numerosas vilas
A Coruña, Lu.go, Santia.go e en
menor med~da Ourense, foron literalmente ocupados por cent~
nares de tractores que bloquearon todas as vlas de aceso. As incomodidades lóxicas ·do caso
non ocultaron a comprensión por
parte da maioria dos cidadáns do
problema que está a recair sobre
os labregos coa . cuota comunitária e que en gran medida repercutirá sobre toda a economía ga-

.

lega. Mais, os cortes de estradas
e as concentracións de tractores .
foron moito máis alá das xa ,
m·encionadas nas cidades e na ·
maioria dos medios de comuni- '
cación. Só na província de Lugo
houbo · cortes e concentracións
de centos de tractores en 21 vilas
diferentes. Un dado escasamente
meñcionado foi tamén o do paro
xeral co que numerosas vilas se
solidarizaron cos labre~os: Arzua, Melide, Ordes, Sárna, Chantada, Meira, Palas, Vilanova de
Lourenzá~ Póvoa ·de San Xulián,

'

Friol, etc., foron al.gunhas delas.
Os Gobernadores civis negáronse a oferecer información aos
usuários sobre as estradas cortadas, o cal teria evitado algunhas
moléstias. O motivo desta actitude estaría no intento de ir11pedir
que se coñecese o alcance da
mobilización.

rial para cunha situación bloqueada .na que o goberno négase
a negocic;ir, o que parece deixar
ver que hai problemas máis fondos.
Para as · Comisións Labregas,
"as medidas . tomadas están ·en
correlación coa gravidade dos
pr-oblemas que ternos". Tamén
- segundo este sindicato "unha só
A Plataforma
mostra de vontade por parte do
insiste en negociar .
· goberno do PSOE chamando a
·negociar sería abondo para eviPara Cláudio ·López Garrido, portar as moléstias destes di as". o
tavoz da Plataforma, estase ante
. M.V.
un probl_ema económico e secta-

O o.rgullo
de ·ser labrego
Para estar marxinada moitos
tractores hai na Galiza, comentou alguén. Efectivamente, moitos tractpres case un síntoma de estatus
no agro-, pero de 3ª, 4ª e
até 5ª man. Barreiros importados da Castilla cos cartas
da emigración.
A maior mobilización de
tractores da história do noso
país -superior incluso á fa- _.
mosa tractorada do 77- ten
un aspecto pouco comentado: o orgullo co que os labregos paseaban os tracto- _
res polas cidades. Por unha
vez ser aldeanos e-ra un motivo de prestíxio. Unha compensación histórica. O ~en
tirse protagonistas, sempre
dispostos a fotografiarse, a
mostrar a sua forza, tantas ·
veces sumerxida, diante ·das ·cámaras e diante dos vilegos. "De que vivirian as cidades sen nós".
- Sentados tranquilamente
nos tractores, bebendo da
bota, parolaban, observat>an .
que eran mo.itos, que a policia non tivera máis remédio
que deixalos pasar e sorrian.

NTES. molto VO,
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Arriba o trailer transportando unha paleadora cruzado p~r forzas da Garda
· Civil para impedir o paso dos tractores na estrada de Meira, á entrada da
cidade de Lugo.
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stase nestes . días,
nalgun'hos xornais
galegas, a remexer
na matanza que o teniente
coronel Yagüe fixo en Badajoz, e cada un tala asugún lle vai "na· teira".
·
Eu non sinalo as duas Españas, non. Nin hai nin
houbo duas Españas. Hai,
e hÓubo, unha só España
(a nosa, a antifascista, a defensora da libertade do
m.undo, a que foi tráicionada polas chamadas democracias e invadida polos
nazis alemáns e fascistas
italianos) e un maligno carafuncho perto de gagrena.
·como ese . esperpento -:como xa dixen outro día-,
da Televisión está cheo de.
medias tintas,. cahdo algo
fuxe dese enxágüe (exemplo: os 4.000 fusilados de
Yagüe) "o carafuncho" vaise imbrando e colle a cór
morada da carne apodrecida. Entón hai alguén que di'
que non foron 4.000, nin
foron 2.000, senón que a
_cousa pode ser que foran
. 1.200, e que o fusilamento
non foi na plaza de toros
se non á beira. ¡ Moi ben!
Asunto rematado. Como
quen di.. non é para tanto!
Eu, que xamáis me convenceron as medias tintas,
consultei "Guerra· y Revolución en España _19361939" de Georges Soria,
obra considerada polos investigadores históricos da
maior xusteza, e cbmprobei que di: "A toma de Ba-

dajoz deu _ lugar a unha
abominable matanza, que
los Servicios de Propaganda de la Junta de· Defensa
Nacional de Burgos , nef¡Jaron durante varios d1as,
inaugurando .así todo un
sistema de información baseado nas mentiras máis
flagrantes" "O nordeamericano Jay A/len, revelou no
"Chicago Tribune", o 25 de
Agosto do 1936, as proporcións desa matanza demencial" Despois di. máis
adiante: ¿Dous mil? ~Catro
mil? O horror non reside na
magnitude do número. Sinón na propia carnicería. E
na sua forma." E en canto
á forma engade: "despois

de" ter matado e capado á
meirande parte e/os com(pasa á páxina 23)
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guntou polo resultado das má-·
quinas. Todos estavam conformes e resultou-lhe imposível
Oueria deixar as vacas mungisaber . qual era a melhor. Aldas e as cousas feitas antes de
marchar. Salvo o mai.or, que se · gumhas eram tam boas que parecíam fora de série, feitas de
erguera com o sol, os rapazes
encarga. De todos modos, ainainda dormiam. Maria deu-lhe a
da que foram uns caldeiros ninentender co dedo índice nos
guem o reconheceria para evibei~os que nom devia fazer ruitar as burlas .dos outros.
do para aforrar-se o escándalo
Detivo-se a contemplar as vaque ~a montar o pequeno quancas que paciam num prado. Fido vira que o pa1 nom o levara.
xou-se naquelas ubres tam ben
Bicou-na e foi buscar o. tractor.
feitas, de pele suave e veas
Ao sair ao caminho volveu a caabultadas,
cos
qu~rterons
bei;a, comprovou que seguia na
iguais e os pezóns separados,
porta e que o despedia mexenverticais e de ta_manho médio.
do o brai;o. A pesar do trabalho
e dos sete f1lhos consérvava
- Estas nom baixam dos cinaquela expresom doce e sóbria
co mil litros -pensou- tamén _
que o engaiolaram na sua judevem comel'."-c o seu. Se cadra,
~ ventude, tjuando todo eran· sono próximo ·ano, poderei-me emhos e ·horizontes infinitos que
penha_r e comprar um par de
""Se -foram fechando pouco a
elas. ·, Claro que haverá que
pouco . .
amanhar a corte, porque estes
Durante todos .aqueles anos
animais som delicados. Volveu
oferecera-lhe tam pouco !
·
sobre os seus pasos e enconOs filhos, a casa, quatro vatrou ao Nederland que recolhia
cas, ela sempre ocupara o últicartos para ajudar a -reparar o
mo lugar; mais nunca lhe escoitractor de um home que fora
tara umha queixa. Ainda nos
atropelado por um cam1óm.
piares momentos, _ali estava,
-Quando vai torta o cierno
firme como um pe1rao, como
cha guia -exclamou, e deixou
um abrigo frente a desesperanvinte pesos.
ya, como um arco da velha.
Por um transistor souberom
No cruzeiro agardavam-no os
que a mobiliza~om era masiva
vizinhos que puxerom os trace que todas as estradas da Galitores em marcha quando o viza estavam colapsadas. Um velrom chegar. Na ponte uniromho, que acompanhava a filha,
se-lhes os do fundo do val. Necontava histórias da sua infáriderland ia ao frente com umha
cia, da redeni;om dos foros, dos
bandeira galega. Fixo-lhe grava
cercos de fame as cidades orgaaquela gorra que lhe dava um
11izados polas leiteiras em procerto aire de mariscal e o gesto
testa polos consumos, e de um
marcial com que ergueu o" bramotim no que houvera mortos
i;o e indicou a direcyom a see feridos.
guir quando ati.ngirom a estraDerom-lhe entrada numha
da.
partidQ de birisca que uns
Aquela fileira multicoor parequantos montaram. Nom devia
cia umha cobra réptando polas
ser o seu · dia de sorte porque
angostas curvas que conduzem
nom lhe veu umha mao de Jeiao alto da fraga. Tam só o ruido
to. Sentiu. umha forte dor nos
dos motores rompia_a cristalina .
intestinos e pensou: Os presos
manhá. ·
pedem liberdade. Deixou-lhe o
Chegarom ao lugar convido e
sitio a outro, arrancou umha
Fuco mandou parar. Cruzarom
folha de um jornal velho que leos tractores de cabeya e cola,
vava no tractor e buscou um lude jeito que puideram ser retigar retirado para aliviar o venrados em caso de umha ·urgéntre.
_
.
cia, e para o que prepararam
Satisfeitas as suas necesidaumha espécie de salvoconduto · des e, quando ia emprender o
que permitia o paso dos veícucaminho de regreso, viu que
los. que o solicitasem por ra- \ algo se movia entre .o centeo.
zóns de extrema gravidpde.
Prestou atencom e -descubriu
Apagarom as máquinas, gardaum coelho . que, sentadinho,
rom as chaves, e um comité foi
arranjava-se meticulosamente
falar coa policia, que estava esos bigodes coas patas dianteitacionada mais · adiante, para
ras. Extranhou-lhe ver a esas
evitar desordes.
horas aquel animalinho e supuNunca pensou que se fora
xo que teria escapado do curral
juntar tanta gente.
de algumha c·asa. Extendeu as
-Por fim 'lhe virom as orelorelhas, e em dous choutos
has ao lobo -musitou- .cdmo
perdeu-se abaixo os fentos de ·
implantem a quota, irnos ter·
um monte próximo.
que sair a roubar... se hai a
-Como nom andes listo,
quem.
amiQuinho, hoje nom volves a
Foi paseando ao longo da cotobe1ra --dixo em voz baixa.
luna de tractores observandoGostava-lhe ver livres as criaos com detimento. Se t·i vera os
turas. A cava parecia-lhe um deposiveis mercaria um novo,
porte salvage e ·cruel, umha espero de rnomerito havia que ir
pécie de fus.i lamento no que
tirando coa l?ota aquela. Percondeado serve de paiaso aos

o·

seus exe9~tores, sem julgamento previo, e sem ma1s op~om que usufruir na fugida, por
ultima vegada, a visom de esa
porcelana azul que os homes
chamam ceo, espera do intre
, inelutável.
Regresou e colheu no tractor
a bolsa da comida. Non tinha
muita fame, pero sacou um
chouriyo e cortou umha rabana da de pam coa navalha. De súpeto, asaltou-lhe a idea de que
fora umha imprudéncia trae-la
consigo e de que, se pasava
al90, podiam-no acusar de esgrimir umha arma branca. Nom
lhe deu mais importáncia ao
asunto e bebeu a morro da botelha do vinho. Apetecia-lhe tomar um café e decidiu acercarse até o bar da gasolineira. Alguém lhe dixo que todo estava
cerrado em solidariedade com
eles, e umha mulher ofereceulhe do seu, no tampom de um
termo que previsoramente levara.
Viu um · grupo de gente e
aproximou-se.
Um
rapaz,
acompanhado de outros que
portavam bandeiras subira-se a
um tractor e pronunciava umha
afervoada arenga. Falava da injustiya das quotas, da expoliacom de Galiza, da pátria sumetida e da necesária unidade do
povo. Os aplausos de Nederland coroarom o discurso que
rematou com um vibrante "Defender o leite é defender Galiza".
·
-Menudo pico ¡Faria um
bom frade -pensou, e puxo-se
a andar, sem presa, até encontrar um lugar tranquilo onde
botar umha siesta. Tendeu-se
no chao e contemplou como as
brancas nubes iam-se abrindo e
irrompia umha franja celeste
que se extendia diagonalmente.
De repente, sentiu umha gritaria. Ergueu-se e viu gente correr. Ainda nom acertara a entender o que acontecia quando
apareceu aquel policia apontando-o com o fusil. S~ntiu umha
aguda door, como se um coite-·
lo lhe traspasara a cab~i;a. Logo
todo foi obscuridade.
. Ouando volveu em sí, umha
sacudida fixo-lhe compreender
que viajava em um veículo. Era
incapaz de abrir os olhos. Botou
as maos ao rosto e decatou-se ·
de que sangava. Alguém perguntou.-lhe: Como estás companheiro? Sentiu que se marea-.
va .e perdía novamente o conhecimento.
Ali estava o coelho, coas orelhas guichas. A apari~om de um .
cam fixo-lhe emprender umha
veloz. fu!¡Ji~~- Despois chegarom
outros, 1n1c1anáo-se a persecui;om. Antes de que o alcanzaram, o animal logrou introduzirse em umha silveira que r9dearom,
rápidamente,
aqueles
cáns pequen os e barbudos, -en-

a

a

tre ladridos. Cegos, nervosos,
comer;:arom a buscar ansiosamente um ha entrada.
Volveu em sí. Estavam detidos e um cheiro a desinfectante, que asociou imediatamente
as visitas que fixera
seu irmao quando volcara o tractor,
indicou-lhe que estava em um
hospital. Nom podia levantar as
pálpebras, ao redor havia muito
barulho, e de novo escoitou
aquela voz que dizia: Animo
companheiro, ja chegamos!
Pero a voz, e a mao que parecia
colher a sua, forom-se esvaindo
lentamente.
Os cans penetravam na maleza. Por debaixo de eles surgiu
o coelho que cruzou, zizagueando, os sembrados, ao tempo
que soava um disparo, logo outro, e outro. O coelho seguia correndo, meteu-se num furado
de um valado e desapareceu.
Os cans reemprendiam a busca
do seu rasto e saltavam umha
estacada.
-Cuidado que pode cair pareceu-lhe ouvir. Botou a mao
ao peito e comprovou que levava um pijama, tocou-se o rosto
e notou que lho cobria umha
venda. Estava deitado em umha
cama, empapado polo suor, os
beizos resecos. Sentiu sede e
intentou
levantar-se . Umha
mao sostivo-lhe a caber;:a por
atrás e apreciou a agua moma
que
embocou
ávidamente.
Nom podia falar e deixou-se recostar. Envolveu-no umha den sa penúmbra, umha poderosa
forya inv¡sível empurrava-o,
precipitando-o num túnel interminável que o engolia como
um remoinho.
Ali estava o coelho, arquejan te, coas orelhas tesas e os olhos abertos como pratos. A
mantilha de cans que aparecia
repentinamente, e de novo a
persecuyom · implacável entre
os tojos. Enfrente um claro, o
lepórida, como um lóstrego vai
de direita a esqu~rda, de esquerda a direita, umha nova virage, corre, cámbia de direc~om, está a ponto de acadar o
mato, soam vários disparos, detem-se. Unha chumbada parece
te-lo alcanzado, mais arrastando as patas traseiras ainda é capaz de chegar ao tobo.
Estirou o pescoi;o e prestou
atem~om. Nom havia ninguém,
estava só. Um home ergue-s"e
tranquilo sem perceber que os
androides avanzam velozes
polo monte. Um disparo, leva
as maos ao rosto, vira em re- ·
dondd e se desmorona. qutro
home corre e chega a tempo
para deter o bastom que o autómata vai descarregar sobre o
caído, mentras el se aga~apa sigiloso baixo as giestas.
o
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-Ainda gue-ROden ascender os dous -

-

Cumpríronse· os.·desígnios

Deportivo ·e .Celta
O IJaloncesto galega descendeu
loitarán, polo.ascenSo _
de categoria
no mesmo ·grupo
~

Deportivo e Celta ·qu~darbn en·cadrados no mesmo grupo na
- segunda fase da liga que contará con 12 equipas que loitarán polos tres pastos de ascenso. Málaga, Rayo Vallecano,
Castellón e Sestao acompañarán ás equipas galegas no grupo B. No A quedaron encadrados o Valencia, Huelva, Bilbao
Athletic, Logroñés, Hercules e
Elche.
A priori o Qrupo B é máis fácil que o A amda, que o ascenso de Celta e Deportivo será difícil posto que, segundo o 'sistema de ascenso, subirán os
dous campeóns de grupo e a
terceira equipa que máis pontos consiga, xogue no A ou no
B. Asi, Celta e Deportivo terán
que quedar ou ben campeón_s
do seu grupo ou conseguir
máis pontos que o segundo
clasificado no grupo A. A equipo coruñesa sai cunha certa
vantaxe ao partir nesta segunda ronda con 43 pontos : 3 máis
que o Celta, 5 que o Sestao, 4
que o Rayo Vallecano, 9 .que o
Castellón e 11 que o Málaga.
Contando con que o Valencia
parece que será Campeón do
seu grupo o Deportivo supera
actualmente nun ponto ao Logroñés, en ·4 ao Huelva (teñen
un ponto máis e un menos que
o Celta respectivamente), polo
que a sua opción a ese terceiro
pasto é moi ~rande de non
queda~ campean. Así e todo
son ainda dez partidos os que
quedan. Cinco encontros en

i

.

Adeus peregriñacións, ade~s 
problemas, adeus esperan- ·
zas tamén; até outra~ adeus. ·
O Breogán descendeu de categoria. Galiza xa non ten
nengunha ·masculina na división de honra do baloncesto.
Os remilgados madrileños e
cataláns xa non teñen que
desprazarse por · estradas
cheas de curvas e baches, aeroportos neboentos. Non te-ñen en que ·enfrentarse, de
momento, a un público que, .
al.gunhas veces, falan lingua;><e estraña que eles .non entenden. Os árbitros de pri, meira tranquilizaranse, - un
Leri, no último Celta-Deportivo
·tempo. Os outros non terán
cada campo nunha etapa na
tantos problemas pois pareque as lesións, as tarxetas -e os
ce ~ue esás equipas gañarán
maletins famosos poden facer
·fac1lmente. As arelas centraestragos en calquer clube.
listá,s ~oron cumpridas; - os .
Desas dez confrontacións '
designios do poder realizaduas serán entre as duas equi-dos.
.
pas galegas. Os afeizoados xa
Pero atrás queda non a
se citaban na última reunión de
frustración dunha afeizón
Balaídos para esta segunda
non; senón- a carraxe., a im~
fase. De ir igualados ainda a
poténcia e a con·ciéncia de
J:!Ontos cando se produza o parque se cometeu unha inxustítido ou de ter os dous opción
cia. Para aminorar esa idea
ao ascenso, por un ou outro
de desígnio superior o Breométodo, a tensión nas gradas,
gán perdeu- "con todo merese non se empeza a pór as coucimento" co Sarriá. Atrás
sas no seu lugar, pode chegar
quedaran as "guerras .de nera extremos inadmisibles para
· católiCos situan · ao ceo arri- .
vos~', os plantes de ·árbitros;
unha competición deportiva.
ba, ubican en Madrid: Partido
as declaracións ·altisonantes
Hai que desdramatizar estes
a -partido, mentres aumentade que o Breogán. "debe dechoques: só son un espectácuba o apoio, a efervescéncia
saparecer pois Lugo n'On melo futbólistico. No campó sodo publico, descendía o nível
rece unha equipa de Primeira
mente se xogan. uns ,pontos e
de xogo. O balón lanzado poDi~isión; non saben compornon a supremac1a dunha cida- los xogadores semellaba dar
tarse"
Os
xogadores,
como
de nen, sequer, que Alcalde é non podía_ser menos, _v íron- - voltas e voltas no aro, negánmáis guapo.
-o
dose a entrar. Un oh! outro
. se seriamente afectadós por
PUCHEIRO
oh! e a equipa contrária ia
esta situación e até creroR no
sumando puntos. A ímpotén".fado", . e sentíronse predeS:
tinados a un descenso ir.remi- - cia apoderábase do conxunto. Os árbitros, ..cos seus fa. síbel. Saían á canchá -de xogo
llos, algunhas veces semeconvencidos de que non se
llantes a directrices superiotiña _que loitar contra a equires, despertaban as iras · do
pa rival e contra os árbitros
público onde se · encadran
senón contra algo superio~
persoas que, alguns ~ias an-~
que operaba desae un centro
lonxano que, eles, como os · tes eran totalmente , indife4.

O concello. de Moáña
preteñde criar
unha escola de remo
O Concello de Moaña ven de
presentar aos tres clubes de
Remo a idea de organizar unha
Escola de Remo. A necesidade
desta escola surxe da eiva da
falta de técnicos nos clubes de
remo, cuxa direcdón levan a
maioria das veces persoas con
boa vontade pero sen calificar
tecnicamente tanto no aspecto
da técnica como da preparación ffsica. Moaña, pioneira na
recuperación . das traiñeiras,
está a ver esta necesidade, sobretodo tendo en conta a gran
cantidade de xoves que se inícian nesta prática. O remo está
agora nunha gran auxe pero
medrando sen unha formación
Qásica nos aspectos fundamentais: técnica e preparación físi~a._ Se ternos en conta que nos
ult1mos tempo~ esta especialidade estivo totalmente esquec~~a e as técnicas, tanto a espec~f1ca como a da preparación física, mudaron enormemente,
faise cada dia máis necesária a
Prf3séncia ns clubes de persoas
·axeitadamente formadas.
En Moaña pretenden que as
clases, impartid~s por un dos

mellores preparadores de todo
o Estado, incluan tamén aspectos monográficos específicos
sobre diferentes matérias. Ao
mesmo tempo podarán intercambiar experiéncias os distintos preparadores dos clubes.

Bartdeiras de Bateis
Neste mes tamén en Moaña se
t:stá a _celebrar as regatas clasif1catónas para as Bandeiras de
Bateis "Concello de Moaña",
sen dúbida a proba máis prestixiosa nesta modalidade de
toda a nación.
Nestas regatas, que seguen
ás celebradas noutras localidades. onde aumentou a partici- - _
pac1ón a respeito do ano ante- .
rior, están participando a maioria dos clubes za zona Sul da
Galiza, nas categorías de infantil, xuvenil, cadete e senior. Afina! celebrarase no Con moañés
odia 26.
O axuntamento doa as ban~
deiras e a organización co.rre a ·
cargo do clube N.S. dos Remédios de Tirán.
o

rentes aos devirés do clube
breoganista. .
·
·.
Un publico que ao domingo seguinte .ia ollar o partido
de Xuncas e se comportaba
de forma totalmente distinta.
Por , que? O Xl:Jncas, contra
·toá~ pron~S~~CO, o·cupa a prj:.
me1ra pos1c1on cara o título
da 'división de honra feminina. Nos seus partidos nunca
houpo nengun problema.
Os ·ferrolanos pola sua
banda, xa estaban ·praticamente descendidos desde un
com~nzo. A su·a equipa, pragada de veteranos deportistas, .cunha política de planificación totalmente desastrosa
(hai 9ue _·fecordar que ten o
terce1ro presuposto das equipas d~ baloncesto) deu unhá ·
penosa sensación todo o
campeonato. seu. presiden. te, Xa,n . Fernández, éxemplo
de metom~-en:.todo, do que _
quer ser ate o morto do enterro con tal de ser o centro de
~tenciór_:l, ao final at.é parecía
interesado en que a sua equipa descendese. Non se sabe
cales son as suas ideas, a
bon seguro peregrinas, polo
que nos -ten acostumados.
Asi; de morto, se a máxima
categoría non se amplia - .
Xan Fernández bporise sur.prendentemente e ameaza
con dimitir do seu posta de
PresMente dos clubes- Gali:..
za n.on contará con nengunha
equipa na división de honra
Sucede isto nun momento n~
que as canastas "florecen"
xunto ás paredes, nos soutos
e xardins de toda a nación.
Pode ser o momento de re- ·
plantexarse as.liñas de actuación duns clubes que teñen o
seu mercado no exterior. Sobretod·o pensando en poder
meterse na próxima "Liga
~uropea".
. o .

e
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Cal é o cólmo do futbol?
O e-olmo do fútbol é ... "que
sión non pudesen votar os
péctaculó. Os seus intereses
se pres~nte unha moción de
mortos, ainda que no fútbol,
non son os mesmos, cando
censura, que haxa·un empate
polas suas estruturas arcainon están contrapostos. Poue que non se . p.o dan ti-rar peco importa que a Federadón
-cas, todo podía suceder.'
náltis". E ainda que nos chisse empeñe en meter todo no
Asi tivemas· a N(Jñez, Presi·tes dos "colmos" a situación
r:nesm,'? saco: a R.F.E.F. ·para
dente
do
Barcelona,
convertidescrita non se facia realidater ma1s· poder. -Que ten a ver
do
en
defensor
de
Roca,
cande, no caso do fútbol, "para
· o fútbol sala (con 20 repredo ?Napoleoncito das Catro . sentantes no pleno) cunha
máis colmo", o que parecía
Esquinas"-é o máximo exposer imposíbel sucedeu: Roca
equipa como o Barcelona?;
nente do capitalismo no· fútseguirá de presidente da·Real
que afinidades hai entre o Esbol,
o
dirixerite
supremo
.
do
Federación Española de Fúttr~la Azul de. Laxe que ten
fútbol espectáculo. Que tebol grácias a un emp_ate enque xogar nun monte, proñen a ver os seus intereses
tre .aqueles que votaron a fapriedade própria, sacar os toclubes
infantis
ou
xucos
dos
vor ·da moción e os que
xos antes do partido, porque
venís?
Son
os
mesmos
·que·
apoiaron ao actual presidennon hai cartas para aralo sete. Para chegar a esa $Ítua- · . os que teti_ un vampiro nas
quer ~ sementarlle erva, co
suas vítimas.
ción tlveron que pasar couReal .Madrid?; cales son as·
En' vista da división exissas como que morrese Vjcenafinidades entre una xuvenil
tente agora alguns parécense
te Calderón ou que un xogaque xoga ·nunha equipa de
dor tivese que ausentarse ·do
qar conta de que·o fútbol de7"
bairro ~ Butragueño? Ev~denpleno para ir ao médico.
po~e, o fútbol práticaJ ten
. temente. nengunha. Pola esmo1 ·pouco a ver co fútbol de- · trutura parece que case nenOuen ia dicer que o voto dun
e doutro fose ·tan · deci'sivo. A
porte,
fútbol · prática, ten
gun se interou: é o colmo. o
desgrácia foi que. nesta ocamoi ·póuco ver co fútbol. esPUCHEIRO
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·COntos non enchen

J.

A primavera ·atrafegada
de Libério LuSquiños
X.X. PIÑEIRO- COCHON

e

ando recebeu aquela
citación
xudicial
como presunto .delincuente fiscal, Libério Lusquiños, empresário de moita
sona na bisbarra, pensou
primeiro que tarde viña e
long6 que non tiai mal que
pór ben non veña.
.:__LJ.nha senténcia ben aireada eche _a m.ellor operación de imaxe: E, se é posí- ·
Manteca ou _espernexáras
bel, condenatória -díxolle
un asesor experto en remecomo Emílio Butragueño,
xer opinións alleas.
seríalle outra cousa :_resol-Eu de ti daba unha rolda
veu o asesor de -imaxe.
-Se foses da Conferénda
de prensa cunha papadela
boa e logo fuxia ao extranEpiscopal ou da Comisión
xeiro -aconselloulle o avodo Quinto Centenário, se tigado.
·
veses SIDA ou ·o sindrome
Pero Lusquiños, ·1oitador
da Colza, ou se polo menos
como era, · non ia quedar de " anunciases baldosins como brazos cruzados. S.entíase - ·1s'abel · Preysler, outra cousa
che seria --:-recoñeceu o aseunha vítima máis daquel sistema opresivo e pensou que
sor xurídico.
era chegado o tempo da
Mais Lusquiñ<:is estaba
protesta alporizada. Daquela
chamado a outras tarefas.
decidiu irse pór na primeira ' Nos dias seguintes _intensifiliña de todas as manifestacou os seus contactos, viacións que de cotío se estáxou aos centros de ~ poder,
ban a convocar.
pescudou, remexeu, peteiE velaqui que, deste-xeito,
rou aqui e acolá. ·Sentíase
principiaron os problemas
chamado a importantes mepara Libério LusquiñQs. De
tas e sabia que esa primaentráda, ninguén o quería a veira ía ser decisiva.
Na mesma mañá na que
rente de si. Os tractorjstas
tentaron irlle ao lombo, os tiña que com ·p arecer di~nfe
estudantes escorrentárono a - do xuízr o coidadán Lusquipedradas, os da sanidade
ños, pr~sunto delincuente
déronlle nos morros e as fefiscal, andaba moi atafegado
ministas estiveron a piques
presentando -a sua candidade aganalo. Por fin chegou a· tura como cabeza de . lista
meterse nunha marcha antipara a alcaldía naqüela capibases e cando levaba cousa
tal. Ne.stes días, mentres a
dun par de quilómetros fa ~
policía .andaba ·a ·buscalo, as
lloulle ,o fol e tivo que ser saenquisas danno' como claro
cado en ambuláncia.
favorito para presidi·r. o con-Se foses como Jon
cello.
o_

·

Os armários -de -imelda
ALBERTE MARIÑO

E

staban os deputados
coma semp.re, máis ou
menos. O debate en comisión do .Proxecto de lei de
Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma estaba sendo
un exercício aborrido. Os con- .
sétteiros chegaban, .abri~m - voluminosas carpetas e regalaban os ouvidos . dos sofridos
parlamentários cun océano de
cifras que asulagaba calquer
capacidade de reacción. Estaba
"Barbie" ·Sáini· no turno de p~
labra para explicar a política de
investimento da Consellaría de
Educación.
"Gordo" Martinez, o terror
da Xunta, sorriú e achegouse a
Carlos · Mella.
-Carl.i ños, paréceme que se
os socialistas chegamos ao poder irnos atop_ar na Conselleria
da ·"Barbi.e" .máis surpresas
que os filipiños nos , armários
-d e lmelda.

M• Xesus Sainz

Mella mirou con indisimulado
cachondeo
deputado do
PSOE e non puido evitar a retranca.
. -Non te apures, Fernando.
$eguro que o PSOE vai ir de
surpresa en surpresa se algunha vez pode díspor das chaves
para abrir os armários da Xunta. Péro o "Tontolín", seguro

ªº

tamén,. non chas vai deixar a ti.
Xa sabes que a teoría de non
airear os trapos suxos non é
património exclusivo dos "geranios".
·
"Gordo" Martínez quedou
con cara de paspán. ·O ar~u
mento de Mella deixárao tora
de xogo. Céferino Díaz deuse
de canta e, mentres "Barbie"
Sainz seguía co conto da leiteira (con cuota incluída), intentou consolalo.
·
.....:-Non lle fagas caso a Mella.
Xa sabes que é moi sádico. Mira,, non te apures. O Lombao
acaba de contratar agora ao
"Camariñas" para que faga
"Ruada"· na TVE e o "Tontolín "
xa terá un _xoguete para se divertir.
Beiras, que ~tendera interesado toda a conversa, susurrou: Este país cada dia está
máis tolo. Menos mal que lle
acaban de dar ao Ferrín o Pedrón de Ouro. Ainda non está
todo perdido.
o

-o.ápora e mallo mores

Folclore
-

XESUS CAMPOS

T

odos os paises pasan
nalgun momeñt.o da
· sua história_pola exaltación nacionalista dos presuntos valores populares, e
nesa exaltación agáchase a
frampa de manter ao povo
falsamente
satisfeito,
de
criarlle unha sorte de aristocrácia mín.ima da que poda
sentirse
orgulloso.
Aqui,
como en casa dios, sempre
mandaron os ricos e aos que
non ternos máis solvencia
que a vital .deixáronnos o ritmo do vello adáxio que di
_"fódete e baila". Ouedámonos co folclore.
O folclore é ·a forma de representación festiva que responde ao critério máis primá- ·
€AJ DfA
rio dun povo iletrado qtJe
confunde elegáncia con abuV~CAs·
so e touciño con libertinaxe.
O t>AtJ
Nas tribus africanas, que an.ctan ·máis perto do mono ca
ta da leite. A seguridade sotende a ritualizala, tende ta nós, vese con. claridade · a
cial agrária e os tractores pomén a mantela, a prolongala .
funcionalidade do folclore,
las avenidas. A gaita instituPor iso, andar con folclora . que non é fermoso senón
cional e a nasa rádio son medas a estas alturas, botar sodunha maneira relativa.
ros remédos burgueses imbre os ombreiros cansos dos
En tempos pretéritos, sen
postas como esmola polos
tractoristas un manto rosaliadúbida o noso povo cantou
que apretan o botón, o dia
no, unha música medievalios alalás como os cantan
antes do dia despois.
zante, supón estatificar a ese
hoxe os cantautores etnográHai· ainda quen se empeña
tractorista, convertelo en moficos. Pode que bs troveiros
en buscar sínais de identidanumento tópico de si mesmedievais tivesen a finura ·de
de na diferenciación folclorismo, anestesialo, inutilizalo
Amáncio Prada e incluso pota: a gaita galega é máis saupara a sua liberación. Un
demos estar certos de que a
dosa que a asturiana. O noso
tractorista vestido de galega
traxe típico é máis cumprido
música que escoitaba Andrae con banda sonora de Millade o Bóo eran tan .sublime
que o valenciano.
doiro nunca fará a reforma
E iso non é máis ,q ue un
como a de Milla.doiro, inda
agrária, do mesmo xeito que
que non teñamos referéncias
show de Xosé Luís Blanco. O
un estudiante vestido de
cinematográfica$ na _ nosa · folclore é o mesmo en todas
tuno nunca fará a reforma
cultura .senón puramente litepartes. Non existen diferénuniversitária. Lenin, Fidel, Ho
rárias.
cias notábeis entre o folclore
Chi Min e até o comandante
Os costumes sÓlemnes do'
arménio e o galega, entre o
Ortega andaban de bufanda
povo respondían aos acoutraxe de Extremadura e otraou en mangas de camisa.
gos e aos festexos dunha co~e da mariña luguesa, entre·
Se os traballadores chega;. manidade rural motivada e lia música céltic~ e o sirtaki esron até. aquí e hoxe ternos
mitada polo suor o sol, o
partano. A diferéncia, se a
máis conciéncia de clase é
arado e a penúria. Os nosos
houber·, estriba nas cintas,
porque deixaron na aldea os
_· antergos vestian de farrapos · nos instrumentos, nos detatraxes do domingo e os disou de roupa de labor e non
lles e nos éolgantes, pero en
cos dedicados. O folclore fade traxe típico. Xuraban máis
eséncia, todo responde á
ríaos tradicionais, conservaque cantaban. Eran auténtime~ma eséncia barroca, ao
dores, inda que só fose unha
cos porque daquela os ·ritos
mesmo gasto pola transgrevez ao ano. E abonda con
só se lembraba-n deles .para
sión, ao mesmo .perifollo eleconservar
para ser conservalles cobrar· os trabucos. Desmental. O povo nunca tivo
dor.
, pois, eo rápido ci:ecimento da
aceso ·ao luxo e á comodidaNa nosa terra andamos deburguesía, paralela ao da sua
de e por iso barroquiza extrecote
perguntándonos se Galimá conciéncia, comezaron a
madamente a sua represenza non será terceiro mund.o.
tación.
·
facer da muiñeira e do ves . .
lso sucede porque aquí, mais
tuário galego algo máis que
O contrário do progresisA
'~ORDEÑADOR''
que en nengures, gostamos
un - rito transgresor do.m inimo é o populrsmo, o folclorido folclore, - da gaita para
· cal.
zante . . A situación política,
adentro e do traxe para ·tóra.
O auténtico do labrego de
social e cultural do povo ten
"" Asi ·estan as éousas. Volve hoxe non é a muiñeira, sesido sempre agobiante e
Ruada.
o
nón Manolo Escobar e a cuo- • todo o que corno folclore
~
--~~~~~~~~--~~~~~-'-'-~~~~~-'-~,---~~--J - ~ 1--~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~-'-~~~~~----::--~_:._~=--~~~~~~-:-
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24 anos da Fundaéión· Penzol
.

:i.

·Os ·fondos culturais conservados· ante a ·. indiferéncia institucional

n
é

Un 5 de Abril do 1963 .abriase en Vigo a que,' pola sua
pro~ección na inv_estigación, é u~ha. das__.r~áis importantes
bibliotecas e arqmvos do herdo b1bhograf1co da nosa
cultura. A Fundación Penzol,. nada da iniciativa privada,
se~ue a cumprir o axioma dos países subdesenrolados, onde
a miciativa mdividual ten que substituir as caréncias e as
ineficácias dun poder ,Púb~ico ocupado en mesteres máis
pedestres e comenencmdos ..
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Nos locais da Casa de Cultura de
Vigo, no terceiro andar, ten agora
a Fundación Penzol os fondos da
sua biblioteca. Hai pouco máis
ctun ano trasladouse do seu histórico local de Policarpo Sanz, onde
fora aberta hai agora 24 anos un 5
de Abril do 1963. Des ta rnaneira,
e tras un acordo municipal unánime do conce1lo de Vigo, cumpríase coa mínima obriga das institucións de tra ladar a un lugar rnáis
moderno e eguro, os perto de
20.000 volumes de libros, documentos, revi tas,... que cornpoñen esta Biblioteca. A aportación
do municfpio tamén dotou de persoal especializado que conseguiu
da man de Francisco Femández
del Riego, "alma rnater" durante
esta dua dúcia de anos da persisténcia e eficácia da Penzol, pór
completamente ao dia todos os
fondos ali depositados.

F. Femández Del RiegQ

abundantísima biblioteca. Nado
na Galiza histórica --Castropolno 1901, Penzol chegouse á cultura galega desde o clia que, na Gran
Vía madrileña, adquiriu un exem-

Actualmente pódese dicer que nove diferentes lugares· armacenan
os tesauros escritos da nosá cultura e a nosa história: Académia
Galega, Fundación Penz.o l, Museu de Pontevedra, Museu de P~io,
Biblioteca da Universidade, Instituto Padre Sarmiel)to, Biblioteca
Comide (A Coruña), Bibliotecá do Consulado (A Coruña), Biblioteca da Deputación de Ourense, .. . Ademais delas nos diferentes
museus ou particulares, como a Fundación Barrié --que mercou a
Biblioteca de Martínez Barbeito-, son quen atesouran, con independéncia case total unhas doutras, todo o material bibliográfico
da Galiza. Ninguén aborda a posta en comun de toda esta documentación. Non xa a centralización de todo o material, que seria
unha medida -amén de imposíbel- de dubidoso interés, pero si
que se coñecese, mesiiante a catalogación e a informatización;
·
todo o que hoxe en día gardan.
Por que non se microfilman e se duplican, todas as coleccións
de xomais e revistas? De libros, de folletos, de documentos,. ..
Un exemplo, a colección. das distintas etapas <leste periódico: os
prirneiros quince anos están completüs na _Penzol, máis a partir
dali é un rompecabezas, que nen sequer está escrito en nengun
lado. E quen di A NOSA TERRA di calquer outro xomal ou
·
publicación.
A responsabilidade é moi definida, e non é de quen fundo~
estas iniciativas, senóo das institucións que teñen a obriga ética e
política de preservar, difundir e permitir o aceso a es tes fondos
nas mellores e máis úteis c.ondicións para a cultura do país. Que
son eses poucos millóns duns ordenadores e uns aparatos de mi. crofilmación, no imenso salto adiante que ·se daría? Só quen se
interesan en que non teñamos unha cultura independenty e nacional está]} interesados nesas caréncias.
- X.C.

Asamblea da Federación
de Asociacións Cultuiais
Pola sua banda ·a Federación de
AA.Ce. convoca, para o y.indeiro
25 de Abril, unha asamblea extraordinária, na que apresentaria
unha proposta de programación
para a semana das letras galegas a
actual directiva. Para o 17 de
Maio tentaríase concentrar ás xentes da Federadón, e rnáis _ás dou._~~s colectivos e grupos culturais,

Mesa.

o
x.c.

Bando "Concellos en Galega"
Cidadáns/ás:
Atopamo-nos coa incoeréncia de que 131 concellos
galegos teñen asinado en
Maio do ano 84 un escrito
comprometendo-se a utilizar
a língua do paí na Corpo..:
ración Locais (aproveitando
para iso a ce~ebración do 17
de Maio "Dia das Letras Galegas") pero surprendentemente a imensa 'maioria destas corporacións continua esquecendo no seu uso habitual o idioma dos habitantes
desta terra.
Ante esta situación e a
cercanía dos comícios eleitorais que impulsan aos gevernantes a cumprir aceleradamente . as suas promesas, a
MESA POLA NORMALIZACIÓN
LINGúISTICA
quer recordar este escrito e
apelar ·aos cidadáns a que
comproben o grau de cumprimento do mesmo no seu
concello.
A MESA P.OLA NORMALIZACIÓN LINGúISTICA esixe o imediato tumprimeoto das seguintes medidas para a normaliZación do
uso ~a língua galega nas corporacións locais:
.
-Emisión en galego de
todo o caudal documental
dos servícios administrativos.
-Rotulación en galego
das dependéricias das Casas
·Consistoriais. 1

A doación de Fermín PeIÍzol, agora moi incrementada, estaba constituída 7.751 libros e 6.012 folle-tos, -revistas, xomais, manuscritos
e documentos. Cos anos as -engádegas viñeron da man de petsoas
que doaron parte das suas bibliotecas privadas. Ramón Martínez
López é, de entre todas as persoas, q~en máis se distinguiu neste labor, enviando .séries completas· de revistas de .estudos filolóxicos e d~ história· medieval; Xairne
Isla Couto aportóu un fondo importante especializado en Econ0- ·
mia e Socioloxia, estruturado independentemeote _da Biblioteca
por non estar directamente vinculado a asuntos da Galiza. · Otero
Pedrayo depositou todos os seus
manuscritos autógrafos, . e os
membros do Patronato custearon
en · moitos casos a adquisición de
moitas pezas importantes hoxe 'depositadas na Penzol. Tamén neste
tempo se receberon doacións da
Fundación Gulbenkian (máis de
1.500 volumes sobre a culturá
portuguesa) e pontualrnente recébese material, especialmente hemei-ográfico, das Universidades
do Brasil. Actualmente xa Fdez.
del Riego ten cedidos os 20.000
volunies de libros e documentación da sua biblioteca persóal á
Fundación.

Economia e
novas adquisicións
O incremento dos fondos da Penzol ven da man da boa vontade.

Dimiten éatro membros
da directiva da Federación
Galega .de .C ine-Clubes

A campaña "Concellos en Galego"
concentrará a atencióri do 17 de Maio
na Coruña -criando ambiente para
a mobilización plantexada pola

Os fondos

(pasa á' páxina 23)

A Mesa pola Normalización Lingüística e a Federación de Asociacións
Cultutais apoian unha mobilización na Coruña

De de xa hai algunhas emanas a
Mesa pola N rmalización Liogüí tica ven despregando unha
campaña para chamar á normalización do no o idi ma no concello : que o galego e declare língua oficial, emprego en rotulación interi re e exteriore na
relación co viciño , etc ... Dentro da campaña e tan e repartindo
por todo o paí un bando que
re urnen o entir de ta campaña,
e cara a fin de te me de Abril,
no que e ultiman as andidatura
rnunicipai , teñen previ to convocar ao partido político para que
incluan no eu programa a normalización do galego na vida municipal. Ao tempo e ta e a preparar unha moción para apresentar
no Parlamento galego, unha campaña publicitária que incluiría
anúucios en vallas e a convocatórfa para o 16 de Maio de todos os
concellos (perto de 125) que subscreberan en Compostela, hai 3
anos, un documento de vontade
normalizadora para valorar a sua
virtualidade e as suas realizacións.
A campaña culminaría o 17 de
Maio cunha manifestación en A
Coruña, coincidindo co Dia das
Letras Galegas.

Así chegou ao ano 1956, no que
fixo entrega á Editorial Galaxia da
sua biblioteca, formalizando a
mesma através da criación du'n pa- ·
tronato que leva o seu nome. Daquela decídese a criación do Ar:
quivo e a Biblioteca en Vigo, "por
ser unha das cidades m'áis importantes do país e carecer daquela ·
de institucións_culturais próprias".

A ·quen poda iñ.teresar

Unha orixe filantrópica
O nascimento da Fundación Penzol era lembrado o pasado dia 4
por Paco del Riego durante a homenaxe que e tributou a Ramón
Martínez López, benefactor importantísimo coas suas dooacións
aos fondos da Biblioteca. Ferrnin
Luís Feroández e Penzol Labandera reunira desde moi novo unha

piar de "O Tio Marcos da· Porte- ·
la". Rexistador d'a .proppedade de
profisión, a· sua paixón de biblió- ·
filo levotino a criar un importante
circuíto entre os libreiros de vello
da península que lle oferecian to. dos os niateriais que atopaban ·sobre Galiza. Penzol nunca regateou
un précio, e eran os próprios libreirqs quen tasaban as vendas.

-Potenciar o galego
como instrumento normal de
comunicación dentro da Corporación.
-Rotulación en galega
das ruas, liñas de autO-buses, servícios municipais ou
concesionárias, etc.
-Os concellos potenciarán e apoiarán a organización de cursos para a alfabetización da taxa correspondente.
-Publica~ión en galego
dos Bandos, Edictos e anúncios en xeral.
-Organización de campañas ben sexan próprias ou en
colaboración con outras Cor• poracións ou Entidades, que
teñan como obxectivos a
normalización, dignificación
e promoción do uso público
da língua galega. ·
--Óbriga de coñecer · o
idioma galego nos programas para o ·aceso á función pública local. .
Asimesmo solicitamos a
colaboración dos cidadáns
nos seguintes aspectos:
-Redacción en galego de
todos os escritos que se en:vien aos concellos e outras
institucións.
· --Cámbio do nome pró-·
prio ao idioma galego.
--Corrección dos letreiros
públicos que npn estexan redactados na nosa língua.
Marzo de 1987

En comunicado dirixido aos· meios
de comunicación' catro membros
da Federación galega de CineClubes (Fernando Abraldes e Antón Cruz, vogais; ·Feman..do Rodríguez, tesoureiros e X. Vilanova,
vice-presidente), ánúncian a dimisión dos seus cargos. ·Entre as razóns apontadas indican a irregula-·
ridade do secretário señor Bobillo,
"quen en dous anos retivo os. libros e estado de cantas, impe~n
do o aceso ás mesmas do tesoureiro, incumprindo diversos acordos
da Xunta Reitora ' para pór fin a
esa irregularidade,_ o último dos
cales fora tomado o pasado. 14 de
Febreiro en Ourense". Os dimisionári·o§ afirmari que "consíderamosincompatíbel este tipo de ·actuacións e a oosa preséncia nos ór-

gaos . de xestión da Federación,
dado que non estamos dispostos ·a
lexitimar funcionamentos caciquis, nen compartir un traballo
conxunto con persoas que ante a
gravidade dos feítos non plantexan a sua dimisión . como saída
digna''.
Consideran finalmente a viabilidade da Federación, observando
"desinterés pola expansión do cioeclubismo e a falta de dotación
institucional para consegull: ese
obxectivo", criticando a un tempo
"o centrismo localista e as formas
de concebir a nosa actividade a
nível de gran espectáculo ' e -non contemplar o cine-clubismo desde
·o
unha perspectiva galega". X.C.

Ferrin levou
. o Pedrón de Ouro

~

m

~

Méndez

Ferrin

_x

O escritor ourensán X.L. Méndez
Ferrín recebe u o galardón, cuxa
aceítación anuociou "por ser un
prémio non oficialista e ter unha
traxectória limpa", que cada ano
oferec.e o patronato do Pedrón de
Ouro.
Méndez Ferrín, quen ~ nestes
. días ve publicada en Edicións Xerais unha ferrnosísima edición do
seu famoso "Retomo a Tagen
Ata'.' , anunciou xa hai algun tempo a aparicióil' na mesma editorial
da sua nova novela "Bretaña, Esmeraldina';.
O prémio será entregado o próximo 23 de Maió, no curso dun
acto no ·que actuará de niantedor
Xosé Luís Franco .Grande, compañeiro de xeración de Méndez
Ferrín.
o
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osé Antonio Lábordeta,
ou o canto á esperanza.
Labordeta, o L~bordeta
dos anos sete~ta, sinte

ainda a ledícia daqueles
tempos nos que cantar
para un reducido pero fiel
público, significaba pór
unha ping? de valor e
movimento na xuventude.
Naquela xuventude que
el, ao_igual que ~mtros

moitos, concentraban en
.parques, alamedas ou
pequenos teatros para
escoitar un. estilo ·d e
.
canción, chamada
protesta, que· facia corear
ardéntemente á xente e
berrar incluso consignas'

próprias daquela .época
que nos tocou vi ver a
moitos. Labordeta coida
que a canción protesta
·non só é política, e leva
moito de ·razón. Tamén a
canción -lírica, de amor,
ou nostálxica, contribue a

loit~ ~ontra uns .esquemas

soc1rus pre-concebidos e
que respóstan a esquemas
políticos que nada, ou '
case nada, teñen a ver co
progresismo, co .avance,
ou mesmo cos espíritos
revolucionários.

[

José· Antonio ·Labordeta
"A canción protesta terá sentido sempre;- mentres existan _reivindicacións sociais"
Qué que.d a , daquel Labordeta,
Jose Aritonio? ·

tí, qué queda de mí", e de amor:
"tarde sin fin". Labordeta cumpre
no~ tres estilos envidiabelmente.

Pois queda un avance na libe;rdade. Queda que os rapaces, cando ·
saian á rua, podan manifestarse .libremente sen represións. Queda,
que Nicolás Redondo poda dicirlle
a Solchaga publicamente cousas
como as que lle dixo na televisión;
queda un combate que gañámos en
boa parte, ainda que nos deran de
bofetada~ por todos lados. Pero gañámolo en boa parte

..

Os

A canción "protesta", daquela,
estaba xustificada socialmente.
Coida que hoxe está tamén xustificado este xeito de denúncia, pnr
meio da cancíón?
O estado cambiou, e iso é evidente. Se o estado, a sua situación,
cambiou, é evidente tapién que ten
que cambiar o estilo ou o xeito de
cantar; posto que cambiaron os motivos. rodos os que cantábamos daquela, tíñamos vários estilos : Uns
cantábamos canción politizada ou
épica; outros lírica ou de amor; outra irónica, e outra civil. Nun momento detepninado no que a xente
non precisa da canción épica para
fnobilizarse, entón botámenos máis
nas mans das outras tres ramas: a
cancíón civil' a lírica ou poética
a canción tónica. Hai en realidade
moitas cousas para cantar. Ternos
aí ao señor Reagan e outras moitas
persoas que inspiran para cantar a
canción irónica. Por exemplo, nun
disco último meu, canto a . famosa
lei francesa "da · má pinta"; é terríbel que podan deter na Fráncia a
unha persoa por mor da sua má pÍ.Qta ... Ademrus de todo, sernpre hai
soedade, e mentres haxa soedade,
compre seguir Fantando.
. A canción que invitaba a mobi-

e

lización, da que falaba, morreu?
Ou morreron os motivos da mobilización? Cambiou a xente?

O outro día:, cando as manifestacións estudantis, quedei. sur.prendido porque os rapaces baixaban cantando aquela de "nón nos moverán". Na- manifestación anti-Otan
de Madrid, rematouse cantando o
"Canto :á liberdade". Eu penso que
esas cancións están aí, son testemuña dunha época, e de seguro que
as xentes voltarán a collelas. As
cousás non morren ·de pronto. Nun
intre determinado, a xente precis~ ·
cantar o "Canto á liberdade", do .
mesmo xeito que nbutro intre _a
xente precisa cantar o "Astúrias pátria querida"... De todos xeitos,
penso que sí pasou o tempo de empregar a canción que chama á mobiliza.ción, simplesmente porqúe
hoxe hai outras posibilidades ·de .
mobilizadón e de. convocatórias:

MOBILlZAR UN pAÍS
Df.SMOBILIZADO
Non hai motivos .de mobilización... ?

k

·

Non é iso; o que pasa é que agora, por exemplo, os sindicatos poden e deben ter ·a capacidade de ·
convocatória suficieñte para mobilizar aos traballadores . Outra cousa, é gue estes sindicatos teñan que
mobihzar un pa~s desmobilizado ...
Tamén, hai - outras organizacións,
como os comités anti-Otan; que de·mostraron capacidade de convocatória sen ter que recorrer á canción.
Que nos gañaron os "desmobilizados" ... , iso é outra cousa ...

O contido daquelas cancións,
Labordeta... segue tendo sentido
hoxe ... ?
Si claro, eu lembro unlia canción
· que flX.era aos encoros da miña· te. rra aragonesa, e hoxe hai un embalse en Riaño que é símbolo da espe-·
culación que eu denunciaba daquela. As situacións históricas, non é

CANTAUTOREs

A Labordeta resúltalle difícil encadrar os cantautores nun estilo determinado. Realmente, non se poden
encadrar. "Penso que Ramoncín
. Serrat, Aute, Víctor Manuel, Sabi~
na ... son cantautores, o que pasa é
que cada un ten o seu próprio estilo. Víctor e Ana cantan ca e
"pop", Marina Rosell tenta ir ás
raíces, recuperar as raíces. Aute fai
unha cancion moi lírica, melódica,
case subrealista. Sabina e Ramoncín van polo rock. Eu sigo facendo
unha canción moi directa, a.inda
que sexa de amor, moi directa .. .
Cada un ternos o noso estilo e o
cantautor como fenómeno non existe". ·
Labordeta afirma que un cantau. tor é o que canta a sua própria letra
e a sua própria música. Antes era o
que cantaba para a vangarda política e sindical. Agora cántase para
_ un espectro social moi amplo.
Labordeta é un admirador profundo doutros cantautores. Non podían faltar, por suposto, Sílvio Rodríguez e Pablo Milanés. "Non che
poderla dicer cal dos dous me gestan máis, porque os dous me apaixonan, ainda que responden a unha
canción militante".
Labordeta capta perfectamente o
contido e a dirección da canción de
Sílvio e Pablo. Por isó afirma que
"co~tra do que moita xente pensa,
Sílv10 é m01to roáis político militante que Pablo. Sílvio compón canción militante, ainda que sexa
de amor. A xente empéñase en atribuir o calificativo de político a Pablo, cando penso que quen rnáis o
meiece é Sílvio, mália que insisto,
son un fiel admirador dos dous".

Os WAnos E oCoMÉRcio
¿Supuxo algun choque interno
o cambiar o meio de traballo?
Quero dicer, pasar da guitarra a
secas, aos 4.000 wátios ...

que se repitan, pero é certó que
volven producirse. Se non se producisen esas situacións cada certo
tempo, non tería sentido hoxe ler
aos poetas renacentistas, románti_cos ... Alberti, García Lorca .. : se~uen tendó sentido .
José Antonio 'Labor.deta desapareceu dos cenários durante os dous
anos anteriores. Labordeta defínese
a si mesmo como un ácrata ao que
lle tocou viver unha história determiñada que o consolida como un
ácrata-burgués . Claro que, aqui,
Labordeta pontualiza iso de. "burg~és" .... El reférese a non presciñ:..
drr de determinados priviléxios dos
. burgueses, ou de cousas que ·fixeron os burgueses, como a música
de Mozart, Chopin. .. Labordeta
· exerceu; até hai uns meses, .como
profesor nun Instituto de Zaragoza.
Colleu como território de actuación a zona de Cataluña e Euskadi
porque eran ~s que lle permití~
poder estar o luns nas clases, mália
que actu.a ra o fin de semana rieses
países. Tamén Madrid Valencia.
Vir á Galiza, ainda que lle gosta~a, (ir_a u~ esforzo enorme porque
1a en detnmento da calidade do seu

e

traballo docente.
Agora a Labordeta solicítaselle
desde outros pontos, como Galiza,
Andalucía, .Extremadura... e ten
que deixar o instituto e corresponder con ese público que o chama.
Pero José Antonio Labordeta non
estivo parado no eido musical men
tres deu clases. "Desde o ano 74,
eu grabei· dez discos de longa duración, o que quer dicer qúe non estiven á marxe da música; fixen tamén un doble álbum .. . e nos dous
- últimos anos, desde o 85 até agora,
estiven traballando na búsca e recuper~ción da música aragonesa". A
partrr desta situación, Labordeta
plantéxase que facer coa sua vida.
Labordeta busca un espácio no
mundo da música, que o identifique á vez que lle dá continuidade a
un importante labor principiado naquel _ano 74. Entón, opta por cantar
canc1óns de amor, civil e irónica.
Grabou un precioso disco que está
agora acadando importantes vendas
no mercado. "Que que<;la de tí, qué
queda de .mí" leva_caneións <lestes
tres xeitos. Ten ·unha curiosa e irónica canción titulada "Elexia do
misil'\ unha civil: "qué queda de

Por suposto. Agora apenas te e forzas. Antes ias só cunha guitarra
e cun son moi sinxelo. Tiñas ademais que che~ar a un povo, e solicitar vinte mil autorizacións, e ao
mellor ainda tiñas problem'as á hora
de actuar. Incluso, agora, as forza
da orde cóidante, cando antes, se
vías policía nos ar.redores do sítio
no que ias actuar, xa <licias: "aqui
están; xa non podó actuar; xa non
me. deixan ... ". Agora resulta .que,
cunosamente, son quen te co1dan.
Lémbrome dunba vez que fun no
ano 76 a cantar a Milán nunha homenaxe a Víctor Jara; íamos Sílvio
Rodríguez e eu. Vimos todo o lugar copado polas forzas da orde, e
comenteille a Sílvio que qué pasaba, que por que non nos permitían ·
actuar. Resulta que o que facian era
custodiar o local para que non nos
pasase nada... Agora aquí pasa o
mesmo.
Labordeta sorri ' candp fala disto,
porque parece como se ainda nón o
crese. Vétie.nselle á mente ~nas
doutros tempos, do utras épocas,
que se diferéncian desta en boa parte. ~inda .que logo dubida. Volta
somr, e cando lle digo se isto é xa
a ~emocracia, solta un "que va muller, nen cousa 9ue se lle J?.areza .. .
A democrácia e algo in01to máis
profundo ·que isto que nos dan ... !".

Agora, incluso hai qu~ traba·
llar con representante...
Si, is~o é desagra~ábel !'orque
non es bbre, e eles muan so o diñeiro. e cousa así. Eu preferiría non
telos, e de feíto, traballo máis coa
casa de_discos. Pero é algo do que,
cos tempos que corren, runguén escapa. O que quereríamos era atopar

alguén que non o faga todo de xeito
mercantilista. Queremos que teña
sensibilidade, e que se hai que ir a
un povo de vinte ·mil habitantes
onde só t~ñen vinte mil pesos para
pagar, vrua cantar. Logo xa pediremos en Madrid o caché inteiro cando toque actuar ali. Eu teño claro
que non deixarei nunca de ir cantar
a un sítio por un problema económico".

Os MoVIMENTOS NACJONALISTAS
Labordeta coñeceu unha Galiza
mobilizada, na que el e entia ben
e identificado. Agora di que e tes
movimento nacionali ta , que eran
o que mobilizaban á xente, e tán
desfondado . Xa non teñen a mesma aapacidade de convocatória,
polo menos a nível eleitoral.
-Na Galiza, menos mal que o
nacionalismo ten ainda unha representación, ainda que moi pequena,
no parlamento, porque o que é en
Aragón . .. desapareceu. Agora xurdiu un partido nacionali ta de esquerdas que se chama Unión Aragonesi ta ' , que parece ter as ideas
moi clara . l>ero non hai correlació~ entre G~z-a _e Aragón, porque
aqm o nac10nalismo empre foi
ináis amplo que alá, e hai unha realidade distinta..tamén .. . "
Desencantado da política, La-

bordeta?

Si, ou non, non sei. O gue pasa
é que hoxe a política non e sinónimo de ideoloxia senón de diñeiro.
Eu lernbrn cando rnilitei nun partido nacionali ta aragonés , e cando
se desfix.o todo aq_uilo, quedei empeñado en sete rrullóns de pe etas
que tiven que ir pagando como puden. Agora resulta que i to non
existe.
, A política precisa respaldo eco-

noIDJco ...

Si, pero por iso me mo. Agora
hai que rep1antexar e moita couas, porque re uJta que na nacionalidades, a política autonómica
e tá en inferioridade de c adición
a respeito do partido e talai , ci.ue
contan con apoio de banca, de lntemacionai ... Quen c mpite? Deberia pen arse en algo a i como en
unir e federalmente o partid nacionalista de toda a aut n mía ,
ou algo a í. ..
Ha1 que xogar na autonómica .

Iso é como dicer que bai que
aceitar o estado das autonomias ...

ta

Ben, eu declárome federali
de
toda a vida ... republicano federalista. Espafia sempre foi unha "federación até Felipe V, que quixo impor
o modelo francés e uniu todo ...
Pero España era federación, e debería recuperar ese marco político,
porque asi sería un estado perfeito.
Unha longa charla con Labordeta, tras a que de xeito nostálxico,
xa metidos nunha linguaxe de lembranzas e esperanza, só cabe un
"que queda por dicer. .. ?". E Labordeta, con esa fixa mirada, con
esa frrmeza e esa madurez de aval,
afirm~ que "quedan millóns de cousas que dicer. Está ·o amor, a soedade, a solidariedade ... camiñamos
un anaco pequeno, pero ·eu diría
que ainda queda todo por dicer ... "
Un profundo romántico, Labordeta, que fai frente á vida, á sociedade, ao amor. .. vai de frente.
Quizá por iso Labordeta continua
sendo o Labordeta de seinpre, que
ainda sabe distinguir e valorar ~
sensibilidade humana. Aliméntase
dela. Non vendeu a arte nen a denúncia . Está aí, esperando a cantar.
Esperando a ser ouvido. Esperando ... a culminar esa esperanza que
cada mañá ·O ecgue na cama par~
seguir camiñando .... "
DN. CARBAUO
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\Ddando a·terra
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Francisco·
Galindo
0'alladolid? - Mondoñedo,
20-XI-17~4)

Mestre da capela da catedral de
Mondoñedo.
Cásque nada coñecemos .deste
autor, dunha farnílfa de músicos
que desenrolou o labor na _zona de
Valladolid. Sucedeu no maxistério a Matias García Beneya'se,
quen fora para Tui e o seu predecesor fohnou parte do xurad.o -Oe
oposición pondo algunha censura
aos exercícios, non sabemos se ·
técnicos ou estéticos pois García
~enayas\ é un compositor clara-
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Vilanova
O voceiro que dá a luz o axuntamento de Lugo, titulado Praza
Maior, ven publicando , con rnoi
bo criterio, unha historia das suas
parroquia rurai , que escrebe o
amigo Marcial González Vigo,
moi ben por certo. No número
seis de Praza Maior tocoulle a vez
a San Mamede dos Anxeles, conocida na língoa popular como
Sanamede.
Re ulta que Sartamede é a parroquia onde teñen as uas raigañas, por parte de nai , as xentes do
que este escrebe. E dentro da parroquia de Sanarnede, no lugar de
Vilanova, que só tiña a casa dos
nosos .devanceiros , oxe pechada e
en cuias soedades ternos pasado
inesquencibeis días da nosa infan-.
cía e adolescencia. Por certo que,
trabucadamente, González Vigo
incruie a Barxa dentro do lugar de
Vilanova. Non é así. Son dous lugares, dous casales pra ser máis
preci os, perfeitamente diferenciados e índependente . A ca a de
Vilanova ti o grandes propiedades, todas nunha oía peza. Na
mitade do eido érguese a casa
aitual feita no ano 1700 por Domingo de la Igle ia, apelido que
se perdeu coido que na mitade do
século XIX, polo de Teixeiro. Se
ún e crebe de ta cou a é pola sinxela razón de que tódolo galego tem detrá de nó unha aldea que é, queirámolo ou non digámolo ou non o digam , o no o
territorio agro, aínda que algunho e avergoñen del e e fagan muí urbano e mui que sei eu.
Pois ben. Por e te traballo de
Marcial González Vigo enterámonos de que o Libro de Bautismo
mái vello que e con erva na parroquia de Sanarnade é de 1698 e
que se enceta coa inscripción dun
fillo de Domingo de la Iglesia e

da sua muller María Antonia Sánchez de Castro "vecinos de Vílanova" como reza a partida bautismal. O neófito levou o nome de
Xohán Francisco . Foi apadriñado
por Francisca Sanxurxo, veciña de
Santiago de Meilán e polo propio
abade da feligresía D. Xohán
Arias de Santalla, causa pola que
tivo que oficiar o crego da veciña
parroquia de San Xobán de Pena.
O miudo, corno se olla, levou os
no mes dos padriños. A partida ten
ao marxe unha nota dunha elocuencia arrepiante: ''Murió". Nós
supoñemos que muí noviño , tanto
que nen siquer lle labraron unha
aita de defunción . Despácharono
de te mundo só cunha palabra elocuente e tráxica.
Por tradición familiar sabemos
que , entre a xente de Vilanova,
houbo algunhas cregos. Nosa tía
Pilar tennos mostrado unha "secreta" na que se agacharon armas
prás partidas carlistas . Tarnén nos
ten contado dos -intentos de roubo
do Casal, defendido por unha muralla ben cumprida e pola xente e
os criados da familia.
Tanto no traballo que Marcial
González Vigo lle adicou a San
Andrés de Castro, popularmente
conocida como San Romao, como
oeste adicado a Sanamede, non
fala pra nada do regato que nace
en Malle, parroquia de Santa María de Bóveda, baixa por Cardoso,
atravesa a propiedade que foi de
Vilanova, egue polo Cuco e vai
finar ao Miño caudal e poderoso.
Nunca soupernos o nome de tal
regato co que nos familiarizamos
dende o días da nosa infancia.
Conocémolo, dende hai moitos
anos, dende o nacemento deica a
desembocadura. Só tivo, de que
oupérarnos, tres muíños: o de
Barxa, por debaixo de Cardoso e
que lembramos sempre deslousado; o de Vilanova, que ergueu, en
sustitución de outro vello, o noso
abó Xosé Ramón e que nós tivemos a ledicia de ollar moer e de
papar troitas apreíxa.das na súa

pesqueira e ao que lle adicamos o
noso xa lonxano Muíñeiro de brétemas e o de Porto, no Cuco, ao
que ternos ido de neno. Por certo
--e non sei se xa o teño contado
nestas mesmas llanas- que o señor Xosé de Porto cando non tiña
parroquia pra moer deixaba un
aviso peiidurado na porta do muíño, que decía máis ou menos:
toi en fojos apañando tojos con un
asovio fuerte gose viré. " Oxe nengún dos tres muíños moe. O máis
grande. e m'ellor conservado é o de
Porto. Un pouco antes do muíño
de Porto o regato sofre unba contaminac~n brutal, a través dun
pequeno regueiro no que bota, sen
depurar, toda a porcallada a central leiteira que hai en Nadela. Un
verdadeiro atropello. Polo dem~is
o regueiro é preciosísirno, Nunca
lle soupemos o nome. Gostaríanos
que se chamara Regato de Cardoso, Regueiro de Vilanova ou Río
do Cuco. Ou, de ser posible, dos·
tres xeitos. Así sería como un
cristiano e valla a comparanza: tería nome --Cardoso-- e dous
apelidos -Vilanova Cuco--.
Oxe o vello- éasal de Vilanova
e os eidos que o arrodean están
abandonados. Non hai moito andamos estos lugares. En Cardo so
falamos coa Manolita, a filia do
señor Manuel,' unha das mozas
máis fermosas da parroquia no seu
tempo e vínculeira. Ela deunos
novas de veciños e de acontecementos. Falamos do Xastre que
iba e viña de Lugo andando tódalas semanas pra facer o seu turno
na Adoración Nocturna. Lernbramos ~ moita máis x:ente, presente
e ausente, viva e defunta. Rematamos razonando que as casas
noutro tempo máis potentes da parroquia estaban pechadas ou van
camiño de pechar. E as máis humildes seguen habitadas e melloradas. Esta é unha realidade. Oxe
Sanamede e o San Romao son ou~
tros mundos dabondo desemellan. tes dos que nós · conocemqs hai
anos.
o

·1

mente conservador. o caso é que
vai tomar posesión o 9 de _Xullo
de 1694 e permanecerá en Mondoñedo trinta anos.
Non coñezo a música de Gilindo que normalmente é para dobre
coro co contínuo para cada coro
na harpa e_no órgao, .máis o vio- .
Ión. Cómpre un estudo sobre a
sua obra pois forzosamente no seu
maxistério tería de se iniciar a
transformación da capela que chegaría ao culmen no maxistério de
·
o
Roel del Río.

Catálogo.
1 Misa. 1 Vésperas. 7 Salmos. 5 Ántífonas. 1 Peli meae. l Nunc Dimitís. Memento
Horno e 1 Lamentación. Todas en Mondoñedo.
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GÜy Bourligueux e Enrique Cal Pardo. "Maestros de Capilla de la Catedral. de
Mondoñedó". En "Estudios Mindonienses"
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os nomes dos ·1ugare1 ·

C. .VARELA 1

"es-

Friol: a pátria
dos ·queixos
Esa vila luguesa tan soada pola
sua feira de queixos, deses queixos enormes que .logo curados
quedan tan pequenos e duros qu~
custa traballo ·fincarlles o coitela..
Sobre o seu nome ouvin unha
vaga notícia dunha interpretación
qúe se lle daba relacionada cuaba
verba xermánica que tiña a ver co
lobo, supoño en que .estarian relacionando cun nome parecido que
é Friolfe 'onde aparece ese nome
UHe de clara semellanza ·con
Wulf ou lobo xermánico.
, Para nós este nome de Friol
ven claramente a enfiar cunha

saga de nomes como Ferrol e
Meixón Frío; máis ben é un cruzamento entre os dous, xa comentados ambos nesta sección como de
claras procedéncia lítica.
Aqui o nome. orixinário pudo
ter sido Prioli, cuxa relación coas
pedras está ben constatada no feíto de ser a parte mais antiga da
vila feita sobre uns penedos, que ·
foron canteira para facer as mesmas casas; non en van unha casa
grande e antiga de .F riol chamába- se a casa das Penas.
A .mesma ·situación xeográfica
da .vila, nun ponto destacado da
orografia do contorno aporta un
dado máis- a esta opinión da orixe
do nome desta vila luguesa, e asi
o Friolfe do Páramo entenderíase
como Frio-UHe, ou sexa Penedo
dun posesor suevo chamado UHe
que deíxaria o seu nome como
lembrartza da sua vida neste país.
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G~ey:
-A nova
entrega de
Carlos Casares
Pasou un trismestre de 1987 e os
escritores (ou as editoras) galegos
non deron nengunha novidade, até_
hoxe. Até hoxe pois perante a
miña rriesa de trabal1o de teseñador hai unha cantidade tal de livros que a cousa parece de recochineo, pero deixemos esas disgresións para outro dia e vaiamos
ao que hoxe nos vai ocupar: a
nova novela de Carlos Casares, ·
Os martas daquel verán(l), a últi- ·
ma entrega narrativa dun dos no-=
sos mellores escritores.
Carlos · Casares é autor ---<::on
esta_:_ de catro novelas: Cambio
en tres (a que se espera para reeciitá-la, pois ainda que non lle goste
ao autor, a min parece-me un ensaio máis que interesante, e sobre-.
todo serviría para que. as chamadas novas promocións non se engaiolasen con certos experimentos
- que superaron alguns dos nosos
escritores --Gonsar, Mourullo,
Fermín, Casares ... - hai anos);

Xoguetes para uh tempo prohibido, para min a sua _pior novela;
Ilustrísima, unha obra mestra por
muitos conceitos, cuxa segunda
edición en español pasa desapercibida mais se vende; e a presente
da que nos irnos ocupar agora. Os
mortos daquel verán trata da investigación da morte dun boticário
dunha vila galega nos princípios
da guerra civil. Vn probo funcionário envía unha série de informes
(dez, cada un conforma u.n capítulo do livro) sobre a morte do boticário . Interroga a nove persoas a
partir dunha denúncia, pois hai
quen di que o boticário foi asasinado, a versión oficial é que caiu
do cabalo e matou-se. A partir dos
informes vai saindo a vida política
(e ·non política) da vila nQS anos
anteriores e sobretodo os feítos
que aconteceron no Novembro de
1935 durante a Folga Xeral Revolucionária. Vários e variados personaxes aparecen: o boticário, o
dono da fábrica, a sua esposa. o
capataz (rastreiro e baboso), o
crego -intransixente _e fanático-- .
, a señorita na que se opera iln mil~gre que segundo informes .do
boticário non é tal, o reverendo
presidente da comisión investiga.dora -dQ milagre, o tesoureiro do
sindicato, e muitos personaxes
máis que dan vida a esta novela.
E a partir dos relatórios que o funcionário envia á superioridade entramos (de xeito parabólico) nos
acontecim,entos que sucederqn naquela vila até chegar a aquel verán
do 36. O último episódio (informe) narra como o funcionário encontra o cadáver dun dos membros do sindicato e parte. importante da novela: Abelardo Pampín
González, alias Iscariote.
Pois ben, _ o narrador mostra
aqui, nesta novela, que é dono
dun estilo dentro dunha variedade
qué rnáis dun quixer. Casares é
amo dun... estilo que atravesa todas
as suas novelas (e os seus contos).
O narrador, apesar dos cámbios
que se producen nos temas das
suas novelas, sempre ten un fi:o
condutor: a violéncia, a ternura, a
intoleráncia, a toleráncia, a bon. dade... como a:visa o lapelista.
Pero isto (quer dicer, os sentimen-·
tos) non producen boa literatura,
e a de Ü:}sares non é só boa, seexcelente. E para iso vai servir-se de recursos meramente literários, e doutros que enchen as
narracións dos bons escritores. De
primeiras _ compriria chamar a
atención sobre a cantidade de información .que agacha cada frase,
o que permite unha sinxeleza de
leitura que non é máis que un

nón

grande traballo de criación de
cada frase por parte do autor. A
novela é fonda, pero non difícil,
pois difíceis son só os maos escfi:tores. haberia logo que falar da
perfeita técnica usada polo narradór, pois utilizando da linguaxe
curialesca e . burocrática (lapelista
dixit, outravolta) e da forma do inforine oficial, vai --predsamente- o autor .a desmontar toda
a hipocresía desta linguaxe', que
usa dunha _obxectividade que quereria ser imparcial pero que, coino
amosa Casares, é imposível. E
desmonta esta linguaxe e esta técnica _(a do informe) por meio dun
recurso do que sempre botou man
o noso narrador: o humor, a ironia; humor e ironfa que --:-ás veces- converten-se en puro sarcasmo. O humor que deita a novela a meio da linguaxe (quer dicer,
non das situacións que acontecen
nela, non por meio da acción) vai
. facer estoupar a linguaxe· buroc.r;ática para que o leitor non se ahorra, senón todo o contrário. Casares dinamita a xerga fundacionarial e entrega-nos os feítos narrados clinha dureza (e un ha ternura)
que -talvez, e aí esta a sua grandeza- non teria acadado a meio
doutra linguaxe. Quer dicer, Casares, que ten to~ada posición
ideolóxica desde o princípio, non
vai facé-la _presente en nengun
momento. E o funcionário, coa
sua xerga, coa sua presunta obxectividade, que nos vai dar toda
a información -e xa dixemos que
detrás de cada frase se agacha
máís información da que o mesmo
funcionário quereria dar- do que
aconteceu, e . mediante esa información chega-se cunha claridadeperfeita .a comprender o que aconteceu nos anos e meses anteriores
ao verán aquel, e chega::.se a saber
quen matou ao botjcário, e 6utras
muitas cousas máis. Non o di o
funciÓnáriQ, di-o sua li~guaxe,
o seu informe.
Dicíamos que Casares usaba do
humor. Un humor cheo de ironía,
e a ironía é ternura, é amor, é dor.
E todo isto hai na presente novela.
Mesmo amor po1os personaxes intransixentes, pois Casares non usa
de ~stereotipos e todos os seus
personaxes son humanos e reais,
por iso verosímeis. E son verosímeis e reais porque o humor fai
de resorte de distanciarnento para
que o leitor nori se sinta idéntificado cun ou outro. A frase ch ea
de ironía, que está' escrita de maneira natural polo funcionário que
só fai que levantar acta das suas
conversas, fai que o leitor (aparte
de botar ou non gargallada). se relaxe da tensión que produce a leitura da novela: as páxinas· 120121 --verdádeiras xoias--.-; ou a
páxina 30. Ou exemplos como
este: "Pámpín González fora sempre lento e bastante desplomado,
que el, quérese dicir o exprimente
[que é o capataz, XCG], di-spuña
de notas e apuntes que demostraban que o antedito mexaba non
menos de sete veces por xomada,
a razón de varios minutos por desaugue, ademais do tempo gue lle
fa ·no camiño, etc.", e outros máis
onde o narrador -en meio da traxédia, _pois está-se a .xogar coa
vida dos homes- fai explodir o
humor, a ironía, o sarcasmo.

a

Para acabar, a presente novela
de Carlos Casares segue e supera
un camiño que se marcou o autbr
desde o seu Vento Ferido: a cróni- .
ca dunha Galiza agachada nos livros de história. A · crónica dunha
Galiza real, verosímil, violenta, e
non por iso menos fantástica, imaxinativa~ chea de vida. Casares
soubo fuxir da' ideoloxización e
dar unha novela esta presente a
!lleio dunha escrita que fux€ de
t~da · floritl:lra, unha escrita que é
puro nervo, lonxe de supostos fáceis e sentirnentais, lonxe de toda
vaidade e de toda floritura. Casa-.
res non caí n~ 'erro de buscar a
frase lograda pois unha frase leva
a outra e a outra ao todo. E non
caí ·na frase lograda porque nas
novelas de Casares non sobra
'. unha palavra, pois sabe-se que en
toda novela longa, por mediocre
que sexa, pode haber "boas páxi- :

arios Casares

nas", (e na Galiza ternos var10s
exemplos dos ·que un día terá~se
de falar), pero yas novelas de non .
móita lonxiµide, a frase que sobra '
destraga a totalidade, e até o de
agora Casares (aparte de Xoguetes .. . ) non. deu uhha novela destragada, senón todo .o contrário,
como demostra Os mortos daquel
verán, talvez a sua meUor novela.
_..S ó cabe esperar que non se faga
rogar tanto e cedo nos dé outra
(ou un livro de contos), non andamos sobrados de bons novelistas
nen de novelas como esta, que se
ben se fixo esperar, foi para ben
de todos, sobretodo dos leitores(2) .
o
XCG
1) Editorial Galaxia , Vigo, 1987.
2) Nós falamos palavra do idioma de Casa¡-es: belo, límpido , natural, veraz, popu.Iar, lonxe de toda koiné e non usa a famosa
segunda forma do artigo , o soado come-Iocal-dismo.

Cabeza
de Turco:
.o libro
de moda
Eduardo Galeano ten comentado,
f alando dunha publicación na que
el traballou no Uruguai, a revista
"Marcha",- que o que máis lle.___mo- ·
lestaba ao réxime era a reportaxe
e a opinión directa da xente na
rua. Iso era o gue máis costume
tiña a ditadura de censurar.
É moi prol;>ábel que sexa asi e
que, como querendo rebáter aos
afeizoados ao panfleto desbordante de calificativós, a prosa xomalística máis "subversiva" e máis
perigosa para os gobernantes sexa
a que recolle as testemuñas directas da rua, os aspectos da vida cotidiana menos difundidos pero non
por iso menos presentes na realidade.
O libro de Günter Wallraff "Cabeza de Turco" reúne unha série
de testemuñas directas, a modo
dunha gran · reportaxe, sobre a
vida dos imigrantes turcos nun
dos países máis desenvolvidos do
mundo:
Alemaña
Ocidental.
Mais, non cabe dúbida de que se
este libro tiña vendidos xa na Alerriaña, aos poucos meses de ser
publicado, máis de dous milJóns
de exemplares, constituíndose asi
no principal éxito editorial de posguerra; éxito que se repite en todós os países nos que é traducido.,
débese nunha parte importante tamén ao feíto de que se trata dunha
experiéncia própria. Efectivamente, W allraff non só conta o que
lle sucede aos tuicos --0 máis
"baixo" éia sociedade alemá, pésie
a ser a minoria extranxeira máis
numerosa ("abaixo de todo" é pre-
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cisamente o título do orixinal alemán)---- senón que é el mesmo o ·
que sofre os padecirnentos' ·ª ex-.
plotación e o racismo grácías a
unha peluca, un bigote e unhas
. lentillas moi escuras que converten a este.experimentado e temido
xorñalista alemán de 43 anos,
olios claros e semicalvo nun xoven turco de 28. Ademais de va·lerse da sua enorme capacidade
para o disfarce, demostrada xa en
traballos anteriores (por exemplo:
"O xomalista indesexábel", obra
publicada en español xa hai vários
anos) Wallraff ·disimulou o seu
perfeito domínio do alemán falando como os índios das películas
-en infinitivo---'.. e invertendo a
orde .normal dalgunhas palabras
nas frases. Esta técnica surte sen
dúbida o · seu efeito. Os leitores
~on gostaffios só de que i:ios conteo o que sucede en tal sítio. Disfrutamos moito máis se o narrador
nos di que el mesmo .meteu o dedo
na chaga, que el estivo ali en persoa, viu, tocou e experimentou.
· Daí que as revistas acostumen a
titular "o noso reporteiro estivo
alí'', ainda que ás veces o que
conta non fai honor a unha preséncia tan directa, e daí tamén,
dicirnos-, parte do éxito de "Cabeza de Turco".
A obra, que inclue várias fotografías de W allraff -xa sabemos
que a fotografía no xornalismo é
algo asi como unha fe notarialdiscorre através das experiéncias
nos oficios máis duros, suxos e
perigosos incluso para sobreviver
-Wallraff arrasta desde aquela
unha enfennidade de gorxa, consecuéncia dos gases inalados durante un dos traballos que realizou-. Con saldos de miséria e
condicións escandalosas, traballou
sen respiro, nalgun caso durante
, meses, nunha hamburguesaria
McDonald, de braceiro nunha granxa, de obreiro da construción sen
papeis nen contratos, utilizárono
como coelfo de índias nunha empresa farmacéutica, investigou a
postura da Igrexa Católica e das
sectas, efectuou limpezas sen protección algunha nas entrañas das
refinarias metalúrxicas, fixo de
chófer dun traficante de escravos,
formou parte dun grupo suicida
recrutado para reparar unha avería
nunha central nuclear ... Todos os
materiais e experiéncias recollidas
aparecen resumidas en 235 páxinas redactadas con naturalidade e
sen excesivas pretensións literárias; pero que por tratarse dun
tema tan "quente" non poden menos de enganchar ao leitor até o
final.
"Cabeza de turco" é a obra perfeita para coñecer os .modos e "as
delícias" das que gozan moitas
persoas no capitalismo máis desenvolvido .
Günter Wallraff, que recentemente estivo en Madrid para apresentar o libro, coñece os perigos
de todo isto, por iso ao comezo
da obra explica que "ante a perspectiva de eventuais procesos, reservámonos numerosos elementos
inéditos que nos permitirán completar ulteriormente este libro e
asegurar novas edicións, en tal
caso aumentadas".
_..
Pero non se crean que W allraff
é un kamikaze solitário en busca
de xustícia. Ao longo · da obra
saen a relucir, ademáis da equipa
coa qi¡e debeu contar -un fotógrafo estivo acompañáodocr sempre en todas as suas actividades' numerosas persoas que lle pres-

Günter Wallraff: á esquerda co seu disfraz 'turco; á direita o seu
aspecto habitua.1

taron ~u~a e simp~tia entre elas
alguns lllligrantes turcos "de verdade". Unha ¡}ena que Wallraff
pésie a mencionar tamén a iJni~
~antes italianos e iugoslavos, non
cite ,nunca o. caso ~os galegos que
tamen os hat en numero considerábel na Alemaña e .que se non es.tán abaixo de t?do, si é prnbábel
que estexan m01 perto.
o
M.V.
"C~be~ de Turco" por "Günter Wallraff
Ed1ton¡il Anagrama. Barcelona 1987 . Outr ·
obra sua, "El ~riodista indeseable", foi edi~
tada · tamén por Anagrama . O orixinal
ale~án de . "Cabeza de Turco" , "Ganz u~~
ten , (Aba1xo de todo) saiu á luz no 1985 .

televisión

Mudanzas
e novidades
naTVG
Querem potenciar os informativos, e para isso suprimem um
programa tam popular e de baixo
custe como é Aula 2001, que semana a semana atingia um alto nivel de intere e entre o grande colectivo de escolantes e e colinos,
e muitos outro que así se achegavam as suas problemática . Suprime-se tamém Almanaque, Europa, Sem Front.eiras, Sete días, e
Comarcal 547 este último tinha já
esgotada a sua canteira, mas os
outros deveriam continuar e melhorar-se, comezando por Almanaque que tal como estava era urnha
ridiculez, porém feito tal como o
público demanda, com mais informa~om e valiosa para o de enrolo
das actividades diárias, si que pagava a pena. O Sem Fronteiras,
muito bém se poderia deixar ern
singular, e suprimer essa fronteira
que é a única que nos ternos, a de
Portugal, facendo um programa
que bem poderia ser de acbego
entre o aquém e o alérn Minho.
O Telejomal meio-dia passa a
ser conduzido por Luis Menéndez
quém estará acompanhado por Elvira V arela , que deixa o Entre
Nós. O TJ do serárn, o de mais
audiéncia dirigira-o o bom periodista que é Antom Galocha. Encína Ramos deixa as tarefas informativas no Parlamento a Elvira
Carracedo, passando a dar ro tro
e vida ao Noticieiro da Noite.
Que Passa Com Pemám? é a
pergunta que se fai todo o mundo,
foi- e e o tempo empiorou de forma tristeira. E que tam grandes
eram as diferen~a com o Sr. Pemam, comiste popular home, que
facia que ganha-se, enom pfouco,
o interes e popular nas novas do
dia, que pode nom continuar? Já
se dizia do tempo: "Manhá como
dixo Pemam ... " Neste paí
e
algo tém muito aprec;o no povo,
isse algo é o tempo, em ele a
"potencia~om informativa" anda
trenca.
.
O Entre Nós, que incorpora a
Eva Veiga é o prirneiro programa
diário tras a Mira de Ajuste, compartindo aos lúns o tempo com A

Terra.
Encontros, medrou na sua longura, passando de 60' a 100' que
esperemos saiba contar sempre
~oa gente que tém algo que dizer
no tema tratado, e que nom nos
falsifique a realidade por meio de
convidados que nom se. sabe muí
bém a que interesses obedecem.
Pobres Martes, será porque é
um dia "gafe" ou por qué; metemos as 21,30 h. "Juntos". A emisom piloto foi umha vergbnha, catro convidados que C! menos que
faziam sentir é pena alheia, o programa era umha risotada da audiencia. Programas asi ajudam ,e
muito, a mudar o canal. -Pola
TVG nom deve nem haver ideia
do que é um concurso que prenda
o interesse do público, de como
criar um produto atractivo. A ch~
falhada de "Juntos" está produz1do pola MPM para.a TVG, pagarom para que o emitirades?. Des-
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pois' ponhem ao popular Magnum
mais ·a gente já colheu o filme da
· TVE, .rematando isse dia co especial .para massoquistas A Duas
Bandas. Dos concursos falarei um
dia _polo miudo, som de insulto,
neles alcumam-nos de parvos, e
asi o melhor que podedes Jazer os
martes e deixar descans~ o tv e
ler, que hai muito _e bom publicado na Galiza e Portugal; eu vou
seguir com Migué] Torga e Jorge ·
Amado.
O popular O Melhor volve, e
de seguro que terá de novo grande éxito.
Rapazes por fím vai ter umha
equipa para a sua realiza~om, já
falaremos dos seus fazeres. Por
certo dam-se prémios ao estrago
da língua nos debuxos animados? ·
O caso dos contos é de julgado de
Guarda.
Na noite dos Mércores ternos o
apreciado cine que em geral está
melhorando na qualidade das dobrangens e a seguir A Trabe de
Ouro.
Lua Nova passa dos lúns aos
Joves seguindo-a a produ~m británica Mistério.
Os Venres a encantadora Teresa
Castelo trae-nos Outra Jeira seguindo logo umha série de novo
estreno.
No fím de semana medram as
emi sons cinematográfica , ternos
os ábados a Longametrage e dous
filme mai , um baixo o nome de
Telecinema e o outro na noites
dominicais, espa~s fílmicos que
som normalmente de um bom nivel de qualidade.
Na manhá dos domingos um
concerto de algumha banda galega, cbegará-nos no Palco de Mú-

sica.
No total da programa~om rebaixa-se esta de 82 horas semanais a
umhas se enta. Isso si ternos um
medre do Sky Channel, e dos programas desportivos, (retransmissons) e potenciado o En Xogo da
noite do Domingo.
o
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a
o
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e

a
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Tras
do cristal
Filme "maldisoado' , con inumerábeis peripécia afinal superadas
(problemas na realización, distribución, propriedade, etc, etc ... )
Por fin chega, chega ás pantallas
de te paí de pois de ter e pa eado por prestixio o certámenes cinematográfico e ter cau ado bastante orpre a.
O ben, o mal. E entre eles incontábei camiño , abalando entre
o que está ben para un pode non
selo para os demáis . E vicever a.
Supoño que vostede estimado lector/a, cidadán formado culturalmente de finai do Século XX, saberá di tinguir, que é o ben? Qué
o mal? Non?
·
Este film trata do que se entende por mal, ou unha das suas manifestacMns, encarnada nun antigo nazi, que cometia crimes eón
nenos, despois xa de forturalos sadicamente. Enfermo, vive nunha
solitária mansión, acompañado da
sua dona e a sua filia. Até que se
apreseota un xoven, · decindo ser
, enfermeiro para o curar. O l~ven
realiza as mesmas experiéncias
· (resulta ser un antigo coñecido) e
a cousa como é de supor remata
traxicamente.
·

se_~sibilidade de. cada quen tamén.

asisién.c ia ciecenies,
Desta .volta tivemos ocasión de
escoitar ao grúpo tradicio~aJ. "Raparigos" de Ferrol, único grupo
que repite ano, ainda que nesta
~asión apresentaron a novidade
dun áudiovisual realizado por eles
_en homenaxe ao gran gaíteiro que
foi Constantino Bellón, tamén do
Ferrol, un músico de rara sobrie-·dade, técnica. depurada e enorme -....
sensibilidade musical. Tiven eu a
sorte ·de escoitalo aió polo ano 64
nun teatro feriolán, cenário insóli-·
: to daquela; xa sabedes, a gaita na .
carballeira, :feiras, festas e sítios
así: poís ben, o bon de Bellón só
coa sua gaita sen nada de acompafüunento e · deu- un auténtico con~rto cun repertório próprio de
. gaita; iinaxinade ! un dos temas
eoido que se titufaba "Follas Novas" e tiña unha duración de 20
~utos. · Lémbrome ben, para
min foi o descobrimento da gaita
como instrumento musical sério e
con posibilidades artísticas pró- .
prias, alén de situacións de acompañamento festeiro.
.
Os "Raparigos", ,discípulos directos d~ Bellpn, -interpretaron ~
mas do seu mestre, incluída unha'
pequena selección de ''Follas Novas" e amosaron unha técnica e
unha arte de moi alto nivel e de
características semellántes.

Primeiía longametr~e do. re~li
zador Agusti Villaronga (e non o·
semella nada), con guión seu tamén. Un nome a ter en conta a
part~ de agora.
O{ actores.-están perfeitos todos
e a destacar David Sust. Quizais
a interpretación de Inma Colomer ·
· -no pa'pel de criada-. choca bástante p'ero ·serve de contraponto á
histót'ia, de certo sórdida_.
o
M. ESTRÁDA

"Tras do cristal" Director: Agustín
Villai:origa. Intérpretes: Günter Meisner,
David Sust, Marisa Paredes e Inma Colomer.

Homes. • •
Un convencional execu'tivo, trintaneiro, felizmente casado e con
dous fillos, des.cobre no seu duodécimo aniversário de bodas que
a sua muller ten unha aventura
cun boémio e desocupado ecoloxista; o feíto descabalgarao brus. camente dos seus valores máis indiscutíbeís , entrando nunha crise
de identidade e auto-estima que o
levará a conviver, de incógnito,
co amante da sua muller do· que
logo será confidente. nesta experiéncia cada un dos dous irase parecendo cada vez máis ao outro,
até se confundir as suas atitudes
por baixo do verníz das apariéncias revestidas de difusas ideoloxías. Tras desas, en princípio , radicalmente apostas atitudes sociais agáchanse as mesmas misérias e terrores da espécie masculina, o que aproveitará o ex~cútivo
Julius, sabedor de que Stephanacocha un yuppie en poténcia
(como, segundó a tese da directora, a maioria dos dispersos esquerdistas dos oitenta) para precipitar a rec~mvers!ón, e ao reconverter ao seu rival nunha réplica
sua, facelo inatractivo para a sua
muller e, asi, recuperala.
·
A través desta moi ben construída comédia, de brillante guión
e sen altibaixos (agás os irrelevantes da cena do coitelo, algo forzada, e a quizá excesiva carga teórica dalgun diálogo), a sua autora
Doris Dorie combina ternas e modelos de reputada eficácia: a confrontación de dous seres pertencentes a dous mundos diverxentes;
un enredoso triángulo que explota
situacións de comédia clásica (cuxo mellores cultivadores foron,
despois de todo, xennanos, inda
que hoxe o humor teutón pareza
ca e un imposíbel). Movéndose
con seguridade nese molde, Dorie
con true un penetrante, á vez que
moi divertido discurso sobre os
ciumes, a inseguridade masculina
que iguala personalidades dispares
na superfí_cie, e, nun plano máis
conxutural, sobre a crise de moitos atribulados esquerdistas dos
oitenta. O que poderia ser un indixesto filme de tese non o é pola
intelixente capacidade da autora
para observar aos seus persoaxes ,
froito dunha clarificadora experiéncia persoal e~ ambientes como
o retratado na tita.
Homes.. . é unha auténtica comédia, cada vez máis rara ave, na
que o espectador vai sempre por
<liante do que os persoaxes saben,
mais estando estes fortemente entroncados. na realidade.

Filme duro, que toca as pantas!Ilªs .que cada un ·pode ter no seu
mtenor e expánde~s: sexo, dese::xu, violéncia, vinganza, morte. A
hipotética beleza da morte, o pracer de matar, todo iso. E máis se
·vostede quete ollalo.

É unha cinta na que nada semella sobrar, inda que si probabelmente lle falle un tono máis acedo, certa mordacidade que. se bota
en falta especialmente no bastante
compracente remate, aberto pero
un tanto aguado. Posibelmente
esta tan agradábel tita diga t9do o
que ten que dicer na primeira visión, ~ non garde un. necesário e .
agachado reposto de malícia para
outr~s ulteriores.
·
o

Moito a ver con "Saló" de Pasolini, até quizais máis forte, pero ·
tamén máis elegante. As cenas están coidadas ªºmáximo, .o horror
está, per~ pódese aturar, penso
que .perfe1tamente. _Dependerá da

Titulo . Orixinal: Miinner. Dirección e
Guión: Doris Dorie. Fotografia: Helge
Weindler. Intérvretes: Heioer Lauterbach,
Uwe Ochsenk:necht, Ulrike Kriener, Nacio-..
nalidade: Alemania Federal, 1985. 99
mins . V.O. subtitulada.

GONZALO VILAS .

Traballo de Conde Corbal

arte

O ·esperpento
da guerra par

Conde Corbal
Despois de· vennos unha tras doutra estás oitenta e oito bocas do
lobo que levan o nome de Gravados de Guerra, é máis doado comprender por que Conde Corbal falta edición tras de edición das an-;toloxias da pintura galega, xa se
poñan nas avangardas ou tejían
pretensións históricas ou globalizadoras. Conde Corbal chámalle a
esta colección de arrepío O Fardel
da Guerra e denúncia no limiar da
exposición que os gravados viaxan ás costas da sua memó.ria .dende que de neno albiscou as noites
de paseos, as actuacións do pistoleirismo de direitas convertido en
señor de vida e morte asi como a
colleita que se sementa
seu
paso: orfos, caridades ·elegantes,
castigos mal cliamados menores,
q conceit~ de cultura regional que
reinterpreta o -vencedor a c0nta do
vencido . Conde está aqui a metade de camipo do pintor· re~ista
(cunha longa, experimentada e
versátil capacidade pois que pode
saltar destes riscos negros," ·esperpénticos, ao máis luminoso óleo),
e do pintor libérrimo e orixinal
que desprécia as regras da percep. ción e mete ao espectador nun entallo de efeitos. Pintor polo tanto
que parece sacado da Revolución
Mexicana, a piques de se inventar
o bromuro de prata e o magnésio,
apontando a correr os seus riscos
-no meio da pólvora . e da choívá.
Pinto~ tamén que proxecta o seu
· ollo amargo sobre a corte dos milagres da retargada e contá -como
vivian os que escreben a história
nos balneários de boa · dieta, me:..
llor cama e incomparábel silénc\o,
a conta dos mortos da sua felici- .
da.de nas frentes de Teruel e Guadarrama e nas frentes do mapa inteiro da Galiza e das ,cartas náuticas todas da Galiza: nas corredoiras e nos caleixóns da vinganza, ·
da prepoténcia do ca9ique contra
o ·rebelde . que se atreveu a votar
pola Frente Popular.
·
Non tén os manuais e relatórios
sociais da pintura, como xa . se

ªº

Tamén participaron os grupos
de bailado "Lembranzas Galegás"
de Vigo e "Sant-Iago" de Valdráns-Tui, o poeta Afonso Lima
-"'Pindoulo~' e o artesán Xosé Sei. ·vane; que alterna o oficio de bar:.
beiro co de construtor de gaitas e,
-áinda, se cadra, atopa .tempo para
amenizar algunha festiña -coa gaita, saxofone ou clarinete. Pero o
dixo, qu~réncia por este pintor
·que -aquí nos interesa salientar é o
· que está sempre desacougado ·e
seu pequeno obradoiro, alá nas .
blasfematório nas. próprias confermosas e ·luguesas terras de Rivenci9ns que forman a tatxeta de
beira de Piquin, d~ onde, das suas
visita do seu oficio. Como un bamans habilidosas e o seu ouvido
chatel de internado, Conde Corbal
atento, xurden 'unhas gaitas moi
fuxe canto pode do regulamento e
apreciadas pofos p~ofisionais e énbaixa ás prazas públicas para vol- teildidos. E non digo nada de
ver á estampa popular ou o que é
novo, pois neste país da nosa·gaio mesmo, .a pintura que non quer ,
ta escasean os bons artesáns e os
perderse da língua máis popular e
poucos que hai ben se sabe quen
auténtic~. Isto é ben sabido palos ·
que coñecen a preocupación de - son· e onde están: un deles na Ribeira de Piquín.
Conde Corbal pola reconstrución
Rematados os actos .do segundo
a meio de gravados da pl:lisaxe urdia estivemos a falar con organi. bana (como no seu Ourense Pér~
zadores, "Raparigos", Ricardo
durable que leva epígrafes de Vi-Portela, músicos dos grupos tradicente Risco), da tradición dos ofieionais· "MUxicas" e "Paseniño". ·
cios do mar .e da terra na Galiza
Critérios e obxectivos destas
ou a flora e fauna. A diferéncia, é
X ornadas de Gaita?
que nestes gravados o pintor non
Dar a coñecer Grupos, comporespeitou máis modelo que a sua ·
sitores, intérpretes e o repertório
lembranza: fiel, crítica, tenra,
tradicioi:ial; divulgar a riqueza in~-..
emocionada e cruel. Bis
única
trumental da. nosa música · que é
maneira de qµe o seu Faldel
moita, ·pero que se mantén descoaliviase ·finalmente as costas.
ñecida para· o gran público. ·
A expQsicióri O Fardel da GueA opinión dos gaiteiros presen-·
rra estará no Museu do Povo Ga- - tes acerca da situación actual da
lega" de Compostela; até o 20 do
gruta non ·fo¡_ moi optimista. A
Mes que .an~amos.
·
o
conversa alongouse ~té as tantas
G.L.T.
da madrugada e as conclusións inconclusas- fQron_, entre outras,
,
o pouco valor e _prestíxio que se , lle dá ao noso instrumento e ao
gaiteiro, -entendámonos-, do
ponto de vista estritamente musí-cal; xa se sabe q11e non pode faltar
a ·gaita na carballeira,... acompañando un bon mantelo, pois ta- ·
mén, nen nunha festa de coléxio,
para que vexan os pais como retocen os nenos con traxe novo e gaita ao lombo, pois que queres?; a
falta de profisionalidade ou dedicación séria dos próprios gaiteiros
Outra volta, e xa ·van catro, acheou a" sua incapacidade para extraer
gámonbs á cita anual que a Aso, todas as posibilidades técnicas · e
ciación Amigos da Cultur!l organi-expresivas do instrumento; aqui
~a sobre a gaita; foron tres dias
falouse tamén das limitacións da
de encpntros e amores co noso
gaita, pero mellor non tocar o
instrumento músico máis caracte- .
tema, que é inesgotábel; escasez
rístico no marco acolledor do Aude bons artesáns e dificuldades de
ditório da Caixa · Provincial de · · posuir instrumentos ·de calidade
Aforros de Pontevedra, entida~e
óptima; falta de planificación, inque tamén ofereceu a subvención
. terés ou competéncia por parte das
necesária.
lnstitucións cara a investigación,
_ . Gaiteiros, ·grupos tradicionais,"
ensino .e divulgación do instru- .
bandas, audiovisuai-s, paroladas,
mento. Iso si, pon faJtará unha
poéticas. :. ao son de _gajta., natugaita na carballeira, pois tamén;
ralmente, é o contido dunhas Xor·nen· nunha fe~ta de coléxio, pois
nadas 'que se consolidan e collen
que quere&?
forza cada ano por ·mor dunha
Enfin, para rematar, dígovos
programación en xeral moi ben
que paga a pena achegarse á cita
axeitada, tanto en variedade como
anual dos Amigos_da Cultura soen ealidade; isto é apreciado polo.
bre a gaita.
o
público que, sen encher ainda o
Auditório, amosa un interés . e
·XICO PEl4A
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[publicaclóns.
NO .
Segundo número i;ta revista ~a
Asociación de Escritqres en Llnua Galega, que perf~la un esP.á~io semeTiante, : no e1do da criación e do ensa10, ao que ocupa
"Luzes de Galiza". U.n espácio ta. mén complem~ntário ao ~er revista dun colectivo de escritores.
Nesta entrega --correspondente ao inverna:-, . un ha maqueta xa con continu~dade e un
interior máis den:>º· Abrese cun
traballo de Francisco Sarr:ipedro
(" Sobre Barthes e a teoria marxista da ideoloxia"); 'Bernardo
Maiz Antón Baamonde con sendos énsaios de história e filosofia · unha entrevistas co fotógrafo
Joán Fontcuberta; traballos de
Vicente Aráguas e e unha i_n teresantísi ma .e novedosa anáhse de
Xosé Ramón Pena sobre a nova
poesia galega. Xunto c~a. triste
reseña aa morte de Eusebio Lorenzo, traballos de Forcadela, .
Carlos Oliveira, Sala-Valladura, e
no eido da criación diferentes
entreg as e versións de/e sobre
poesia chinesa . Entregánse tarnén poemas inéditos de Carvalho Calero e Guerra da Cal. A portada dest e número é do pintor
Anxel Huete.
·
Está a venda nas librarías do
país( pero pódese pedir ou escreberl e ao Apartado de Correos
6118 de Vigo .

LUZES DE GALIZA
Volume dobre, esta quinta entrega da revista que dinxe desde A
Coruña Manu el Riva s. Desta vol ta, cun contido máis denso do
habitua l, e cunha separat a interior dedicada a Lu is Seoane no
oitavo anivers ário de sua m orte.
Ensaio, crítica, ent revistas unha destacad1sima, polo dificil
de o con qu eri r, con Herberto
Helder, poeta portu gués-, un
espácio dedica do ao deseñ o
apresentado, por M anuel Janei-

"ctos

l·..
ro e un terre.no impé>rta·n te dedicad.o á criadón literária e gráfica.
Na revista. seguen destacando,
polo volumé, os artigos dedica. dos á arte, sen que se descoiden
os outros.
A edición, que fai O Castro~ s·eue a ser maquetada ·por' Xosé ·
íaz, que se pon un selo caracte·
·
.
rístico.

B

DIDACTICA DA LINGUA E
LITERATURA GALEGA
Galiza Editora e máis a Asociación Sócio Pedagóxica Galega
poñen a disposición dos ensinantes un interesante traballo de
Santiago Esteban Rádio, para
unha metodoloxia no ensino do
galego e da nosa literatura.
O volume ten unha sinxela estrutura: obxectivos, metodoloxia
e actividades e a especificidade
particular de todo iso no ensino
da língua _e_ a literatura .galegas.
Acompanase un nutrido aparato bibliográfico.

FOLLAS SECAS
O número 12 da revista que dirixe Xosé Manuel del Caño, cumple a sua promesa de adicar un
nu·m ero monográfico ao poeta
máis prolífico aa Galiza actual:
Manuel Maria .
N a portada un retrat o que lle
fai Xosé Lois e no ínterior, poemas del e ensaios sobre a sua
obra de Camilo Gómez Torres,
Manuel Lourenzo, Manuel López
Foxo, Francisco José Velozo e
MªPilar García Negro, acompañado dunha fermosa e evocadora, escolma fotográfica que inclue unha estampa dun Manuel
Maria mozo a doble páxina .
Nesta entrega das "Follas Secas" , tamén se inclue un traballo
de Xosé Luis Franco Grande sobre Alvaro Cunqueiro, parte do
seu libro inédito " Novos e vellos
encontros ".
Os interesados -a revistas

está igualmente á vende en
qu iosques e librarías- póden
escreber ao apartado 468 de Ouc
rense.

PREVENCION DO CONSUMO
DE DROGAS
A Consellaria · de Sanidade.i. através da Dirección Xeral da ;:,aúde
Públicá ven .c!e ~~itar un peque- '
· no folleto b1lmgue que leva por
título "Bases pa.ra a elaboración
do progama autonómico de prevención do consumo de drogas".
A sua intención é a de "articular,
coordenadamente a fodos os
axentes implicados nesta problemática (lnstitucións, profesionais, etc.) -en torno a un documento .que vaia plasmando en
accións concretas aquelas Hñas
de
prevencjón
consideradas
corno prioritárias".

GREA
"Grea" é o nome do · boletín da
asociación "Ami9os do cabalo
de Pontevedra". Segundo os editórés preténdese que "Grea"
sexa "o canle formativo-informativo que precisamos para agrandar e mellorar o Cabalo na Galiza".
A publicación, que conta con
12 paxinas e unha presentación
modesta, inclue os estatutos da
· asociación, artigos e notícias
breves en torno ao tema. Intentando que "todo profisional ou
afeizoado teña aquí a sua tribu na, facéndonos eco de . todo o
que en torno ao Cabalo acorre
na Galiza" . En próximos números teñen pensado aportar tamén seccióñs de opinión, entrevistas, compra-venda, etc.
Na sua contratapa "Grea" inclue unha ilustracion de Castelao
coa lenda: "Os que mallan nas
bestas non saben mallar nos caciques e asi anda todo".
' Amigos do cabalo de Pontevedra " está na rua Daniel de la
Sota 7, 36001 Pontevedra.
1

24 anos da
Fundación Penzol
(ven da páxina 17)

As máis important es ed itoria is
galegas envíanlle as suas novidades, pero a própria Fundación non ten fondos para seguir unha política de adquisicións próprias. Pésie a iso no
segu ndo piso dos actuai s locars van inst alar unha biblioteca popular, onde estará a literatu ra máis actual, e o material
ced ido por Xaime Isla, mantendo para os investigadores as
actu ais inst alacións .
Porén, fortes necesidades
acúci an tanto á Penzol como ás
suas homólogas galegas. A
esta altura dos t empos, parece
inaudito qu e non estexa publicado o catálogo da própria Biblioteca, unha empresa imposíbe l de abordar sen apoio económi co, pero que asombraria a
calq uer persoa chegada dun
país normal. Tampouco se
pode abordar un labor tan sinxelo como preservar da desaparici ón , mediante a microfilmación, a todo o ali armacenado, microfilmación que permitiria ademais unha rápida con sulta. Non se conta cunha sinxela informatización que facilitaria o labor de todos os que
ali se achegan e que, cos
meios de hoxe en dia, permitira pór en contacto os distintos
fondos das diferentes institucións culturais do país.
Ese panorama, sen ser totalmente obscuro pois hai tempo
a melloralo, é iluminado en
grande parte -como o foi durante estes 24 anos- polo calado e modesto labor de persoas como Fernández del R·i ego _ou Oiga Gallego -que está
ult11:nando a preparación do ficherro de documentaeión da
Fundación Penzol- e cuxa divisa foi en todo este tempo a
vontade e a certeza de que
"isto hai que facelo".
o

XAN CARBALLA

A viaxe do Papa
(ven da páxina 7)

lismo é incapaz de xerar liber- ·
<;iade, gue a reconciliación non
e J?O~íbel ~ntre opresores e
oprimidos.

Mentres Xoán Paulo seg u e
na espera de substitución das
dit aduras burguesas que son
só t emporais se~undo el, considera gobernos igualmente ditat o ri ais a Ch ile e Polón ia. Pero
este de duración indefinida e
non comparábel cos anterior es . Xoan Paulo verifica unha
viaxe de propaganda eficaz en
certas medidas. Non cerra o
abismo entre unha igrex ia
aburguesada e cómplice das
desigualdades e· outra igrexa
fiel da pureza evanxélica cunha
d inámica
martirial,
segura,
adema is, de gañar o futuro. o

CINCO FOTOGRAFOS GALEGOS
Na sála dos Peiraos de Vigo (Praza- da Constitución) expoñen os
seus traballos Xosé Luis .Alonso,
Anxo Cabada, Anxo Crespo, Xaquín Nóvoa e Moncho Rama. Estará aberta até o 25 de Abril. .
Coordena o Centro de Estudos
Fotográficos.

JOSE LUIS TIRADO
José Luis Tirado expón as suas
obras na Galería Trinta de Compostela. (Rua Nova 30). Aberta
até o 24 de Abril

MANUEL TORRES
O pintor Manuel Torres éxpón as
suas obras na Sala de E:l!<posicións da Casa da Parra de Compostela.

Medias tintas ... ¡non!
(ven da páxina 14)

batentes f eitos pns1onei ros,
encerrando na praza de t auros
de Badajoz a varios milleiros
de persoas, abatéronos sobre á
area do coso, a base de foao
de ametralladora" . E un periodista do " New York Herald Tribune " , pergúntalle ao coronel
Yagüe por qué quiso pór fin a
aquel, respostándolle: "¿Que

hubiese querido usted que hiciera ? ¿Que llevase conm~go
hasta las puertas de Madrid a
esos miles de prisioneros? ¿o
que los dejara en Badajoz para
que la Ciudad volviese a caer
en mano de los rojos?
A Hest oria fo i como foi e hai
que contala como foi e non
como un quixera que fora.
Castelao, en carta que ·lle escribe a Dolores lbarruri cando
lle propón facer un plebiscito,
senda ministro da República
no exilio, afirma cunha conciencia erara das cousas que
vai vivindo:

,; La propuesta de plebiscito
equivale/ a confesar que todos
nos hemos equivocado, tanto
los fascistas como nosotros, y
que aquello fue un crimen pasional, ·una reyerta de electores".
Nin hai nin houbo duas Españas. Hai unha soia España e
un rr:ialigno carafuncho.
Eu, como Castelao tamén ·
digo·: Non fornes todos quen
nos trabucamos : Foron eles,

os fascistas.
Por •eso digo berrando: Me-

diás tintas... ¡Non! .

exposicións

i;:::i

ANSELMO LAMELA
O pintor Anselmo Lamela expón
na Galería Arracada de A Coruña
(Zapatería 4, Cidade Vella) . Aberta até o 15 de Abril.

1

actos
'~PROGRAMACION DE
PRIMAVERA" NO TEATRO
LUIS SEOANE

Despois dunha interrupción na
programación que abarcou todo
o pnmeiro trimestre do presente
ano, reanuda -se a. mesma no
Teatro Luís Seoane baixo .o -epígrafe ".Programación de primavera". A presente programación
cobre todo o segundo trimestre
do ano e a sua realización foi posíbel grácias a colaboración da
Aula de Cultura da Caixa de Aforras de ·Galicia.
25-26 Abril- Teatro Moucho
Clerc, de Santiago de Compostela, presenta "Da Vinci levaba razón", orixinal de Roland Topar.
9-10 Maio- Caries Castilro, de
Valéncia, apresenta ó seu espectáculo unipersonal "Mimoterios
y Magilículas" . __
16-17 Maio- Teatro de la Ribera, de Zaragoza, · apresenta
"Sangre en el cuello del gato",
orixinal de R. Fassbinder.
.
23-24-30-31 Maio- Di Giomo
apresenta o seu espectáculo unipersonal "Otro mundo", orixinal
de Manuel Lourenzo e producido
en colaboración co Teatro Luís
Seoane.
. ·6-7-13.:.14 Xuño- Conwañía ·
Luís Seoane apresenta "Forzas
eléctricas orixrnal de ~Manue k,
Lourenzo.
·
..

DEBATE SOBRE A CUOTA
LÁCTEA NA ESTRADA
A Agrupación Cultural de A Estr.ada or~aniza P,ara o próximo
d1a 18, sabado, as 7:30 da tarde
no local da Asociación, unha
Mesa Redonda sobre as Cuotas
de Produción Lactea. Serán os
invitados Cláudio López Garrido
(técnico), un nmresentante da
Consellaria, · Ceferino
Díaz
(PSOE), un representante da Plata{orma e un gadeiro da Estrada.

HOMENAXE A
JOSE AFONSO
A Agrupación Cultural de A Estrada ten previsto realizar diversos actos en homenaxe a José
Afonso.
O 25 de Abril, proxección de

vídeos recbllidos na homenaxe
da Galiza .a o Zeca celebrado en
Vigo o 31 de Agosto de 1985. O
· acto será ás 7 da tarde nos locais
da Asociación.
,
O 30 de Abril, Festa de Amizade Galego-Portugu~sa . Recital ·
do cantor portugues -Fernando
Fernandes, ·xunto con Xico de
Cariño, Humberto Díaz, Moni e
Glória. O recital celebrarase na
discoteca Nicols de A Estrada.

HOMENAXE A VTCTOR JARA
Primeira homenaxe a Víctor Jara
"Poi a Paz". Participan: Indio,
Xosé Manuel Conde, Bernardo
Xosé e Suso Baamonde. Pabellón dos Deportes de Vigo. Dia 1O
de Abril ás 22.30 h. Localidades
á venda na Central de Es_pectáculos e no Pavillón dos Deportes
duas horas antes da actuación. ·

convocatórias
CONCURSO DE ~ONTOS
OCentro Galego de Vizcaya,en

Baracaldo, convoca o XX Concurso "Breogán" de contos en
língua galega, que terá de .rexirse pola_s seguintes bases:

la. Galiza, en sobre pechado.' O
nome- .e, o enderezo do/a participante ira en tarxeta aparte.
11. A data máxima de apresentación ao concurso será o dia 5
de Abril do 1987. O fallo do xuri
dará-se a coñecer o día 20 do
mesmo mes e ano .

1.- Poderán participar todos
os autores de calquer nacionalidade que presenten unha ou vá11 CERTAME DE POESIA
rias obras escritas en língua ga"DOMINGO -ANTONIO DE
lega.
ANDRADE
.
11.~ Os traballos non terán
unha extensión inferior aos tres
fólios nen superior aos seis. DeA asociación .cultural "Domingo
berán ser inéditos.
·
António de Andrade'' de Cee,
11.- O presente .Concurso está
ven de convocar o 11 Certame de
dotado. cun primeiro prémio de
Poesía que leva o seu nome de
50.000 pta., un segundo prémio
acorde coas seguintes bases:
de 15.000 pta. e mención honó r-i-Poderan concorrer poetas de
fica ao terceiro. Os prémios pocalquer nacionalidade con orixi.derán ser declarados desértos, ·
nais en língua galega . ·
en cuxo caso a cuantia engadira-O xurado respeitará a norse á do ano vindeiro, que non
mativa empregada no seu traba poderán deixar de ser entregallo polo autor.
dos.
- O poema (ou poemas) h:erán
IV.- · As obras mecanografialiberdade de éxtensión, métrica e
das por unha só cara e a dobre
rima.
,
espácio, enviaranse por correo,
Os orixinais remesaran-se por
sen remite ao Centro Gal lego de
t ripl icado e baixo plica, onde 'v iVizcaya en Baracaldo. De cada ' rán nome, enderezo e idade,· a:
obra mandaránse cinco cópias.
A.C. Domingo António de
En sobre adxunto indicarase o
Andrade ·
léma escolleito para a obra e o
Apartado de Cor.reos, nº 62
nome e enderezo do autor. Este
15270 CEE (A Coruña)
sobre haberá_ vir pechado. Na
-A data límite será o día 11 de
parte superior direita da primeira
Maio, Luns.
.
folla da obra repetirase o lema.
Outorgara-se un único prémio
de 15.000 pesetas, e accesits no
V.- O prazo de admisión . das
caso que o xurado o estimase
obras rematará o día 1 de Maio
conveniente. ·
ás v inte horas. O fallo darase a
-O fallo do xurado darase a
coñecer o día 25 do mes de Xullo
coñecer- a meio da prensa atrana festa qúe a Sociedade organivés da semana das Letras Galeza en honor do seu Patrón, e as
gas.
obras premiadas publicaranse
no programa de festas.
VI.- O Centro Gallego de Baracaldo resérvase os dlreitos de ·
publicar as obras premiadas cando lle conveña, sen perxuício de
que o autor as ·pub~1que tamén,
e as demáis obras remesaranse
aos autores que o soliciten no
prazo dun mes qesde odia do fallo.
VII.- O feito c::te concorrer neste concurso supón que se aceitan todas as bases do mesmo.

..

IV CONCURSO -DE CONTOS

A Casa da Xuventude de Ourense como contribución á-gran festa da cultura galega que se celebrará baixo o nome de Dia das
Letras Galegas arredor do 17 de
Maio, convoca o seu IV Concurso ·
de contos para a mocidade con
arregro ás segu intes bases:
P oden concorrer todos os XÓvenes que o desexen cun ou vários relatos (14 a 30 anos). ·
Os traballos,· de tema libre, deberán · ser orixinais, inéditos, e
CONCURSO DE CARTEIS
estarán escritos en galego.
"BURGO DAS NAZONS"
Os traballós entregaranse na
Secretaria da Casa da XuventuO Consel lo de Governo da' R.U.
de, Capitán Cortés, 29, 32004 Ou'Burgo da Nazons convoca un
rense,. podéndose tamén enviar
concurso de carteis destinado a
por correo. Nos traballos faranse
· dar a coñecer a existéncia deste
constar o nome e apelidos do
servizo universitário nos secta ~
autor, o seu enderezo, teléfono e
res do BUP r COU, ·FP e no próa idade. Cando as na.rraclóns se
prio eido universitário. Este c.o npresenten baixo seudónimo, dicurso rexirá-se potas seguintes
tos dados deberanse enviar co
bases:
·
·
orixinal, en sobre pechado, no
exterior do que figurará o seudó1. O tamaño máximo do cartel
nimo empregado. '
non sobrepasará os 65 x 45 cms.,
nen será inferior a 50x45 cms.
O prazo de apresentación aca2. Será elaborado curi máximo
ba o 10 de Maio.
de duas tintas (sen contar co fonO xu rado - estará compost o
do).
polo presidente da Casa da Xú3. Cada f)ersoa poderá entreventude e a sua cornposición ta gar un máximo de tres (3) traba- ·
rase públi.ca.
nos.
O xurado dará a ocñecero seu
. 4. Poderá-se empreQ.ar calquer
fallo o 17 de Maio, "Dia das Letipo de arte ou material (graba. tras Galegas!'
·
do, fotografía, acuarela, prrogra-.
.
fia, etc.).
Establecense os seguintes pré5. Os traballos deverán-se e·nmios: " Casa · da Xuventude",
tregar perfeitamente rematados
20.000 pesetas. Catro "Accesits "
e listos para entrar en imprensa
necesariamente recairán en meno caso de serén premiados.
nores de 16 anos. Os premiados .
6. O texto será ·en lingua galeso. podaran recibir un dos préga.
m1os.
7. O xuri estará formado polo
As obras premiadas pasarán a
Consello de Govern_o e por perser propriedade da Casa da Xu ~
soeiros do deseño gráfico na Gaventude
que poderá facer uso
liza.
público das mesmas citanto
_ 8. Haverá dous prémios: o 1°
sempre o nome do autor.
de 10.000 pta., e o 2º de 5.000
pta.
·
Os traballos non premiados
. serán devoltos aos seus autores
9. As ql;>ras premi;;idas pasarán
do mesmo xeito en que foron
a poses1on da R.U. · Burgo das
entregados.
·
Nazóns. ,.
_ A participación no concurso
1O. Os traballos ·remitirán-se a:
-.
~upón
a
aceitación
das presentes
Consello de Goverrio,. Burg0 das
' !:fases.
Nazóns. Sa_ntiago de Con'iposte-

...
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ampamemo civil

A perrencha dos editores
GUSTAVO LUCA DE TENA

O

presidente do. primeiro governo da Monarquía aliviaba as
.
soledades do poder parolando
co. director dun diário de Madrid:
Sempre quixen recriar ·esta anédota
que me parece a máis comovedóra de
toda ·esa banal literatura que deu a
transición. "Ponte en mi casó, mi querido director", sólicil:aba, un su por, o
especialista en forzas fácticas. E o
querido director sacaba do seu erudito corolário o exemplo ·preciso de
como os grandes países con excedentes de lácteos mandaron romper filas
en calma e en siléncio. "Hay que explicarles que la victória ha sido un
error del alto mando, mi admirado
presidente", recom.endábal le o director que cita moito ao Grupo Poético
dos 50. ·
·
Admitamos a novidade que ence-

' ~·

·o retorno
·d o retorno
....

MANUEL RIVAS

Ferrin a~aban de concederlle o Pedrón de Duro, un
premio que ten nome de
lenda fpntástica e que !;ie segue
nesta liña de rigor e ind~penden
cia allea á práctica corrupta -dout ros galardóns, aumentará . ano
t ras ano en prestixio. Pero Ferrin
debe estar estes dias feliz con out ro regalo da Providencia que coida dos bos ateos: a má is fermosa
edición dun lil;:>ro galego contemporáneo.

A

"Retorno as Tagen Ata" foi, na ·
r sua primeira vida, unha obra polémica e moi superficialmente xulgada ppr todos, entre os que me
incluo, máis predispostos a descobrir se· Ulm Roan era certamente
Ramón Piñeiro ou o Gaiteiro de
Soutelo que a contemplar a obra
como un ser de corpo e alma, con
vida de ·seu. Deuse máis importancia aos referentes a.necdóticos, á
pequen a simboloxia, ·que ao latexo de fondo desa lexendaria historia que nos. sobrevivirá no tempo.
Contra todo pronóstico, os anos fi- ·
xéronlle ben a esta criatura de pai
tan fecundo a'quen un estúpido tópico ten calificado de pouco productivo.
Agora o "Retorno a Tagen Ata"
reencárnase en precioso atavío da
man de Miguel Anxo Prado, un debuxante de comics qoe, dende A
Coruña, maravilla a medio mundo
ainda que aqui tardemos en enterarnos. Con esta equipaxe e co
ouro de Pedrón~ catquera viaxeiro
poderia acomodarse no tren dos
persoeiros. Pero este indómito
personaxe a quen chamamos Fe.rrin non é precisamente dos que
se enfrían os pés.
o.

E
'·

'

n

dias

pasados

Alberto

~raux~, estudante de meici-

·na, estivo a punto de asistir
ao programa "La Tarde" de TVE
para talar dunha paródia realizada
polqs - estudantes durante un ha
apertµra de curso para-lela. Cos billetes de avión na man o acto· non
se pudó consumar debido a que o
xoven estudante tivo a ocorréncia
de lle perguntar telefonicamente ·a
Angeles Caso se poderia falar galega no programa.
A so mención do tema mereceu
unha re'sposta contundente: "Ya
estoy harta de esta ola de catalanismo que nos invade". E colgou:
M.V. .

ViolénCia:

.
H

rraba ·aquel episódio.- Os directores,
tantas veces tratados como acémilas
polos delegados do ministério da
Censura, mudábanse. en protagonis_tas da nova situación. As direitas, co
seu crédito público estragado despois
de tantos anos de acubillados da Ditadura, saían do paso por man dos periódicos que ·se encarregaban no seu
l~de pór en'"'circulación o novo vocabul-ário de termos democráticos. A
seguir viñeron os ciumes dos editores
niso que M.A. Aguilar chama O síndrome de China, isto é, a envexa dos
proprietários dos diários ao veren
como os seus directores bailaban
coas mellares da festa, viaxaban e praticaban con gran rumo as recomendacións das suas requintadas colu.nas de gastronomía. Anónimos e
fuhcionariais proprietários de publicacións familiares, pendolistas de esquelas e avisos breves, coroábanse

e
de súpeto en editores-presidentes e
sentaban doutrina sobre liberdade de
información e moral dos periódicos.
Crecidos de arrogáncia reclamaban
do poder emisoras (reservadas no
próp~io decreto de concesión ás entidades de interés non lucrativo) e o poder dáballelas. Na Galiza devoraron
tamén algunhas das corresponsalias
da televisióh autonómica ademais de
publicidade institucional e contratos
de impresión en réxime de privi léxio.
A perrencha que lles causa esta t ímida cláusula anti-concentración do proxecto da TV privada é toc:Ja unha mostra de onde queren chegar estes supermá ns. Xa era ben tempo de que alguén lles explicase (ainda que non ha
ser nas suas páxinas, de certo) que
acaparar meios de comunicación é
unha maneira especialmente eficaz de
o
reducir un país ao infantilismo.

.
,
.
or1xe econom1ca

LLUIS M• XIRINACS

ai moitos anos que me preocupa
e> tema da non violéncia. Teorica
e practicamente. Pensei e practiquei. A xente e a meirande parte dos
políticos ollan aos non violentos coma
uils anxiños caídos do ceu, empeñadqs
inutilmente en arranxar o mundo, levando un· lirio na man. É certo que o señor Gandhi deu un susto descomunal
ao império británico e logrou, con este
facer non violento, a independéncia da
"perla da Corona". Pero xa pasou. Os
sucesores políticos do político Mahatma
armáron$e até os dentes e xa posuen
bomba atómica. Despois de-Gandhi a
non violéncia exercitouse en custións
non tan perig.osas para o sistema; E o
militarismo (;?Stá máis puxante que nunca en todo o mundo.
Pero non vou aqui cantar .as exceléncias da non violéncia. Ouero .r:eferirme
a unha pregun.ta importa.n te: é a violéncia endémica no home? Existe unha orixe e unha causa da violéncia na sociedade? Entremos a resposta.r na medida
do posíbel.
Prime"iramente hai que _distinguir entre forza, enerxia, dunha banda, ·e vio.léncia, por outro. A forza é a base do
universo. Eliminar a forza é eliminar a
realidade enteira do universo. Podemos
definir - a violénCia como aquel a forza
que na su¡;1 expansión impide o desenrolo doutras forzas. Asi definida a violéncia é abundantísima en todo o universo. A 'Terra intercepta un asteroide
ou meteorito que ve bruscamente_tronmaxestuosos equilibrios dinámicos perzada a sua traxectória. Un pedrplo lanmanentes.
. •
•
zado por. un volcán mata plantas, ani1
A non violéncia,1asi entendida, constimais e homes. A expa11sión .dunhas hertue a trama básica -do universo. Optibas -grama, por exemplo- nun bucómismo!
lico prado impide a xermolación douOs meus coñecimentos de arqueolotras. O león come á gacela. E as multixia lévanme a afirmar que o home-annacionais devoran pequenas empresas,
tigo, parece,-duns catro millóns de anos
. pequenas riacións.
sobre. a terra-, practicamente sempre
· Asi olladas as cousas, a violéncia imviviu na non violéncia intraespecífica.
pregna o mundo. Pesimismo!
Un home non se pelexou, dunha manei-'
E como definiríamos a non violéncia?
ra significativa, con outro home até moi
A creencia vulgar é ~'non acción", ·"pasitarde na história. A etapaderradeira, tan
vidad~", "deixarse pegar", · "non forviolenta, que coñecemos e padecemos
za" ... a paz dos mortos. É un ha defininon acada nos lugares piores, quince
ción falsa que .só pode criar esterilidade.
mil a.nos._Antes· non aparece pegada de
·-A certa é difícil de explicar· e, ainda
máis, de exercitar. Poderiase . resumir . guerra. Nen armas, nen mu.rallas, nen
desastres provocados polo home con"tra
asi: "a síntese dinámica dós antagoniso home. Son falsas esas visións do
mos" .. A _electricidade positiva do ·prohome primitivo pelexándose ;-p oi a contón e a negativa do e.lectrón compóñenquista do lume, que nos apontan certas
se en equilíbrio dinámico dando a agua.
p~lículas. Ainda médicos arqueólogos
A agua con ·h.i dratos de carbono, ácidos
afirman que o home de hai quince mil
nucleicos, grasas e proteinas, todos eles
anos (Paleolítico superior) padece enferantagónicos enre .si compoñen a célula
medades de moitas clases, algunhas
vivinte. O ihdividual e o específico, o vecausadas sorprendentr:nente polo sexetativo e o sensitivo aúnánse no corpo
dentarismo excesivo, como hdxe. Hai
animal. E asi sucesivamente.
algun oso roto pola caida dun arbre,
·os ·grandes equilíbrios dinámicos sospero non hai traumatismos resultantes
teñen ás· galáxias, a vida sobre a terra,
da- guerra.
a sociedade humana. A evolución, a
Os partidários da violéncia consubscada escalón, é un tanteo, cheo de viotancial 'a duciron o argumento das pintuléncias, pero transitório, que dá paso a

ras rupestres da cava de El Parpalló en
Alacant. Al i vense duas bandas de homes provist os de arcos e trechas, frente
por frente, aparentemente d isparándose mutuamente. Foi a sua única proba.
Pero o doctor Pericot demostrou despois dun estudo máis afondo da pi ntura, que as duas bandas sano de caza dores, que disparan as suas t rechas, non
unha contra a outra, senón as duas contra un -blanco situado entre eleas e máis
aba ixo, que se debeu despintar. Un xabarin? Violéncia contra os animais, pero
non e.ntre homes.
A miña opin ión é que tanto os homes
como os anima is son pacíficos de natural., Son at món icos no interior do seu
corpo. Sono no seo dos grupos sexualnutrícios que forman "as fam íl ias".
Sano, en principio, cos animais que lles
arrodean, formando unidades ecolóxica~ harmónicas.
Só, todos, nos voltámo violentos cando os acontecimentos que nos suceden
destrozan o equilíbrio dinámico que somos nós mesmos. Cando non somo-:.
capaces de adapta~nos ás mud anzas
sen perder o noso próprio equilfbrio. No
fondo a violéncia só é ignoránci a da
adecuada solución non violenta do momento. Se a multinacional nordeamricana do cobre envia axentes para afu ndir
o réxime de Allende en Chile, só é porque non sabe oporse doutra maneira ao
seu próprio fundimento pola nacionalización en Chile das minas de co bre. Se
o capitalismo cobre hoxe o terceiro
.mundo de armas, complots, tiran ias e
amezas é porque o capitalismo é inestábel. Senón medra, morre. E quizais xa
non medra. Perde mercados: Angola,
Mozambique, Etiopía, Cuba, Vietnam,
Nicaragua ... E todo ser vivinte, non quere morrer.
Semella que o home máis antigo,
como os monos superiores, comía froi ta, raiceiras, certas herbas, tubérculos,
baias ... Despois, na sua expansión, aumentou as suas necesidades e voltouse
violento cos animais: caza e pesca. Ai nda, · porén, en Oriente, hai grandes pavos que sobreviven perfeitamente de.n-.
tro dun réxime. vexetariano. Son pavos
moi sá.bios.· ·A fame que padecen, moitos deles agora, non é debida ao seu vexetarianismo senón á introdución dos
métodos .ocidentais de explotación económica.
·
Finalmente o home encomezou a p~ - .
lexar cun home, só por cuestión economica. Faltaba o alimento e non se soupo
remediar o problema por outro' cami ño
que pola vía de ~rrebatalo a quen lle sobraba. .
Coi do, pois, que ~ a orixe e a cau ~a
principal da violéncia no mundo consiste no problema da escasez de recursos
económicos.
·Un bon médico ten de saber a causa
0
do mal para tentar curalo.
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