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PERIODICO GALE.G O SEMANAL

PARA QUE SERvru·
A."OPERACIÓN PRIMAVERA"?_ Entrevista con Carme Avendaño. ·portavoz de" Érguete",
.asociac~ón de axuda--ao toxicómano

9)

Os gadeiros galeg os poderán seg uir prod ucindo o leite que queiran até 1989, ano
en que será revisada a cu ota
láctea, segun do aprobaron
máis de douscentos representantes políticos galeg as
que pa rticiparon en Co mpostela nunha reunión ce lebrada a proposta da Plataforma para a Defensa do
Sector Lácteo Galego.
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Celta-Deportivo: Kornando
Celta e Xuventudes Ce lesXosé _Mª Álva.rez Cáccamo ven .de ser galardonado co prémio · . _tes .. .. .~'. .. ... .... .:... (páx . 15) :
dá ~r_ítica no apartado de ·poesía galega poi a. obra "Os docu-.
~entos de sombra". No pasado mes de novembro,-' o seu
Conclusións da IV Semana · ·
li bro "Luminoso lugar de. abatimento" -ainda inédito- re- .
Galega de Filosofia
cebera o Pr.émio Esqui o. Cunhél importante ob~a publicad&
.........._ .. .... .. ...... .. ; ·(páx'. .17)
Alva.rez Cáccamo forma parte da máis actual xeneración ·de ·
Manife.staéión en A Corupoetas ga1egos, e. ao seu labor como criador e ensaista suma
0 de coordenador ·da revista 'ÍNó" da Asociación ' de Escrito:ña 0 17 de Maio
~es enb~í'ngua Galega. Nesta e·ntn;wista aborda 'aspectos do - .. ...... ~ ... :... .,.... :.... : .(páx. 17)
eu 1.a or . com~ poeta e do momento da lírica galega actual.
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Os mil quilómetros de costa da nosa terra non estan na .situación tan idílica como os governantes e axéncias de turismo nos queren amasar. No litoral hai moitas causas que deixan qu e desexar, pero os intereses económicos nuns casos
e a deixadez oficial noutrns -pois non interesa a difusión
du nha información "non conveniente"- correron un tupi do
vel o sobre o estado de degradación das costas.
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López-Suevo$ apresenta recurso diante ·da
Comisión de Conflitos

.A obra:féita en galego no'1
s~ considera.mérito p8ra
aceder-a·prazas na
·univers_
idade-éompostelá (páx 3)
·A concesión da· Cátedra ·de Estrutura ·Económica ao subsecretário do Ministério. de Trans.portes, Emílio Pérez Touriño,
lévantou un forte remuiño na Unive~sidade galega ·traspasando agora os Jindes meramente acad~micos ao coñecerse
que un dos integrantes do tribunal· non analisou a obra dou-. - ·
tro aspirante, .o profesor López Suevos, "por estar ·escrita in-_
teg_ramente en galega", ?egundo fai constar no seu informe
·

o~icial.
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O CALDO DO .PSOE
O PSOE, no seu comunicado de co.ndena das oito explosións rexistadas
na madrugada do 30 de Abril, ·r eivindicádas polo Exército Gu,errilheiro do
_Pavo Galego Ceive, condena "calqu~r atitude que poda s~rvir . de caldo
de cultivo da violéncia".
Fáltalle por explicar agora cales ·
son esas atitudes e a que caldo se refire, pois é sabido que o mellor caldo
de cultivo, onde nasce e medra a violéncia, é na inxl)srícia, na indixéncia,
no paro, nas atitudes repre::;ivas e
centralistas ... Oeste caldo o PSOE e o .
Goverño son os primeiros r·esponsá-:
beis. Que hax-a grupos que poñe'n unhas bombas é algo, erí moitos casos,
ínevitábel, contra o que pouco · fan
. condenas, sobretodo se esta.s proceden dun partido que só rexeita -a violéncia .cando lle interesa ao Ministério do Interior: a negativa a condenar
os sucesos de Ordes, a raíz .dos -cales
un labrego perdeu un olio, e o intento de insfrumentalizar a unha institu'ción comb o Parlamento · autonómico
nunha campaña moi particular, quíta-

a

lle
este partido toda aut9ridade
. para facer calquer condena pública.
Pero o medre do paro, que xa a'fecta
nq Galiza a 2QO.O,OO persoas, o s~bsí
dio de desemprego que só cobre ao·
38. por cento dos parados, ünha reconversión traumática, : . sen saída
·para os afectados; o intento de suprimirlle -o seu modo de vida, o leite, a
. unha parte i,mportante da· povoación
galega, a supeditación dos intereses
. galegas aos estatais e comun~tári0s,
isa é responsabi1idade do Governo e
do partido que" o sustenta. ·

•

~'!sello de ~-ministración: Pre~idente : Cesáreo Sánchez
Iglesias. Sec~etarro : Cesar Cunque1ro. Conselle1ro delegado: .
R~mon Femandez. Voga1s: Francisco Carballo, Aurora Perei-

• I

cionar con estas accións, é un recorte
das liberdades políticas !Tiáis elemen. tais.
,
lnténtase asimilar violéncia con defensa de postulados contrários ao
seu ideário; diferente ideoloxia con
ilegalidade,· no máis puro es.tilo reaccionário, que lembra a etapa franquista, e do que o partfdo de Pablo
Iglesias estivo sempre tan alonxado.

Pero agora parecen soprar novos
ventas producidos no anticicJón dos
poderes fácticos, do verdadeiro. poder. O uso da Policía e Garda Civil,
.. en vez da negociación dos conflitos
· O intento de desprestixiar, cando
laborais, a prepoténcia, a imposición
non de. implicar, a forzas nacionalis. tas que actúan na legalidade nestes · e ·o desprécio ás demais formacións
políticas, non parecen ser sinónimo
suceso's -que outra leitLira pode ter
de liberdade, e, se son cámbio, este
o párrafo do comunicado antes rnené para _pior.
tado? non_son estes os s.eus obxectiCoa sua atitude de pór trabas á exvos?- pode interpretarse como que
presión ·democrática duns ideários,
b que pretende o PSOE, ~demais dun
ben·efício_ eleitoral, que se poderia
polo menos tan le~ítimos como calquer outros, non fai outra cousa que
ampliaT se na proximidade das eleifavorecer o medre daqueles que ver:i
cións se producisen algunhas detenna v ioléncia a única saída .
o
cións de persoas que intentarían ·rela-
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cartas
APOSTILLA A
"AVENTURAS DUN YUPi:>IE"
Despois de ter escrito o comentário '. 'Aventuras dun Yuppié" -'aparecido no último A NOSA TERRA- coñecin as alegacións reali?ad~s por unha das persoas do
tribunal encarregado de resolver
a provisíóri dunha cátedra de Es. trutura Económica .da Faculdade
de Económicas. Por isa non fixen
nengunha referéncia a unha das
argumentai::i9ns utilizadas por
esa persoa -a profesora Ana Ya bar, deputada do PL- para
apoiar ao Sub-sec retario do ...Ministério de Transportes. Tal argumentación alude á suposta imposibilidade de valorar a obra de
Ramón López Suevos polo fe.ito
de estar escritg en língua galega.
Seguramenfe, a profesora Yabar non diria o mesmo se tive,se
ue xulgar a ¡,in candidato devoto
do "american way of life" que
utilizase a língua de Shakespeare
para escreber as suas obras.
Pero como non é o caso, a'trevese a p·roclamar explicitaménte a
. sua ignorántia coa naturalidade
de quen considera un acto de arcaico provincianismo a prática
dunhp disi'déncia académica e
. social na língua própria.
o
XESUS VEGA

O RAPOSO NO POLEIRO
Os nasos labregos saben ben
con que crueldade actua o raposo cando pilla algunha galiña
que se arredou do poleiro ou da
eira. Déixa só- as· plum~s . Pero
eles saben tamén .que seria ainda
moito máis grave que o raposo
lles entrase no poleiro . Seria o
colmo da desgrácia ..
·
·
Hai poucos dias decl.araba Xavier Arzalluz a este xornal que se
os galegas coñecesen ben a sua
história o nacionalismo aqui seria· forte. En princípio parece que
atinou no cravo; se os galegas
fOsen verdadeiramente conscientes do que ten significado para
eles o poder · central veríanse
coma formigas esmagadas nun.
. carreiro e terian que defender,
' por forza, a sua identidade nacional frente ao in~migo.
Eu voume facer q ignorante .co
inimigo e voume esquecer dopasado para non. ter nada que lle
reprochar. Ad.e mais sempre lle ·
din moi pouca importáncia ás
fronteiras arbitrárias, e absurdas
en r;noitos casos, trazadas segundo os antollos dos homes. Valoro
moito máis o respeito mútuo entre as diferentes étnias e culturas. Por outra parte xa o di o re- · .
frán: ."A água pasada non move
o muiño" .
Por -todo iso voume esquecer
do · pasado, como dixeri, ainda
que me resulte difícil. Pero teñó
outro problema: o presente.
Abóndame co presente para recoñecer o inimigo_. Abóndam e

Con. ver o trato que se lle dá hox~e
-el nasa língua e a nasa cultura en
xeral. Abóndarile con_ver o trato
· que se lles dá aos nasos labregos, aos nasos mariñeiros, aos
nasos emigrantes . Abóndame
con ver o trato que se lles -dá aos
·vales, sumerxíndoos . sen piedaele; aos nasos mares, que xa parecen de aceite en vez de água;
e ainda ao próprio ar que respira. mos, que dentro de pouco irnos
ter que pór máscara os poucos
que quedamos sen ela. Todo isto
xa me chega; non preciso ir ab
pasado .para ver que non somos
máis ca un _cero a esquerda, incluso debuxados no mapa.
Pero non sei que ten esta nasa
terra que non nos deixa ver má.is
alá de onde tropezamos co nariz.
Debe ser a néboa - tan ben contada · por Foleque acostuma
cobrir co seu manto os nasos
montes, - os nosos vales,' a nasa
penumbra ...
Quera, ·portanto, matizar· a senténcia· de Arzalluz. Eu digo: "non
nos debería facer falta coñecer a
nosa história pra defender a nosa
nacionalidade frente ao inimigo;
deberíanos_ abondar co presen te" .
·
O problema máis grave é que
nós ternos o r:aposo no poleiro,
agachado, disfarzado de galiña.
Non todos os nasos inimigos son
de fóra; eses ·amó'lannos ben,
pero son piores ainda os que ternos na casa, ·axudándolles desde dentro mentres- fan que nos
defenden. Os ·nasos labregos saben ben que o máis grave seria
que os raposos lles entrasen no
poleiro. Nós témolos dentro, están disfarzados de galegas, disfa rzados de galiñas, e asi, eles
mesmos, vannos deixando sen
ovos, porque por debaixo da
máscara teñen ·catro patas~ ch~i
rar:i ao bravu ... Que zorros son!
· XESUS. SAl\IMARTINO
(Compostela)

. PSG-EG. UNIDADl:PARA EUROPA
O 'pasado día 14 de Abril os nacionalistas gale.gos pudemos ou~
vir ou ler nos meios de comunicación Linha notícia que polo menos a un deixou un pouco extrañado. Resulta que o partido de
Camilo Nogueira propó.n ao
BNG, PNG e ao Partido Galeguista concorrer xuntos a unha eleccións chamadas do Parlamento
europeu. Pero seño _
res dé Camilo
Nogueira, cand-0 vos ides decatar
de que unha das causas polo que
o nacionalismo galega non avanza é o papel gue o PSG-EG xoga
no terreo pol1tico e institucional,
contribuindo á eterna desunión
· do nacionalismo ga!ego cando
este se debería atapar unido
nunha frente única?
Compre deixar clara dunha vez.
que os verdadeiros nacionalistas
hoxe . na Galiza somos os que
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Tou

gal(
aca1
trib1
Lóp
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J
· apoiamos esta idea dunha frente
unida. E digo máis, creo ·que os
que non apoian hoxe esta idea
frentista pode ser por duas razóris, ou non están pola unidade
do nacionalismo', ou non son nacionalistas, que ao finé a mesma
causa.
E con to.do isto non quera tachar a ninguén de culpábel ·dos
problemas do nacionalismo galego, serión que sinxelamente quera di·cirlle tanto á xente do PSG. EG como a todas as persoas que
se sintan comprometidas con
esta causa que a base para a liberación ·deste país é· a unidade do
movimentO" nacionalista, e non
falar de unidadé cando se aviciña
un proceso ·eleitorsil .
o

habitantes, que ainda que só
fose polos seus peculiares costumes deberían ser respeitados),
no Návia, no Xallas (desfacendo
o marco incríbel, cheo de lendas,
dun rlo único que desemboca en
cascata).
Facendo unha contemplazón
do estado dos nosos recursos
tampouco observa que o mar (turismo, pesca) está a se converter
na cloaca máis grande grácias ao
lavado dos tanques dos petroleiros, a contaminazón urbán e industrial (léase celulosa de Pontevedra e destruzón total da vida
na sua zona de vertido, na ria),
nen que ternos duas das centrais
térmicas máis contaminantes de
toda a península, nen o estado
.
XOSE. ALFONSO MAIO
de contaminazón e deterioro que
Abelleira (Muros)
sofren os nosos ríos, nen a existéncia de milleiros de vertedeiros·
O ANO ·EUROPEU
incontrolados e ilegais, nen a
.DO MEIO AMBIENTE.
inexisténcia de plans xerais de
D. ·x erardÓ · publicou no nº 312
reciclaxe, ainda que existen algunhas testemuñas, ·reducidas
de A NOSA TERRA un conto co
pero moi valiosas.
títülo cambiado, non era " o meio
é 'O futuro" senón "o medo ao fuParece que . o meio ambiente
. tu ro", un ha desqfi nada i nterprenon necesitaba protezón. Se falatazón do '~Ano Europeu do Meio
mos de caza, este ano e os anteAmbiente".
riores mataron-se milleiros de
Xa nas primeiras líñas existe
avefrías, gaivotas, limícolas, cenunha clara confusión entre meio
tos de garzas, buxatos, curuxas,
ambiente e recursos natürais. O
falcóns, águias, até ciños e barmeio ambiente ten valor de si,
naclas. Non é precisamente que
non - porque lle podamos sacar
o ecosistema estexa alcanzando
un rendimento os humanos. Nós·
o seu ·clímax, mais fixéronse nu pertencemos á r:iatureza, non ela
merosas batidas das chamadas
a nós. Se maltratamos a Nature"alimañas": xenetas, raposos, loza estamos maltratando-nos a - bos ...
nós mesmos.
,
Seguen-se
talando
acibros
A partir destre erro inicial é
para a decorazón da casa no Namáis doado entender a afirmadal, incluso no refuxo de Caza
zón de D. Xerardo ·ao dicer que o
dos Aneares (non é reserva natu Goberno galego ten unha grande
ral de Galiza como se pretende
preocupazón poJo meio ambientacemos crer). Zona esta atravete.
·
·
sada dia a dia por máis pistas en
tamén se explica que conside todas as direzóns, incluso parale. re que o meio ambiente galego . las e a escasa distáncia unhas ·
está en' boas condizóns: queda
das outras.
moita area que sacar (100 pta./m 3
A presión das empresas consmáis cara que o petróleo) en Co- . trutoras é máis e má1s ~rande sorrubedo, Baixo Miño ... , moitos
bre as zonas de interes natural,
montes que- arder, moitos eucainvadindo a beiramar, praias e •
liptos que plantar, moitas .presas
illas chegando a pór en grave pequ~ facer: no río Cenza seis,
..rigo de extinzón espécies só aqui
(destruindo a máis valiosa .mani-/
coñecidas (endemismos).
festazón do glaciarismo na Galiza
Coñecendo a situázon non se
e condenando á miséria aos seus pode ser tan optimista, Don Xerardo. Existe ·unha asamblea de
grupos Ecolox,istas Galegos que
se xuntou os pasados 14 e 15 de
Marzo, r.iela poderia-se ter informado sobr~ os log-ros (que, ainPregamos aos nosos suscripda que poucos, tam~ os hai) e
tores disculpen as deficiéncias
as caréncia~ que ten "a Galiza eA
surxidas na recepción do pematéria de protezón meió-amriódico, asi como aos nasos
biental.
colaboradores a posibilidade
Por último dicer que para que
de que moitos traballos envia 7
o povo apoie unha· política de
dos ·non nos chegasen ainda
protezón, no caso de que algun ,
ou fixérano con retraso. Estes
día chegue a existir, debe de es,problemas están · motivados
tar concienciado. É ben certo. o
polo funcionamento irregular
de que: "Só se ama o que se codo servício de Correos, · acreñece e só se defende o que se
centado coas folgas do.$ últi~
. an:ia". Pero para concienciar ao ·
mos días:·
·o
povo para que ame o meio .ambiente, a Natureia, fai fal!a algo

aviso .· aos leitOres

que na Galiza non existe, unha
política de educazón meio-amb!ental proposta desde os próp1os organismo da admin istrazón autonómica .
o
JACOBO R. MELENDREZ
Oleiros (A Coruña)

XITANOS
Escrebo esta carta como único
meio ao meu alcance de den úncia . O pasado venres 10 de Abril
o axuntamento de Santiag o de
Compostela, chamado e appiado
polos viciños do bairro de Vista
Alegre, derribou un barracón
·onde vivían desde había seia
anos tres famílias de raza xita na.
O motivo: presunto tráfico de
drogas que ameazaba a seguridade e moral do bairro. Eu, como
viciño da zona, nunca tiven problemas con eles (e si os tiven con
moitos brancos) .
O derribo, gue se efectuou sen
darlle ás familias máis de vintecatro horas de prazo para desaloxar o barracón (segundo a nai
dunha das familias), é un acto de
- selvaxismo que denúncio, v endo
a indiferéncia e aprobación (que
son o mesmo neste caso ) dD
povo. Acto protagonizado pqla
mesma xente que se escandaliza
cando ouven que un gru po d~
persoas queimou un has casas x1tanas na província de Jaén. Pero
que, cando lles toca a eles mesmos ter por viciños a membros
desa raza tan pouco respeitada
na España, compórtanse da mesma bárbara forma. E o que é
máis triste: respaldados pola leí.
Quen son os civilizados e quen
os primitivos?
Nada se soluciona con botalo.s
do bairro. En primeiro lug ar, haberia que analizar por que sed~
dican (presuntamente) ao neg_ocio da- droga : entón todo o _r~c1s
mo da nosa sociedade salíla a
boiar. En segundo lugar, os paio_
s
non queren ter un ba1rro tranquilo (pois foron eles quen rom p_e~
ron a tranquilidade desa m ana
do venres), senón que que re~
impedir aos xitanos que convivan connosco. Nefeit'O, para os
viciños o barracón non era a casa
ele tres famílias da especie huma,,na, senón o '.'barracón da d~o
ga". A e~uación ~itano=d~lln
cuéncia segue dominando tristemente na maneirá de pensa r dos
"europeus" españois. 1 .
•
Segundo un periódico local, os
viciños do bairro de Betanzos_ denunciaron dous días despo1s a
ocupación dunhal> chabola~ _por
xitsinos· (chabolas nas q~e ':'iv1ran
outros xitanos que tamen t1veron
que se ir)'. Opinan que son. os
mesmos desaloxados de Vista
· Alegre, que odia do derribo_-refu·
xiáronse baixo os soporta1s ddo
axuntamento. Como se po e
ollar, a cadea continua. _ · EZo
ALBERTE PAGAN VAZOU I
'
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·López Suevos apresenta un· recurso diante da Comisión de Conflitos

A obra feita en galego non .se considera mérito
para aceder a prazas na Universidade compostelá

Gale-

uÍchez
'gado: ·

Pereinando

A concesión da Cátedra de Estrutura Económica ao .
subsecretário do Ministério de Transportes, Emílio Pérez
Touriño, levantou un forte remuiño na .Universidade .
galega traspasand~ agora os lindes m~ramente
académicos ao canecerse que un dos integrantes do
tribunal non analisou a obra doutro aspirante, o profesor.
López Suevos, "por estar escrita integramente en galega'',
segundo fai . constar no seu informe oficial. .
·
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Parecía un ha cac icada má is das
que se pro ducen nos concursos a praza-s de docentes de
universida d e; at é o pont o de
que o concu rsa nte " perdedor"
non tiña seq uer pensa do recorrer. Para el era u na ileg alidade
rnáis, unha no v a discrimina ció n que engadi r ás m o it as qu e .
xa padeceu ao longo da sua di latada experiéncia académica .
Habia , iso sí, uns ing redentes
particulares: un dos ooncursantes era o Subsecretário do
Ministério de Transportes e Comunicacións e formara equipo
eleitoral co actual reitor Carlos
Pajares .
Pero, polo meio, apareceu ún
novo elemen to que lle daba a
adxudicació n da Cátedra de Es trutura Económica da Universidade da Galiza un cariz claramente político: un dos membros que debía xulgar os méritos dos concursantes afirma no
seu informe, por escrito, que
"as suas obras, escritas íntegramente en galego, non puderon ser analisadas, e portanto,
non podo expresar un xuício
sobre elas", referíndose ao
profesor Ramón López Suevos.
Emilio Pérez Tour iñ o, o adxudicatário da cátedra, obtivo 3
votos a favor, mentres que Ramón López Suevos conseguiu
somente dous. Era así decisivo
o voto da catedrática Ana Yabar Sterling, vinculada ao Partido Libe ra l de J . António Segu rado, que foi a que non avaliou
a obra do concursan te López
Suevos, ao que ela nemea
como Jesús, en vez de Ramón,
secadra por reminiscéncias de
tempos pasados !Jesús Suevos
foi un coñec1do e destacado fa lanxista). Aparecía así unha cla ¡a discriminación lingüística,
pois a citada catedrática madri leña podia ter renunciado a formar parte do tribunal. oigo normal nestes casos, µasando a
ocupar o seu pasto un sup len te , ou pedi ncio u n t radu t or.
Non o f ixo, d eixa nd o asi de
xulgar alg0 q ue t en pes o fun dame ntal en cal qu er d est es
concursos: a obra d o profe so r.
A mr; mb ro d a Comisión en
cuestió n fai constar tam én no
inforrne qu e " o proxecto doce nte está absolut amente ses gado cara a visión ricardiano ma rxist a d a teoría da distribu ción e o program é'! adolece do
mesmo defeito'· concluindo
que non é o adecuado para a
praza á qu e concorre . Califícan se así os traballos de López
Suev os
como
ideolóx icos,
meritres os do Subsécretário
Pérez Touriño serian totalmen te asépticos . Outro dos inte gran~es do tribunal, o profesor
Femandez- Díaz, afirma que as
obr~s eje López Suevos· como
est~n en galego non teñen a di~us1.ón suficiente, ªºtempo que
1nd1c_a do outro candidato que
p_ubl1cou en "importantes revistas españolas".
. Dase ademais a circunstánc1a de que nengún dos · integrantes do tribunal que apoia ron ao membro do PSOE é especialista. no .á rea a xulgar. Non
entrando tampouco no miolo
do ~sunto: u importáncia do ·
publicado, dos traballos realizados, pois é sabido .tamén a$ ·

dificultades que tefien certa s
persoas para publicar. Pelo demais unha boa parte dos traballos de López Suevos están pu blicados en portugués e Pérez
Touriño tamén publi-cado en
galega .

Conculcació n
da igualdade
do galego.
Parece conculcarse polo antedito a igualdad e do g alega
frente a outros idi o m as, o q ue
até contradí a leg alidade vixe nte, mesmo a uni versi tária. Pero
este non é un caso ún ico na
U niversidade ga leg a. Por só cit ar u n caso rece nte, ta remos
referé ncia ao de Alonso Estravis, que nun con cu rs o d e m é.ritos pa ra unh a praza de profesor de g alega obti vo cero pon t os, po r dirixir o seu dicionário
de t re s tomos, considerado o
m áis completo dos publicados .
até agora.
Así as causas López Suevos
decidiu
apresentar
recurso
diante da Comisión Universitária . A comisión -provisória , non
pudo ser eleita polo claustro
universitário ao non conseguir
os 3/5 dos votos nengunha proposta - ten dous meses pa ra
ditaminar o recurso, ainda que
hai precedentes corno no caso
de Elvira S . Presedo (reclamaba tamén por discriminación
lingüística) que non se _reuniu.
López Suevos espera que
"esta vez si se xunte pois o rei tor non só ten que ser honesto
senón parecelo" .
Foron precisamente o reitor
e o vice-reito·r os que remitiron
a Xosé· Manuel Beiras, o directo.r do departamento de Econo mia Aplicada, ao tribunais, na
polémica desatada a raíz da
concesión · da cátedra, con
anúnciO' :de querella . por parte
de Carlos Pajares.
O _recu ·r so parte, segundo
r;nembros do departamento de
Economía Aplicada, de bases
obxectivas, polo que ma'nifesta
que "a pouco que funcionen os
resortes xuddlcos legais ten
.que ser favorábel a~s rec6rrén-

tes". Asi, o Concello do antedito departamento reuniuse dias ·
atrás, .apresentando un grupo
de · profesores un documento
para que o Cons~llo o fixese
seu. Nel pédese que "a Universidade da Galiza considere
como unha intolerábel ofensa a
toda a Institución o feíto de .que
un dos • s.eus -::desgraciada mente
escasos- memb ros
comprometi.d9_s coa dignifica-

ci ó n ef ectiva d o id io m a ga lego,
po da ser di scrimin ado prec isam ente por est e motivo na valori za ci ón do seu labo r'i nvestigad o r" inst ando a q ue " proceda
de ofíci o " á nu lidade da actu_aci ó n da Comisi ón· pola frontal
vi o lación que supón dos princip ios reco llidos no artíc-u lo 8
dos Estatutos da Universidade", afirmando de que de non
se r así " senta ríase un inadm isív el p recedente". Acordando
que o Departamento, como tal ,
se personará no recurso e que
· a mesma pro posta será levado
á Xunta da Faculdade pa ra que
se posicione . O citado documento foi aprobado con 1 voto
en contra, 5 abstencións e 30 a
favor .
No recurso tamén se recoTien
outros aspectos como o de que
non se especifiquen os critérios
con que se avaliou, polo que se
introduciu un elemento de dis- •
crecionalidade, ou que os informes emitidos se apoien nas exposicións or-ais, e ao non existir
nengun documento o recorrrente síntese indefenso.
Polo demais o profesor López Suevos afirma que as intervencións do xurado foro.n. provocativas, tales como pergun tar se coñecia a algun autor
aos que precisamente o concursante lle dedica un capítülo
nun dos · seus libros {ciase o
caso de que as obras dos-aspirantes a cátedra foron entregadas ás oito da noite e ás nove
da mañá o tribunal .xa tiña 'rematado o seu "estudo'') pero
sobretodo no aspecto lingüísti. co, despois de ser preguntado
o Profesor Suevos por que escrebia en galega e contestar
que era un cornpromiso ético,
un me111bro do xurado . seguiu
insistindo en por que non escrebia en francés ou italiano,
éontestarido o interpelado que
'non entendía como se pode ser
catedrático na Galiza sen coñecer a língu.a e a nasa realidade
e que "o galega ·serve para
algo máis que para talar coas
vacas": Alguns non parecen
entendelo.
o
A. EYRE

Mancho Ram·a

Unha nova discriminación
A carreira docente do doutor Lópeí Suevos, hoxe prnfesór
titular de EGonomia Aplicada da Facuidade de Económicas
da Galiza, está plagada de discriminacións desde que no ano
1970 comezou a sua laboura de ensinante.
Asi, ao pouco ·tempo de estar incorporado · á Faculdade
de Económicas, gañou por oposición unh_a praza de profesor
Adxunto Numerário, outorgada polo tribunal~ presidido polo
catedrático Rafael Martínez Cortiña, oposición que foi arbitrariamente anuladp por .motivos políticos palas autoridades
académicas de entón.
Foi obxecto dun intento de expulsión da Universidade
po,lo reitor García Garrido, tentativa que conse.guiron impedir
que se consumase a custe dun desprazamento temporal forzoso ao extranxeiro. Foi novamente discriminado palas autoridades académicas de entón ao incumprirse a normativa' legal de convocatória bianual do Prémio Extraordinário de
Doutoramento para non llo outorgar a el.
·
.
En 1980 concédeselle a praza de agregaduria de Estrutura Económ_ica de · Santiago ao Profesor LO'bo {tam~n Director
Xeral) producíndose numerosas irregularidades que deron lugar a un gran pateo por parte. dos asistentes, Esta · praza de
agregadüria tiña que sair a concurso restrinxido pero nunca
saiu até que pudo v.ir outra persoa para optar a ela. Tamén
segundo a L.R.U. debería haber vários anos qu'e se tiña que
converter en catedra a área de Estrutura Económica, causa
que non suced~u p-orque terla que ser nomeado catedrático
López Suevos. Na Universidade· de Euskadi deixaron unha
praza vacante de duas que saian a concurso, deixando fóra
ao profesor galego.
·
·
.
No'n falernos xa da discriminación que o autor de "Excedente económico e análise estrutural" (obra de ·doutoramei:i to considerada como fito fundamental na sua época) ao que
se marxina tanto na TV. como noutros· meios de comunicación asi como e.n simpósios, encontros, traballos, .etc., por
máis que xa leve anos separado da militancia partidaria, pero
do que 'riingLtén pon en dúbida a sua coerencia política .
o
·

A.E.
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Cea-colóquio no Clúbe "AJén Nós"
1

X. M. Beiras: Hai importantes sectores económicos
que ou se arriman ao nacionalismo ou serán vendidos'
.

.

.

.

.

.

Gustavo Docampo foi o encarregado de apresentar a Xosé
Manuel _
Beiras na última das ceas organizadas polo Clube ·
. l\Jacionalista "Alén Nós" O deputado do BNG, através dun
discurso qué
traslaqándose dun tono academice a outro
máis coloquial, espuxo algunhas das.liñas directrices, ao seu
modo de ver, da frente nacionalista na q'ue milita. Entre os
menos inteirados cundiria certa surpresa ao .escoitar falar a
Beiras de alianza de clases, esquecendo que ó frentismo na
· Galiza defínese como int~rclasista desde que en 1975 se
fundara a Asamblea Nacional-Popular Galega.

sário". A proba estaría no parlamento galego "onde non
existe unha dinámica galega
senón traída de fara e proxec'.
tada na Galiza".
·
Beiras sinalou tamén como 0
BNG tiña modificado a sua for.
ma de relación coas demais
f~rzas políticas. Unha proba serian as conversas cara a forma.
ción dunha candidatura para 0
parlamento europeu, "ás que 0
BNG foi en séri-o e iso sen desviarse da sua liña política ou
obxectivos".

tor

Para o Xosé M. Beiras, que afirmou qu·e o nacionalismo de es- quer.das na Galiza tivo que enfrentarse ao españolismo espido -=-sen o colchón que era por
exemplo ·o PNV en Euskadi--=
polo que recebeu máis golpes,
existen duas coordenadas para
entender a política galega: a de ·
esquerqa~direil..a e a de nacio- nalismo-españolismo, sen a
combinación das cales seria
imposíbel
entender
Galiza.
"Posicións máis moderadas
nun -eixo,
sobreporse o outro .. poden resultar máis progresistas; n~ste sentido Otero
Pedrayo teria si-do máis _de esquerdas que lndalécio Prieto,
c"ümo a história gemostra, só
que esa história está ainda sen
escreber" ," d.ixo.
_

ªº

XVIII estábase a dar un desen-- ·
volvimento que se frustrou,
fundamentalmente por razóns
externas".
Para o catedrático de Estrutura Económica, membro do
Consello Nacional do BNG, a
sociedade galega actu'al segue
sendo periférica e terceirnmundista . "Como se explicaría senór:i, interrogouse, que o 40 por
cento da povoación- siga sen do
agraria? Ou en que sociedade
desenrolada se fala de caciquismo como aquí, ainda que
sexa lixei'ramente tran·smutado''..
-

''Estamos menos mal
que nunca"

Non provocar
hostilidades gratuitas

Xosé M. Beiras definiu o proxecto · do BNG como "un ha
trente no que se plasman a
Nodriza doutros povos
alianza de clases capaz de levar
e terceiromundista .
adiante o proceso de autodeDespois de lembrar que Galiza
terminación e ch_egar á Soberanon tivera unha burguesía prónía própria". Esta frente debe- ·
pria, como Euskadi ou Cataluria cumprir. as seguintes condinya -"A ideoloxia de · Brañas
cións : "Ter o centro de grayitante non provoéar hostilidafoi coñecida en Catalunya, pero
dade nas capas soci-ais máis
des gratuítas, un nacionalismo
non aquí"- definiuna como
agredidas polo colonialismo;
malencarado,-· feroz, seguiría
unha sociedade de inserción
integrar a unha clase dirixente
sendo o motor, pero non seria
colonial que "funciona de n8de cadrqs capaz de governar
driza pois .aporta ideas, en~r- · nese proceso; abranxer a todos
capa.z de supe-rar, nen a curto,
nen a meio prazo, uns límites
xias e recursos a outro pavo,
os posíbeis aliados que serian
·
pero non frutificar:i na Galiza".
todo.s ac¡ueles non implicados ·-reducidos".
Lembrou cor:no na nosa na.c o poder; gañarse aos neutrais
ción sempre primaron as cau·ou gañarse a sua neutralidade,
A loita a levar a cabo deberá
·sas exóxenas: "non século
para isa, sinalou, é moi imparcombinar, segundo o deputado

f

nacionalista, "a primacía ideo-lóxica no tecido social r na que
xogarian un papel fundamental
as organizacións de masas, coa
-preséncia nas institucións do
adversário para desenmascaralo". "Do adversário, dixo, porque nunha nación sen estado,
e moito máis colonial, as institucións son sempre do adver-

Para o conferenciante danse
circunstáncias, das que falta
ver se se manterán, para que
as "organizacións nacion alistas
representen importantes grupos sociais" Os cales "poden
arrimarse máis a esquerda ao
ver que quen os estaban representando están alienados ".
Despois de mencionar a unha
notabel diversidade de sectores económicos ameazados
perguntouse "como se van de'.
tender do que se lles ven enriba? Ou buscan unha expresión
política própria ou están condenados a seren vendidos? "
Posteriormente citou a quebra
de empresas pequenas e medianas que se pretende sexan
substituídas por multinacio nais
foráneas, nun proceso similar
ao xa sucedido noutros países.
Pésie ao estado crítico da Ga·
liza, sinalou que a sua situación
nunca tora mellor, se se mira
para atrás. Lembrou as tres fol·
gas xerais, os milleiros de labregos mobilizados. " Estamos,
dixo, menos mal que nunca, o
que pasa é que estamos ainda
Jonxe de onde deberíamos es·
tar".
o
M.V.
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Reivindicou a autoria das· oito explosi.óns en chamada a·A NOSA .TERRA
•

•

1

O Exérdto Guerrilheiro do
Povo Galega Ceive
reivindicou a autor'ia das
oito explosións rexistadas
noutra's tantas entidades
bancárias na madrugada
do dia 30 de Abril.
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Unha voz de home, en chamada a A NOSA TERRA. reali tadas · ás 12,07 h . do sábado
dia 2, declarábase portavoz do
EGPGC e faciase responsábel
da colocación das cito bombas, rendo un comunicado
que, logo seria remesado por
carta á redacción deste periódico .
Nel, o EGPGC "faise respon sá vel da acc;:ao armada contra
os vampiros capitalistas que
sa o a grande banca, como re presentantes do imperialismo
que coloniza a nossa Pátria e
esc rayiza ao nos so povo ".
Afirma tamén que o Exército
Gue rrilheiro do Povo Galego
Cei ve " seguirá a practicar a
vio léncia revolucionáría ou
lu ta armada contra iste sistema injusto que nos asobalha
co mo povo e nos explota
co mo trabalhadores, até con seg uir a nosa libertac;:ao como
cla se e como Nazón", citando
co mo exemplos da situac"ión a
"vi oléncia
institucional izada
que está padecer.ido o Povo
Ga lego ; de repressao judicial
sob re sindicalistas, de repressáo contra os labregos que

!ANAL

\SE

sao brutalmente apaleados
cando só intentan defender os
seus di re,itos, contra a cuota
do eiite, clara manifestac;:ao da
agressáo que significa a entráda no . Mercado Comun Europeu; o c0nstante feche de empresas e o imparável medre
do desemprego, as reconverssóes salvajes que deijan a cidades e vilas da Galiza convertidas e.n desertes industriais ' e
aos trabalhadores e trabal·hadoras r:ia miséria e no paro
obreiro, destruindo a sua dignidade; a introduccao masiva
de drogas para neutralizar e
matará nossa mocedade, para
assi destruir o potencial revolucionário do nosso povo" .
Na maioria dos meios surprenderon estes novos actos
de vioJéncia pois, como o dia
6 de Febreiro os artefactos estouparon a mesma hora . Esta
vez nas localidades de Compostela , Lugo, A Coruña, Vigo
e tamén nas vilas de As Pontes
e Betanzos . Os explosivos ufilizados foron semellantes aos
da vez anterior, pero de maior
poténc ia, polo que os danos
réxistados nas entidades . bancárias, (o Ejército Guerrilheiro
cons idera no seu comunicado
que " a banca é quen verdadeiramente governa o país e que
o Governo é o seu representante") sor:i moito maiores que
na anterior ocasión . A Xunta de Galiza mostrou
nun comunicado a "sua cons-

ci onal, como se fixo .a raíz da
colocación das bombas. Daquela o PSOE opúxose.l
Despois da intervención do
deputado do BNG, tomou a ·
palabra Antolín Sánchez Presedo, Secret~rio Xeral do
PSOE galego, quen propuxo
que, seguindo o. chamamento
- da UGT, o Parlamento Galega
gardase un minuto de siléncio,
ás doce, en protesta polo atentado á sede en Portugalete.
· Esta proposta fora rechazada· ·
na _Xunta d·e Portavoces .por- ·
que "o atentado basco non estaba relacionado coa comuni~ dade galega". O Presidente do
~ Parlamento zanxou a cuestión
~ anunciando dez minutos de
x descanso. Ainda así a maioria
dos parlamentários do PSOE e
Efeito da bomba colocada nun dos bancós en Compostela
7 de CP permaneceron. no saternación pola utilización da
ción do citado comunicado,
lón de ple.nos até as doce para
violéncia como v ieira ·de ex-afirmou no pleno que o subscümprir o seu ritual. Houbo alpresió-n" . O PSO.E tamén. concreberia se se condenase todo
·gun que tamén ·se quedou
denou os atentados e mostróu
tipo de violéncia. Fixo referénpero ficou sentado.
o seu rechazo "a calquer atitucia a que. "cando houbo vioXosé Manuel Beiras afirmade que poda sBrvir de cultivo
léncia contra os labregos de
ría na cea-colóquio do "Clube
dos mesmos". Tamén o BNG
Qrdes non conqueria un ha de:
Alén Nos"- que "como. h'ome
condenaba nun comunicado - claración institucional. Cando
de esquerdas creo que a vio estes .anmtados aos que califiestá implicado o Governo soléncia na sociedad e ..ten a sua
ca de "actos irresponsábeis".
cialista non se respalda. Eu
orixe na violéncia institucioO Parlamento da Galiza fixo,
non eAtro nese xogo". [Hai
11al;· os piores inimigos contra
asimesmo, unha - declara~ión · duas semanas, · despois das
a democrácia, non son os que
institucional contra · ~ violéncargas brutais de forzq_s espepoñen unha bomba, pois é
ciais contra os labregos de Orcia, "manifestando a sua máis
algo. moit~~ v_eces inevitábel, .
enérxica e decidida repulsa
des, a raíz das cales un lahreos prores rnrmrgos son .os respola perturbación da vida civil
go perdu un olio, Xosé Manuel
ponsábeis dese 20 por . cento
do noso p-aís" .
Be iras solicitou - un ha reunión · de paro e outro tipo de situación semellantes".
o
Xosé Manuel Beiras, que · da Xunta de Portavoces e peA.E.
nan estivo presente na redacdiu unha declar-ación institu-

O BNG única formación que se presenta en solitário ás eu.ropeas

Apresentadas máis listas ás nlunicipais que no 1983,
pero nun panorama menos definido.pola .direita
No 1983 nengú n partido
deu apresentado
can didaturas nos J12
concellos galegas. No 1987
parece que AP o
con seguiu. Asi e todo o
panorama político da
direita galega apresenta
un ha maior dispersión, non
só xa polos distintos
partidos e coalicións que
concurren neste campo,
sen ón tamén polo gran
nú mero de listas
''in dependentes" dos que
está n á espera de encontrar
aco modo ou que foron
rec hazados nos primeiros ·
postas dos principais
partidos.
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O E.G.P.G~c. anúncia que continuará a-violénCia
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Na configuración das listas
para as eleicións municipais a
cele brar o próximo 1 O de X uño
houbo unha disputa entre
PSOE e AP, para ver quen era
ca paz de conseguir apresentar
candidatura en todos os concellos galegas . Ao final, AP, botando man dos resortes caciquís, conseguiu apresentar as
312 listas, mentres o PSOE só
pu~? elaborar 308. Na configuracron das listas aliancistas xogou un papel fundamental <o
empeño posto polos diferentes
ca~rques provinciais e comar. c~rs por asegurarse o maior
nl!_mero de _candidaturas· posibe1s fieis. Producíronse asi
trasvases d.a case totalidade
.dalgunhas candidaturas baixo
a promesa d~ prebendas e postas n? I?eputación'. Nalgunhas
.ª marona dos .candidatos que
ocupan os primeiros lugares figuran c_<?mo . in depe.nden.te~· e
os dema1s respond en ao dicta· do do "cacique" , que, as veces,
ren sequer ocupa o primeiro
ugar. AP, que tentaba dar

unha imaxe anovada incluiu
neófitos na política, · pero tamén botou- man de persoas
v inculadas claramente á etapa
franquista, e que estiveron "retiradas" nas duas anteriores
confrontacións locais.
Na elaboración das listas do
PSOE xogou un papel decisivo
o factor "poder" ; ainda así tivo
sérias dificuldades para completar candidaturas, sobre todo
no interior das províncias de A
Coruña e Lugo, onde persoas
que se daban seguras nesta
formación, declinaron ir con
este partido en vista da sua posición diante da cuota leiteira .
Nas listas dos socialistas figuran tamén persoas de coñecida militáncia antidemocrática, como no caso de Arteixo ou
A Coruña, por citar só alguns
exemplos . Este partido tamén
"pescou" a alcaldes "indepen.dentes" vencellados a direita,
como é o caso do de Salvaterra, como · xa anunciara A
NOSA TERRA.
·Na Coalición Progresista Galega (CG, POP e PL) tiveron serias dificultades para porse de
acordo, producíndose desbancamentos de última hora como
lle pasou a Marcial Castro Guerra, ex-Alcalde de Compostela.
-Esta formación terá moi pouca
preséncia en Pontevedra donde non deu completado a
maioria das listas, sobre todo
pola influéncia . dos Independientes de Galicia, que tamén
levará 3 cand idaturas en Lugo
e Our.e nse, ainda que o seu
feudo seña a provrncia .surocidental.

O BNG e quen presenta
mais. listas ·entre os
nacionalistas
O Bloque. Naci o nalista Galego

é quen presenta mairande número de listas entre os partidos
nacionalistas, superando case
nun 50 por cento as listas confecionadas en 1983.
Nesta ocasión as candidaturas do BNG teñen a particularidade de que inCluen ·independentes, moitos deles nos primei ros lugares como no caso
de Lugo e Ourense. Novedade
é tamén que se incluan nas
candidaturas a membros da

xosé lois

,,..

.

CXTG xunto .-con militantes da
INTG.
.
O frente nacionalista decidio
apóiar tamén candidaturas in.dependentes de claro contido
nacionansta naqueles lugares
que vislumbrou mairande posibilidades de éxito que presen, tándose baixo as siglas dó
BNG, que 'o fai en 140 municipios baixo o lema- de- "Galiza
nos concellos".
O PSG-Esquerda Ga·l ega lo-

grou acercarse, t--amén as 100
candidaturas, número mui superior ás 34 que EG, conseguiÚ .
presentar en 198~, .-onde o PSG ·
lograra tamén ~configurar unhas 40. En Lugo e Ourense conseguiu aumentar o número decandidaturas, ain.da que -o número sexa sensibelmente inferior a Pontevedra· e A Coruña.
O Partido dos Traballadores
de Galiza (carrillistas) preséntase en 45 localidades mentras
que Esquerda Unida faino en
35. O PNG concurre en 45 con- .
cell.os, con maior preséncia na
prov~ncia de Pontevedra.

Parl~mento europeo
O Bloque Nacionalista Galego r
é o úriico grupo que se presenta en .solitário en Galiza, cunha
lista encabezada por Báutista
Álvarez e Lois Diéguez, despois
da renuncia de C9rballo Calero
· por motives estrictam.ente· personais.
o· PSG-EG presentase na
coalición "E~qu.erda dos Pobos" con E.E. Unión del Poble
Valenc.i á; Entesa deis Nacionalistes d'Esquerda de Catalunya;
· Partido Socialista de Mallorca e
Partido Socialista de Menorca.
"Por la Europa de los Pueblos" será a candidatura na
que participe o _ PNG, xuntamente con· Eusko Alkarta$ima e ..
Esquerda Republicana: Se V.ázquez Pozo ocupa a segunda posición · na sua candidatura, en
representación
do PSG-EG,
González Mariñas é o número
tres da lista desta car:ididatura.
O PNG acompa.ñará ao PNV,
mentras. que CG acudirá das
listas do PDPÍ co.n Garcia Agudín nun lugar que .é difícil que
consiga escano. Pie Cabanillas,
militante do Partido Liberat irá
. con Fraga 11as listas de AP. " o
A.E.

-.

6/GALIZ4 POLÍTICA
Existen diferéncias · entre os
concellos con .governo
nacionalista e os dernais? Cales
foron as fiñas oasicas da sua
política?. Que ~trancos tiveron

.·
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que superar para levar a cab.o os
programas? C_al é o papel dos
concellos no cámbio' da ,
soc,i edade galega?.,. estas e'
.out~as i.nterrogantes for.o n as ·que

intentou aclarar A NOSA TERRA
Arnoso, alcalde de Fene pala
áO' convocar un ha mesa
mesma formación . Estaban· ·
informativa á ·ql,Je asisti ro·n Xavier l
tamén invjtados os alcaldes de
Narón (PSG-EG), Camba~dos ·
Abalo Costas, Alcalde de· Moaña
(lridependent.e) e Ordes (PNG).
polo BNG e Xosé Maria Rivera

'

do:

a
p

E~

Mesa Informativa

F

Concellos. nacionalistas a exame
con
e~

in

"A DIFERÉ.NCIA ESTÁ POR
EXEMPLO·EN QUE NÓS
NON _TRATAMOS IGUAL
AOS QUE PROTESTAN NO .
CONCELLO QUE ·EN VIGO;
.PÉNSESE NOS ALUNOS DO
PICACHO" (Xabier Abalo) ·.
NO NOSO CONCELLO
EXISTE UNHA
TRANSPARÉNGIA
ABSOLUTA E UNHA
PARTICIPACIÓN_VfCIÑAL EN
TODOS OS EIDOS, O QUE
DEMOSTRA QUEN É O
YERDADEIRO
DEMÓC.RATA" (Xosé Maria
-Rivera) .
. j,

Tanto Xosé M' Riveira Arnoso,
Alcalde de F-.ene, como Xavier
Abalo, Alc alde :de Moaña, coin.ciden en qüe as co r po racións
presididas por eles lle deron un
novo' en.foque-á_po lítica que até
agora se viña levando nos conce llos, con tr~s pontos basicós:
cultura, ensino e descentraliza ción apoiados na participación
popular.
.
Asi, para Xosé M·' Rivera "as
38 escalas deportivas que están
a funcionar en Fene, totalmente
descentralizadas, o Muséu de
Humor, Rádio Fene, a Produtora
de Video cos seus respectivos
talleres introducidos nas esco.. las, o Cine-Club, que se nGrmali zase .- totalmente o idioma na
vida municipal, ... diferéncia bastante o que é un conéello nacio nalista dos que non o son . Por
non falar de temas co mo o ensino, onde estamos nunha situa ~
ción óptima, con só 24 alunas
.por aula; con equipas de soció logos e psicólog'Os . Poderi.a citar
tamér::i as .e xenció.ns para as casas comerciais que fagan publi cidade en galega, e que estexa
funcionando un ·consello deportivo e outro de cultura munici-.
pais, onde participan todas as
sociedades do mt.,micípio . Adernais nós partimos da parróquia
como enti.dade básica fUndamental e asi foi recollido no plañ '
de urbanismo, descentralizado
todo tipo de serv~éio$, desde as
, zonas verdes aos deportivos _e
sanitários".
.
-segundo Xavier Abalo a política deseñada para O · rnunicípio
-de Moaña concorda coa· levada
a cabo en Fene, pero apont,a ·un
problema, o económico, qu·e é o
que xo.ga a baza fundamental. ..
Fáltanos unha po·nta de veloci dade económica para poder axilizar todas esas actuacións no
eido · a cultura, da normalización ou do .ensi.no".
·

Vese que .esta o.posición non ac.tuou como ·tal ·pois nen sequer
rentabilizou o.s -conflitos que se .
produciarl. Todos os conflitos .
que houbo en Moaña plantexáronse directamente diante do
concello".

Pergunta tamén polos grupos
de presiÓ'.J .. .·
"Os grupos de · presión en
Moaña actuari como verdadeircis opos ito res, pe.ro sen:ipre na
procura de -buscar solucións aos
problemas, o que é de todo lícito", afirma Xavier Abalo, que S!3
refire a que reivindícación do
arranxo dunha estrada: que supuxo t:rn i nvesti mento de 15 millóns, non ' se teria feíto se non
fose pola presión viciñal pois
"non tíñamos capacidade, e se
o BNG inténtase facelo, os outros grupos botaríansenos enriba. O mesmo digo_ da prot~sta
polos roubos escolares e xa se
ve, como .nós non os tratamos
igua l que én Vigo aos alunas de
Picacho" .
Xosé Mª Rivera: "En Fene os
grupos de pr.esión son poucos.
Agás da AA.VV. de Pe rlió que
desde sempre se opuxo a nós,
todos os demais co laboran ·e están traballando nos di.stintos
·consellos; asi CQnseguimos integrar a todas esas sociedades
dentro do próprio concello".
Pero cales seriá'n ?S liñas que
/les dan {J impronta, nacionalista?
· ··

Xosé M ~ Rivera: ".o apoio ·á
cultura galega, á língua galeg-a e
lo.go a participación cidada11a
pois toda . ~ política do concello
está a berta: as comisións informativas, as de goberno, · os plenos, os presupostos son expos-.$
tos antes aos viciños a meio das
suas entidades ... ainda que ta-,
mén estexa ai a x~stión _que- r:ion
hai que descoidar. Ternos unha
bbras moi in¡iportantes e se non
son exclusivas do nacionalismo
Nos dous cancel/os o BNG ten
si son sintomátícas de como ta ~
maioria absoluta. Deixando a ·un
mén os nacionalistas facemos
lado so prob.lemas económic_os,
moi b'oa xestión ".
puderon levar a c_abo inteiraXavier Abalo: "Hai duas cuesmente a ·sua política?, como intións fundamentais neste se.n ti- ,
fluen e·n vostedes os grupos de
do.
presión locais?
A primeira o que se prentende
' " A maioria. absoluta non che
co ideário do BNG,- que é a dedá patente para poder facer o ·
fensa a ultranza ·dos intereses e
que ti pretendes; pois os aspec- . da soberanía ·do povo gal ego.
tos económicos e as actuacións . Toda a nosa áctuación· ten que
de organismos superiores, Coir .orientada asi a intentar que o
munidad.e Autón-oma e Deputa- · tema, cultural, deportivo, folclócións, coártanche as tuas liñas
rico e todos ·os temas de tipo sode actl!ación: Os outros grupos
cial, se canalicen cara a recupe-.
políticos tamén che impeden deración da nosa · personalidade.
senvolver a política institucional
Que acorre, que secu'ndariacomo ti quererias", afirma Xosé
mente con e.se traballo estamos
Mª Rivera: "En Fene a oposición
eliminando da própria socleda o que fixo foi sair na prensa, de
de galega sectores marxinais ao
traballo real non fixo nad·a. Déurecuperar e encauzar a nosa mo~
selles pportunidade de integrar<;:idade cara actividades formativas. ·
se nas comisión_s e non quixe-.
ron".
Logo está o tema da democráXavier _Abalo: "En Moaña a
cia dentro dos concellos; a deoposición_ tampouco existe, e
mocrácia p.arece que é un connon porque o BNG non queira,
ceito que está esquecido. Asi vesenón porque eles , se negaron
mos como determinados conce- sistemanticamente a traballar e
líos, do 'p artido dp Goberno so'a - integrarsé , r;ias comisións .
bretódo, e.?tá p.reocupadísimos
·....

"HAI OUE DOTAR AOS
CONCcLLOS DUNHA
AUTONOMIA MÁIS AMPLA ~
A TODOS OS NIVEIS".
(Xavier Abalq),
"UN GOVERNO MUNICIPAL
NON SÓ PODE CAMBIAR A
VIDA DOS CIDADÁNS
SENÓN .QUE SERVE
TAMÉN PARA AVANZAR
NA.CONCIÉNCIA
NACIONALISTA" (Xosé
Maria Rivera)

Xavier Abalo
nón que lle dicimos si e impul . samos todo o que signifique
avanzar e benefício para os vici ños . Sabemos construir e traballai. cando hai que facelo. ".

Como influe a Lei de Réxime
Local na sua actuación?
-Xosé Mª Rivera: "é unha lei
bastante rea·ccionária, piar ainda
que a anterior. O que hai que facer é dotar aso concellos dunha
autonomía moito máis ampla a
todos os. níveis".
Xavier Abalo: "o tema da lei
é en realidade un tema secundário dado que ainda que intentan
encorsetar non o conseguen totalmente. O problema é a autonomía dos concellos. Teñen que
ter a máxima autonomía posíbel, o meirande control do território do concello e que estexan
dotados de capacidade económica e financieira suficiente
para non ter que andar a depender das Deputacións nen das
Comunidades autónomas, nen
de recursos que abrigan a ter
que realizar unha forte presión
fiscal sobre os viciños . O concello ten que controlar desde o
tema -sanitário "ao próprio ensino, incluso estradas e vías de
comuniéación teñen que ser to talmente controladas por parte
do concello".
Parece que un dos grandes
problemas dos cancel/os é o
tema da financiación . Como o
contemplan? Cal é a politica de
impostas que seguen?

1

Per~

programas eleitorais de cada un
dos grupos .
Polo demáis hai concellos atípicos como no caso de Moaña ,
onde, para comprender, chega
. dicer que a recaudación por vici ño entre recursos próprios e recursos do Estado anda a carón
de 14.000 pesetas ao ano; ha i
concellos como o de Vigo que
ronda as 40.000 pesetas/viciño .
Con eses cartas é moi difícil poder facer xestión e incluso levar
a cabo un proxecto político, pro ducíndose lentitude no momen to de ter que xestionar. De todas
formas penso que a solución, en
princípio, viria pala disolución
das Deputacións, indo os presupostos aos próprios concellos,
pois non ternos capacidade para
resolver os nosos problemas
imediatos senón que dependemos doutras institucións".
No tema das Deputacións os
dous alcaldes son coincidintes ,
tanto en que teñen que desapa recer como en que os concellos
afins políticamente aos pres identes saen beneficiados no reparto, pero ainda así afirma n
que, mentres estexan aí hai que
intentar aproveitalas, "como fixemos no caso da subvenció n
pedida á CEE; non é que entrásemos na CEE, nen gue estexamos a seu favor, senon que está
aí, sen nós querelo, e trataremos
de utilízala para. o noso benefício", aponta Xosé Mª Rivera.

E tan importante hoxe que un
Alcalde sexa dun signo ou doutro? Pode cambiar a vida nunha
Xosé . Mª Rivera "Consideravi/a ou nunha cidade?
mos que o tema de financiación
Xosé Mª Rivera : "Sí, sí, pode
en cria-r brigadas do 092. Entón,
é incor:recto, pero partindo da lei
cambiala; é evidente. En Fene
· pola noite, á mo-cidade marxinal
actual tentamos sacar cartas
concretamente cambiouse com péganlle bofetadas polo mero
n~n só do presuposto do J?ró pletamente o concello . Fíxose
feíto de pedirlle o carné, e, ao
prio concello senon doutras insposíbel con este governo muni-out ro dia, poi a · mañá, os mes titucións conseguindo asi numecipa I que se asumisen temas
mos concellos fan un chamarosas obras de xestión e ainda
que outros concellos teñen
menfo aos. sectores marxin-ais
que para un concello do BNG é
como marxinais, tais como o da
pará ·que acudan aós ce-ntros de
moi difíéil, mediante presión e
normalización lingüística, o do
benestar social e drogo-d epen.movéndose moito, algo sempre
deporte, o da cultura. E pódese
déncia . . Loxicamente son cuesse saca. Para nós o tema dos imavantar tamén cara a conciéncia
tións que están reñidas. Mírese
postas é algo importante, se tenacionalista ~ a nível ideolóxico .
tamén o tratamento que lle da rn o s en conta que Fene está
En Fene é palpábel que o voto
mos nós no contello ás forzas
nunha zona deprimida e o índice
nacionalista está aumentando
minoritárias e _que nos dan a
de paro ror:ida o 38 por cento,
sistematicamente e non só nas
nós, poño po'r caso, en concellos
polo que os impostas son moi1
limítrofes de Moañá . Nós oferebaixos co_ntemplando numero- . eleicións locais. Os concellos
son plataformas importantísicemos unha democrácia de corsas exencións a parados e penmas cara · a concienciación do
te po.pular porque non ternos -sion istas qu'e teñen o salário innoso povo.
· nengun problema en deixarlle
ferior .ao base. No alcantarillado
Xavier Abalo: ·"Estou de acor•
· aberta a institución a quen quei- . ou na·s edificacións o sistema redo ·con Pepe. A Moaña do . 79
tributivo é gradual, tendo en
ra . No tema de xestión tendo
non· teñen nada a ver coa que
co-nta as zonas e o asfaltado e o
cartas cal quera pode facer o.que
existe a_gora, e nor só cara '?s
fai outro . ·
'
alumeado no rural é totalmente
servícios, infraestrutura, senon
Xosé Mª Rivera:"a polítiéa_ gratuíto. Tampouco subimos .o
que mudaron as próprjas forcontrasta vivamente con outros
imposto urbano e non aplicamas sociais de comportarhento .
mos o ITF.
.concellos que están _a fa lar sem-·
Considero que non os alcalXailier Abalo: "Eu non sei se
p,re" de democrácia e logo non a
aplican. As nosas cásas consisMoaña é un concello atípico a , des, senón os grupos de governo, sobretodo se están ligados a .
toriais están abertas, e os vicinível financieiro. Penso que hai
un proxecto como ·pode ser, º·
ños participan en todo como xa
un dado a analisar: a nível euroBNG, poden facer cambiar unha
dixen antes. Existe unha transpeu ná relación dos países e da
vila ou unha cidade, n.os usps, _
paréncia absoluta. lsto deinostra
aportac ión aos concellos en últinos costúmes, n·os modos e na
· que o BNG é .verdadeiramente
mo lugar está Turquja e logo o
forma de comportamento .. Pero
demócrata~ a diferéncia doutros
Estado español. Con esas premio cámbio de conduta non leva ·
grupos e tamén, poi.a xestión
sas .é . fácil de deducir que os
necesariamente un cámbio _de
municipal, que cango ternos
concellos están totalmente de· ideoloxia, un ha prática militanunha parcela de poder sabemos
sasistidos, non se lle dota ecote polo menos a curto -prazo . o
levar a cabo un traballo real, e ' nom icamente dos . ·meios nece' .
, . ·
A. EYRÉ
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Os co~flifos obre'iros algúns deles con fort~s
doses de violé.ncia- estan
a emerx~E}r como derrotas
por diferentes puntos do
Estado. Porto Real, Xixón·,
Reinosa, a canea .hullera
asturiara e. as mi.nas de
antracita leor.iesa son
algúns dos punt~s rr:'áis
alxidos . Joaquin Nieto,
- membro da executiva
confe dera! de C~OO, estiyo
este 1º de Ma10 en Gal1za,
inv itado pola LCR. Co~ el
mantivemos a segu1nte
conversa.

l.

IE?

· que require moitas conquistas e,..
loitas de maior envergadura. - .
. Ouero sirial-ar que teria -sido
moi importante que CCOO tivese convocado a folg~ xeral que
a executiva confedera! decidiu sacar a·dia'nte e 1que o corisello
confedera!, por un ve.t o, botou
para atrás. Hai unha situación
. moi quente, de moito descon tento social e non é bon que estas loitas acaben dé forma aillada : Nonhai dúbida ·de que, cunha folga xeral por diante, o goberno veriase máis obrigado a
dar marcha atrás nalgúns temas·
da sua política·· económica, ou,
como mínimo, a frenar ptantexamentos que ten cara adiante,
como as 27 medidas etc ."
Pero CCOO, corno principal
organización no campo da es- .
querda, non ·foi capaz até agora
de dar un sentido global a estes
conflitos. Jo.aquín :-ecoñeceo e
engade : "se limitamos a loita
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as mov1l1zac1ons de res1stenc1a,
contra a recónversión industrial
e os despidos, -con ser estas ·as
loitas impott~ntes, estamos limitando a 'loita a un colectivo
de trabalJadores que son os que
teñen un emprego · e · normalmente un emprego fixo-. Pero
estamos nun estado no cal hai
tres millóns de parados, hai
centos de miles de traballadores bajxo a economía sumerxida, outros tantos que están en
precárias condicións laborais ea única forma de dar unhá_respeta unificada a todo rso era
cunha folga xe_i::al".

Pergu nt ámoslle a Joaquín Nieto
como a partir dunha reivindica ción económica se pode chegar
a tan t a violéncia, como a que se
está producindo . "Efectivamen te o goberno actua moi dura mente, pero é que chegou a un
pon to de confrontación, non
que non ve outro remedio que
modifi car a sua política ou a represió n. O goberno podía ter
aforra do o saqueo e a salvaxa da que fixo a Garda Civil en Rei nosa, durante esta Semana
Santa - xa hai máis de trescen tas de núncias por maos tratos. O goberno é moi valente cos
traballa 9,.0res pero é moi feble
coas forzas de direita, cos pode res fá cticos. De feíto estas forzas ·p resionárono para dar un
castig o exemplar en Reinosa e
non dubidaron ".

"O

Joaquin· Costa,
membro da exécutiva .
federal de CCOO -

~oberno

claro que podía
ter evitado isto, afirma, pero
está dando unha resposta de
orde público. Un dado moi cu rioso é que Felipe González negouse reiteradamente a recibir
a CC OO e a tratar os problemas
labora is, sen embargo, recentemente, mandounos ao Ministro
do Inte rior a discutir: nada, porque nós non tiñamos nada que
discuti r co Ministro da policía.
Nós o que ternos que discutir é
q ~e c ambi~ esa política econó mica e social."

.

.

"Cando deixas á xente sen pasto d~ trabal lo
é lóxico que se radicalice"
llo e sen espectativas, pois é lóxico que se radicalice. Sobre os
resultados eu creo que si, que é
esta loita, esta combatividade a
que pode dar resultados . Reinosa xa conseguiu algo. Todo o
mundo fala xa de .Reinosa. No
parlamento tivéronse ~ue reu nir todas as forzas e d1cer que
había que dedicar unha série de
miles de millóns de pesetas a
Reinosa, un parche, pero que
demostra que cando hai loita o
adversário tarde ou cedo vese
abrigado a ceder .

Pero esas loitas van ter algún
resultado práctico? Porque as
veces poden interpretarse como
un en frentamento á desespera -

da ?

t unha loita que ten componentes de desesperación importan tes, pero é que á xente cando a deixas sen posto de traba -

A conflitivida esta
sendo moi superior á do
ano pasado"
11

"Ternos unha co11flitividade, indica tamén Nieto, que nestes
primeiros meses multiplica xa a
habida _o ano pasado e· iso non
hai dúbida que se rematará saldando con efectos posiüvos
para os ·traballadores. Cambiar
a .política económica do goberno non é algo ·que vaiamos a
co_nseguir en catro días, é alg·o

"A folga ·non foi posibel p_o rque dentro -de CCOO conviven
diferentes opin~óns, indica o
membro da sua executiva confedera!. Hai sectores que seguen na cu ltura do pacto social
-as CCOO tiñamos abandona- ·
do a firma_de ·pactos sociais, durante estes últimos anos- e tamén unha mobilización deste
tipo, ·algúns incluso tiñan medo
de que isto o capitalizase a direita._Eu creo que isa era fa~so,
fixemos unha impresionante
folga xeral o 20 de Xuño contra
_as pensións, o alcanc-e superou
o tema das pensións e a direita
non se fortaleceu daquela fo~ga,
fortalecéronse os trabé!lladorés.

afirma que ainda ·se pode tom.a r.
a iniciativa de convocar· unha
folga xeral. "Os conflictos non
- baixaron, a situación segue a
estar moi ·quente. E se hai lei de
fqlga, haberá folga xeral".
A lér de folga trata ria de "criar
unha espécie de tutela dos sindicatos nesa autorregulación da
folga e especialmente limitar a .
folga no sector público". "Aqui
está ex.istindo, afirma, . un terrorismó da prensa ~n contra das
folgas no sector público. Sobre
isto· hai que dicer que estes t-raballadores son un colectivo moi
importante, · aos . cales non se
lles pcrde quitar o direito de folga. Ademais é falsa esa suposta
contradicrón queexiste entre os
intereses dos tráballadores e os
dos - usuários_ Existen reivindicacións que teñen · que ver co
conxunto dos usuários; como é
o dun'ha . ~anidade públ.ica millar, etc.

Pode darse unha tradución
política, a curto prazo, de · todos
estes movimentos sociais de
protesta?

·o proceso de reconversión
política a esquerda do -PSOE,· e
a isto contesto como militante
revolucionário, non como sindicalista, é un fenómeno comple xo que Vai levar o seu tér:npo.
Non podemos por o carro por
diante dos bois. A recomposición da esquerda réquire unha
recompos ición moi importante
dos movim~ntos sociais, obreiro -que se demostrou que está
a gozar de boa saude-, ·pacifista, feminista, -o moyimehto na- .
cional, nas nácionalidades oprimidas. Son istos os movimentos que te..mos que ir desenrolando. O fortalecihlento deles
xa irá criando as bases para a
formación dunha esquerda po~í
tica. Desde logo qúen créa que,
automaticamente, de aquí vai
sair un ha forza eleitoral impar- ·
tante, á esquerda do PSOE, está
soñando. É máts, ainda que poldera sair con algo · máis ·de forza, se repite a política que fixo
na transición, voltará a retroceder. Qo que se trata, desde o
meu punto de vista ~ é de que re cup·ere· forzas unha esquerda
política, pero· únha esquerda diferente, . cu ns perfiles máis rupturistas qu~ o r:éxim e actual.
.

· Nestes momentos con nioita
O fenómeno dos ·verdes
máis claridade. Habia un mo. mento no que se estaba dando :
"Hai xente, lembra por último
unha moción de censura clarísiJoaquín, que cando viu o .fenó- ·
ma na rua, que éramos a clase.
meno dos verdes en AIBmania
obreira os que tiñamos que ter
pensou que con xuntarse catro
tomado a iniciativa. Foi ese moe facer unha lista verde xa era
me.nto () que quixo aproveitar a
ter as cousas feitas. Cando o
direita, facendo bastante o ·ridículo por certo. Pero a realidade . certo é que o fenómeno verde
· colleitouse sobre a base cle dez
social non está indo por un paranos de traballo en profundidalamento que está cada vez máis
de, dentro dunha série· dé disalonxado da xente, senón por
tintos movimentos alternativos
outros derroteiros". qt,Je foron criando unha espécie
de_ anticqrpos, de contra socie'' Ainda é posibel a folga · dade ao que era -a · socie.dade
alemá. lso é o que- ternos . que
xeral" ·
_facer aquí".
o.
M.V.
Sen embargo Joaqu íA c;ó·sta

..

estado crítico
resisténcias _que atopa nunha parte do
corpo social. Tal circunstáncia é reve1,adora do fracaso relativo das man1pulacións ordinárias que se reali za n todos os días. Non abonda con casos tan
divertidos como o sucedido recenteXESUS VEGA
menté no programa telavisivo '<E vostede, que opina?". O apreseritador quixo dar unHa lección de didáctica felilguns din que Felipe González
pista frente as c.ríticas de determinaestivo moi "didáctico" na sua
das actuación.; parlamentárias en maauto-entrevista televisiva. En
realidade, non ensinou nada novo. · . téria de concrol das centrais nucleares:
"non se pode dubidar do Parlamento
~odo o que dixo xa tora repetido antepor(1ue representa a v9ntade popuriorme nte por todos aqueles que exerlar". Unha senténcia con inequívoco
~en de papagaios ofici'ais ou oficiosos
saoor bíblico. As maiorias par:lamen'tá~s posicións gubernamenfais. O felirias -como encarnácións das infalibilipismo non pode facer didáctica dunhá
dades divinas habidas e por haber. A
tdeo lo~ia. diferenciada porque carece
d~la. _L1m1ta-se, pois, ao exercício mo- - consagración do votante como espectador pasivo do circo parlamentário.
notono de xustificar unha prática política en base aos' conceitos abstraGtos
Enfrentados á necesidade de facer
tomados do pensamento conservador .
didactismo . através duhha consígna,
os publicitát'ios do PSOE optaron por
f .o _,9 Ue resulta máis · chamativo é o
neito ~esmo . de que Felipe González
un reclamo eleitoral excesivaíflente
ece_s1te facer uso desta escandalosa
tradicional: "Palas causas ben fe itas,
manipulación te!evisiva para vencer as
vota / PSOE". Hai, . certamente, un ha

Didactismo

·A

....._

-

4

·unha dimensión maior: os cartas mualusión ·subliminal á loita secular entre
nicipais utiliza·n-_?e para facilitar a reno ben e o mal. San Felipe González
tabilidade de certas empresa~ construcontra o demo de sete cabezas que
non lle permite espallar .a sua obra be- · toras e dalguns monopólios comerciais, meñtres marren tluas mulleres
nefactora sobre esta -sofrida humanidade do Sul _da 'Europa .
pola caréncia de pasos elevados e de
. · O que pasa é que se baixamos do
semáforos. Causas ben feitas. Vostede
ceu e toc~mos terra en Vigo ou na Co- · pode morrer atravesando únha estra-·
ruña,. a consigna adquire un ~ignifica 
da feíta para chegar rapidamente- aos
do
extraordinariamente . suxerente.
grandes centros comerciais de A Coru"Palas ·causas ben feítas", Soto e Vázña a cámbio de poder aspirar -mequez comparten a honra de seren re:diante pago de .elevadas ·cantidades--:
presentativos dunha xestión municipal
a unha pr·aza-de aparcamento.
caracte~izada polo favoritismo,'- o autoM. Soto , F. Vázc:juez e García Damritarismo e a subordinación aos podeborenea: Tres caras do felipismo realres fácticos loc_ais. As causas ben fei me.nte existente. Tres · caras para entas de Soto son esas oposcións nas . saiar un ha analoxia · cun reclamo coque uns candidatos xulgan a outros
mercial de recoñecido éxito: "busqué,
que, ao mesmo tempo, son os xuíces
compare e se atopa algo pior, vote-o".
dos prime.iros. Un singular "happeO didactismo da mensaxe é ·indubidáning" endogámico onde o direito de
. bel.. O seu prágmºa tismo .é indiscut(bel.
Non ten, sen embargo, esa dose de
admisión fica . reserva.do aos posuidoarrogáncia que destila o das "cousas
res dunha tarxeta de afiliación ao
PSOE ·ou á UGT.
berí fe itas". Arrogáncia. Ante . esta paAs causas de Paco Vázquez, por mor · 'labra, o felipi~mo non admite discu-·
sión. Pratica adoración permanente. o
das. suas teimas faraónicas, teñen

,.
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Policias guatemaltecos .·
seguirán cursos:en España
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·Con Malvinas·.
oU sen Ma1virlas,

FERNANDO CARBALLA
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verdade que avanza a
A breve presidéncia do demode.mocrácia na Arxencristiano Vinício · Cerezo en
- tina? É certo . que a
Guaterl;iala abonda ·para corro- República camiña cara a
borar máis unha vez que non
consolidación dunha socie . p.ode existir .tal cousa como a
dade '~ próspera e solidária ",
reconversión dun corpo reprecomo declarou .Alfonsin o 1°
sivo mentres non cámbie a nade Maio na inauguración da
tureza do poder que o criou .
sua cuarta lexislatura? Tal Secuestrado de fe íto pol9s corvez a modernidade, a reno pos de represión · militarizados,
vación e o cámbio que proCerezo cambia o calificativo de
pugnou o político radical seterrorismo negro po lo de éie!in . xan necesários no país do
cuéncia comun para se referir
i . Prata, pero será capaz o caá actuacion das· patrullas da
pitalismo arxentino de -xerar
morte. Mentres tanto, o seu gooutra. revolución burguesa
verno anúnéia que 500 policias
crioula? Cabe na América lagl..Jatemalteses receberán ades- ·
tina un kennedismo, ou é
· tramento en España . .
outra causa a nova fronteira,
Romeo Lucas García i;:leixou
a fundación dunha nova Re un país cun cincuenta p9r cen
pública?
_d e paro, a cuarta parte da poNese caso, a rebelión milivo·ació-n no exílio, corenta mil
tar de Páscoa pode non ser
casos de desaparición sén inoutra causa que o pasado
vestigar e novecentas mil -perC'l
e
que se resiste a morrer,
soas ob~igadas a formar parte
·¡¡;
!/)
como escrebia algun 'SOrnadas · Patrullas de Autodefensa
Q)
lista patagónico días atrás.
Civil (PAC), modelo de control
~
Pero se a política é unha
_militar da povoación campesie:
Q)
maior ou menor refracción
ña experimentado polos Estao
~
dos Unidos no Vietnam, Vinício
da economia, quen se atreve
a lle augurar a paz aos arCerezo governa sobre os resul Reordenamento Económico e
As patrullas de auto-defensa
xentinos?
tados · de aplicar sistematicaSocial (PRES), de corte mone ~
civil pertence'n obrigadamente
Os políticos de Buenos Aimente o . programa norte-ametarista,. aumentou os précios
máis de novecentos ' mil cidares pretenden realizar no
ricano de Pacificación e Erradi·_dos produtos básicos, dos ser-·
dáns. Son o máis perfeito moseú país o "modelo espacación do Comunismo que
vícios e das rnediéinas nun dos
delo de control militar da p.oñol" de transición á democoincide co célebre informe da
países máis empobrecidos -do
voación campesiña que existe
crácia. Deixanda á parte a
CIA en sentenciar por tres xeramundo. O balado entre miséria
no mundo, segundo a afirmamultinacionalidade negada
cións a acefália política dun
·e opuléncia é cada día máis
ción da ·revista norte-americado Estado español, fonte da
país que se priva selectivamen na America's Watch. Cerezo
te dos seus membros máis crí- . alto. Un cincuenta por cento da
guerra e conflitos eternos, a
povoacióh obtén o 19,8 . por
anunciou hai pouco un referentié:os . .Lémbrese por exemplo
formación social arxentin.a
cento da renda nacional niendo para éoñecer a opinión soque esta intensa colaboración
non se parece en case nada
tres o 20 por cen que constitue
bre as patrullas civis. Pero· é
ianqui deu como resulta.do no
á do hemisfério Norte que
·a alta burguesía di·spón do 54, 1
ben sabido que os campesiños
pr.i meiro semestre ·do 1980 vinqueren emular. O próprio
por cento do total da renda. Na
.carecen de - libe~dade para netesete profesore~ de universiPresidente da República fala
Guatemala exist~ .por outra
gárense a patrullar. O feito 9e
do "Sul da Europa" como
dade, trece xornalistas e setenparte o nível .máis alto de desise resistir a colaborar co sisteexemplo a seguir. Non se
ta campesiños asasinados . O
gualdade na propriedade-da tema represivo leva implíc1to o
turno d"e Cereio, cun discurso
engane, don Raúl, a Arxentirra. Cerezo declarou a pouco
risco de acusación de colaborar
civilista, corresponde precisana é a periféria. A débeda
de chegar ao poder que no tiña
·coa .subvención. As coorder'lamente a ese sistema pendular
externa non a xeran as ditamentes de levar adiante nendoras i'n ter-instituciónais (Cll)
avaliado por Estados Unidos
duras militares, ou acaso Pé~unha ·reforma agrária.
cor:istituídas como delegacións
que alterna governos de carnirez Jiménez non foi o último
do governo · para facer máis
ceiros como , García . Meza, Roditador venezolano e caiu en
Comunidade
obediente
fluídas as relacións · dos disti'nmeo Lucas, Pino·chet ou Masse1958? Pois a Venezuela debe
tos departamentos dp ,estadó
ra con outros simplesm~_nte
máis de 30.000 millóns de
Entre as estrutu ras de reprede cara os plans de desenyoldeclarábeis ante a comunidade , sión que o governo de Cerézo
dólares con 17 millóns de
ínternacional. LJ.nha filosbfia de
habitantes e a Arxentina
mantén desde a süa instalación _ vemer)to, colócanse baixo o
control dos governadores civis,
mal menor, abriga ás forzas - no · poder, están. os instrumen57 .000 míllóns para 30 mipero é o exérci.to por meio do
democráticas a cambiar de tácllóns de persoas. Per capita,
tos de cGr.trol nillitar que o
Comité de Reconstrución Natica, e a substituir óposición .por
exército estabeleceu ·no campo
hai unha diferencia de só
cional (CNR) quen as governa
expectación e consenso. O apa135 dólares .
da Guatemala, quer dicer os fode feito. Non hai asi decisió.n
rato represivo armado, intacto,
Ben está que os periodiscos de de$envolvimento, aspaencarrégase de que a viaxe do
económ ica ou políti.ca referentas españois alcumen de
trullas de auto-defensa civil e
péndulo no exceda os límites
te ao campq que non sofra a in"imbéciles en uniforme" ou
as cooraenadoras inter-institude control estabelecidos.
tervención directa dos milita"animal con galone~" aos
cionais . Os focos de desenvol1
"A ·disolución dun carpo reres. militares arx.entinos. Pero
vimento económico están ·depresivo -sinala a Comisión de.
- N~ste contexto, o governo da·
senados corno . procedimento
chega a comparación dun
Direitos Humanos da GuatemaGuatemala anunciou de a poutejerazo cun cordobazo para
para a repatriación de refuxiala- non . pÓde ser real se non
co un acordo polo que 500 poli facer tabula rasa? Abonda
dos (sobretodo na fronteira de
se xulga e castiga conforme á
cías receberán adestramento
cun Alfonsón e un Borbón?
México) a meio da colonjzación
leí os elementos pertencentes a
. no labor de control povoaciode terras, pero a prática"ten deQue Reagan abenzoe desela que cometeran delitos tipifinal nos Estados Unidos, Alede Camp David a democrámostrado o seu carácter de
cados pola lexislación penal vi,..
campos de concentración carnmaña f~deral e España .
o
cia arxentina non garante
xente". No entanto, ·o Plan· de
p'e si ña ·militarizados.
G.L.T.

- TODO TIPO DE CARNES
DESDE MOTO,A
AUTOBWS
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, A NOSA-TER

que _n on apoie o terrorismo
de Estado se lles é necesádo
aos Estados Unidos. Tamén
Vernon Walters apoiaba a
Goulart 24 horas antes de
que o xeneral Castelo Bran ca tomase o poder no Brasil
en 1964. E que constitucio nalista era o augusto Pinochet a finais de Agosto do
73!
Se vostedes, don Raúl
abren a imensa Patagóni~
ao capital multinacional, ceden as reses á MacDonald's
para facer hamburguesas
como en Belice, déixanlle o
trigo á Cargill, ·saltan a Videla, sepultan no esquecimen to ás Medres de . Mayo, se,
como vostede di, "acabar
coa terca obsesión das ideas
obsoletas e liberarnos de antiguedades ideolóxicas", asinar o pacto social a ponta de
fusil é para entrar pota porta
grande no século XXI, teña
por seguro que entón o diaño do golpismo non o vai
tentar. Claro que tampouco
vostedes terán deixado solto
o cierno do revanchismo.
Hebe de Bonafini, a presi denta das nais de Maio dei xouno ben claro: "todo
aquel que se arrime ao in"i migo será o naso inimigo ".
Para ela só hai un demo: os
responsábeis do xenocídio,
das desaparicións, dos asasinatos, das torturas .
Se os arxentinos desalam bran as estáncias, nacionali zan o petróleo, expróprian a
Ford, incautan os Bancos,
logo terán enfrente aos mili tares e tamén aos civis do
"algo habrán hecho" e "no
te metás" e ao ~eagan #ou o
Gary Hart de turno, e ás democrácias ocidentais, e aos
socialistas españois, ou ...
non están enfrente da Nicarágua?
Vostede, señor presidente,
quer a unidade de todas as
forzas políticas para evitar
un retorno ao pasado . Xa
ben coñecemos esa retóric a
modernizadora. Vostede ere
que poden ir do brazo o desaparecido e o torturador, a
nai do asasinado e o que se
lucrou co Martínez de Hoz, o
sindicalista mafioso e os fillos de Haroldo Conti e Rodolfo Walsh, o que malvive
nas villas miseria e o que ten
un "penthouse" en Manh attan e un.ha conta numerada
en Zurich? Moito me temo
que a teoría "de los dos demonios" non vai ter moita
credibilidade. Polo menos
para a história .
o
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Primeira gran vitória

Denú·ncias·de maos tratos
a mulleres
Segundo dados apareddos ·
na prensa en Outubro de·
1986 a Xefatura Superior de
Policía de A Cornña declarou
que nos primeiros f!!eses do
ano · 86, 172 mulleres denunciaron maos tratos (físicos e
psíquicos), me~tres a delegación do Instituto da Muller, nesta cidade e no mesmo per.íodo, declara que 760
mulleres m ,a ltratadas acudiron ao centro en busca de
asesoramento .

no
rio
én

a
de

misil
io10-

do
.úl,
1ia
ced's
;as
~

Para a revista "Andaina",
publicáción do movim·e nto
feminista que no seu último
númeró analisa estes dados,
a diferéncia entre -as cifras
declaradas por un e por outro organismo e~plícanse
"pa las dificuldades que nas
próprias comisarias poñen
para evitar que se leve a
cabo a denúncia". As feministas sinalan ademais "as
humillacións a soportar no
xulgado, a falta de alternativas sociais e económicas
para as mulleres qu~ deciden rachar", dada "a dependéncia económica a respeito
do marido" que se dá na
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da Platafo_~ma para a Defensa -d o Sector Lácteo

Os g-adeiros poderán producir
o leite que queiran até 1989

maioria ·dos casos, o "medo
as represálias por parte do
agresor ou agresores", etc.
"Non ternos unha consta- ·
tación aproximada, indican,
da realidade destas agresións xa que non se denuncian máis que unha ·pequena
parte delas, das que só alguns casos son r~flexados
nos meios de comunicación".
Q

Físicos
Psíquicos
A Coruna
Fer rol
Santiago

Físicos Psíquicos

15

65

.5

3

27

17

14

14

39

107

26

No salón de actos dos Franciscanos de Compostela déronse
cita setenta e dous alcaldes,
dez deputados, catro presiden-

o

Ribe1ra
Total

Dados da policía, desde Xaneiro
do 86 até ~etembro do 86, relativos
a maos tratos de maridos a mulleres .
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SUSCRIPCIÓN ÁS
EDICIONS EXTRAS
DE A NOSA TERRA
DO ANO 87
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fixada até 1989 ano en que será
revisada".
Tamén se comprometeron
os representantes das distintas
forzas políticas, a respaldar as
iniciativas da Plataforma ante
as instáncias estatais e comunitárias, asi como apoiar economicamente os gastos das actividades e campañas qúe sexan .
necesárias _para defender o sec·tor lácteo.
No documento aproba_
d o .tamén se defende a posta en
marcha dun plan de desenrolo
da gadaria galega co obxectivo
pañol, e de forma subsidiária a - ·de acadar os níveis de renda
dos países eurpeus, que permicomunidade autónoma da Gatan. conseguir a modernización
liza, se-fagan cargo das penalido sector evitándo o seu deszacións por sobrepasar a cuota
mantelamento, e qué 'contemple solucións ·para as explotacións que pola sua base territoriat non sexan suxceptíbeis de
ampliación ._
En previsión da reforma da
política de cuotas o 'documento
tamén contempla a pr.eparación dunha proposta que teña
en canta a situación de subdesenrolo e caréncia de aJternativas de .emprego, consultándo. lle ao sector para ·a sua elaboración.

tes ou delegados das DeputaOs ·gadeiros galegas
poderán seguir producindo cións e ·máis de cén concellais
que ·subscreberon un docuo leite. que queiran até
mento apresentado pola Plata1989, ano en que será
forma despois de mostrar torevisada ·a cuota láctea,
dos os oradores (representansegundo aprobaron máis
.tes qe todos os grupos presende douscentos
tes no Padamento autonómico
agás PSOE, alcaldes,- Presidenrepresentantes poi íticos
t$ da Deputación de .A Coruña
galegas que participaron
e Consellelro de Agricultura) o
en Compostela nunha .
seu apoio ao documento aprereunión celebrada a
sentadó: ·- _
. proposta c;ia Plataforma
Como ponto . máis importan- ·
para a Defensa do Sector
te do citado escrito 'figura que
Lácteo Galega.
·
"defenderán que o Estadq es-

Iniciativa
parlamentária do BNG .

RECIBA-AS NA SUA CASA SEN CUSTE ALGUN
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R. DIRECTOR StRVASE TOMAR NOTA DE ATENDER, CON CARGO

AMIÑA CONTA, O

~il~GOAOUE AO MEU NOME 'LLE SERÁ APRESENTADO POR PROMOCIÓNS CULTURAIS
ATA

Noutra batalla a libr.ar inque sexa o Goberno Central quen se faga cargo dos excedentes e non a
Comunidade ·
Autónoma,
solo que eses 7.000 mil miOs labregos galegos necesillóns que teñan de sair das
taban un triunfo e conseguíarcas da Xunta irian destina. rono: poderán · producir o
dos ·á mellara das exp.l otaleite que queiran até 1989 en
cións, o que redun·daria nun
que se revisarán as cuotas:
gran benefício cara as negoa Xunta tarase cargo subsi~
ciacións das cuotas definitidiariamente dos excedentes :
vas.Nas asambleas mostrábanse
Intentarán conseguir taoptimistas e ledos, pero tamén coas suas mobiliza- ·
mén realistas: "só gañámos
cións unhas axudas que pera · pri mei ra batalla, ternos
mitan desenrolar as explotaque seguirnos. mobilizancións para acader os níyeis
do", repetían un, outro e oude renda dps países euro·tro máis nas intervencións.
peus. .
.
· Alguns pensan que a priA l9ita, seguramente,· ainmeira batalla ten que ser
da será longa, enfrente tepara que os partidos polítiñen non só a política do Gocos firmantes do .documento
berno ·español . senón a do
non - se volten atrás. Os laMercado Común. Os parti bregos, co escepticismo que
dos políticos na Galiza, agás
da mil promesas incumpri- · o PSOE, decidiron enfrentardas, perguntánse se máis
se a ela. Os labregos agarun ha vez a ~a labra e a ·firma
dan que a firma . non a leve
qos políticos van ser só un
o ·vento.
o
acto propagandístico.
A.E.
tentar~n

SS.A. (A NOSA TERRA). PAGO EDICIÓN EXTRAS
.
.
•
............................. ATENTAMENTE (FIRMA) ........................................................ ,. ............................ .

Segue a loita ·

Xosé Manuel Beiras, Deputa.do
do BNG, informou é:lurante a
sua intervención dunha propo~ición non de lei apresentada
na cámara autonómica que ia
en idéntico sentido que o documento da Plataforma. Nela ínstase á Xunta para que esixa 'do
Gobernb Central que asuma os
custes derivados das penalizacións nos que po0e incorrer
por sobrepasar na producción
láctea _galega as cantidades
que se lle. atribuan na aplicación das cuotas. permitindo que
os gadeiros galegos- sigan .aumentando as suas produccións
en función das suas esixénciaey
de densenrolo gadeiro.
Tamén solicita que, para
compensar os efeitos disuasórios do Goberno central, a Xun_ta poña en prática unha política
de expansión raci.onal do sector -lácteo esixindo para tal fin
a · colaboración das Deputacións, pero · coordenando integradoramente os seus plans.
Na última parte d-a proposicióo
solicita que a Xunta · destine
unha partida presupostária ·s uficiente para realizar, coa parti -: .
cipación dos sindicatos agrá..:
rios, un r~-goroso estudo da
prodt:JccÍón láctea actual e contrastar os resultados tos que
manexa o Goberno central, asi' ·
como forzar a revisión ·do Tratado de Adesión a fin de neutralizar os perxuícios que.del se
derivan para a economia galega, tendo en canta que a cuota
asignada ao Estado españ_o l é
provisória ·e deberá ser contrastada a fins da campaña
-1986-87'.
· Os representantes dos distintos grupos parlamentários autonómicos presentes, agás Camilo Nogueira, que manjfestou ·
o seu desacórdo "poi~ ninguén
se pode· ·eirixir en portavoz da ·
Plataforma", por máis que des·pois afirmara que tamén ·apoiara dita proposición, manifestaron a sua intención de apoiar a
proposta n·acionalista.
Cos catro acordos firmados o
PSG-EG redactqu posteriormente outra p~oposición non
de 1ei ·que intenta.rá que subscreban todas as forzas da cámara autonómica, ai"nda· que se
· sabe que o intento será van
para o PSOE.
- o
'
A.E .

1O/so·cIEDADE

Os. residentes ·do ·Burgo
das Nacións disconformes·

com~quen

oo.1987

di

O señor
co,prOxecto do· iiovO edifíciO .Hernández
.Mane.ha,
,
non e
Hamlet

Ulo, O crepúsculo
das ·ideoloXias?
nientes dos Estados Unidos,
- como é o caso da moderada mente progresista "Platoon", da frivolización do
fascismo en "Sarxento de
Ferro", a apocalise ·onanista
e igualment.e fascista dos
"Rambo", a fantasia dexe· nerada de "Amérika", o má- ·
chismo exacerbado de Indiana Jones e outros modelos
· do filme de aventuras . ou o
pacifismo m~is ou menos tíbio noutros casos e qu.e en _
conxunto compoflen 1,m paquete moj numeroso de películas altamente ideoloxizadas.
Paralel'amente, en nun
menos da metade .das últi- .
mas séries de tv aparece al- .
gun capítulo con espia do
KGB ou con cid.adán do Leste arelante de fugarse a ocidente.
Os próprfos meiqs de comunicación semellan asi
empeñados en desmentir o
aforismo de Mcluhan de
que o meio en si sexa a única mensaxe.
Tampouco a escala ínter- .
nacional parece ter chegado
o crepúsculo das ideoloxias..
Os Estados Unidos abahdo.naron a UNESCO argumen~.
tanda xustamente o contrário. Os intocábeis Xogos
Olímpicos padecen nos últimos anos o duro reflexo da
· conflitiv.i dade interna-cional,
- que para nada se está a· ver
reductda.
O suposto fin das ideoloxías ven coincidir, máis be11
cunha ofensiva ideolóxica
da direita no mundo. Táctica
con gran tradición reaccio·- .
nária este de facer . xusta- ·
m·e nte o contrário do qu.e se
p·redica . . De acusar aos demais de censores mentres é
~n o que censura: De sinalar
terror·istas para buscar lexiti- .
mación. do terrorismo próprio. De aifundir a ideoloxia
conservadora ao compás da
.incerta morte das ideoloxia.s.
Ven ser o caso dun coñecido ex deputa.do autonómico,
responsábel ao longo da sua
traxectória de moi diversos
cargos públicos e que se segue a definir a si. mesmo
como apolítico, pésie a que,
que se saiba, nunca leu a
~audrillard.
o
M.V.

Se

o

'

.

Duns ·anos 'a esta parte a palabra "ideoloxia" pasou subitamente de moda . E ·non
só, ·c om.o' é sabido, para o
"desencanto" español, senón . tamén para todo ou
case todo o pensamento ocidental. ·
Aquel "Crepúsculo de las
ideologias" do mini_strn . de
Franco, Gonzalo Fernández
de la Mora, aquela obsesión
por calificar de polítitos só
aos "roxos" cando o país estaba cheo de política, ainda
que de signo . contrário, renasceron das nosas nostálxias para presentárs'enos
agora ·de maneira renovada.
Oeste modo encontraríamonos actualmente con que 9
. ideoloxia é un lastre pesado
e vergonzoso que as esquerdas arras.tan por todo o
mundo. Lastre incompatíbel,
dese, hoxe coa modernidade e a revolución científico
técnica . '
A proba estaría en que os
campos onde ainda se cultiva a ideoloxia son os do terceiro mundo, mentres que
na sociedade post-industrial
o que prima é o "pensaménto feblé", posterio~ á época
das .doutrinas universais léase marxismo, fascismo,
etc ...
Para máis exemplos aí
está o discurso posmoderno : as polémicas sobre deseño non se engaden se.nón
que substituen ás polémicas
sobre a falta de vivencias; a
simulación
baudrilliana
substit'ue ao discurso; ·a ima. xe e a capacidade para ·comunicar do actbr-presidente
substitue á razón ... ·. Sen embargo corremos o
risco de pensar que certa
monotonia política t~n a sua
c·asa ·na auséncia de ideoloxias e non na uniformidade
dos discuros, prévio despra~
zamento
das "disidéncias
molestas o.U · de crer que a
teatrálidade
parlameritária
substitue á nitidez de intereses dos actores, en realidade
máis activos que nunca.
Pódese faiar de crepús.culo cando a Thateher ou Reagan teñen recorrido amplamente á política "retro" -do
a·nti comunismo? Que sentido teria entón esa recente
' Oleada de filmes con mensa~
xe, na sua maior!a prove-
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zos asequíveis das futuras haA asamblea de residentes e a
bitacións".
Comisión de Governo da Residéncia .Universitaria "Burgo
· A Asamblea de residentes
das Nacións" veñen de manilembra-lle á Xunta de Governo
festar a sua disconformidad.e
·_da Universidade que "o Burgo
~o proxecto técnico do novo
das· nacións non. é un Coléxio
edifício para_a RU~N dado que
Maior. Primeir'o: porque o réxi"non pasou . por un concurso
me de admisión atende aos
P.úblico que amplia-s~ a _
l egalimembros da Universidade con
dade da sua adxudicación" .e
menos recursos eco'nómicos,
"en todo ca.so Joi elaborado
cumprindo asi, os estatutos da ·
sen cóntar coa participación e
opinión dos sectores . da· re si- · Universidad.e, algo que os Codéncia". "Dito proxecto, · indi- . léxios Maiores non fan; segundo: porque o réxime de convican foi escusa desde hai tres
véncia está controlado polos
anos para deixar abandoados o
próprios residentes algo que
mantimento e a necesária renon favorece o amansamento
forma das instalacións existena-crítico dos estudantes e que
tes"·.. Manifestando,' xa que
garante o funcionamento verlogo, a sua "total oposción . á
dadeiramente democrático da
políti~a que a equipa reitoral
xestión; e terceiro: porque, até
mantén en canto a residencias
agora, m_antivo prezos asequíuniversitárias: sendo conscientes como son de especulación . veis pola estáncia".
vergonzosa á que o estudantaAdemais de todo isto e, en
do se ve submetido á hora de _
tanto en canto, a Universidade
aloxar-se na cidade, a universigalega "non canta con prazas
dad.e. non só se abstén de amde residéncia que satisfagan as
pliar a rede de servizos prónecesidades de vivenda do esprios, senón que un servizo
tudantado" 1 consideran verúnico como é o Burgo vé-se
gonzoso que "se apresente un
abocado. á miséria, infradotado
"Proxecto de Residéncia." que
e esquecido pola comunidad.e
contemple o albergue doutros
en xeral".
centros universitários como
Por outra banda .califican o
pode ser un ha faculdade" .
proxecto de "tecnicamente imPor último os estudantes ºesipresentável xa que non canta
xen entre outros temas, "a pacoa planificación económica
ralización do actual proxecto ·
necesária para que, por un
de novo edificio para a RUBN,
lado, asegure a construción toasi como a elaboración doutros
tal do edificio novo como resiproxectos nos que participe
déncia universitária, e, por ou~
unha comisión das instalacións
tro,· para que garanta o princíactuais".
o
pio estatutario de dferecer pre-

Expoliación histórica en A Coruña
Novos restos históricos veñen de aparecer nas excavacións efectuadas para construir un aparcadeiro soterrán na coruñesa rua de
Xoana de Véga. Os restos, que comezaron a aparecer en Outubro
pasado, non teñen un· grande interés artístico, mais a sua importáncia é grande ·para recompor alguns aspectos da história local,
~n concreto" todo o relativo ás antigas murallas que pechaban· o
istmo de A Coruña. Os restos aparecidos veñen de ser sistematicamente destruidos sen nengun· tipo de consideración . A Dirección Xeral do Património condicionará a demolición des.tes restos
á súa prévia medición, croquización e fotografado.
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MANUEL LUEIRO REY

N

inguén, en tan pou 1.
co tempo (tres pulas
foron dabondo para
pasar do an'onimato ao
cume da popularidá popu lacheira) foi capaz, como 0
· señor Hernández Mancha
de acadar que o seu nome'
pouco máis que coñecid ~
na súa oficiña de abogado
do Estado e nesa cáma ra
xorda que se chama Senado, revoara polo ar como
unha serpe levián de papel
das do antroido, e non só
por España enteira, senón
que, saltando a fronteira,
chegar hasta Bruselas.
Cal foi o segredo? Penso
que o sabe calisquera si é
un pouco espelido: o segredo foi a arroutada que
tivo o señor Hernandez
Mancha de dicir vou a
onde sexa, como sexa e
para o q.ue sexa, ainda que
os carre1ros tortos non me
leven a ningures, mais o
meu nome ten de soar, e
todo é custión de botarlle
coraxe. E tanto coraxe que
lle botou!
Que Santa Teresa non
dixo o que o señor Mancha
dixo que d ixo, ou que Ortega tampouco sentenciou o
que o señor Mancha sacou
da manga , ¿qué máis da?
O asunto -debeu pensar o
señor Mancha- é non calar e tirar para diante. Que
ti me falas de algún xeito,
eu respóstoche citando a
Santo Tomás, e ¡lisca! , aí
vai iso para que a xente
que nos esté ouvindo se
astreva a dicir que ten a razón.
O señor Hernand ez M ancha é hoxe un líder, feíto a
pulso co seu pulso, cunhas
frases de antoloxfa sempre
mesmo na puntiña da lingua que deixan a calisquera aparvallado. Olla mos,
por exemplo, algunhas das
que dixo na súa vis ita ao
noso país galego :
"Nos no percisamos depender de ningunha persoa en concreto". "Hai
anos ninguén queria presentarse con nos". (Don
, Manuel que o están fornicando) . "Non /les irnos dicir que van face-la mili por
correo". "Xa non teñen
cara a dicirnos que somos
fachas". (O .que non quer
dicir que a xente non . o
pense).
(pasa á páxina 23)
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11 Días
15.Dias
15 Días
15 Dias
17 Dias
21 Días .
21 Dias

16.900
26.900
29.500
31.900
35.500
39.900
51 '. 900

COROA NORDICA FIORDOS NORUEGOS
ESTAMBUL .'
XUGOSLAVIA-GRECIA TLJRQUIA .
TURQUIA-CAPADOCIA
RUSIA-PAISES DO LESTE
CABO NORTE-LA PONIA
RUSIA-P. DO LESTE-ASIA CENTRAL .

24 Días
8 Días
21 Dias
15 Días
26 Dias
28 Dias
30 Dias

MOSCU-LENINGRADO 7 Dias 85.500. EXIPTO (CON CRUCEIRO)
CAPITALES DA URSS
9 Dias 89.900 EE UUcCANADA

52.900
53.500
69 .900
71 .900
. 79.900
84.'900
112.900

A VOL TA AO MUNDO EN 25 Días
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INCLUE : Via xe en av ión .' estancia en hoteles, traslados, visitas, guia. Na Rusia
pensión completa.

INCLUE : Transporte ei:i autocares d~ lu xo, estáncia en campings, visitas cidade ,, guia, seguro, etc. Na Rusia estancia ·
en hotel e pensión completa.
·
·
·
. SAIDAS : Xuño, Xullo, ~gosto e Setembro .

SOLICITE FOLLETO INFORMATIVO

.' ,

·~

- -. •"'

12 Días 125.900
16 Días 144.500

298.500

V/AXES ZEPPELIN S.A. (Gat. 740)
Cuesta de -santo Domingo, ·24 - 28013 MADRID
··¡
· Telfs. (91) 248 30 71 ~ 248 84 19
1·
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PORTUGAL-ANDALUCIA .
MARROCOS .
PARIS-PAISES BAIXOS
ITALIA
CENTROEUROPA
GRAN ITALIA
INGLA·TERRA-GALES-ESCOCIA
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Segundo as centrais sindicais

.

()s traballadores teñen máis .· problema·s que o ·ano ·.pasado
INTG, CXTG · e CCOO celebraron conxuntamente un 1n .de
Maio que se centrou no rechazo á política do Governó cen tral e da Xunta de Galiza, causantes de que os galega "t~ña 
mos · os mesmos problemas
que tiñamos o ano pasado, e
alguns deles ainda agravados.:
0 paro segue medrando (hai na
Gal iza ao' redor de 200.000 pa rad os); o seguro de desempre go apenas acada ao 32 por cen to; as pensións foron recorta das; o t-ra ballo é cada vez menos fixo e máis precário; o ingreso de España na CEE está
tendo na Galiza un impacto nefasto", segundo se afirma no
com unicado subscrito polas
centrais co nvocantes .
As tres centrais celeb raron
mani festacións nas cida'des e
vilas máis importantes da Gali za, podendo considerarse a
afluéncia superior á do ano pa sa do, ainda que destacara o caracter de celebración sobre o
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re1v1n.dicativo, ao n-on ex1st1r
nestes momentos n·engun sector que estexq a protagonizar

UN POUCO DE HISTORIA
Comecemos por exemplo polo
ano 1870, no Congreso Universal de Obreiros en Xenebra ,
onde se aprobou unha moción
pola que se consideraba moi negati va para o movimentp obrei ro a participación da muller no
traballo asalariado, os argumen \os non ian máis aló daquilo de
que "a muller coa pata quebra da na casa" . E coxos e divorcia dos d s nvólveronse durante
este século or unha banda o
movi mento feminista e pola ou tra a loita polo socialismo, pala
ema ncipación da clase traballa dora . O vello patriarcado facen do presente a contradición
home -mu ll er. pesaba como no
resto da sociedade nas organiza cións dos traballadores, mesmo
aquelas máis comba tivas. Con si~e.rá base que a actividade feminista restaba forzas e era un
foco de división no seo da cla se
obre ira .
Na medida e~ que o movi m~nto pola liber.a ción da mulle r
va1 acada ndo formas cada vez
máis organizadas e conseguin do cotas de influéncia social
rnáis eleva da, aparecen novas
argume ntacións que intentan
neg?r a analise feminista das re lac1ons sociais e afirman que a

garon ' al.go menos· de seis mil
P,ers~as, seguíndolle en importancia Ferrol· e A Cornña.

ÚGT, pola sua banda deulle
ao 1 de Maio un carácter totalmente . festivo, con xoldas en
parques cedidos polos cc>nce1los, onde interviñeron en tono
eleitoral, ·alca'ldes e outros dirixentes do PSOE. A sua celebración supuxo un acto de irmanamento co PSOE eco Governo.
Dicer tamén que . a celebración conxunta de CCOO; CXTG
e INTG perigou cando o que ia
ser unha entrevista destes tres
sindicatos eo presidente ·da
Xunta, se realizou en dous bandos: por unha parte · CCOO e
UGT; pola outra INTG e CXTG_
A entrevista tíñana pedida as
centrais firmantes do pacto,
pero a UGT sumouse a última
.hora. Comisións apoiou a reivindi·c ación da Central Socialista de estar presente na entrevis.ta, ~o que se negaron as
centrais nacionalistas . Ao final .
· reso.lveron · comparecer por separado .·
.
·
o
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GUADALUPE CES RIOBOO

Os níveis de participación da
muller na vida pública deste
país, seguen a estar moi por de baixo da porcentaxe de povoa ció n que representa . Estes dias
comprobar
como
podíamos
apesar do peso específico que
ten o traballo da muller no noso
ag ro, seguían a ser os homes os
mobilizaprotagonis tas
das
ció ns.
Tamén, e por estar de actualidade, podemos citar que se
po de considerar como excepcional a participación da muller nas
list as para as próximas eleicións
mu nicipais.
Pero desta vez irnos intentar
afon dar nas características que
revi sté en concreto a participación da muller na leita sindical e
nas posíbeis causas que levan a
que esa participación se dé con
carac terísticas específicas .

unha loita en período álxido .
,A manifestación , meirande
foi a ~e Vigo, on~e se congre-

sindical e aceitando a división
sexual do traballo.
A saíd9 ': compartida" da crise,
o pacto social, a práctica economicista, a despolitización, non
contemplan unha saída reál aos
problemas que se ten plantexados a mull~r. É por isó que non
que a participación da muller no
de práctica sindical en concr'eto.
sindicalismo non sería máis que
Cando se está a fa lar de horários · entendemos a militáncia femiu_r: puro reflexo dá sua participa por exemplo, a un grupo de tra-. nista en sindicatos amarelos e
claudicantes.
c1on no traballo produtivo. Pero . bailadores -e traballadoras, ou
Só un sindicato poderá ser fe nós non coincidimos en absolucando se fai unha convocat6ria
rramenta de concienciación de
to con esta análise. Para buscar
desde o sindicato para participar
homes e mullere·s na necesidade
c.a les son as razóns que explicanunhaasamblea, por exemplo ás
de defender os seus direitos,
nan a falla de participación da
8 da tarde (hora de darlle .a cea
cando se teña comprometido na
muller, ternos que botar man da
.aos nenas e deitalos). Sistematianálise feminista, que aporta
camente esquécese a diferéncia · superación revolucionária do actual marco social.
unha visión máis integral e glode int~reses e preocupacións
As mulleres máis concienciabal izadora : adema is das relaque existen -entre os traballadodas, organizadas ao' redor da Secións de dominación ·entre clares e as traballadoras. ·As cito
i::retar.ia da Muller, son as que teses, existen unhas relacións de
horas de xornada laboral hai
nen que cumprir o papel históridom inación dos -homes sobre as.
que engadir a xornada que realico de unificar e globalizar os inmulleres, baseadas na distribuz~ - a muller na casa, a preoc1:;1patereses de ·clase e os intereses
ción do traballo en función do
c1on constante polo c0idado e
como mulleres.
sexo (patriarcado). En función
alimenta.c ión dos tillos, etc ...
desa divisón sexual do traballo
Considérase a falta de asisténcia . .- As Secretarias da Muller deben ser vanga.rda da defensa
a unha xuntanza como froito da
a vida organízase nesas duas esdespreocupación, ·a despolitiza- · dos direitos laborais das mulleferas das que antes falábamos:
res dentro do sindica'to, pero ta ción ou o c:tesencanto, tañto por
º·publico e o privado. Esta divimén debe ser o xérmolo dunha
s1on transcende o ámbito fami parte dos homes como das muestratéxia sindical que denúncie
liar e impregna toda a sbciedalleres . -Estanse a esquecer .as
o papel que desempeña a muller
de. Para a muller o- prioritário
presións, mesmo por parte do
na socie.dade actual, aglutinanva~ ser o privado (reproducción,
compañeir.o, para que non deixe
do ao. maior número posíbel de
co1dado dos fillos , traballo dode. cumprir o importante papel
compañeiras, ao redor do obméstico ... ),. todo o demái? é sede terlle preparada a cea para
cundário. Reflexionemos por un
cando el volte da reunión. Refle- . ,xectivo de rachar coa situación '
de sobre-explotación.
momento na consideracion que
xionemos .taméh no . que pode
Para todo isto é fundamental
ten na sociedade actual o paro
supor de esforzo para unha mua consolidación do feminismo
feminino e a que ten o paro
ller o falar en público e consenacionalista hoxe representado
masculino. Un home no paro
guir que as suas opinións sexan
en M.N.G. (Mulleres Nacionalisvaloradas ou cando menos restodo o menos que se considera
. tas Galegas), pois ten de ser o
peitadas.
é unh-a desgrác1a, por moitos é
motor que oriente ao sindicalisvalorado como inxustícla ou
A prática sindical seeue moagresión mais grande . que se
véndose no marco público (loita , mo nacionalista, á INTG, cara os
obxectivos gue arites nos marpode sofrer. Pero se a que non
de clases) e esquece o privado e
c·ába;nos. So un movimento feato~a tra~allo ou a que sae desas implicacións que éste ten no
minista, daramente compromepedida e unha müller, vese
público (división do traballo én
tido no proceso rupturista de licomo " normal ", sobretodo se
función dq sexo).
be.ración nacional, conseguirá
te_n ~n home que a "manteña",
.sacar a.. loita feminista do "ghetso fa1 voltar ao lugar que por naA SECRETARIA DA MULLER
to" no que a manteñen feministureza lle corresponde: a casa é
mos que consideran que o ser
intolerábel ver a mulleres o¿uNon queda outra causa que tirar
muller en Riarrxo a·u ·en' Majapando o posta de traballo de caen conclusión que a muller non
dahonda non conleva realidades
bezas de família. Considérase de
pqde participar na vida sindical,
diferenciadas e compromisos de
xustícia o salário familiar, e vense non cámbia antes a sua situaalianzas diferentes, e que desse como normais leis que impi ción material e as ideas domi précian a búsqueda de comdan por pór un exemplo, o· cor:-iantes que a ~partan da esfera
prensión e o · apoio para a loita
bro do subsídiO- de desemprego,
do· público reducíndoa ao privado . Por outra . banda, calquer· · da muller, de compañeiros nouquer d·icer : a rniséria con que
·tras loitas, para lograr ver o rapráti'ca sindical que siga consipretenden que subsistan algunchar do día .no que homes e muhas persoas, aos dous membros
derando o que · acorre fóra do
lleres libres foxemos xuntos os
dunha parella de parados.
marco laboral como persoal,
destinos duhha pátria liberada.
está excluindo á muller da loita
Analisemos ago·ra alguns tipos
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FEMINISMO E SINDICALISMO
muller debe apo1ar a "l oita xeral", pois o socialismo daría automaticamente a sóluc ión aos
seus problemas. lnténtase reducir a liberación dun sexo oprimido ao longo da história da Humanidade á sua incorporación
ao traballo produtivo .

SINDICALISTAS, HABELAS
HAINAS
Aquelas mulleres que teñen participado, ou participan dunha
maneira significativa na actividade sindical é claro que aparte
de ser algo excepcional, fórono
ou ben a costa de moito sacrificio, ou desbotando a sua "condición feminina"? a maioria son
solteiras, sen fillos e que deixan
atrás da porta das suas casa s,
outra muller (a nai, unha irmá ... )
que se ocupa do traballo que
como muller lle correspondería.
Tamén é condición de abrigado cumprimento ·. enterrar no
subconsciente toda a problemática
específica
(sexualidade,
agresións, traballo doméstico,
reprodución .. . ), quer dicer, para
participar ao mesmo nivel que
os homes, e polo tanto sentirse
enmacipada, unha tería que esquecer o privado, para poder
ocupar un lugar no público, nas.
causas serias, nas cousas dos
homes, neste caso, nos convénios, no pacto social, nas folgas ...
Hai quen ve a exp licación da
pouca participación da niuller
no noso país, na actividade sin dical, en que realmente a pro.v ocación activa feminina é moi
baixa, só unhas cantas ramas
(textil, conserva, limpeza .. ) teñen man de obra feminina, e se
engadimos que moitas das em presas que pecharon as suas
po rtas empregaban mulleres, e
que, ademais, sectores como o
mar (mariscadoras). empregadas qo fogar ou mesmo a eco nom ia sumerxida, son de difícil
introdución sindical , veríamos

0
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Autocríticas a respeito da escisión sofrida hai dous anos
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Na Rusia .
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O con9reso da ·INTG re1:ra5ado até o 16 e 17
O 111 Con.greso da
lntersindical Nacional de
Traballadores Galegas
(l~TG) previstos para os ·
r 1 ~s· 2 e 3 de Maio pasado
.? 1 retrasado duas semanas
Por razóns técnicas"
s~gundo fontes da
'
dirección deste sindicato.

~~n ~mbargo
s

algun dos moti - .

0 aprazamento, segundo

dous anos formábamos parte
momento da ruptura que déHia
da mesma central).. "Calquer
lugar á criación da CXTG.
proxecto d~ hexemonia do sinNunha das ponénci~s de Acdicalismo nacionalista no futu. ci·ón Sindical apresentadas inro, dise a continuación, pasa
clúese un párrafo no que se innecesariamente. por un ·proxec_dica que "a INTG e a CXTG
to unitário, da -INTG e a CXTG,
compiten, con moi si'milar paridade de forzas, polo mesmo · ·in.condicionalmente nacionalista e anticolonial. Para que isto
Por outra parte un dos .pon- · espácio sindical hoxe na Galiza
sexa posíbel cómpre rachar ·
tos que pode re_sultar aprobado · (·máis alá das diferéncias prátic0n resquemores e todo tipo ·
cas e.teóricas que existen entre
neste congreso é o recoñecide person~lismos e revanchisambos sindicatos, que deben
mento explícito dalguns erres
mos, pondo por diante as nece~er r-elativizados xa que liai
cometidos hai duus anos, n0

. pudo s~ber este periódico, seria o intento de unificar diversos aspectos das ponéncias diferenc.iadas, auspiciadas polos
dous sectores de máis peso ria
central, os relacionados coa
UPG e co PCLN.

sidades organizativas e reiyindicativas dos traballadores· g9legos". A continuación indícase a necesid.ade dun .achegamento e11tre ambas as duas
centrais "sen preci'pitacións,
pero sen pausas", .c oncretado
na criación dunha Mesa Sindical Galega cara a for_mación
dunha "frente comun en temas
Gomo a negociación. colectiva,
emprego, institucións, etc." o

M.v.·

. · ·

12/SOOllJ>ADA

.qegr~dación

das

A •os& !111.A

A IC

Nº 315 - 7 DE -MAIO DO 1987

N" J I

-.

co~ta_s

e

Dos ::/2 ·concellos ubicados no-·· litoral
· nengun - dep~ra os seus vertidos ao mar
Qs mil quHómetros de costa da nosa terra n_on ,~st_an na
sitüación tan idíli~a como os go~ernante~ e a.xenc1as de
turismo nos queren amasar. No~ l1t_oral ha1 mo1tas~ co_usas
que deixa.n que desexar, p~r~ o~ intereses· e<?onom1cos
nuns casos ·e a deixadez o·f1c1al noutros -po1s non ·
.
· ·
' interesa a difusión dunha información "non
conveniente"- correron un tu.pido .velo sobre ·a estado
de degradación das costas. ós imp~ctos xerados polo"
home veñen mirrando nos derrade1ros anos os valores
· natur~ i s dos naso litoral onde o equilíbro está en moi-t os
pontos hipotecado po~ un modelo económico industrial
e de progreso rion axeitado;. e iso non o dJcimo~ nós,
senón que a· própria nature~a protesta,..'1 ~~os~ sn:1tomas
d e-d msáncio,. ante a desfe1ta e a paroane 1nfnnx1da a un
1Britorno castigado pola vileza ·duns hipotétic<?s _ .·
rie nd imentos rápidos de · produción e destruc1ón, xa que
logo masivos
Pe ro cales son as agresións
as praias son, en m'Oitas· ocaque ten que aturar a costa gale·ga? Cales son as causas que
d estruen e cercenan · o sábio
. equilíbr.-ío ecolóxico do perím"et ro acuático ·do_país? País ben,
váríos son ·os inirnígos máís
destacados e encarnizados da. ·
beíramar, ·en primeíro lugar temos os vertidos· industriáis e
urbanos que .son botados . ao
mar sen nengunha cas_te de de_puracións, .e ·que estan a. dar
mort·e a rias tan .destacadas
como as de Pontevedra; Vigo,~·
O Pas-axe e Fer rol; . por outra
banda ternos a extracción ·de
áridos que , é .un verdadeiro
cancro dos nasos areaís con
sacas masivas en praiais p~blicos para benefício dqns pou~
cos, sel'1 que se- tomen as medidas pertinentes de cara a pór
freo a esta situación; ternos tamén os vertidos de crus petra-

sións lugares frecuentes de de'pósito e saída de resto l i qui~
dos, ben que proveñ'en de povoacíóns asentadas na sua beíra, ou de pequenas e grandes
. 1ndústrias. As rías sucédelle o
mesmo pero en maíor escala,
con vertimentos de conserveíras, . est~leiros, fábricas de louzas e cerámicas, granxas e indústrié;ls yenenosas várias.
Convén lembrar ~qui como
dado ilustrativo que ternos 72..
concellos .ubicados no litoral,
40 na província da Coruña, 25
na de Pontevedra, e 7 na de
Lugo, .e que todos os vertidos ·
de grandes urbes, até pequenas vil as, ·van parar ao mar sen
nengunha caste de depuración
nen trata mento. A limpeza dos
d
1·
tanques e petro e1ros nas costas, fan que aparezan manchas ')
de crus, que ainda que sexah
de xeito ocasional, pero feitas
líferos que nas actividades rotinárias levadas a cabo por barao longo de todo 0 ano, ocasíocos frente ás costas causan
nan a marte de miles de ·aves,
. unha _ mortandade desmedida
como se ten constatado nos
nas espéc_ies orníticas; compre . censos periódicos. d~ páxaros
subliñar tamén a proliferación
1 d
e'
1 b
de construcións públicas .de repetro ea os. .ompr.e · em rar
que as nosas costas son uñha
cheos, espígóns, pistas, estrarota de g.rande· tránsito de pectas, e pa$eos marítimos non
troleiros entre o Oriente médio
ax.eitados, asi como de edifica e a Europa, que aproveitan a ticións de particulares piratas,
xeireza de cascos de adminisconstituen unha séria ameaza
tracións
terceiromundistas
para a magoada beiramar. Escomo ·a nosa, . ·pára cometer
tudemos logo o impacto de
toda _ caste de tropelías. Oeste
cada un poJo miúdo. ·
.
xeito o mesmo· se límpan os
·sen dúbida 9s vertidos ·líqul.tanques dos · crus, que alguns
dos son os máis preocupantes,· barcos "perden" bidóris con
apreciándose unha contaminas-ubstáncias alta.mente pezoci~n · _p or. eles eí!, ~oda ª . costa , ñentáns, etc. Asi, non son .ínfreo. de ex1~te. act1v!dade mduscuentes as novas que nos~ talan
-tnal, portuaria e nucleos de po~ .. de buques como 0 "Vega Nervión" :· que derramou dez mi[.livoac1on, por pequenos que_ todos estes s~x~n. Destac~n pala . tras de gasóleo, ou o escape de
sua, abun~an~1a os ve~1dos de . . 25 mil litros de fuel óleo qüe
residuos l1q\J1dos na Ria do Fe,
·
_
r rol pola activídade industrial, e
sofreu a term1ca de abon, _etc. .
lago a Ria do Pasaxe con emiÁlguns vertido· ·líquidos son
sión de resíduos urbanos, hosademais levados_á costa palas
pitalários · e industri'ais,· así
águas dos ríos, como no caso
como a Ria de Vigo e de Pontedo Eume, que trai· a contaminavedra ¡ ·esta última cunha celución da mina das Pontes, o
losa que abaixou totalmente un
Miñó, c9s restos do Polígono
ecosistema denantes vízoso e
das Gándaras en Porriño, o
· ricaz. · Compre constata_r como
Ul.la, -Lérez e Oitavén entre ·ou-

s .,

Frouxeira-Valdoviño, Cabo de
Cruz, pista de Arqu a Cabo Vi lán, Corrubedo e un ·longo etcétera, danan zonas de marismas, areais, dunas e facilitan o
aceso e a presión sobre o
m eio, incrementándose o acúmulo de lixo, a caza excesiva
etc. Por outra banda as -cons~
trucións públicas a base de recheos, paseos marítimos·, canalizaciqns de: rios e espigóns,
moitos deles de dubidosa uti lidade, e outros feitos sen un·
prévio estudo de impacto am biental (natural paisaxístico) ,
apieazan ao entorno. Tal é o
caso de recheos como os de .
Barraña-Boiro, Sada, Mera,
Santa Cristina-Oleiros, Noia e
Míño entre outros, que nalguns
casos significaron a perda de
tramos de praia por cámbios
de correntes ou por quedar estas cobertas. Os recheos de
N partos da Póvoa do Caramiñ al,
Porto do Son, Muros, Bou zasg Vigo, e no futuro Noia e A Cot= ruña, con investimentos dé
centos e centos de millóns en
obras faraónicas, alteran grave
rrar dun -xeito notório, debido
e inxustificadamente, na maio r
á proliferación dunha indústria
parte dos casos, a saúde deliextractiva irrespeituosa co encada das costas. Por último tetorno. Oeste xeito ternos expórnos os paseos marítimos e os
lio masivo de area nas praias e
aparcamentos ao pé de pra ia,
embqcaduras dalguns rios,
ou o que é máis grave, sobre
coma en Ponteceso, Baixo
esta que deterioran o litoral.
Miño, Ooniños, Catoira, Cambados, Baiona, areal do Trece,
Medidas urxentes que poden
foz do- Ulla, Ponte do Porto,
pór coto a esta situación preodestacando· pala sua magnítucupante serian : facer unha cade Baldaio, Valdoviño e Corrutalogación e posterior decla rabedo. Nalguns casos a extracción de zonas protexidas dación é Jegal ou semi-legal (perquelas areas de valores natumisos caducados, concesións . rais importantes, por exemp lo
"estrañas", etc.}, neutros é malagoas costeiras. da Frouxeira ,
nifestamente ilegal, causando
Ooniños, Louro, Muro, Xu ño,
unha degradación brutal das
Corrubedo e Montevián; asi
zonas dunares, e pondo en gracomo zonas de invernada de
vísimo perigo áreas dun granaves sobranceiras, ou sexa as
de interese .biolóxico. Todo iso
rías de Ribadeo, Ortigueira , O
sen que as administracións,
Grove e a marisma de Balda io;
pois hai solapamento de comtamén compriria a protección
peténéias (Xunta con várias
de illas de bocana de_ ria ou de
consellarias, Conc~llos, a_dmi-. perto do litoral, como Gabeinistracións central, etc.). tomen
ras, Sisargas e Ons. Outro po nas medidas pertinentes, apesar
to a levar adiante seria o de
da denúncia reiterada por parte
montar unha rede de vixiláncia
de viciños e asociacións ecolopara evitar vertidos venenoso s,
xístas. A destru.ción dunar ta e cohstrucións
irre9ulares,
mén contribuen, ainda que en
para facer cumprir a lex1slació n
menor medida, o aumento das
vixente referente a vertido s,
actividades de veículos a motor
caza, espécies e áreas protexi(coches todo terreno, motos,
das, que hoxe por hoxe é papel
etc.}, que perxudican as forma mallado. Tamén se propón a
(fións dos médaneos con deteposta en funcionamento de
rioros sonoros, topográficos e,
plantas de reciclaxe de lixo, asi
sobre todos, cunha atitude
como a realización de estudos
pouco respeituosa co meio,
prévíos de impacto ambiental,
que induce ao resto dos cidade cara á calquer actuación imdáns á emulación.
portante no litora'I (racheo, ubicación de indústría, extracción
No apartado doutros impacde áridos ... ). Todo o anterior se .
tos ternos a proliferación de
completaria coa toma de med ipistas, construcións, recheos e
das para evitar a contamin aedificacións várias que degración das indústrias e núcle0s
dan seriamerlte a beiramar. As
urbans (depuradoras, etc.). o
pistas irracionais construídas
M. CHOUZA e R. CID (SGHN)
. en ·1ugares como Baldaio, A

>

tros con pezoña de in~ústrias
várias.

Os resíduos sólidos
Un capítulo moi destacado é o
dos resíduos sólidos. de orixe
diversa, como restos de pesca
provenientes dos portas, produtos de· fábricas conserveiras,
e'n tullos de indústrias várías
asentadas no litoral, ben sexa
. de pizarras, louza, mosaicos,
cerámica, conserveiras, etc.,
asi como basureiros de lixo,
,moitos ·deles ilegais ~ perta -de
aglomeracións ur_
b anas ·e incl_t,J- '
so nalgunhas vilas. Estes derradeíros aparecen pala irr:esponsabilidade dalgün concellos ou
por actividades de particulares,
constituindo focos perigosos
para a saude, deteriorando a
pais·axe, e ao seren alguns deles periodicamente incinera·dos, serven para o início de lumes no monte. Os restos sólidos que se acumulan na praia
merecen tratamento aparte.
Son maormente resíduos traídos · polo mar ou de barcos,
corisiste"ntes en lixo do tipo de
botellas e plásticos que boian
e non se degradan. Hai tamén
refugallos diversos formados
por bidón_s, botes non retorná ~
beis, latas, restos de bateas,
entullos levados por particula. res procedentes da C<?nstrución, etc., que só no verán no
mellor caso, son limpados.
No referente á extracción de
áridos, Galíza conta con 1.195
quilómetros <;le cost~, dos cales
273 son de praia,. cun total de
13 millóns ·e médio de metros
cadrados de superficie, . que'
cada a~o que pasa están a mi-
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Carme Avenda·ño,

de "Érguete",
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Ferro!, Coruña, Monforte, A Cañiza, Vigo, P.o rriño e a província de
Pontevedra en xeral son alguns
dos pontos da Galiza onde a droga
-talam os fundamentalmente da
heroín a- se encontra máis estendida. Só en Vigo sábese que están
insta lados os laboratórios de preparadón de droga que abastecen
ao 80 por cento da que se distribue
en todo o estado. Moito antes de
que se realizase a chamada "operación primavera", de exíguos resultados- como é sabido, xa que
non colleu de surpresa a ninguén

-algunha' emis.o ra de rádio anunciáraa incluso horas an.~es-;-,: un
grupo de persoas -:-pa1s mottos.
deles de xóvenes drogaditos- tíñanse reunido para formar ún·ha
asociación de axuda ao toxicómano. Esta agrupación comezou ·a
funcionar concretamente en Vigo e
ten pensado xa ir criando outros
grupos naquelas cidades e vilas .da
Galiza máis afectadas polo problema. Carme Avengaño, rmha muller
de aspecto afábel e decidido, é a
portavoz de "Érguete", que asi se
chama a asociación.

al,
" Érguete" foi criada hai dous
anos, ao amparo do Centro de
Desintoxicación CEDRO . "Ao
princípio, a verdade, é que foi
un pouco para consolarse mutuamente" dinos Carme Aven daño. "O que nos moveu a formala, explica, foi a inquietude
dun grupo de país ante o feito
de que non se tomaba nengun
tipo de medidas para deter esta
dinámica" .
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"Érguete" pretende dirixirse
aos profisionais relacionados co
tema, aos poderes públicos e a
toda a sociedade en xeral co obxectivo de concienciala sobre
un problema que "sabemos que
non se vai resolver da noite
para .a mañá".

ción profisional e para o poste rior aceso a un pasto de traba llo, a inda que fose eventual".

ta. Cremos que iso é un erro
grave" .

Para Carme Avendaño o problema da entrada no mundo da
droga non está só no paro entre
a mocidade, senón tamén na
falta de perspectivas. "Un xoven que remata por exemplD o
EXB e que non quer seguir estudando -que hai moitos, moitísimos- pois até os 16 anos non
ten ida de laboral. Que fai este
xoven mentres tanto? O léxico
seria que adquirise algun tipo
de formación, pero non hai cobertura. Os políticos creo que tiveron pouca visión do problema que se orixinaba " .

11

Romper a infraestrutura
dos grandes traficantes"
Son ·coñecidas as operacións de

"Lo go está, continua Carme,
un problema de fondo que é o
Carme Avendaño pensa que o
Plan de drogas, aprobado polo . cámbio político que ·se deu neste país, produciu unha certa inparlamento, é un paso imporseguridade, os xóvenes non se
tante, "o que pasa é que está
integraron realmente nel. Ensen desenrolar e cada vez que
contráronse aí cun vacio que foo Ministério de Xustícia trata de
ron enchendo coas pandillas na
facelo empezan a sair as voces
rua, etc. Logo tamén inciden os
dos que todos coñecemos dicinpaus que se deron na Europa
do que se a seguridade cidadá
contra a droga, os narcotrafie tal". "É certo, afirma, que hai
cantes tiveron que buscar outro
inseguridade
cidadá,
moita
sítio e ese sítio, a panacea, foi o
pero é que ven motivada fundaestado español. Hoxe ternos
mentalmente pala droga. Des· un ha importante incidéncia de
graciadamente, tanto a nível poxente que está branqueando o
lítico, como policial, o único que
1
diñeiro da droga aquí."
se está facendo até a~ora é coQue a inic iativa ,de coricienll er aos rapaces heroinómanos
ciación e loita contra a droga
e metelos na cadea. lsto lévaestexa a partir nos últimos
"As
operacións
contra
a
nos á situación de encontrarnos
· tempos de particulares (asodroga non se poden facer
con 28.000 xóvenes nos cárceciacións de viciños, de bairros
res de todo o estado e a que o
ou directamente de axuda ao
só par'!I quedar ben".
90 por cento de les estean por
toxicómano como é o caso de
Segundo Carme Avendaño se
motivos relacionados coas droVigo) deixa á vista unha des"a operación primavera veu
gas".
cárnada evidéncia: pésie a ·
motivada polas denúncias que
que todos se enchen a boca
"Nós dicimos, indica Carme,
fixemos de locais, o ministério
talando dos desastres da dro~
que hai que ir á raíz do probledo Interior equivocouse de
ga, só os cidadá.ns parecen
ma, e a raiz está, non nos atremeio a meio. Qu en trafiéa nes· dispostos na practica a porlle.
veríamos a dicer tanto nos nartes bares? Pois -normalmente
. remédio.
cotrafica ntes que efectivamente
adoitan a ser trapicheiros, rapa Por outra · parte, "operaé un problema internacional, se ces que teñen que vender para
cións primavera" e · similares
nón xa en determinados indivío seu próprio cons·umo ou terteñen, de forma xa coñecida
duos que se está n dedicando. a
minan delinquindo, non teñen
por todos, un carácter eleitocome rcializala. E eses indivísaída. O ter denunciado os esta ralista e nulo de efeitos.
duos, é curioso, pero nunca os
belecimentos onde se vendia
A que se debe logo a falta
pillan e se pillan a algun, como
droga non foi para que fosen
de medias reais por párte d.os
é o caso de Goyanes hai uns
aos pequenos camellos, aos tra poderes públ.icos? O fiscal esdías, resulta que· saen baixo
picheir.os dali, foi p9ra concienpecial nomeado ·- para a lo ita
fianza , mentres que ·os xóvenes
ciar á sociedade de que o procontra a droga dimitiu por falestanse podrindo con 30 e 40
blema era moi grave . Este tipo
ta de colaboración e meios.
anos de prisión."
de medidas son consecuéncia
Mentras tanto a heroína sedun enfoque erróneo do problegue
a xerar, pór unha banda,
·Os
obxectivos
que
defende
1
1
ma . Desp0is a respeLto da polia destrución de centos de xó'trguete" · baseanse . en tres
ci,a hai que dicer que os xornavenes -aqueles precisamenP.~ntos fondamentais: preven listas tiñan xa noticia desta opete máis carentes de expectatic1on, curación e reinser~ión. A
ración polo· menos 24 horas anvas socia is-'-, dando lugar in- ·
prevención centraríase nun prntes. óue ocorreu? Pois qúe os
directamente a un notábel augrama dirixido aos educadores,
camellos medianos estaban ríñmento da delincuéncia e da
á policía e aos ·pais, xunto cundose .da páxara pinta. Alguns ·loinseguridade c1dádá, e por
ha P?lítica de tempo libre para
cais estaban pechados e nen seoutra a un fabuloso negócio
os xove.nes. Para ·os xa "enganos
trapicheiros
estaban
ne'quer
que posibilita que aquí ao ·
ch ad os" .as alternativas serian
les. Estaban só o 'pringao' que
lado- noso haxa persoas que
desintoxicación 'e un tratamento
collera un colocón tremendo p
non teñen reparo eri presumir
continuado.
"Un tratamento
dia· anterior e resulta que nor:i se
de mover 200 millóns de pec~:)ílti_nuadci,. dado qa~ o probleinteirara de que ia a história . . .. setas ao mes. A dinámica de
. ma e. máis psíquico que físico.
ostentación· por parte dalguns
Para 1so necesítanse comunidaUnha operación asi é custosísie de complicidade por p_a rte
des. terapéuticas, das que na
ma e nefasta. Hai que facer opedoutros .é semellante á do
Galiza estamos moi · necesita- , . radóns destas continuamente e
contrabando de tabaco, pero
·:, d~s .. A pa~tir d~í compr.i-fia. da.radema is con discreción,· non en
..
'
.
•'
',
ile fac1l1datjes para u'nh9 forma- · plan de qdedar ben,· eleitoralis-_

loita contra á droga q1:.1e se cortan a certo nivel, cando a identidade dos implicados er'npeza a
ser not:ória. Por isa lle perguntamos á portavoz de "Erguet~" se
· non vai ser imposíbel, na situación actual, chegar ao corazón
do problema_ "Ao corazón é

moi difícil, recoñece, pero pódese chegar ás vísceras. O problema non se pode resolver, pero
pódese mitigar ·e moito . Rorri- pendo ·a infrae~truct!-.Jra que ' eñen- no seu entorno os grandes
· mafiosos estaslles desmontando· o negócio e cústálle traballo
voltar montafo. Desde logo os
auténticos narcotraficantes están conectados a nível de todo
o mundo, é uh pr.o blema de capital, nunha palabra, e aí si· é di_fícil chegar: "
-.
··Por que a xente sabe onde se
coníércia . con droga e a pólicia
non o sabe ou non fai nada? Por
que rían se investigan os grandes movimentos d~ capital que
xera a droga? -"E::;te ten que
ser un labor que estexa coordenado entre o Ministério de Sanidade, porque se est á a traficar
tar:nén con ánfetaminas dunh·a
forma importante, Facenda e b
Ministério de Ecoríomia.

Quen non quer
- a~abar coa· droga?
o neg;ócio e os danos son
moito maiores . ·
. ~
As complicidades óbvias, a
impoténcia ou desgana das
a1:.1toridades, a escandalosa
atitude de garda civil e policia
-teñen que ~er os cidadáns
. os que lle si na len o problema
e nen con esas- póñennos ··
ante un fenómeno sangrante,.
duro, vergonzoso.
.
Os próprios cidadáns que
tomaron a iniciativa contra a
droga recoñecen que aos peixes gordos será imposíbel
chegar .e basean as suas esperanzas en porlle dificuldades
á sua' infraestrutura .
,
Mentres tanto críanse grandes fortunas de orixe descoñecido, sen que Facenda diga
esta boca é miña. ·Branqueanse os cartos GOa complicidade
de banqueiros agradecidos.
Gardas Civis e policias non teñen nen ollas nen ouvidos coa excepción da.lguns sectores de cada un do·s carpos-.
- As organizacións cidadáns solicitan . xa que. aos interrogatórios .de xóvenes delincuentes
asistal') non só un avogado,
senón tamén un médico especialista en dro'ga: un mozo heroinómano confesase máis fa.· ·cilmente autor de todos· os
atracos· habi.dos e por hab.er a
cámbio dunha dose, co cal
, calquer comisário de praza ve
solucionados de golpe e con
éxito unha alta porcentaxe de
casos, para logo . mostrar á
prensa .
·
o
M.V.

Nengun indivfduo pode .· ter
grandes éantidades de diñeiro
sen xustificar e se estes indiví- .
duos non teñen o diñeiro ao seu
nome. que se faga a investiga-=
ción a t oda a família , amigo"s,
etc. Todos coñecemos por
exemplo que os traficantes de
tabaco das zonas da costa tenen
chálés, iates, etc., de onde sai O
diñeiro? Por iso unha das esixéncias que tacemos é a de que
un ha · vei que se colla ao traJicante, que se lle incauten todos
os bens qué nori púdese xustificar ·e dedícalos á curación e
reinserción das víctimas destes .
indivíduos. Por iso eremos que
· hai resortes para _pctuar, o que
pasa é que. ainda · non· se fixo
dunfia forma séria."'
·
Carme Avendaño ten. interés
por último en facer unha pontualización. -"Entre os iónquis
estase correndo o bulo de que
nós o que pretendemos é, ir por
' eles. É unha campaña montada
desde logo polos traficantes: Al- gunhas da~ persoas. que esta mos na . asociación somos moi
coñecidas · n·o ambiente destes
rapaces e adema i ~ cónstanos
que teñén confianza en nós.
Eles . saben, polo men.os Uí)ha
parte, que non .é certo. Queremos dicerlle ' ªºs mozos con
problemas de droga dura que
estamos aqui para defendelos,
que eles son as vítimas dun .s_istema totalmente inxusto e- que
a nosa loita vai totalmente en, camiñada á protección de.l es".

~

Todos os luns .ás cito da tarde
os membros da asociación reúnense diante do Palácio d'e Xustícia, .na rua viguesa do Prínci "
pe, · para protestar contra a droga. Cada semana son máis as
persoas que se dirix~n a eles
para· oferecer!le dados ou comentar o seu problema.
o
M.V.
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·investir en realizacións; moitas
obras e servicios
que Galicia precisa.
Diñeiro para mover Galicia
cara un futuro de progreso
económico e de maior
calidade de vida .
. Diñeiro transparente, que v~ise yer.
_· Porque Galicia
meresce iso e.moito máis.
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CeltaDeportivo :o que dá
antes, dá
duas veces
Parece -que o Celta lle ten tomada a medida ao Deportivo,
polo menos .en Vigo. A táctica
que segue. o se_u adestrador
Colín Add1son e a de que
"quen dá antes, dá duas veces". Parece sairlle ben. Nos
dous últimos partidos os celestes marcaron un gol aos poucos segundos de comezarse o
partido; o pasado domingo ian
tan só 20. Jorge ainda ándaba
mirando para os lados por ver
onde tiña os postes. Os espectadores non asentaran o cu nas
gradas, cando penetra pala
banda Arteaga deixando o balón aos pés do debutante Barbaza que, así, na primera vez
que tocaba o b91ón (xa é ter o
santo de cara) marca gol, case
sen ángulo . Os deportivistas
afirman que houbo falta a Mauri e os celestes intentan xustificar a sua sorte afirmando que
era unha xogada estudada.
Cun gol tan madrugueiro as
causas xa non podían ser o
mesmo. Todo é distinto. Distinto o ambiente das gradas e distinto o ánimo dos xogadores;
distintas as tácticas sobre o
campo e até diferente o apoio
dos fados que interveñen, sempre presentes, no xogo.
E claro, tanto no partido de
Marzo como no de Maio o Deportivo que se viu en Vigo deu
unha total -sensación de pobreza . Esta vez o Celta xogou mellar, tivo todo ao seu favor: o
gol, o público, as baixas de
Xosé Luis e Silvi (que xa de por
si castran a moral deportivista)
os fallos garrafais dos coruñeses .. . todo o que fai falta para
autosuxestionarse de que ian
gañar. A todo isto hai que unir .
unhas marcaxes perfeitas aos
homes técnicos do Deportivo,
sobretodo a Vicente, por parte
de Atilano. Por outra banda,
desde a chegada de Hagan o
Celta parece encontrar esa seguridade na defensa que antes
parecía ter a mesma ligazón
que os pedrolos dun rio nun
dia de chea .
Pero os afeizoados dunha e
doutra equipa pergúntanse se
con estes conxuntos poden andar pala primeira división sen
facer o ridículo como o Celta
na última temporada nesa categoría. A contestación de case
todos é que non.
De ascender, tanto os coruñeses como os vigueses terán
que remodelar fortemente a
equipa. E parece que van camiño do ascenso. Agora están
empa~ados a 45 pontos; ainda
que o Celta ocupa o primeiro
lugar por mellar gol-average, o
Deportivo ten dous positivos
máis. O Logroñés, que parece
ser a outra equipa con quen vai
ter que medirse a pontos un
dos dous clubes galegos, tamén ten 45 pontos e 9 positivos, os mesmos que o Deportivo . De momento o Celta deu
duas veces, porque deu antes.

A recadación ·merrnou en. 15 mil.l.óns

Un

Celta~Deportivo

atípico

O e·ncontro Celta-Deportivo celebrado o domin_g o dia 3..
tivo moi pouco a ver con aquel desputado tamén en Vigo·
·o 22 de Marzo, polo menos do terreo de xogo a fóra. Os .afeizoados coruñeses desprazados ,foron moitos menos
e a recadación decrece.u en 15 millóns con relación á
realizada o '22 de Marzo. Cales foron as causas?

causa algunha para ·que . isto
sucedese: ambos clubes esta- ban separados tan só pór ·dous
pontos nunha clasificáción na
que ocupaban os dous primeiros lugares, polo que o inte~és .
parecía risP.gurado; o encontro
tiña lugw o día 3, a princípio de
mes, cando os bolsos_non están ainda completamente- "fur.ados". Afirmar que a xente
preferiu a praia polo bon tempo pode ter a resposta de que
o bon tempo podía levar tamén
a xente ao campo. Causas obxectivas non parece haber para
que dt:m estadio case completamente abarrotado, se pasase .
a unha média entrada. Cales
foron esas cáusas?
Falouse por parte· dalguns
meios de comunicación vigueses do intento de boicoteo de
certas peñas deportivistas. ó '
que non se tentou explicar foi
o porqué desta posición.
Para entender algunhas condutas dos afeizoados, sobretodo ,- deportivistas, hai que remontarse necesariamente a
aquel 22 de· Marzo.
O partido viña precedido
Desta volta a afeizón coruñesa retraiuse
dunha . inusitada campaña por
parte dos meios. d·e comunicafase. Pero no último "choque"
En boa lóxica os partidos .da
ción désde semanas atrás . ....A
Celta-Deportivo
sucedeú
.
t
odo
segunda fase da liga, cando se
propaganda ou ·i ntento de amo contrário. A recadación bailoita polo ascenso como no
bientar o enconfro ia moito
xou en 15 millóns con relación
caso do Celta e Deportivo, tirnájs alá dos aspectos non xa
ao encentro da primeira fase. A
ñan que medrar en expectación
puramente deportivos. ou do
simples vista non parece existir - espectáculo, senón que t_iña
con relación aos da primeira

tintes marcadamente localistas
e até políticos.
A atitude de Francisco Vázquez poñéndolle os cornos 'aos
viaueses en A Coruña facia
que, dalgun xeito, os forofos
celestes quixesen tomar a revancha. O alcalde coruñés coa
suá política de "xogador número 12" ia q:mseguir unha defensa afervoada por parte dalguns
coruñeses desprazados a Vigo.
o ambiente estaba sacado · to. talmente de lugar e até seme- ·liaba que en Balaídos se xogaba -a supremacía do Norte so. bre o Sul· no campo socialista
galega, no eido económico ou
do da "movida.". Así o presentaban uns e outros.
Os incidentes acorridos lago
non foron tan graves como podian ter sido. Pero púxose de
manifesto unha hostilidade .
irracional e houbo cruce de insultos, pero sobretodo un "alá
vós esperamos".
Todo isto tivo que retraer ás
diversas afeizóns, sobretodo
cando, nesta ocasión, os meios
de comunicación máis .aditos
aos coruñesismo e ao viguismo tiveron especial coida·do en
non encrespar outravolta os
ánimos. For"on conscientes da
sua obra anterior e das causas.
lso si, déronse canta de que
nun partido había moitos máis
ingredentes que o fútbol en si.
.
PUCHEIRO

Das Xuventudes Celestes
ao ·Komando Celta
ou das bengalas -ás tracas
~

" Oe tío, os partidos son para
montar bronca; que pasa?"
Esta reposta dun integrante do
"Komando Celta" pode definir
en parte a sua "idiosincrásia
de espectadores". Para eles o
Celta, o partido CQ Deportivo,
etc., son unha desculpa, unha
desculpa máis, para poder di-

vertirse e facelo á sua maneira. ·oe xeito duro, porque dura
é a sua vida. Son os tillos da
reconversión, dos parados de
Coia, bairro inóspito e marxinal onde os haxa, sobretodo
cando os cabezas de família
non teñen traballo. Eles exprésanse á- sua maneira, certa-

mente diferenciada da dos xóxón, de orixinalidade, con pinvenes que acudían· aos camgas de .contestación ou de
pos de fútbol a . comezos dos transgresión. Eles son os das
anos 70, e tamén dos tillos dos
bengalas, os das bandeiras
sócios .de toda a vida, dos ne- portuguesas ou confedera!, os
'n os de clase média con :país da estrela vermella sobre pano
funcionários ou con traballo. A -celeste. Son o .cámbio de atitusua maneira de "viveros parti- de frente ' ao espectáculo. Pero
dos" é diferente, como tamén
asumen ese espectáculo como
o é a sua situación familiar, as un forofo máis. Están imersos
. suas casas, o seu bairro. de al- na dinámic.a dos seus pais,
tas xaulas, a sua maneira ·de qu·e secadra ocupan asento de
comportarse no. b~r, nos estu- . tribuna. Poden ir case todos os
dos, se é qu.e estudan, ou na quince dias aos partidos e a
discoteca. A sua forma de sua rebeldía é máis _produto
"animar o catarro", máis qúe dos anos, de intento de facer- ·
animar a unha equipa, é só se notar; unha opción racional
unha consecuéncia do sea
que algo consubstancial. O
tempo, do naso tempo e _da
emisário mandado ao palco-de
sua situación.
Balaídos para qi¿e informase
ao presidente celeste de que
Móstranse con tracas, bom"nós non somos os que tirabas e ·petardos, increpan aos
mos os botes" demostra até
coruñeses, non lles importa
que ponto forman parte da enmontar liortas · porque están
afeitas á loita diária pala sub- ·granaxe .(:fo espectáculo, da
oficialidade. Pouco importa
sisténcia, por matar o aborrimento, por facer algo máis que, logo, fóra, se engreñen ·que vexetar e percorrer ruas - con forofos deportivistas;· pero
cu .sentarse na lumieira deba- sempre cun leit motiv; O clube. O seu ·Comportamento enres até que unha vez e outra
os boten. Entrar case nunca tra dentro da norma de condu. poden entrar, non hai· diñeiro. ta de todos os forofos; só a
As tracas, a sua atitude .desa- sua posta en cena é piferente.
Están asumidos, insertos na
fiante, só son outra mostra da
sociedade como o están a
sua condición social.
"movida" ou os resentidos.
Non obstante as "Xuventu- Eles son a movida futboleira,
des Celestes" son outra cousa. · a postmodernidade· levada ao.
Funcionan xa como algo máis espectáculo fleportivo. O Koinstítudonalizado, adaptándo- man.do Celta é transgresión.
se ao. sistem.a do fútbol espec- Entre uns e outros média un
táculo. -Eles poñen o ponto di- abismo: o socia! ~
o
ferente, de c9lorido, .d e paiPU CH El RO
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Penedos, lneta.volante
>(.X. PIÑEIRO COC_H_O~N_ _ __

X

a estaba · a volta ciclls.
. ta entrando polo nm.
de e a corporación en
p·l eno ·da vila de Penedos seguía a discutir que demos ían
facer cando todo · aquel re. búmbio que deron en chamar serpe multicó.or pasase
pola estrada principal.
-Nunca tal aconteceu. Estarán as duas televisións. Se
desta non nos tacemos notar,
non somos merecentes de
nos chamar políticos --dixo
o.-con·cellal mais noviño que
í~ para líder.
·
· ~Ante- todo, cuidadiño co
que se . fai cos cartos. Lembrádevos que, cando foi das·
festas de» patrón, pedjronnos
contas dun millón non xustificado -dixo o concellal de
cultura. ·
· ·
-Certo é -asentiu o de
~ducación- e tivemos que
gastar un millón e médio do
presuposto público ·nunha
.campaña de publicidáde na
qüe' se explicou en qué se
tiña distribuído aquel . millón.
-Eu propoño unha grande
pancarta na entrada da vila

-

gante con moito impacto~ por
exemplo, "Para quén é Penedos?". ·E postos a camb.ear as
L
cousas, qué vos pareceríij
- algo que dixese "Es ti para
Penedos?".
Non. houbo nengun acordo
nos dias --seguintes.- As primeiras · sereias da volta estaban entrando pola vila e os
municípes estaban ainda discutindo que ían facer cando
pasasen os c~nto e pico ciclistas. Non t)oubo destacaº dos ni(! maiores incidéncias.
:.iii: Os corredores fixeron un pe~.;¡¡¡¡¡¡¡¡,J;¡~~~~=~-lim•-' {3. queno sprint e o pelotón voltou a estarricarse un quilóque diga algo asi como "Pemetro máis alá da vila de Penedos. Ao cámara de tele\Íinedos é para ti" -dixo un.
sión atuíuselle o vídeo e re-O caso é que me soa
nunciou a incluir imaxes da
unha chea -advirtiu outro.
-Tam"én · ppdemos poñer
vila de Penedos no resume
da etapa. Todo foi moi apre"Penedos é para vostéde".
sa. En pouco máis de meia
·sen dúbida atraeria un turismo de máis altura ainda que· hora a vila voltou ser o de
resulte menos familiar -me._
sempre: terra de paso sen
parada nen fonda, chan des-' ·
diou un terceiro.
-F se ·puxéramos "Penetragado de bache e de bostei_dos non é .para ti .. pero ben
ra, . un segundo de meta volante e un fato de homes e
que che gustaria"? -propuxo o cronista oficial da vila. ·
· mulleres cavilando se aquela
vila seria, polo menos, para
-Eu teño afgo mellor dixo un artistaUn interro- . eles:
o
.

1

rhatJD da capa de hds oaÍtdela1 .
J
Le tiémbla ·a Vd. 18 voz,

j

sen ora,.
lf/llll

,

naval modelo sumarísimo, ·se
prenden os nasos barcos, se as
nasas e~tradas. teñen furados,
Exmo. Sr. D. Carlos Solchaga,
se os trens aqu1 demoran cinco
de profisión, ministro:
horas entre A Coruña e Vigo
En primeiro lugar, non seisese a sanidade non existe, se o~
quer se debo iniciar a presente
!1osos. rapaces fan distáncias
co· consabido "dirixo-me a
inauditas para acudir á escola
Vde." E dúvida razoável o que
se os nosos vellos -cansos d~
as liñas que seguen cheguen
tristeza, de falta de cartos e calalgunha vez aos altos e tesos
quer outra posibilidade- acacumes desde os que Vde. deseban pendurados dunha trave
ña, en voo de apaz rapaz, as esse a nosa renta per cápita é da~
tradas e camiños onde as nomáis baixas de Europa, se arsas malapocadas economias
den os nosos montes, se os nocaseiras tropezan unha e outra
sos labregos pagan como emvez con seixos e laxes, pedras
presários á facenda, se as noda máis divers·a condición que
sas c!dades teñen falta de auga
acaban sempre por turar os pe(e mira que chove!), se conti tos das nosas alforxas.
nua a faltar enerxia eléctrica en
Contado fica a esperanza; de
moitas casas (e mira que proque al~un dos decurións ou
ducimos!), se ... enfin, se pasa
centurions do império se achetodo isto, Sr. Ministro é porque
gue a estas páxinas e llas trasternos un claro defecto de nacimita. E ainda está tamén a esmento: treme-nos moito, moiperanza nacida na constatación
tísimo a voz, e mormente canda enorme afeizón da forza podo talamos por teléfono -pa1ítica á que Vde. pertence polas
gando nós- a Madrid, a unha
línguas minoritárias, os países
emisora de rádio, ternos estudeprimidos e,. en xeral, por
dos primários, vivimos con
todo o que cheire vagamente a
50.000 ptas ao mes e ternos
obreiro; proletário, de clase
que lidiar a todo un mihura
baixa e xornalismo sen gladigo un ministro do único go~
mour. Diso, este semanário, A
berno que en España ha sido y
NOSA TERRA, Sr. Ministro, si
es.
que sabe.
E alén diso mentimos. MentiPero as liñas que seguen , D.
mos como bellacos e· mentiCarfos, son apenas para lle romos mal. Porque todo somos
gar que nos perdoe. Que nos
de A.P. "y de otros partidos".
perdoe a todos e especialmenE somos virachaquetas e mente aos galegas (e máis ás galetimos. E mentimos cando votagas) de tristes dividendos na
mos, cando amamos, cando rebanda salárial.
zamos, cando pensamos ... porVerá, Sr. Ministro. Ao térmique todos os galegas somos
no do debate tel_evisivo no que
de A.P. e nota-se-nos. TremeVde. tenzoou cos Sres. Camanos a voz. Non "damos el
cho e Redondo, e no transcurpego". De socialistas nada.
so do posterior debate (ou cuaAqui todos mentimos e tremese) radiofónico, unha companos a voz. No fundo, que ilutriota miña, da ria de Vigo dirisos! Como non pensamos que
xiu-se a Vde. con voz tremente,
o goberno ten sábios detectoimplorando -parva dela!res de mentiras camuflados
xustiza. Con lóxica indignación
nos nosos dentes, nos nosos
polo atrevimento alzou Vde. o
pés, no noso cerebro, no noso
dedo índice (como se o vira, D.
corazón ... pero afortunadamenCarlos) acusando a falta de firte está Vde. af, Sr. Ministro
meza das cordas vocálicas da
para detectá-lo. Cando os galemiña descoñecida amiga. Non,
gas chamamos treme-nos a
non crea que non tiña Vde. ravoz. E treme-nos porque mentizón en atacá-la de xeito claro e
mos; dicimos ser socialistas,
contundente, D. Carlos. Ben sei
pero somos de A.P. "y otros
qu~ o m_al ~stá feito e que non
partidos". Vde. si que sabe!
har remedio. Pero verá, permiAquí ao único que non lle treta-~e que desculpe o que, en
me a voz é a D. Mariano Rajoy,
realldade, son causas moi pe· pero é que D. Mariano nen fala
queniñas.
galego nen é de A.P. (Qué si,
Sr. Ministro: Xa sei que
que é de A.P.?, anda!, e non se
Vde. ·non ten tempo para estas
lle nota no tremer!).
cousas, pero é que, segundo
Sr. Ministro. Estou tremendin sábios ·doutores, o probledo. Até as letras da máquina
ma fundamental dos galegos é
castañean sobre o papel nevaque ·nos treme a voz. Asi, sen
do. Tamén estou mentindo. Ta· máis. É un resultado de termos
mén eu son de AP. "y otros
esta língua romance que Xulio
partidos". ·Contado, permitaCésar nos deu e que · non· dá
me lembrar~lle, Sr. Ministro, o
·par_a ,outra causa. Simplesmenhumanísimo que é o tremer.
te trata-sé dun defecto de fabriOs seres humanos tremén de
cación; un máis deses problefrío; i os seres humanos tre. mas que · nos impeden ser de
verdade competitivos, exortar · men diante da inxustiza; os seres humanos tremen de indige estar, en suma, á altura dos
nación. É moi humano tremer, . ·
europeus acontecimentos. Por
Sr . .Ministro, até na voz. So.-· ·
iso lle pido perdón, Sr. Minismente os tiranos non tremen :
tro. Aos galegas treme-nos a
voz. Treme-nos moito. Non te- · Nunca. Por· se o ten esquécido
permita-me
-outravoltamps a · grácia andaluza do Sr.
lembrar-lle que si houbo unha
Pres.i dente nen tampouco a sovez un galego -polo m·enos
briedade catalá do Sr. Serra e
por nacimen.to- aoque non lle
· moito menos ainda a rotunditremia a voz, nen tampouco o
dade idiomática da_que Vde. fai
pulso. Mormente car:ido asinagala. Somos-lle asi, que lle
ba senténcjas. Pero claro, ~ran ·
irnos .facer!. A verdade é que se
outros· tempos... · . :
antes de agora ·emigramos, se
Afectuosamerit~ seu: .
se nos aplica a reconversión
FLASH FRACO
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O 17 de Mruo na Coruña

Non hai filosofia sen éiéncia e
.ambas son res¡:>osta.a unha
problemática .- social

A:mesa 'pola nonnalización

"Filosofía, .ciencia e sociedade" foi o título da IV Semana
Galega de Filosofía, que, organizada pola "Aula Castelao.de .
filosofía~', reuniu en Pontevedra desde o dia 20 ao 24 de·
Abr~I, a ~ai_s de douscentos congresistas (profesores de
Ensmo Medio, estudantes dos últimos cursos de Fifosofia
Al unos do Terceiro ciclo de ·ciéncias da Edu.cación ... ). '
Resulta de todo ponto imposíbel dar conta nun sucinto artigo
do que veu de aco~!ecer nesas cinco apertadas xomadas, ·
cstruturadas en ses10ns de mañá, tarde e noite. Mais tratarei
de xust~fcar, a voo de páxaro, o por qué da denominación,
os c~~t!dos, -as razón dun ciclo de pensamento galego e a
conex 1on entre Semana e sociedade.

:tas
arno-

O porqué da

1m-

tas,

A c.Jivi . . iün e.Jo trahallo !>O<.:ial no
-,i!>tema capitali!>ta conc.Juciu á prolifcracil)n e.Je cién<.:ia-, cu obxccto
tic teori1ar a realidac.Je . Defronte
á C!>pel'Ía lización e parcialidade
tlm polimorfo!> c.Jbcur~o!> dentíficm. prc!>enta-!>e a filo!>oíia cun
afán de totaliUade. Embora os filmofema~ non xunJen <lo vacio.
cnxcrg.an-se a partir e.Jos materiais
nláccidm pola~ c.Ji!>tinta!> ciénL'Ías. A filo..,ofia arnosa--,e a partir
Jlls materiai-, ofcrel"idm poi a!> di!>tinta!> ciéncias . A filosufia amosa-,c comll un . saber de segundo
grau. 4ue hehe e.Ja!> ciéncia~. !>aben_·, de primeiro grau . A filosofía
rmi..,tra·se cllmo un di~curso crít ico e radical tlll con\unto da cultura .
. n long.ll dos sé cu In!> a fi losofi a
e a l·i¿ nL·ia fornn da man. e hoxe
L"orre--.c o ri.,cn e.Je com erter o sahcr íik1'Mico nun ..,aher e!>pec.:iali1atll.1 mai., _ A IV Semana tentou
rccupaar e e ..,entido primixénio
Ja fih1'l1fia . ollar crítirn e g.lobali1.idor apoiado no -,aher da Ciénua .
Cal é a raLón do epígrafe "!>0l'IL'l.Jade"·.1 Toda e pü!>Íción met6Jrca "ª¡ dun c.:onie to sckio-econornini. dunha .,ociec.Jade cnncret<i .
:\-, tlilucic.1al·i6ns cientítica:-. ou filo-,ólica.., "ºn rudicais nun povo.
re llec.:ten a pátria da!> mesma-, .
imp lilkando en dema~ia : o~ eitos Je p ·nsar procl:!den dos ei tos
Je iver.
Rcsur 1indo: non hai lilmolia
-,e n l'Íéncia e ambas l.fociplina!>
~o n re!>po~la. revolul·ionária ou
real·c ionária. a un ha problemática
~nc ial 4uc dimana da estruturación
da srn.:iedade en clases .
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Conclusión da IV Semana Galega '<le Filosofia

·convoca unha inanifestaciÓn .
o

para 17 de Maio, Día das Letras
Gafegas e que transcorrerá potas
ruas da cidade de A Coruña.
A marcha que se pretende de
carácter cívico e o máis masiva
posíbel, levará como o lema o de.
"Os concellos en gal ego", en referéncia á campaña que desde hai
várias semanas se ven cele~rando v
co obxectivo de motivar aos con- r
cellas na galeguización do noso
idioma.
·

.

1as

"'

denominación

As ponénctas da mañá fpron pronunciada!> por fil<.SsoJo!>. Hidalgo
Tuñún. da Universidade de Oviedo. explirnu .. que é unha teoría da
ciénc ia?" e pronunciou -se a favor
d~1 "peche categoriar·. metodolo.x 1a elaborada polo prof sor Gusta~º Bueno ...Como sucede que a
idea de dialéctica. algo próprio
das Ideas. anda completamente
c~l~fundi~a e hai millares de opinions enfrentadas,. a miña estratéxia e o plantexamento tradicional.
Tentei descubrir o Mediterráneo"
di o profesor Gustavo Bueno. n~
sua intervención do segundo dia .
"9u~r dicer; explicar que a dialéct!.ca e o que dixo Platón que signihca~a .o que implica reconstruir a
Platon na actualidade" . Manuel
Ganido Jimenez, da Universidade
Con~~lute.nse, debateu o problema
da . mteltxencia artificial", condumdo q~e os ord~nadores, inclu ~
so os da 5ª ·xeración, están inoi lonxe de co~~eguir a multiplicidade ·
de conex1ons, versatilidade · e,
nunha verba, riqueza, do pensar
hu111ano, mais ainda se témos en
canta que as posibilidades do ce-

rebro humano están en boa medida inexploradas. Fernando Montero Moliner. da Universidade do
Paí!> Valenciá, asinalou os gran-

des fitos .do pénsamento fenome- .
nolóxico e aplicou o referido método á indivi\lualidade obxectiva.
Femane,lp Savater, da Universidade do País Basco, disertou sobre
a "imaxinación na ciéncia", explica_ndo como a esta debe-se en
múltiples casos a digresión metodoJóxica, a erras fecundos, a desvíos no camiñar pre-estabelecido.
As ¡)onéncias da tarde foron
pronunciadas
por ·científicos .
Faustino Cordón apresentou "o _
méto~o das ciénc!as naturais" para
refenr-se posteriormente á sua
propia metodoloxia na que se relaciona evolución con alimentación

(pasa á páxina 23)

Reunión de representantes · ·
municipais o 18 de Xullo

A Mes(\ Permanente pola Normalización Lingüística, formada. pola
Asociación de Escritores en Ungua Galega, a Asociación. Sócio~
Pedagóxica, Federaciór:i dcr Agrupacións Culturais e Associa~om
Galega da Língua, espera contar
co apoio da maioria dos partidos _
de esquerda e ngcionalistas na manifestación que ten convocado

Concerto de Jazz

Pensamento galego?,
si, non-, -non se sabe
o~ organizadore · da Semana
Galega de Filosofia que anualmente se ven celebrando en
Pontevedra teñen pensando dedicar a V Semana, a do ano que
ven, á sistematiza ión do pen~amento galego.
Sen embargo e ·ta idea trouxo
consigo un amplo d bate no
mesmo dia de elaboración de
c:onclu ·ión · e clau ·ura da ·emana . Mentr s uns p nsan
que
o pesamento galego precisa dun
urx nte traballo de sistematización, outro · poñen en cuestión
a sua mesma existéncia ou en
todo caso eren QUe pensamento
galego seria aquel que se realiza
entre O Padomelo e Muros sen
maiores requerimentos.
Seria conveniente lembrar.
~en embargo, como fixo Fraf)cisco Lozano -membro da
Aula Castelao, organizadora da
Semana- na dausura, que
onde hai unha sociedade hai un
pensamento .
Plantexar a necesidade de sitematización que ten o pensa·mento galego non é unJia idea
excluinte -todo pensamento
por suposto é válido, asi sexa
sobre a lóxica matemática máis
universal pero é hoxe unha
prioridade se queremos ver as
cousas con sensatez e sen mimetismo.
O excluinte e o inxenuamente simplista é o reducfr o pensamento galego a un mero acontecimento xeográfico, esquecen- ·
. do que unha sociedade é o re- '
sultado de multitude de componentes, uns comuns e· otros diferentes aos doutras sociedades,
pero que en conxunfo compo- ·

ñen un todo característico e coñecíbel. O mesmo debate que
se pr9duciu --en versión positiva ou negativa- é o resultado
· nídio dunha realidade social diferenciada,
como resultaria
doadamente observábel para un
foráneo.
·
Outra variación sobre esta
idea negativa · que condena
como dicimos, non só o esta~
blecimento dunha~ prioridades .
senón a ex-i téncia mesma dun
pensamento galego é a que patrocina a idea de "pensemos
como ·e Galiza estivese normalizada". _ Idea tan bonita com
vana. Como ben sabian Vicente
Risco e o grupo de Ourense que
nos anos 30 voltaron a vista do
induísmo e a torre de marfin á
sociedade galega , a aportación
ao universal fai e . desde a pró~pria diferéncia cando se é capaz
de reunir a suficiente calidade
como para int.e resar aos de~ais.
. · Polo de prÓn.to a_Semana Galega de Filosofía non se está a
realizar nun país norma/e inútil,
adema is de fatal, poderia ser ésquencelo, cando nas mesmas
conclúsións da Semana é necesário mencionar "os atrancos
·externos, tai como impedimentos ás existéncias, denegacións
de permisos, dificuldades economicas, lentitude burocrática,
etc." Non co interés, supomos,
de facer un conciliábulo de lamentaciós, senón de coñe<:er a·
fondo -:incluso neste sentidoó ponto de partida · que garanta
· un desenvolvimento rico , lúcido e duradeiro.
o

M.v. ·

O vindeiro , domingo día 10 terá
lugar no Teatro-Sala de Concertos
do Centro Cultural da Caixa ·de
Aforras Municipal de Vigo, ás
8,30 h. da tarde un c.oncerto a car- ·
gó de dous músicos de grande
sona no mundo internacional do
jazz: o vibrafonista Bobby Hutcherson e ·o piani'sta tete Montou- .
liu. Ademais da nomeada entidade bancária colabora financiando o
acto a area da Xuventude do Concello de Vigo; sendo organizadora
a Delegación viguesa de Xuventudes Musicais.
Nado en Los Angeles (Califor- ·
ni.a-U.S.A .) no ano 1941, Bobby
Hutchersen, comeza a interesarse
p.ola música aós quince ~nos escoitando ao tamén vibrafonista .
Milt . Jackson, componente do
"Modem Jazz Quartet". Comeza a
profesionalizarse na universidade
estudando teqría musical. Recen~
. temente ,sobrancea no seu curricu:.

Para o · 18 de Xullb ten previsto a
·Mesa a ·,convocatória dunha reu_nión de representantes do maior
número posíbel de concellos, co
gallo de criar unha comisión de
seguimento .encarregada de dinamizar a campaña ·nos diversos municípios. A formacion desta comisión, que estaba prevista para x~r
nadas pasadas, pospúxose dadas
as dificuldades xeradas pola cercanía das eleicións municipais .
M.V.

CJ;l Vigo
lum o prem10 · ao mellor vibrafonista do _ mundo, otorgado- pula
"Intemac¡onal Jazz Critic's Poli";
. participou no filme, recén premiado en Hollywood, "Round Midnight".
·
De Tete Montoliu poderíase
afirmar que_é o músic'o español de
jazz de mais sona i_n temacional,
se non fose porque el mesmo, a
ta1 información~ ten negado a sua
nacionalidade "oficial" en aras da
súa identidade catalana. A sua orixe b.a rcelonesa (1933) facilitoulle
o aceso a Lionel Hampton cando
este. actuou na capital catalana,
con quen protagonizaria unha xira
pola Fráncia, no ano 1955, comenzando asi a sua fulgurante ca- ·
rreira que chega até os nosos dias.
· Como verdadeiras '"estelas" que
sorr, teñen c_o mpartido cenários
(os mais importantes do mundo)
con outros colegas igualmente de
o
recoñecido prestíxio.

V Encontro Nacional
de tnusicoloxia en 'Lisboa
. Os dias 13 e 15 de Abril, Qrgacomun e!'ltre os musicólogos ibérimzado pola Associa~áo Portugue-cos. En relación co tema estivo o
sa de Educa~ao Musical , a Funda- importante debate plantexado por
~áo Calquste Gulbenkian e o DeManuel Morais sobre a denom.inápartamento de Ciéncias Musicais
ción dos instrumentos históricos ,.
da Universidade Nova de Lisboa
. na comunicación de Maria José
tivo lugar o "V Encentro Nacional
Borges e Bernardo Gomes, reciade Musicología" na. F. Gulben- - . mando Morais o uso mÜsicolóxico
dos termos portugueses frente dos ·
kian. Aínda que na programación .
ahondaban. os graf.ldes nemes in- ·
.alemáns, franceses ou italianos· e
propendo un Simposl.um ·de nortemacionais como Snow, Brook
malización denotativ(!. organolóxiou Alberto Gallo, cuxa ponéncia
"Tendenze attuali della storiograca; pola miña banda anotei a necefia musicale" non se pronunciou
sidaae dos musicólogos galegos
pola incomparecéncia. de GaÍio
de adoptar as denominacións porpor. problemas familiares inespetuguesas frente á actual tendéncia
rado.s , coido que o atractivo · do
de adoptar as itaJianas, como ven
I;:ncontro era a mesa ·redonda sosucedendp no caso .dos musicólo·br~ a historiografia musical portugos que chaman "comos" ás tromguesa coa participación de Joáo de
pas nas suas ediclóns de música
,Freitas Branca, Manuel ·carlas de
do XVIII, e xa . non falernos das
Brito, Ma~ario Santiago Katsner e·
trapalladas que fan cos instrumen.Rui Vieira Nery.
.
tos anteriores ao XVI, ás que xa '
estamos
tan afeitas que as ignora- .
Unha das ·grandes virtudes da
·
mos.
müsicoloX;ia portuguesá é q-ue nen
Máis ufiha . vez houbo ocasión
teme ao debate nen lle doen as au- ·
para· comprobar a madurez da mutocríticas nen as criticas alleas. A
sicoloxia· lusa e o interés internamesa redonda tivo un moi alto incional pola música portuguesa,
terés e ali _prantexárohse moi imsendo de grande importáncia para
portantes cuestións tanto · dás canós a investigaci§n das relacións·
réncias históricas da musicoloxia
entre a Galiza e Portugal, xa non
.portuguesa como das actuais, e
non faltou oportunidade pata 'de- ,..,, -na idade média e renascimepto,
senón nos perío~os posteriores,
bater sobre a penosa herdanza da
· tema do ·que só coñecemQs algo
historiografía nacionaljsta que. ra:(pasa á páxina 23)
chou as pos'ibilidades de traballo
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poesía galega

~ece~u o "Prémio da ~rítica" _
no apartado de

~

Xosé ·Mª Álvarez .Cáccamo

o

't..er
--- ¡)oesia significa ado.itar unha po~ición máis activa fr~nte ao. texto que ler unha obra de n(JJTativa"
.
.

;

Hai un ritmo versificatório clásico,
que supón axustarse a un número
de versos. . . e son . tan rigorosos e
tan difíceis de obter endecasílabos
como conseguir poemas de versículo longo con medida flutuante.
Penso que calquer orientación ten
dificuldade e non é preciso pa ar
por unha para chegar a outra.
Agora, por outra banda, .estase
dando unha voltá - xeral a moita
1ínguas- ao rigor formal , e en
maneira especºial ás formas clásicas, .ainda á poesía rimada, en parte porque quizá se considera que
houbo un exceso de prosaísmo,
,por exemplo na poesía . social.
Frente a iso unha posíbel vacina
pode ser o rigor léxico e rítmiéo, e
un meio poden con titui -lo as formas clásicas. Mas nengunha orien. tación estética debe excluir ás outras .
Aclarado xa que compromiso
intelectual non é necesanamente
militancia pqlítica, se se observa
que unha meirande parte dos
criadores galegos teñen en xeral
opcións ideolóxicas definidas.
4

. Xosé M''. Álvarc z Cáccamo ven de ser. galardonado ·co
prén1io da Crítica no apartad{Yde poesia galega pofa obra
"Os documentos de sombra". No pasado .me:s de
novembro, o se.u líbm "Luminoso lugar de abatime-n to" .
-ainda inédito-7" recebera o Prémio Esquío. Cunha
·importante obra publicada Alvarez Cáccamo forma parte
da mái"s actual xcncración de poetas galegos, e ao seu
labor como criador e ensaista suma· o de cooFdenador da
revista "Nó" da Asoc.iació.n ·de Escritores '. en Língua ·
Galega. Ncsta entrevista aborda aspectos do seu labor
como poeta e do mom~nto da 1írica galega actual.

.... ¡

A verdade é que hoxe, entre os
En que senso marca a ·tradiescritmes novos, ·raro¡; son os que
ción familiar a sua obra criativa?
n0.n adoitan µnha posición reinte- lkcisivamente . O meu hisavú. o
gracionis~a, con matices, e· sobreJJll'U an) . meu pai. todos eles estodo entre poetas.
L'fehernn e necesariamente ten que
Sobre a dificuldade para publimarcar . A intluéncia prmlúcese !acar, hai obstáculos reais para famén rola!-- leitura!'- 4ue fixe·n. os incelo? ·
tere!'-e!'- .. . 4u~ nun momento fnron
Jirixido:- polo:-. consellús Jo meu
No caso da poesia, mal que ben,
rai .
irnos . solucionando so problemas.
Ternos, por exemplo, a posibilidaA s~a familía é de tradición
de de publicar na colección "Lelia.:
galeguista e .porén comezou a es- .
·creber en español...
. doura", que está aberta a todas as
grafiaS, e que é nestes momentos
Me'u pai fni un escritor. hilíngue.
a colección ·de poesía máis prestie o 1~1cu hisavó. 4L.te ·1.:hegou de Zaxiosa da Galiza e cun ·nivel alto en
mora. L'omczou . loxicamente en estodos os · sen sos. Está a posibifida- .
pañol. Eu nHnecei en castellano
de da edición de autor, ·non recopor4ue a miña formación cultural
mendábel, ou por: palte du.n grupO"
-proccJia Jese iJioma. como ocode poetas -a colección "Pero
. rreu ~n tantos casos. Agora afortu. Meogo" agora detida, co patrocínadamente xa non é asi e a xente
nio da Caixa Ourense-_ Consecorm:za a escreher en galego: pem
guimos ir publica.n do pero a situaaté esta última \eraci·ón; unha.·Rarción non ·é normal. O idóneo seria
te dos anteriores poet<.1s tiñan lniqµe as editoriais galegas- non tive·ciaJo a SU<t obra en castellano. O
sen interrumpido as suas colecmeu proceso Je dmhio de 1.:ódigo
cións de· poesía. E que ~doitasen
lingüístico e Je ideo_loxia política
un ha postura máis flex íbel en relainicia-se arredor de . 1977. ·Até o
ción coas opcións normativas dos
1977 non cmpecci a escreher en
poetas.
galcgo ·agás · algur.is poemas sollos.
.Pero non parece que ese increDesde entón eu son un es1:ritor mo~
nol íngüe en galegü.
mento . estexa· conectado, decisivamente, cunha sociedade onde
E dentro do idioma hoxe sosa cultura literária sexa maior.
tén unha. postura reintegracionisPenso que ten a ver máis con
ta
que os códigos lingüísticos e li_terá. Au princípio a miña PQ.stura 1.:oa
rios empregados polos poetas s~n
Jo ILG, de feito puhliquei aquel lialgo máis pechados, máis difíceis,
bro. '·Galego cero .... ·que coincidía
·que os· utiliz;idos -polos narrad.ores. ·
mas posiciones üo ILG. A mudanLer· poesía significa adoitar unha
za de ·posición . veu de leituras de
posiciói:i máis activa frente aó texto
interdmbios de opinións. até rnnque ler un texto· narrativo, sen que
duir que a· solución do galego pas;J,
iso supoña desvaloración algunha.
polo achegamento lento e prudente
Se tomas a obra narrativa e Iírka
ao portugués.
dun mesmo autor, pur ~xemplo ÁI- ·

~aro CunqÜeiro, e ~amparas a dificuldade, resulta máis asequíbel a
- ~ua prosa que .un seu libro. de poemas . É semellante ao que pasa coa
"música séria" : non só basta con
séntila senón que hai que entender
algo ·para. disfrutar dela, e por iso
~on poucos os afeizoados.
A moitos leitores habituais resúltalles en casos inintelin'beis a
mensa~e da poesía actual -é
unha xeralización-, Qbsérvase
quizais un' maior hermetismo,
unha meirande complexidade?
Penso , ao contrario, que hoxe se
está a producir un proceso inverso.
Hai un incento de facer cada vez
máis unha poesía da experiéncia,
· máis comunicábeL _En todo caso
pasouse por esa fase de maior herrrietis mo nas vangardas , ou imediataine¡;¡t~ após do éxito ou a
moda da poesía social. Estamos
voltando a unha poesia mái_s asequ íbel, pero sempe a partir duns ·
códigos que, como están baseados.
na imaxe, e ademais na poesia
contemporánea baseados en imaxes en grande medida de orixe irracional, sempre serán complexos.
No meu caso observo que -desde
"A praia das fumas" .até "Luminoso lugar de abatimento", vou nesa
dirección. Sen abandonar o meu
intento de construir unha Iíngua
.rica en imaxes, quero lograr unha
poesía máis carregada de experiéncia. humana, e portanto máis viva,
máis emotiva, mais directa.
. Teño escoitado a algun poeta
galego, máis en privado que en
pú.blico, que ·ás veces obsérvase
en parte da poesía actual o que
. poderíamos denominar "falta de
oficio", .de coñécimento de técnicas' poéticas.
Penso que é algo parecido ao
que acorre coa pintura . .O tópi-co
de pensar que -para facer pintura
abstracta ou expresionista haxa que
pasar necesariamente polo retrato
clásico é precisamente iso, un tópic~. Hai que saber pintar, facer mús.1ca, facer poesia,_.pero son moitas
,as formas de logralo.
_·
· S-e se refire á éapacidade de versificación, o fundamental ña poesia é o ritmo e este pode estar
apoiado en estructuras fonéticas ou
sintácticas, OH ambas a ún tempo.

1

~ 0s . no~os e$critores
en coínic"
.
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MAIO EN ·aUIOSQUES .E LIBRARIAS

'""·

.IDICIÓD ·A ROSA DBBA ·

A razón é que aind a a ultura
galega é unha cultura de re i téncia. O que non significa que a no a
literatura teña que expre ar contidos políticos imediatos e concretos . A atitude do escritor galego
ten que seguir a ser militante porque a Iíngua egue ·ª ser agredida ,
seguimo sendo con iderados de
segunda fila frente aos criadores en
castellano. Por exemplo é o que
acorre con Cela ou Torrente ao
lado de caJquer escritor que escreba en galego, salvo uns pouco que
lograron superar esa barreira.
Pen o que ternos que eguir sendo militantes e militantes nacionalistas ainda que non pertenzamos
a agrupacións política concre as .
E ainda a respeito dos contido fágome a seguinte pergunta: por que
razón , polo feíto de que a poesia
social realista . perdese vixéncia,
hai que eliminar todo o contido político na literatura? Non creo que
isto teña q~e ser asi. Ainda que e
vexa que on inefectivo o moldes
de certa poe ia non hai que deixar
de lado , na poe iá ou na novela ,
os conflito .Político que entimos
ao noso redor. As dicotomías excesivamente pedagóxica on perigosas; penso que a poesía ocia! ten
que seguir vixente ainda que xa
non a formas daquela poe ia ocial .
Hai libros emblemáticos e divisórios, dentro da poesia galega.
"Longa noite de pedra" no seu
momento, j! nesta década "Con
pólvora e Magnólias" ...
O libro de Ferrín marca unha
atitude esteticamente comprometida ao tempo que a atitude humana
de Ferrín como home comprometido. O ~mportante do libro de Ferrín é o exemplo e non tanto a intluéncia concreta nos autores posteriores . De feito unha análise <lestes non evidéncia esa pegada, agás
nalguns versos. "Con pólvora e
magnólias" representa a superación
do social-realismo sen abandonar a
temática política, pero empregando unha estética efectiva, facendo
boa literatura.
Igual que o libro de Ferrín, foi
importante i,t publicación de "Mesteres" de López Casanova, a recuperación da última poesía de Cunqueiro, a publicación de libr9s que
quizá ao sairen pasaron máis <lesa-

somos coñecidos
na· Galiz~ ihteira,
pala nasa
especialización
· en libros
gal egos
e pórtugueses

\ ';

()

percibidos, como os de .Xohana .
Torres e Luz Pozo Garza .
Retomando a cuestión ideoló- ·
xica. Parece que está marcando
fondamente a obra dos novos es- ·
critores, a formación e a opción
por posicións maormente de esquerdas e marxistas. Como influe a ·sua. ideolox.ia na sua obra
cando nal~n texto a maneira d~
poética faJ fincapé na dialéctica
na materialidade...
'
Teño un .problema bastante sério
para racionalizar a relación entre a
miña ideoloxia e . a miña prática literária, porque non é en absoluto
consciente. En todo caso penso
que son con ecuéncia dunha atitude vital , non teórica , moral frente
ao mundo que me rodea-_ Na miña
poética , igual que na miña atitude
política , hai unha coincidénc ia,
pero non un plantexamento prévio
de tipo ideolóxico e como con ecuénci a a prática dunha determinada 1iteratura .
Ademais das ideas reinantes
sobre " idade de ouro" ou ' sinúmero de poetas", tamén se observa unJ:rn certa perseveráncia en
clasifica los por cidades ...
. Toda cla ificac ión p~r~ ceme ~e
ngosa, pero a topolox1ca mu1 to
mai . A e té ti ca de Femán Vello e
Forcadela e tán entre i mái perta
que a de Forcadela e Román Raña.
A coincidéncias erán por idade,
por leitura , por e ~ periénc i as vivid~ '. pero non pola c id~d e na que
habiten . Chegou e a d1cer que i
en A Coruña facía e unha poe ia
mái directa e nó éramo mái requintado , moito mái intelectuai . .. pero non ten entido. Ademai hai poeta por toda Galiza.
Afortunadamente non se dan característica de locali mo na no a
poesia; porque enón o no o líder
poderia er Leri e na Coruña, Dopeso . .. E cal é a vosa relación con
poetas de xeracións anteriores?
Atravé da A ociación de E cri tore , e atravé de recitai e publi cación , da amizade . .. demó tra e
que é unha relación magnífica e
en competéncia . E podían e aportar moito exemplo concreto .
A no a xerac1ón non e tabelece
.unha ruptura coas xeración anteriore , enón continuidade. Quizais ruptura coa poe ia ocial-reali ta , pero non ó e publicaba, naquele an , poe ia ocia!. Simultaneamente f cía e mái que o. cial-reali mo . Poi tanto ha1 ruptura a re peit dun m !de oncreto ,
e moito do autore pertencente
a aquela e ·c la h xe fan unha po sía diferente tamén .
Unha cousa final. Moitos dos
poetas actuais veñen da Faculdade de Filoloxia, ou están relacionados directamente co ensino ...
~ bastante frecuente e no último tempo , mái . Ve a poe ia _e n
catalán ou en ca tellano e é o mesmo . Non é mao . Empezas por ter
un achegamento á literatura de de
a tua própria profi ión. 1 o é bon
para t1 como criador de poesia e
moi bon como profe or. O feíto de
-ter contacto coa historia da-literatura desde unha perspectiva profisional e vital é bon.
A xeración do 27 fora chamada
xeración de poetas profesores e a
sua obra alcanzou unha calidade
·o
indiscutíbel.
XAN CARBALLA
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1<111 tk J,llll,llL",l . () l'l'-.l,ILll;tllll'
¡1l'l\l\l ll d\.' ll.t ,ll1' 1111'\l d1.1 ... ()
'<'ll\ll l \IP h.tll{l/llllll\I l'\\ llllllll'
de lfrt11.111'11in tic l':u . ljlll' 11ll-.. ..,l. _
llll'll.t ll ll {,llll\l t'llhl l' r11ll°!tlrlL ll .
p111 qu,·. p11r nutra haml.1. dl'ltlll'
,111 111!.!,ll ' .t\l l' l~ 1hkL·l'lllL'lll!1.
.1d11¡11,;d11 . 11.1 .11.·1Ualid.1dc. nin
~1.1h;1dt1 d11 plll'la l ' "'' . ll\ lllll'i 1.1 L· Putn i-. ;1dPntP-. 111111 1.111 ;11'onu 11.1d11
lk,p111 d11 "'-'lllll l 0\ lll l"Í\\\',_:
(,ll"!.!ll d 11 f"l'-.l ,tUr;tllll' \1 '°'l'll li lfll
\ L'~lll,111. 1.·,1-.,td\l l'lll\fi,I l~ lla dll
ll 11r.11.·1 p d.1 1 .1hr.1d.1 () ll11r;1L·it1
d.1 1 .1hr:td.t. L llJlll !Pd1 l 11 llllllltfl l
,lhl'. llll (fl'' \L'l'L'' l'tllllfll'\ll\ tk•
1 k'¡i.1t'1.1 11.1 pl''l"t lk 1n11ta-. . ·\ J'i ll.1 dll 1hll'ac10. d1.1111;1tla Pilar . L'r;1
11111!.1 t' \tl aP1d111.111.1 L'lll·11k1r.1 ()
111.1t1111 1Pn1ll IPn11.1d11 ¡w1 Pilar l'
\ l'1111.1 11 11 L' l\111 dP \ 'i/:11cnlc un
ll'\[.ll ll .11\ll' l''t L'IL' I\ lJl;tl . (;tll(\l l'lll;¡
l'.tl1d ,t1k llllll\l p11l,t L'll\1J'llll.' \.ll'll' ·
d.11k dll' 'L'll' 1111: m1 Ch pnidutll-.
'!llL' l' ll l!'rl'!.!,lh,111 l I.1 \k ¡'llllll' j I l'I

XOAN M.

~antiago. ;27/VIIl/1777)
ML'"trL' d;,i cape la da catcdritl de
\ fond\l1il'lln. -.uce:-.\1r d<.' Rne 1 dd
Rí\l e antecl''>\lr "' Je Lí1.a·n1.
(A.N.T. n" 297 . 17-VIl-86f.
Nt)n l'lllicl'cinns nl'n a sua naturc 1a nl'n a -..ua L"ducaL·ilín. Ant.:-.
dl' 1752 era or!.!a11ista da catedral
dl.' Tt1i. pa:-.amiL~ 11~~ ano a -.egundP- Pr!.!ani~ta da dl' 0Yiedn. en
A!.!.ml\~ J\l 1·758 priineirn m!.!anisla~-d.: Ü\Ícdo é en :'vlaiP Lk~ 1.759
para 1u111ar po:-.c-.iún da pra/.a Je
Mondnikdo. A 1i perman1o· ...·l·rí a a(é
,., 1777 110 quc --..c 1ra-..lada a S;tn-

111.1 1.·:tlidaLk L' ;1 -..u;1 prL'p.11aL·1t111
·11ll11 había lllüi-. qllL' pedirlk . CPid;111Hi-. qul' L'll l11Lla CialiL·ia ll!lll
l...,¡..,¡ i.t llllh;t L'lll'Ília L!LIL' ..,l. lk pni Lkl .1 l'lllltparar lll'll d.: lun\l' . E-..tl'
l'l'-..taurantl' 1wn ti1ia puhlicidaJ.:
a 'ndade t5 que 11un a prl'L"i . aba
11t1i, nnn daha kitn--· 111.:n .:-..taha
na-.. guia-.. ;in tL-..n. na-.. qul' hai m;ii-..
l'.i.Jllll'h' qu.: llUtra L'Pu:-.a. NP Vi/d1L'n/c at11paha LÍll trnita-.. dP Lur.
\.tlll1in do Caurcl. cnr1n. \aharín.
pL·nlÍL'l''· t11da L·la,L' de mari-.co-.. e
1k L·arnl'-... f1L'Í \l.'-... 'L'\l'tai'> L' po trc-.. requintado-.. Lkntm da nu-.a _
llll'l lur lntd i1.·i1i11. ademüi-.. Lk unho-. L' nlllidí-..imu-.. --n1n1L·ntí. i1m1
'i1io-. quirnguc e-.. .
:\o pa-..ado llll'' dl' khrcini. L'll
La B.1ik1a. c.1ndP u 111atri11wnin
rurmadu pt 11' Pi l.1r l' XL'llll<.Íll. \"ii'1a11 dl' LiL·l·r unha merca d.: 'ii1u-..
\ ·eg;1 SiL·i1ia. ¡x•reL·eron amho'. en
pkn•t \ll\l'llludl'. nun aL·L·iJentL' de
•tultlllHl\ il. .\ nnliL·ia tk-..ta dl' !.'.ra. t·i.1 t"lllllllll\ L'll a tudti \) -..ul~ Lk
l.u!.!u. 1111\k '-'ran muí l'lln11l'idn-. e
qu~rid11-. . :\ 'ua n11irtl' -..upu'n
unha fll'rda L'lllll'llll' pra l'lll'Í1ia gak~tt. pra l'l>L'ii1a L'll \l'ral. E müi-.
llL'..,lL' lL'111p11 mi-..crcntl1 l' 1ri-..1c tic
plall'" pre!'abicadl).., L' de prudul'tn-.
Lk !.'.r;11\\a .
\n11hi11 all·ndía a\1 '-'l'lllL'thir.
Er:1 un lt11111.: dunha rinura l' dunha
L'!lrtL'"la \L'l'dadl.'irall\L'.lllL' l'L'ljllÍll-

0

0

\

Jote

tada-.. . Daha :1 imprc-.iún de qu.: \h
"L'll" 11Hlllak-. \ iiiun de mni lonxe .
E de 4ul' a -.ua ..:dul'uci6n ti1ia c-.a
:-.\lkira quL' L·aratciri1.a an-. mellnrL'" 'ilin-.. O :-.eu \L'Ítn de nrn,·er..,l.. a "ua in.::-.qu..:ncib..:I :-.orri-.a. a
-..ua con\ er-.<i. o -.eu trato re:-.ultahan 'er impagabk:-.. O Viláverde
era unha c:-.cnla Je alta coci1ia e
de dl'liL·adí-.in111 trato humano .
. CanJ\l a .TYG fixo u11ha reporta \L' de Qui rng.a. na -.cric Qs no·' º·' pcH 'º ·'· omitiu nén ao ViluvaJc. a ca-.ona Ja eig.uiña. n pazo
dth Laml'la e tamé11 ao río Quiroga pra m)" --t¡UL' 11011 pra TYG-=
o rci-.l'iior mila!.!reirn e máxico ·que ¡)nn · m~:-.ic<( a todo o Val.
Como diría Ah·aro CunLJueiro 11011
nm1prc 11dcmu-. tal L'egueira dcdiante Ja lámpara -.1ce:-.a. Pra nó:-.
ir a Quirnga ~ non ir ao Yilaverde
é comP ir a Compn-.tda e non
ollar a Catedral ou viaxar Jci(·a A
Cnru1ia l' nnn cnnll'mplar·p mar .
6-.. '>l'll Pilar e :-.1..'n Xermán.
qul'damo" mái:-. de:-.a111p ar11di.1:-. l'
mnito müi-. pobre". Adem<fo de
pl·rdl'r a unho:-. amigo:-. e. con .
ck:-.. unha dcliL"ada e anterga corll.''>Ía . perdemo:-. tamén a mellor
L'oL·i 1ia 4ul' conodamo:-. . Dé todo:-.
xéitn:-. Je:-.e amos que o Vila crdc
:-.iga :-.cndo o que :-.empre foi. Sahl'mo" que non é doado. Prn ta111 p11urn é impu-.ibel.
o

C~RREIRA 1

tl"ago ·pó1"enfermi.d ade da que mo.
rrerá.
-Non existé nengun estlido sobre
.:ste ·mestre e. non~teño consultado
a súa música. se ben é de supor
4ue prática un'ha estética claramente italiani,1:ante e moderna a
x~tlgar pnr unha famosa :;i.daptadón .do "Dixit Dominus" de Dom~nil'o Tarradellas ·que deu lugar
a. algunha lin11a Jo Cabidó de
Ovicdo. A e};tadi·a mindoniense
do-. v an~ardista:-. Almeida e Furió
'(A.N.T .~ n'' 25-L - 27/IX/84 e n"
298 . ~ 1/Vll/86) e representación _
i-la úpera de primeirn "11 matrimonio pcr concorso". poden ser indí-·
cin~ importantes das tend¿ncias de
San Millün".
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los nomes dos,lugares ·

Mosqueira

CESAR VARELA

mor das nH)scas .
Unha -"Pfna Mo.'>queira' · non
plice deber o seu nome ao feíto
Je :-.er u~nii1o Jos molesto:-. 'i nsec- ·
to-.. pois éste seria un fenómeno
tún te1J1'po"ral. lii11itado a un pal" Je
· meses de verán ao ano, que non
ten enridade pa1~a prollúcir un topónimo.
·
O nome dun lugar sempre . se
Jebe ~1 causas permanentes, desta~
caJas e 'Jetinitórias .
Se rastreásemos nos documenios ~1edievais, aparece · ali citaJa
a ··mosqueira ·· como un lixo da
:-.emente do grao; ási f álase de
:·centeo límpo de avea mosqueira ". ou sexa libre de impurezas .
Este s~ntiJo aínda se manten
hoxe. na nosa fata popular rural,
pe1'0 nós t;ntendémos que non de
ser daí de. onde proceden os oomes dos lugares da nósa terra. que
se din Mosqueiros. Mosca/lentos
ou Moscán.
Para nós. o significado debemos buscalo nÓ eterno tema 1ítico
galego. e asi procederían dunhas:·
Molasqueiras
ou Molascosos,
referíndose a paisax'es ·inzados de
Moas ou Mós. que ¿ a designa. ción 4ue levaban os enormes penedos 4ue definían a Jespida pai- .
:-.axe galega doutros .tempos.
o

e Moscoso.:
topónimos
.-que deron
en enxebres·
.apelidos
galegos l
Xa :-.ahemm que cuase todm os
-..ohrenome:-. !.!ak!.!os foron nun
prindpio o m~me ....dalgun . lugar da
nos a xeografia.
·
A:-.i. Je anÚgos nome:-. inJicando a pmc~dé~Kia ·do indiví,l.iuo
como Antón Je Vilari1io oú Pero
Je GonJar :-.airon convertidos xa
en apeliJo:-. Vilarii1n ou GonJar.
No~ casüs 4!.le nos ocupan
hine. de Mo:-.4ueira ou Moscoso.
11011 p,odemo-. l'()Jll'Ol'dar L'OS "emi11i;11ll'!'I .. topunimista~ 4ue opinan
que L'-..es nonH:''- orí xi nárnns·~ por

poe-

dos
alda-

acioo.. .

últiia ,en

mes-

ter
le de
bon
sia e
to de
ratu'isio-

ir

c1óNS
pRESENTA JMENSA DE
'A soMBJU\. JU\ yo'' .. .
oTEROPED

o
p ~n>oSTELA ,

C01u.J. , 7 do ·seran
Día 7 .ªs do Libro
a fetra . .
SáncheZ
.
n ·,,
cesa.reo BerarnendI
xust~ ~· salgado
p
xose lVJ.· .

dad e

·o

~LLA

~D~ 8 da sf:ráJI
Lino Br:J\'t'

lGO

v1a 1
na· Biblioteca
·
carballa e
carballo
francisco ..

xan .

d
aane
. Franco r ·
na casa a ' .
xosé LU1S
, Raña
S.áncheZ,Roman
Cesáreo
· ._ ponte. e
Ramiro

;e a

3 12

.
dÓ
serán

ºGO
VI·~~
, B-·do .serán
D1a ·
d cuJtura

nada

Jlica
)f, 9

.~
--·~·,,~.g·
4ª

ª

- .\"c>.\t; L. Fr:11)L"O Gr:1ndl'

- Fn1ncist'O F. del RiL'!!(l
\ 'in/lio - .\liJnul'l .\fariil - Fclipc.SL';1t;11
- .\c.iU.i

Gtindla GcÍ7i1c·z - .\ÍiJr!iariw lc'Jo..:inJicin

· RomJn Rafia - Lilrmcn F. Pc!ra-SanfufiJn - R;mirc> Fonrr:

· .Yosr Aá.\o frrnJnJc::z Rota -'xusru C. Br:rJmr:ndi - Qu~ssad;¡ - .4up1s1c> Páa Alhr:rri - B:Jsilio L.nsada
- .Yos¿.\.1. Salg:.Jdo·- (Jrfos Paulo .\1;1rrina Pcráro
; IJ?lt:.Jr - Xosé Aur~lio C1mcr:do - Antón 8:.J:.Jnu>ndr:
~
. t {
•.
•
~
1

..

'

1

..

<f.

•

••

-

pía 12 a. 5argade}OS
alerta ·
na
carbaJla, ]ose, L.- varela
~ Xal)
da e
0
Lui-s Losa
.•;--ro aJ'1SE
,
ou~ , . g: do seráll
. Día 21 as .
.. , . . carracedo'
no Ateneo . . xosé AureltO 1\A"aria
carballa,
Manuel 1v.r.
.Xan . L urenzo e
xaquin o

far,ans~ ~~~·.apresentac~Qlp. ~ .{!Coruña .e .Barcelona

/

N

.-.......·
dunha noite ~ inverno .. , o que .
pasa é que · a narradora non' dom·ina as técnicas narrativas. como
non domina tampouco as verbais.
E. · ademais'. todo o livro está atrav.esadq por unhá falta de imaxHiaeión que -por outra parte- vai
sendo moda e modo na narr.ati Ya
galega de hoxe. como demostran
Of. temas dos 1"relatos". ·
E agora queremos falar un pou- "
co das suas ·técn.icas verbais. pois
se hen a narradora non domina as
narrativas. se non acada. o esplendor nun con to. no todo . . quere-o
acadar (o esplendor) na frase briUante e_abraianl·e e que. como se
Unha nova esnitora galega. Xoseverá. pode producir muitas cousas
fa Gol<lar. ·autora <lun ·1 ivto <le re- ·
· (e o riso non seria a máis grave): .
latm 4ue agora ve lu1.. No fío do .
"De súpeto un dos pechos da rirntcmpd 1 ' : Se non fose por un monleta renxeu pola súa pátina de enSimone de Beauvoir ·por Marta
tón Je .cousas. a eJición do prt?f
erruxe pafa. atabanado e canso.
Puncel
sente volume seria un acontecideixar <le atura-lo arreto inatura.:
tante as cousas estan de xeito que
mento. pois muller. en galego_e
hle·'·; "uriha crispación dimátiéa
as boas xentes son resucítadas
relatos é c.o usa <le tan pouco ver
percorría
os
me1:nbros
destros
do
cando morren e as suas boas obras
nestes tempos (e nos pasaJos) que
corpo": "os pais endexamais debe- enterradas con elas.
haheria 4ue celehr~-lo cunha hoa
rían ter un único fillo a quen lle
Lonxe de min o gosto polas norogudada. pero toJa unha n;_stra
facer arred()r dun valado de autotas _necro"lóxicas, pero, é tanto o
Je peros 4ue compre p<)r-tlc a este
. cromatism~)s"; "No abrenle de fi~iléncio caído sobre a .nosa amiga,
volume. fai que garJemos a folóns áÚreos pen<luradós no negro
que usarei <leste primeiro cabodaguetaJa até nutra.
dos montes; coma unha sinfonía
no para voltar con ela sobre as veO livro este compón-se Je 4u.inonde ... " Etc. (así comeza ó rélato
llas custións que plantexbu no
cc relatos Je Jifrrcnte· extensión
·:x. Nun <liagran~a <le Yenn" des1949 daquel xeito: "Nasce unha
(empeza cuns continos e· a 1i11.!dida
pois de tal comezo xa sabe o leitor
- mull~r ou chega a selo?"
4ue ayanza. meJran) e difen;:nle
que lle pode esperar). Ou ese teO 19 de Abril do 1986, e cunha
interés. Uns interesan menos ·qu.e
rrível diálogo (tome-se como se
silenciosa e discreta compaña,
· outros. o 4ue xa é dicer. Hai oulro
4ueira) onde - un (Moncho - ·
t(asladou-s~ o corpo de Simone de
que está dramatizado. ou dialoga"Tempo de eleccións"-) lle di a
Beauvoir desde .o Hospital de
do : "T cmpo Je elección s... Son
··E;_I
morreu
.'
Nós
~ómos
outros:
Coochi ·onde morrera até o cemi4uince relatos nos 4ue . .en ~er<la
los viv.os. Que fale a Hi~toria(pe- ..
tério de Montpamasse. O cortexo
Jc. a história. a anédota. non .con. char as pálpebras)" (o subhñado é
ía formado maorniente por mulleta. pois Xoscfa GolJar noi1 ¡.:onl<~.
unha acotación). E nós. nese mores. (máis de 5.000 segundo a
h isiórias (en verda<le). nen desenmento
non
pechan1os
ó
l·ivro
por
. prensa de París) de ·todas as idavolvc pcripécias. ainJa 4uc o rapuro masoquismQ. E non prosedes, de todas as condicións. Duas
reza ·en Jetáminad<'>s momentós.
guimos _porque o livro non dá
pancartas despregaron-se, un ha de
mesmo canJo pense o leitor 4ue o
- máis nada, por parafrasear certo
mulleres magrebíes, "Les nanas
final vai dar-nos unha surprcsa (a
·
versó
de
C.E.
Ferreiro
.
Non
probeurs", outra, violeta do moviVL'rdade é 4ue a surpresa nunca
seguimos porqué --de venfademento feminista.__ E flores , misalta. l.! cando salta. é tan .pohre.
non sop10s masoquistas e tódos
, ll~iros de flores que viñan de to4ue parece un atleta español a caestes xogos nada teñen a ver coa
das partes: flores de mulleres xarón <lun soviético ou dur1 Ja Alcliteratura (no· sentido wildeano ou
ponesas, canadienses, latinas,
rnaila · Denh)crática). Ou .scxa,
haudeleriano do termo). Todo isto
americanas... Non houbo repre~1~1ha narradora 4ue nen conta.-hisé puro narcisismo, puro ollar-se o
sentacións ofíciais nen ·demasiatórias nen <lescnvnlvc anédotas. aº
embigo. e todo está-se a repetir
dos famosos. Alguns comparába4ue se dedica. xa que logo. pode
Jemasiado na literatura galega,
no co enterro de J .P. Sartre ...
perguntar-se algun lcilor Ja preon!le parece ser que os nosos lite"Simone de Beauvoir é unha
sl.!nte reseiia '.1 a 4ue se vai dedicar.
ratos deron-se a consigna aquela
desas persoas: grácias ás que a padoada resposta : á procura- dun estan vella: lodo parecido coa reali labra "esquerda" sigue a ter contitilo. 'á experirnentacióp máis ou
da<le (interior ou exterior) é pura
do" , di Claude Roy da revista "Le
menos verhal. a todo iso 4ue decoincidéncia
ou
ben·
seguen
a
ounouvel observateur'". Se cadra iso
mosfra unha l:'ousa 4ue dominan
tra: todo o que non é realismo cué o que fai singular ·á Beauvoir,
hen os narradores. os novelistas
tre non existe. todas ambas ·as .
ter sido quen de fusionar nunha só
galcgos (·coas Jehioús excepcións
-duas consignas que seguen os noliña a sua obra e a st.ia vida, nunha
de case sempre): a impoléncia nasos
literatos·
para
mal
da
nosa
litesó liña de ·compromiso. Ocórreserrativa. O presente volume po<le
raturu.
o
me logo, neste q seu primeiro caser. e o J. en cerla rnaneira unliXGG
bodano lembrar unha parte da sua
\To púra<ligmático: ·mostra ás cla. ( 1) faliciüns Xerais de Galicia, Vigo.
obra e convidar-vos á súa leitura,
ras como os nosos narradores non
19X7 . Outra cousa 4ue lle notamos ao livro.
aquela precisamente na que é mais
fan máis 4ue ollar-se o. emhigo.
,¡ sua l'~rrila. ~ 4ue mixinariamentl' ou non
fácil seguir ese fío de coeréncia
4uer dicer. non fan máis que profoi l'SLTito en gah:go ou foi escrito co Vtll·aentre reflexión e opción vital, en. <lucir liv·ros hen escritos. hen feihulário de Crespo Pozo na man. · pois hai
L'ada palahra por a4uí 4ue xa xá: michazo .
tos. muí literárit)s .. -pero ·onde .fal· tre ob~a e compromis,o. Reler o.
fanadura. rcn (de uso xa non arcaico scnon
tres tomos das suas memórias 11 l
tan pcrsonaxes. preséncia dun .uhi<tn¡ucolüxico). adihah:ño ou falar uunha
mais "O segundo Sexo" , devolveú?rso. criacióri Junha atmósfera.
··L'lepsiura de arca". seguro·!
nos a imax.e tan esquecida de que
cxpresió'n :Junha verda<leira .ima·a lo ita e o traballo son elementos
xinación. sentiJo do relato. etc .
fundamentais nunha vida· chea, de
· Nunha palavra. os n¡)sos narradoque as renúncias son a o'utra facian:'s. e Goldar _..:xa o dixeinos- é
na da crj.ación -neste caso non
paradigma. limitan-se ·a facer li- só literária-, de que os valores e
noS' narrativos onde a história non
as ideas son froito da prática e da
nmra para na<la. E o exemplo neshistória (que tamén é prática) , de
te livm é-o a. maioria Jos relatos:
que "dunha moza formal e· femif.)i··Alfinetes e un cohertor". "Persena" pode xurdir ·Unha feminista esguiq1ento" (onde existe a história'
critora e loitadora.
pero a narradora non ·remata Je
vt5-la). "O tolo de Ou1.ande ... de
O ·relato das suas memórias e~tá
constru ído en tres esferas estreitafinal. máis penoso que o seu demente vencelladas que forman
sénvolvimento. etc. · Por non falar
Jo .. Trípticü .. que · pecha o voluunha totalidade: a esfera afectiva,
me. cuxo · primeiro relato está
íntima, de relacións humanas, a
esfera cultural · na que se vai mermáis visto que o tbo.
- Pero .Jil.·íamos 4uc había aq;_¡¡
gullando acríticamente ao princíexperimentación. Certo. ain<la
pio, selectivamente despois -fa4ue o leit~)r. Je primeiras. non a
cendo-se protagü'nista del~-. e. a
Xosefa Goldar
vexa por parte n·e ngunha . . Pero
esfera política, o mundo que a
hai-na. o ·que pasa é que é v.e rbal
arrodea, -o ·descobrimento. do ser
e fantasil)sa. Da primeira xa darecolectivo. Desde unha atitude vimos ~ exemplos abondos. Da setalista 'S. de B. recolle todo . .A sua
gunda. hai menos. pero támén
curios¡dade pola vida leva-a por
e.xisten. E unha üesas experimen· todas ·partes, excursionista incasátacións seria ler. como se le. o
vel mochila ao lombo e, o que na
monólogo dunha bailarina qe flasua primeira mocidade será fúnpamenco .dicindo cosas cori10: "Desmentalmente desexó e curiosidade
Je aquí vexo tan ben como vería
(".ficar na felicidade"), cambiará
o olio de Magritte. a realidade cirde .acento co estoupido da .guerra.
cundante"· etc. Ou. o mesmó per::
'·' No 1939 a mifra existéncia"'cam~
sonaxe: "a ollada senlleira pide
biou de xeitü radical:. a História
xusticia ás nupes de Magritte'',
apoderou-se de · ffi¡ñ para non ceietc .• todo -iso nun suposto monó- _ f:alar hoxendia de Simone de
barme máis" 12 i.
logo inte6or (relato "Tódolos gaBeáuvior teria de ser algo que non
No .balanzo deses· l O anos fai
los, dous galos .. ). Tamén hai certa
preci~ase de máis razóns. S. de B. duros xuicios dela mesma " ... ha·clase de experimentación técnica, ·
. bia algo frívolo na mijla curiesi.__
era (é?) algo doméstico e querido
como o asombrado leitor ·pode
dade .. , " : .. a miña teimosidade espara duas ou tres xeracións de
chegar a ver no ·relato "O 5¡oño
muHeres progjesistas. Non . obsquizófrehica poi~ felicidade vol-

No ·fio

do tempo,

a narrativa
enferma·

1 •

1

..,

1

,,.
1

Unha.·
lembranza·
para .Simone
·de Beauvoir

Nº ~15 - 7 ~E MAIO DO 1987

.Por sobrevivir, pasando por todo
-_ tm,1-m~ cega á realidade polítiou case. Boas persoas no fondo
ca··' ''na loita contra o que lles impid~
Despois das "Memorias dunha
ser ·"xente normal e respeitábel"
moza formal", publica "A plenitus~bendo que xa c~egaron demade da vida.. e "O sangue dos de_siado lon'x e para selo. E vivindo
mais". Beauvoir deixa-nos entrar
. das debilidades desa "xente norno seu obradoiro de artesana das
mal e r.espeitábel" que é. a que ten
letras onde a novela se vai abrindo
os cartos. Cunha moi boa actuapaso . nun labirinto de ideas, de
ción de Bob Hskins e da beleza
probas._e de traballo ao cabo. ~un
de cor-Cathy Tyson, todo ·Un desreto e unha aprendizaxe. Con "A
cobrimento.
convidada" enterra definitivamente as s1,1as .pantasmas ·de infáncia e
mocidade. Con "O sa'n gue dos demais" concreta a entrada da História na sua vida: O seu universo
cultural entra tamén cos seus protagonistas : G. Bataille, J. Marais,
Baseada nunha novela de RadiPicasso, Cocteau, J. Genet ... e
guet, levado ao cine anteriormente
Ca mus pasean-se sen consagrar,
por Autan-Lara. Bellochiq oferécomo
compañeiros , ("ingratos
- cenos a sua versión bastante difecompañeiros") amigo~, ~oñecidos
rente da orixinal. O demo no carpedantes . bu camaradas . Non ~e
po conta a história dunha_rapaza
xeita exercer con eles a sua crítica italiana, moza dwi terrorista arree os seus comentos teñen a virtude
pentido a piques de sair da cadea.
de situá-los pertiño de nós.
Mentras, a rapaza namóra e ~dun
É ao fío desta reflexión consigo
xoven adolescente que a· persigue
mesma como se xesta o seu própor toda partes.
prio apego como muller e o seu
Supoño que non Hes descobro
Óferecimento ás outras mulleres.
nada novo , que "o tempo" no cine ,
· "O segundo Sexo" é unha obra
ita'liano é moi diferente ao ameride madurez (1949), corno non pocano. Recriase máis na per opa·dia ser doutro xeito. Concebe-a
. xe e no que fan e pen an, tamén
como unha re posta á ·ua interrona uas neura e personalidades,
gante do "ser muller" plantexada
polo que parece mái cercano a
en fondura xa en "A forza da
nó , como unha hi tória que pasa,
cousas" (3" tomo das memória ).
enón a un , á veciña do lado aloDaquela S. de B . ten
umido
meno , ou poderialle pa ar, que é
persoalmente firmes· opcións co
case o me mo ao efeito .
respéito ao seu próprio proce o .
Película de amor tolo no que a
Ten formado me mo unha "estraparella protagonista se entrega
ña pareJla" con J.P. Sartre. "O seapaixoadamente ao amor, cunha
gundo Sexo" non é logo froito
cena que poderia rozar o pornodun casual encontro no camiño de
gráfico, pero que o bon facer do
Damasco.
director e da parella, consigue doO alegato CO)ltra da opresión
tar enón de tenrura, dunha certa
das mulleres que esta obra supón
grácia.
é froito desa experiéncia persoal
Re ulta un filme entretido e do
de compromiso e loita tanto como
mellorciño que no oferece o cine
da reflexión sistemática na hi tóitaliano ultimamente . Bellochio
ria e na -filosofia obre "o eterno
aparte da história de amor, oferefeminino".
ce pequenas pinceladas da Itál ia
"Todo ser humano fémia, non
actual que a fai máis intere ante .
é necesariamente unha muller,
O terror-ista arrepenido "que quere
precisa participar desa realidade
ser normal", a rapaza que lle agarmisteriosa e ameazada que é a feda, pero e lanza a vivir como
minidade. Esta é segregada polos
unha tola o rapaz que e namora
ovários? Atopa-se cristalizada no
alegre e espontáneo. A mamá na
fundo dun ceo platónico? Cbega
ltália (sempre hai uñha mamma
cunha saia para facé-la baixar á
que o quere dirixir todo).
terra?".
Pen ado inicialmente para Jane
Desde a . sua situaci(m ,d e loitaB irkin, o papeJ da rapaza interpredora en solitário contra da sua
tado por Maruschka Detmers (hocondición de mµller/determina/
lande a) re ulta moi convicente, a
que "o eterno ~eminino é homolopedazo unha móza vulgar outro
go á alma negra ou ao carácter xucon grande atractivo , pero sempre
deu" e constata que "a muller decunha grande naturaJidade. Como
termina-se e diferéncia-se con reo re to do reparto italiano , que
lación ao home e non este con renon napolitano .
o
lación a ela, ela é o uxeito, el é
M. ESTRADA
MONA LISA Inglesa ( 1986)
o absoluto, ela é o Outro".
Director: Neil Jordan . lnt rpretes: Bob
Na sua lucidez, Simone de
Hoskins, athy Tyson , Michael aine. MúBeauvoir teima no seu compromisica: Michael Kamen .
so: segue viaxando e dando conferéncias, participando en mitins,
apoiando a causa da liberdade do
.. povos e fundí ndose no "ser colectivo", e así até a sua morte.
Secadra a razón de tanta au éncia pública no seu enterro tivo a
ver con todo isto.
o
CARMEN CORBALÁN

-O demo

no corpo

( 1) "Memorias dunha moza forrnal"
"A plenitude da vida"
··A Jorza das cousas"
'"O segundo sexo··. s. XXI e outras .
(2) A plenitude da Vida·· . páx . 389, Ed .
EDMASA.
(3) A ptenitude da vida" . páx . 393, Ed .
EDMASA .

-.Mona Lisa
Mona Lisa ·Sumérxenos no Londres marxinal, mafioso e vulgar.
i;:· cóntanos os avatares .dun probe
home· que recén saido da cádea,
consigue traballo .dos seus antigos
colegas. Como chófer dunha prostituta de h.1Xo, ademáis negra.
A história n9n poderia ser máis
sórdida, porén, resulta dun gancho especial, grádas ás sorpresas
do ..guión --estupendo-, a direción e o saber facer dos intérpre··
tes.
. Cun ritmo trepidante amóstranos a vida dunhas persoaX:es grisallas e á vez brillantes,. a sua vida,
o seu 'lamoramento, a -sua loita

O l>EMO NO CORPO (Italia, 1986)
Director: ·Marco Bellochio. Intérprete~:
Maruschka Detmers, Federico Pitzali s, Anita laurenzi, l Ricardo de Torrebruna. Fot~/ grafia: Giuseppe Lanci. Música: Cario Cnvelli . Montaxe: Mirco Garrone.

A vida
alegre
Se de algo ten dado proba F. Col-orno (autor· da· desastrósa "~ c~
baleiro e o dragón'', ou dª incahficábel "A liña do ceu", que parle:
ceremos estes venres pola TVE) e
da sua inoperáncia cor~o cine~s~a.
Que os seus sainetes tivesen e~ito
(e tamén este o _terá, no O dubide-
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mos) dependeu de ·razóns sodolóxicas e conxunturais nun prindpio, e do máis· descarado marketing despois. como en xeral ocorre
con todo o ·s taff de novos autores
('.'·) madrileños. Pero o xeito de facer cine de Colomn segue sendo
tan penosamente rudimentário
cúma sempre. por máis 4ue se
aderece con máis cartos (mal empregados. por ceno) e run nutrido'.
elenco (,fe famosiños/as en busca
de popularidadc perdida. Corno os
desastres atesourados por este puOl icitadÚ filme darían pé a todo un
cnsaio sohrc com'o non fac~r l·ine.
mellor vaian aí uns apontamcntm.
soltos esperemos 4uc convinren- ·
tes e l!Vitado'rt:s de fortu ítas ou deliberadas caídas en semcllantc hóJrio .
A fmuxl!dadc dos . persoaxcs
non é menor 4uc a Ínl.·apaciJad1.'
agás un· par de cxccpciúns. dm.
actores 4uc os ctll.'arnan . Son 1.·ase
todos cpisúJiros: unha rcstra de
caras máis ou merHh 1.·oñecidas
entran. saúJan 1.· 'aen. ral se Ja
ráncia "Casa Jo, Martíi1et'· '-l.' tratase . MassÍ1.'I ~ un Jes!es elementos. sen 4ue 'e saiha nwi hcn 4ue
pinta o ''-'U papel . (), 4u1.· le' an o
peso. esc' ,¡ 4uc 'lHl l.' Ousa fina :
a l.'\lriJente Vcrúnil·a i:nr4ul5 (fom1ué temo' 4ue aturala en llln·e
Je l·aJa Jo rita\, !\l.'lior'.l). c ... a
Grarita Moralc' pn,mmkrna . E o
''-'º par. é inigualáhcl. o tatc\antl.'
Antúnio Re,ine, : o actor 4uc sen
,c10 l.·on-..egue ter máis trahallo
4uc nengun .
Que Jicer. pois. do-.. diálogo'.
4ue do guil)n? Se o 'egundo é du hiJoso 4uc o ha a. poi-. a torpe
suresil)n de l.'enas parece froito
Jun simples hoceto no 4uc unha
situari<ln nmJuce á :-.q~uintc. os
primeiros ,¡ 4uc 'e pode afirmar
4uc nnn m hai . Ou é 4ue '-C pode
rhamar Jiálogo a c ... as prohí..,imas
fra'I.'' 4ue os prntagoni..,1a-. profircn. rcpetínJoa' semprc un par Je
\'ere' para dar 'cn-.aci<ln Je naluraliJµdc ?
A clahmación Jo fío argumental (4ue 'e pretende un enredo) t5
tan prohc romo a dos pcrsoa es .
Os gag:. 'ºn diafonamente previ:-.íheis. e'lán praticamcntc tclegrafoJ li.... e a 'imple-. vi . uali1ación
Junha nmv1.·r ... a encara tal inepti tudc 4ul.' ca!-lc é mái' rausa de
rx·na 4uc de cahreo .
O le e trasfondo nítirn da lita
(un lixeini tirün Je mella' ao nepoti,nw ~oeiali,ta) tampout:ll chc g.a p<1ra rei imlicala . A scmpn:
amáhel Jenúncia. cfccluada rnn
' ingular elc111c.lll<1liJa<lc - a sirnpk' 1.·ara1.:tcri1ación do ministro é
en Yen.Jade ru<limcntária- . dertúa,I.' müi, Je:-.Jc Jcntm 4ue Je,dc
fúra . e a ..,oluril'ln linal (o mini:-.tro
dl5 ixao tod\l e fúga'c nH1 pcitugo'ª Ana Ohrcgón) c:-.t<Í en cspírito
m<ii' pc110 da4uclas .. a enturas
do~ palla,os" do' Fofl) e cornpariía 4ue de . nenguna outro mn<leln
de rnméJia .
En <lefiniti a. o que este arll: facto 1.·on apariéncia de pcl kula
pon en funcionamcntn é unha comiL·iJade 'implc,mentc infontillliJc. 4ue apela ans rc~ortcs cómiros
lll<íis clcmcntais e -;impllíns do cspcrtaJor. e na 4ue o mínimo sensn lksprendiJn do torpe empate
Je cena.., nunl.·a vai alén Jo óhvio .
_ G. Vlf-AS

Reixa. trátase dunha opereta "4ue
ten partes rantadas e partes falaJas". Unha opereta-rock poderíamos Jicer. con música do ."sinies~
tro" Xulián Hernández 4ueconstitue 4ui1.á un dos mellorcs aspcrtos
Ja ohra .
Reixa e a sua e4uipa. amantes
conw poucos na Galiza Jos e:-.pect<kulos multimedia. dannos unha
nhra con video. formigoneira, bailadnr Je break-dance. barheirn.
cantor Je anJúmio. ell" . É o pró-prio programa Ja obra o que o expi ica moi hen : Al"tcr Shave : a versatiliJaJc doméstico-hi:-.t6rica da
c'tética ··fin Je curso" . Espectácuh1 polifacétirn rnn alu:-.ións tipo
socioloxia da vida cotidiana (Came,clk-Comesaña quen mal anda
mal acaba) -emigrantes metidos
a invcrsore:-. en piso. construtores
4uc :.e Jan ao piro. nenas pijas
que van de punks-. Alusións histórirn-cultui:ais (El barbero de Seilla) e unha estética "fin de curso" .
O mao é 4ue todo este entarimado. habitual nas histórias de
Reixa. pasa de complexo a simplón. de multimedia e potpurri por
falta de e4uilíhrio . dunha boa dirección que lle den sentido. No
ca:-.o de 4ue se quixese xustificar
a ohra como el6xio do sen-sentido. esta idea debería aparecer
máis clara -mais elaboradapara evitar 4ue pensemos que é
unha simples tapadeira Ja real cativeza de meios e esfor1.os.
Alter Shave. como outros trahallos <leste tipo. adolece Je profesionalidade. dun traballo máis
sólido . Reixa vese obrigado a rel.' orrer demasiado a chistes ou rernrsos a utilizados noutras ocasións. A me!-lma obra en conxunto. pésie a ter unha boa música,
aspecto:. intersantes e ser di vertida. resulta repetitiva nalgunhas
partes e. polo mesmo. excesivamente longa .
Rei-xa e o seu grupo -na obra
interveñen algunhas figuras coñeciúas do noso teatro- arertan. bo
si. nün enfoque fundamental : na
utili1.<1C:il'ln da mú:-.ica. formas e tema:. actuais que lle permiten conertar con moita xente . Esta perspectiva é sen dúbida necesária ainda 4ue no11 por suposto a única- para a existéncia de espectárnlos neste país.
Reixa 4uizá peque de querer
abarcar moito e apertar pouco. De
todas as rnaneiras é un traballo a
continuar. Polo de pronto After
Shave divirte ao espectador _que
non é pouco .
o
M.V.

teatro

After Shave
)
pret~:
S, Aíll-

Foto·
'lo Cri-

. Co) Ca1calipade/E) é
:asta.
éxito
bide-

(despois
do afeitado)
"After Shave" a última produción
de ·Antón Reixa. estreada xa· na
Coruña e Compostela, foi apre,sent~da os pasados 24. 25 e~ de
Abnl en Vigo, no Centro Cultural
d~ Caix·a de Aforros. ante un públ.rco bastante numeroso para o
que é habitual no noso teatro.
Hai que matizar que "After
Shave·.· non é teatro . Segundo o
seu director e guionista· Antón

e

Antón Corral
Ramón Casal na
Universidade Popular

música

Universidade ·
Popular de Vigo:

obradoiro de
instrumentos
popµlares
Coincidindo
co
Campeonato
Mundial 'de Fútbol, no verán de
1982. o Conéello de Vigo organizou uns actos paralelos no Par4ue
de Castrelos, que deron pé á instataCión nesta cidade dunha iniciativa cultural cuxa lmportáncia
transcende os ámbitos locais da
cidade en cuestión.
_ ..Todo comezou coa morte de
B~sílio Carril e Paulinq, Freire
(este último traballaba en colaboración_ coa Deputación Provincial
de Lugo), os dous artesáns máis
importantes que tivo Galiza. Entón Emílio Corral, que xa colal?,orara con Paulino, quedou de relevo, engadíndose posteriormente
Xavier Garrote, que tamén vivia
en Lugo por aquel entón, ao témpo que dirixia .a Escola de Gaitas
de Ortigueira, a onde - acabaría
indo Corral".
Posteriormente a . Depuración
Provincial da Coruña interésase
por este mundo -e concluen finalmente no destino actual:
-"Nun princípio pmmetéronnos unha situación laboral asegurada facéndonos fixos e seguimos
a traballar por contratos renovados
periódicamente; íase criar un museu e os instrumentos seguen a
pendurar das paredes ... total, que
nada do acordado foi cumprido".
Pésie a todo a vida segue neste
taller que abarca distintas facetas:
-"A do ensino, destinada á
construción de instrumentos; o
grupo didáctico, que divulgamos·
o noso traballo por ateneus, esco- i
las, etc.; e a banda de gaitas, que
le~~n a cabo unha función parecida .
.
O aceso a este Obradoiro é totalmente gratuíto; o único obstá- ,
culo pode ser o. número de prazas,
non sempre suficiente para satisfacer J' demanda; tamén influe o ní. vel prévio á entrada dos aspirantes" .
-E todo este traballo ten algunha repercusión social?
_ .. A curto prazo é difícil detectar algun resultado. Serve para
presionar no noso caso ao Concello de Vigo cara a conseguir cursos como a actual de harpa, que
imparte Rodrigo Romaní, e é o
único existente ·na actualidade en
todo o_ Estado. Alguns alunos chegaron montar o seu próprio taller;
·dun deles saíron as gaitas que usaron Milladoiro no seu último dis:co; outro cómpañeiro noso está a
dar un curso en Cuntis en colaboraci6n co INEM; o grupo -Na Lua
tamén tivo relació11 connosco . .. ".
Outra realidade -será a edición de
tres discos LDs que gra.baron . na
pasada Semana Santa, · incluídos
nun proxecto pedagóxico máis
·
ambicioso:
-'-"Levamos uns oitos ·meses
traballando _nel e .despois de que o
Concello de Vigo aprobara nun

pleno a sua financiación, _decidlmais agilidade, expom-se ' melhor
mo!-. comprometemos a mater'ialias distintas notícias;· aprofunda-se
zalo. A idea abarca non só o as·mais. nalgumha, ainda hayería de
pecto auditivo que supoñen as
ser mais, pois as novas-éentrais do
grabacióris, senón tamén editarediá bem desmiuzadas cheganam
mos 'un libro; son tres- traballos
muito melhor á gente, con umha
complementários entre si: cos que
analise que ~xplicara aos espectapretendemos demostrar que a múdores os possíveis porqués das
sica tradicional está avanzando ...
cousas dum jei_to amplio e cono uso dun instrumento como a
trastado sem medo de alongar o
gaita por exemplo, na actualidade
noticieiro; e isso sí, bota-se e
non é tan limitado como hai uns
muito de menos áo home do temanos ... ".
po, entrementres nom volta a im"Os discós . foron grabados en
portante informa~om meteorológiLisboa, no estúdio onde traballa
ca falha tristemente.
. ·
José Mário Branco, con toda sorte
U m bom acerto o do programa
ge facilidades. Ademais da cólaRapazes, ainda que a hora, agora
boración. de Zé Mário contamos
que com a mudanza horária, o sol
con outras como a profesora de
paseia polos ceus da Nossa Terra
solfeo Branca Lorenzo, que tocou
até altas horas, muito bem se poa espineta. -unha violoncellista da
deria retrasar todo umha meia
Üíquestra da Ópera de Lisboa, e
hora e encher esse tempo com doxa no ámbito folclórico Ricardo
cumentais científico-culturais.
· Portela, gaiteiro dabondo coñeciXuntos é umha chafallada que
do, e máis Wenceslao Cabezas
para mais "inri" fai-se em Madrid
"Polo"; quedaron pendentes allugar desde onde a miudóvenhem
guns retoques na produción dos '
a TVG grande número de trapaldiscos nos que contaremos coa
hadas: que Martín Maqueda tenha
participación de dous membros de
acreditado fama de aceitável como
Milladoiro: Pepe Ferreirós e Rorealizalior ,nom quere dizer que
drigo Romaní".
"Xuntos" seja um bom produto,
· "O proxecto comezoµ a tomar .
está. feíto com os · critérios dos
corpo cando falámos con Pedro
concursos· de finais aos sesenta na
Vaquero, responsábel do selo disTVE. · Um -cóncurso de boje deve
cográfico madrileño "Sonifolk",
ser a antítese do visto até agora,
persoa decisiva sen a cal dificultocompetitivo e atrainte, e nom por
samente sería levado a cabo" .
isso ha ser caro,. nem significar a
--Como explicarles a incoq)Qorganiza~om de excursons á Vila
ración nesta grabación de instrue Corte·: A sua contrata~om é um
nJen"tos tan específicamente ." clá-erro, e olho a essa série de indivisicos" como a espineta?
duos (Martín.Maqueda, Juan Par-"Estes dis~os prete1_1den ser
do e outros qtte bém conhecedes)
en certo modo revolucionários,
qué muito interesse demonstram
dentro. do ·cóntexto da música trapara
"ajudar-ajudarem-se"
a
dicional na Galiza; este é o motiTVG, porque contratos feítos
vo principal, ademais de servir ~e
aparvadamente com- produtoras-de
ponte entre os intérpretes do "pofora da ·casa podem-se converter
pular'· e os de conservatório, que
em pesadas lo usas no cati vo orzahabitualmente considerabarr calmento da TVG, cousa que pagaquer sinal de identidade cultural,
mos todos e ternos o aever-direito
e non· só a gaita, como sinónimo
de exigir que este seja bem emde atraso, subdesenrolo, etc. Nespregadó, .querémo-lo pasar bém
te· sentido_ damos un paso que en
d-iante do ecrá e nom amargamos
países como Fráncia xa experi.:o sai:igue.
mentaron hai cousa de vinte anos.
Compre ter en conta que as limifaFalando do Cine
cións están no instrumentista, non
Nos espa~os cinematográficos esno instrumento".
tám-se "botando bons filmes, e no
A entrevista, convertida en tertúmes ,de Maio veremos em Sesom
lia, ten como interlocutores mais
Contínua. a emisóm da noite dos
que válidos a Boiro e Tino entre
mércores os seguintes:
outros, membrt>s todos eles do noO día 6 dentro de Veisom ·Orimeado Obradoiro. Abopdamos
ginal (umha película ao més) The
neste aspecto tan preocupante para
Rose do realizador Mark Ridell
eles a respeito do desinterés xeral
(inglés), é a história dumha canpola música tradicional; comentatante de "rock" que ainda que pasmos que no Conservatório de·
sou sem pena nen glória nas salas
Vigo deixáronse de dar clases . de
comerciais, é um bom trabalho
gaita. Tamén falamos, como ·non,
q1:1e nos mergulla numha época da
. da campaña que baixo o lema·
música "pop" anglosaxona .
"deixémo.nos de gaitas" levou a
O dia 13 Galiza no Cine ao ser
cabo a "Radiotelevisión Galicia"
. umha data ás portas do Día das
nun intento de posta ao día "modernista".
Letras v,ai-nos falar" dos escritores
galegos e o cine, con umha série
--Cando· recollíchedes firmas
de · entrevistas emitíndo-se de
. contra o "slogan" en custión non
novo A Esmorga, filme que tém a
pensábades que se extrapolab~ a
sua qüalidade, ainda que de~terrasua mensáxe?
- dos os feüos do seu entorno literá. -"Coidamos que~ se lle deu
rio, Ourense, rrotám-se no guiom
xustamente menos lmportáncia
as pegadas do grande -romancista
que a merecida; non hai máis que
·Eduardo Blando-Amor,. e creio
V€.r a atitude posterior dos responque vale a pena olhá-lo. O 20 tesábeis, que seguen a incidir na
remos um monográfico sobre Ma- mesma postura. Inda está recénte
nolo Abad actual trabalhador da·
a Festa ' da Rádio, celebrada en
TVG, cqefe de. ·cámaras ou algo
Lugo, onde afirmaron que a.
así, e home com grandes dotes
RTVG xa superara a época da gaipara a realiza~om. Estrena-se Próta e desde agora íase avanzar".
logo, video ~eu do ano 86 com
Ao remate da conversa un perlinguage cinematográfica, e o seu
gúntarse: Que entenderán por motrabalho filmiCo do 85 O neno
.dernidade? Acaso transfigurarnos?
com ·Pernas de Pomba: O 27 hai
Será unha faciana máis do tan caum monográfico adicado ao realio
.careado "auto-ódio''?.
zador em s-uper 8 mais premiado
XO~N M. ESTEVEZ
da Galiza, o cambadés Xaime
Rei; emite-se um documental em ·
castelám Piscicultura, toda umha
mostra do que é um documental
bém artelhado, e o filme de cria<rom A Fouce Esquecida baseada
no poema do mesmo nome do in-·
signe bardo cambadés R. Cabanillas.
.
É de destacar que ·o espa~o dos
mércores esta-se convertendo no
que se pedia e esperavamos, umha
revista cinematográfica; o que fai,
o que se estrena na Galif'.á, umha
j~nela aberta aos meritórios cineclubes da Nossa Terra, todo ·is.s o
c9rdenado polo entusiasta M.
A informa9om na TVG, concretaAnxo Fdez. sendo muito bom o
mente ·o apa.itado de Tele:jomais ·
(pasa á páxina 23)
está ganhando em qüalidade, tém

televisión
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ROBERT FRANK
(LES AMERICAINS 1958)
~.

Cando vostede fixo o libro sobre · os
Americanos'; que era o que habia de novo
na sua miráda e en que medida era'
c.onsc.ente· desto?
Eu sempreJraballo por intuición, non
por reflexión. Tireime á auga en pleno
oceano e atopeime diante dunha
huma.n idade conmovedora, triste e ao .
mesmo ·terl)po cruel. Cando a fotografiaba,
collia-lle cariño a e·stas xentes, non lles
talaba, observabaos, roubáballe as suas
imaxes. Oueria descobrir o que -estaba
escondido, o que podia seL9J1odino e a
ninguén lle i'nteresaba. Os fotógrafos
mostraban sempre a alegria de vi.ver, unha ·
-.. América feliz, un ha América que. s·empre
gaña. A min sempre me gastaron o·s
perdedores.
.
.
. . ('Entrevista de Le Monde" Maio 1986}
11

Se a alguén non lle gastan esta imaxes, é
que non Ue gasta a poesia, e se a alguén non
lle gosta a poesia que volte á sua casa e se
poña diante da televisión, e vexa aos cowboys cos seus sombreiros e os seus
/
fermosos cabalas que os soportan.
Robert Frank, suizo, discreto, amábel,
con esa pequena cámara que saca e dispara
cunha man soupo sacar do corazón de
· América un verdadeiro poema .de tristura e
metelo dentro do nega_
t ivo e agora ten un
sitio entre os poemas tráxicos deste mundo.
A miña mensaxe pásolla á Robert Frank:
""Que mirada".
Jack Kerouac
· lntrodución áos Americans" de Rober Frank
1958
/1

11

AOS

)

-

. N" ;15 - 7

AXIRD.A·

DE MAIO DO .1987

:r

en snuac1on de dependéncic¡, forzosamente· haberá
· un pensamento que reflexe os
avatares da mesma. Mais é.un
feitO que · e~e pensame.nto non·
está sistematizado e- IV Semana ofereceu este delo introduc. tório, coordenado polo Decano
da Facultade de Filosofía da
Universidadé Galega, · Xosé
Luís Barr~iro Barre1ro, como
·sulco aberto e principio de programa d.o que será, se as lnstitucións públicas do noso país
son efectivamente galegas, a V
Semana Galega de Filosofía. O
primeiro día o profesor Pereira .
Manaut tracexou as liñas xenéricas do "pensamento galego
antigo", subliñando dun modo
especial o fenómeno da romanización. Xosé Luís Rodríguez
Fernáodez disertou sobre o
"pensar medieval", centrandose -primordialmente na análise
da "Cantigas de escárnio e
maldizer" . As grandes liñas
culturais do XVIII, principalmente traducidas nas obras de
Sarmiento, Sobreira e Comide,
foron subraiadas polos profesor Xosé Luís Pensado Tomé .·
Ramón Máiz Suárez, ao trazar
os vieiros do "Pensamento Galego do XIX" fixo especial fincapé nas obras de Murguía e
Brañas. Pechou o ciclo Xosé
Luís Méndez Ferrín que veu de
referir-se ao pensamento conservador, haberia que dicer incluso reaccionário, de Ramón
Piñeiro, pensamento moi conectado co existencialismo de
Heide~ger, mais que é un alvo
no 'pensar Galiza, dende
hoxe" .
- uu1 d

IV Semana
.
Galega de Filosofia
(ven da páxina 17)

e expor 1090·, con rnáis concr,eción, "a celula c~.m~ segun~_o
nível -de integrac1on . O soc10logo da Universidade Autónoma de Madr.id~ Luís · Enrique
Alonso Benito, f~lou_ ~a "calificación e descal1f1cac1on de traballo diante das novas tecnolóxias" analisando o problema
da ta ylorización e fordización .
Carlos Lerena. ~lesón, soci~lo
go da educac1on, pronunc1ouse polo pluralismo metodolóxico nas Ciéneias Sociais e a favor de acordes no terreo dos
princípios. A? ref~rir-se á_ situación educativa denunc1ou o
dualismo público-privado e
amosou que o ensino privado
non debería ser costeado con
fon dos públicos, máis tamén
subliñou a consolidación desta
dualidade, dun xeito pouco
menos que irreversíbel, por
mor dos governos socialistas.
Emilio Garbayo· Mart Martínez,
da Escola Superior de Enxeñeiros lndustriais de Madrid, ao
expoñer "<;> método !")ª~ cién cias forma1s: construt1v1smo e
forma lismo" deixou claro que
detrás de toda construción ma temática hai unha posición
ideolóxica, que é un reflexo su perestructura! dunha realidade
infraestrutu ra l.
As conferéncias da noite serán obxecto de reflexión do seguinte epígrafe, mais non s·eria
xusto pechar este sen mencionar as 10 comunicacións que
viñeron de producir-se, a proxección dun vídeo e os múlti ples diá logos.
1

O porqué dun ciclo de
pensamento galego
Se hai unha sociedade galega
cunha identidade própria, em-

espécie fr~nte á ameaza nu, clear e militar, ·proble.mas de
conflitos de ·clase (xa que as di- ·
feréncias entre grandes proprietários ·e traballadores son
abismais), problemas de tipo
é!nico, racial ... (se9uen a existir nacións oprimidas, pavos
en miséria absol_uta aos que se
exportan artiluxios militares ... )
E xa para con~luir aaimar a
partic!i;>ar, desde agora,. na preparac1on da- V Semana Ga·lega
de filosofía sobre Análse e sistematización do pensamento
galego.
o
DOMINGOS A.
GÁRCIA FERNANDEZ

·V Encontro Nacionál
de Musicoloxía
(Ven da páxina 17)

sobre as figuras de Carreira,
Almeida, Martí e Varela 'Silvari,
ademais do importantísimo
tema .das compañ1as de ópera
no XVIII. Supoño que propor
ás Administracións Galegas organizar un ·Encontro Luso-Galega de Musicoloxia que non
avergoñe ás duas partes -o
caso de Ponteareas é prototípico- e que sexa monográfico
sobre as relacións entre ambos
é talar por talar. Os musicólogos galegas seguiremos 9 depender da _extraordinária hospitálidade lisboeta, ocasión de
disfrute de tan belísima cidade.
XOÁN M. CARREIRA

O señor Her.nández
Mancha non é ...
(ven da _páx. 9) ·

Semana e sociedade
Inda que este curto percorrido
pudo facer pensar que a filosofía é algo abstracto, alonxado
da vida cotiá, non é así. O labor
do filósofo é dilucidar problemas de cada dia, proolemas
como o da supervivéncia da

Mais, entre esta fraseolo'xía
de tres estalas do que o señor
Mancha fixo unha exibición,
hai duas pezas de ouro. Unha
é esta: "E curioso que sendo o
partido dos ricos, nos corten o
telefono". (¡Nin _o Gila dos millares tempos e capaz de supe-

2ARAMAO
JAIR3TAM ·3
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rar ao señor-Mancha!). E a ouTeatro
tra é esta: "Nos cemiterios non
hai problema porque non ·hai
Soubo-se por em cena e mevida".
telo no ecrá, ao Enfermo lmaCando pronunciou . esta de-'
ginário de Moliere,· creio que
rradeir:a frase, é posibel que o
.tras ésta esperie1:1cia válida
señor Mancha se lembrase de ·
deve-se leva'r o teatro qu~ se
Hamlet, pois fai citas a barullo
apressenta nos cenár'ios gapara demostrar .que é ·home de
le_gos á TVG, e incluso ao remoitas leituras e boa memoria.
ves. Se de algo pecóu, foi
Debeuse esquencer do. nome,
dum excesso de velocidade,
ou cecais, por algunha influen· que é algo que levou já a que .
cia oc1:1lta, alguén lle dixo :que
o C.D.G. conv.ertese algumha ..
non era Hamlet. E fixo ben,
obra como a clássica de Os
-prudentemente ben, calar o
Velhos nom -devem de Na-·
non mencionalo. Pois ben sabi- · .morar-se n.umha · corrida de
do é que Hamlet é a duda, e ·O
relevos catro por cém. E ouseñor Mancha ten a verdade
tra causa que me chocou no
na man. Ben sabido é -<;orno
Enfermo lmaginário e tamán
alguén deixou dito- que Ha.em muitas dobragens (que
mlet "é · a formación dunha
por certo poucó a pouco. vai .
capa de sofrimento, outra de
me'lhorando a sua qualidade,·
pensamento e outra de- vie si puxerades os ·títulos de
_sión ", elementos dos que pencredito sobre quém é o traso ·q ue o señor Mancha carece,
dutor · e a cia. dobradora,
pol13s causas que di.
num fotograma aparte, já ao
A indecisión é unha soedá
comezo ou melhor. ao final
que frena talar por talar. O se- ·
para saper bem a quém deñor · Manchá non ten soeGl·á.
vemos os bons ou maois faAlomen os, non hai ·máis remezeres., e nom sobre os da pedido que pensaio así, pol'as
1ícula, daríamos-vos . as. gracostume .que ten de abulir ta~as) é 9 uso dos, palavron~.
lando.
Eu nom _som negum mexenPero a custión é que o seu
cas, mas tantos "conhos~ ·
nome, con tres pulos somente,
que amais de. nom gal ego sexa está feíto unha serpe leviáñ
. melhan do tejero, a palavra
de papel de antroido, perco· "folhar" que nom se1 a que
rrendo todo España e parte do
vém o seu uso (o nosso pavo
extranxeiro.
segue fodendo),· que no caso
E o demáis son cantos.
o
do espanhol que .tém um "joder" com um amplio campo
semántico colhera · essa forTelevisión
ma, !)Om hai porque traé-la
(ven da páxina 21)
ao galega no que nom se
·sabe mu1to ·bém a que folhas
trabal11o que da sua pequena
se retire. Nos filmes yanquies .
equipa vé-se no detplhe dessas
abonda o "bastard" traducipequenas causas que fam que
do por Filho de Puto, mais
o produto final seja válido e
esse bastard e o f. de p. das
apreciável, concretamente esgírias and~luzas, nom o c;Jo
tou-me referindo aos títulos e
gaJego, agas algum contexto. as images de apresentar;om,
Muito oém a nova etapa de
destacando o uso dum debuxo
: O Melhor, que nom quede
de Castelao, concretamente o
tudo na·s regu.eifas do primeicorrespondente ao fotograma
ro dia, e a seguires traendo.14 da película de Carlos Velo
. nos mais sorpresas, Manolo
_Galicia-, e' -dous mais, un fotoRivas.
o
grama de Vivua Gótnez e outro
C.B.A.
de· Mamasunción.
Nota Bene
Maio está cheio de. produtos
O Outro dia -dixerom-me que
americanos, teremos um tra:..
me esquecia dos programas da ·
balho de F. Cappolla Chove soTVE em Galiia, durante as pabre o meu corazóm, u'm de Misadas datas festivas adiqueiJhe
éhel Curtís Com Noité e Día
uns días. l Meu Deus! que línetc. E na primefra semana de
gua, que déturpac;om do galejunho en \(.O. um novo . filme
ga, que falta de vergonha, isso
lusitano Cronica dos bons Man.o'm pode seguir así, aos que.
landros ambientada · na noite
. r.iom sirvam enviade-os a Malisboeta.
drid, se a língua falha ...
. 1

exposicións
.. LAXEIRO
· O pintor Laxeiro expón parte da
sua obra máis recente na Galeria
trinta de Compostela (Rua Nova,
30). Aber:ta ate o 16 de Maio.

LOIS MANUEL LOPEZ RICO
Lo is-Manuel López Rico · expón
na Galería Arracada (Zapateira 4,
Cidade Vella) de A Coruña até o
16. de Maio.

FRANCISCO MANTECON

PERÉ FORMIGUERA
e· AMÉRICA sANCHEZ

23XATR0'13R
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A COÑECIDA SÉJUE FOTOGRÁFICA DE
MANUEL FERROL
. NO LIBRO
-

1

.''·EMIGRACIÓN''
EDITADO POLO CENTRO DE ESTIJDIOS FOTOGRÁACOS
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SOLICITEO AO

TELÉF. (986) 22 85 47

publicaci6ns

/

1

MITl.CAS-PARGA

Na rua Gartilaso nº 6 Madrid
(Tfno. 445 78 54). Até o 15 de
Maio.

1

actos
XESUS SANTOS SUAREZ

,

P.V.P. 1450 PfA.
AOS SUSCRIProRES DE A·IOSA DBBA_DESCONTO OO.15%
AOS LEITORF.S O ,10%

Fotos pintadas de Pere Formiguera e Am,érica Sán~hez . . Expostas na Saa dos ·Pe1rados de
Vigo até u 28 de .iViaio. Coordena
o Centro de Estudos Fotográficos.

Frandsco Mantecón expón na
Galeria Gruporzán (R/ Orzán 139)
de A Coruña ate o 13 de Maio.

a• U
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O próximo día 9 de Maio, ..ás
nove do serán, terá lugar a a·pre~
sentación do libro de · ~oemas de
Xesus Santos Suárez 'Balado do
vento na ria". A apresentación
correrá a cargo de Avelino Abuín
AS FOLLAS DE S(SIFO
de Tembra..
.
A organización do acto ao
Chegan xa ao número 14 estas · - igual que a edición da obra, coentregas de poesía que desde
rren a cargo do Centro Cultural
-hai anos ven publicando o Café
"Simón Varela" de Asado.s (RiaUf d~ Vigo. Unha edición multinxo).
. copiada pero moi ben. apresentada ·que contén o material premiado no concurso Sísifo de
¡Poesía, do pasado ario, e tradu:..
cións, material recuperado, 9ra- ·
vados, ... Unha fermosa inic1atiNikon F-2; co.n motor MD-1, 24
. va, que se pode pedir, ou recomm. '28 mm., 50 mm., 200 mm.,
. ller nos locais do Café Uf, na
vendo ou cámbio por equipo Canon. Chamar ao (986) 43 0·1 :42 .
. rua Placer 19 (Vigo)
·

·I anÚDcio de ·balde

,(

rid..
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que·. fóron as lrrnandades da Fala'-

º

1

¡..--

-

~DO falado

1

Do

nu1

FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO

·· os ConseMG>s técnicos precisos. A política da língua seguí.u a ser a política máis
de Maio do 19-1 6 -hai .agora
concreta e definida do movimento. Os
setenta e un anos:- constituiuse ·
asambreistas de rvionforte éonfirmárona- Coruña a phmeira "lrmandana nas. seguintes conclusións: "Facer
de da Fala". Nos seus comezos formá- .
un diccionario do idioma galegq; derona só vinte persoas, coñecidas no
senrolar unha intensa wopaganda nos _
· país como os !' Fell bres galegos", relem· centros de ensino, conforme ao plan pebrando aos da Provenza. Antón Vilar .
dagóxico -das hmandade.s; solicitar dos
Ponte, o seu entusiasta iniciador, ·delipoderes públicos o dereito a redactar en
-tlou os ·seus obxectivos nun libriño titugqlego os documentos notaríais, e q4e
lado Nacionalismo g_
a lego: A. nosa afirfosen galegas ·1ódolos funcionarios xumación · rexional. Tratábase .do que · o
diciais". .
·
propio autor conside.roú como a prirrieiA tarea cultural na que os homes das _
ra pedra do r"enacemento galeguista.
"lrmandades da Fala" andaban empeOs. homes que desde as horas primeiñados, non ti~a só un signo minoritario.
ras estiveron á beira de Vilar Ponte, foA súa proxección chegaba a estensos
ron, entre outros, Lugrís Freire, Banet
la das que, ·en anos sucesivo.s, se irían
sectores do pobo . .Para nos de catar da
Fontela, Xaime Ouintanilla e Luís Peña
desenvolvendo noutras localidades do
actividad~ da que fixeron gala , abonda
Novo. Xuntáronse decantado aos iniCiapaís. Santiago foi o escenario onde se
a referencia aos feítos que, nun breve
dores, Porteiro Garea, Xoan Vicente Vicelebrou a seguinte. Convidouse parti ·- .periodo de seis meses, se produciron
queira, Lousada. Diéguez., Ramón Cabaeularmente a participar nela a cantos se
no-ano do qu~ talamos:
nillas, Victoriano Taibo, López Abente, · amosasen conformes· coa necesidade
Ramón Vilar Ponte editou a súa DouCastelao e -Vicente Risco. En Santiago
dunha baril actuación cidadá e anticacitriña nacionalista. Celebrouse un homafundou Porteiro, ao pouco tempo, a se- ·quil en toda Galicia,.-como punto de parxe a Pondal, Curros e Chané; no que se
gunda "lrmandade", e a seguido foron . tida.para a súa redención espirtitual, poexpresq_ron en galego varios oradores.
xurdindo outras en diversas ' cidades e
lítica e económica. As conclusións da~
Nunha reunión das Diputacións para se
vilas galegas.
.
quela acorqadas ' abrangueron aspectos
ocupar da cuestión do millo, Luis Peña
As "lrmandades da Fala" estaban xa
de diverso orde: Solicitar o estableceNovo pronunciou un brillante discurso
en marcha. O seu verdadeiro eixo espi- - mento de Escolas Agrícolas en Galicia; ' na lingua natal. Comezou a se publicar
ritual centrábase na ambición de acadar
demandar para . o C.a tastro un carácter
no Ferrola colección "Céltiga". En Sansignificado culaxeitaao ás condicións d~ nosa propie'para a lingúa galega
tiago estrenouse Trebón -peza teatral
tural e social completo e cheo". Para o
dade; pedir a creación dun Instituto gade Cotarelo Valledor-, e Cabeza de
movimento que representaban, o pro- . lego de Reformas Sociais; oporse á
León manifestouse no noso idioma nun
blema de recuperación do espírito de
emigración _da -muJler galega, e fundar
histórico discurso . .Saíu do prelo a GraGalicia tiña o seu cerne no idiom·a. Máis
'no país unha Bolsa -de Tr-aballo galego-_ mática do idioma galega de Lugrís Freique no estudio d.o pasado histórico,
americana para fome'n tar a instrución
re. En Madrid, Ramón Cabanillas editou
confiaban os seus animador.es na afir- - técnica e facilitar a · expatriación. E, no
_o número-programa de "As Roladas!',
mación criadora do autóctono; e p·ropiterreo cultural, xestionar a dotación de · ·un boletín para os nenos galegas. Xurcátedras de Dereito, Historia, .Lingua e
ciaban o seu desenvolvimento a través
diu en Pontevedra a noveliña men-sual
da língua, como resor!e vital para facer .- Literatura gaJe,gas. n~ Universidade de
"Alborada''.. Prodigáronse nos xornais
repuntar a conciencia colectiva do país . · Compostela, xunto coa creación dunha·. colaboracións na fala propia. Ca_stelao
,
Uns meses despois de se constituir o ....:. Universidade lndustri.al.
celebrou unha sonada exposición dos
grupo inicial, os seus . fundadores tiraNa terceira asambreia, que tivo· lugar
seus debuxos, recollidos despois no álron do prelo o primeiro número dun . en Vigo, fixouse xa que fóra esta a cidabum Nós. E, en varias _vilas e cidades
de de emprazamento da Universidade
quincenario, co título de "A nosa terr.a".
-do país fixéronse representacións de
Desde a data da \ súa aparición -14 de
h1dustrial e Mercantil. Ampliouse, asiteatro gal~go.
novemb.ro do 1916- o boletín conver:
mesmo, programa de ensino de matetíuse no órgao de expresión ideolóxica
riás galegas aos estudiantes, no sentido
En definitiva, as "lrmandades da
das "lrmandades da Fala". de que se expricasen nocións de LiteraFala" traballaron arreo na defensa dunNo ·anó seguinte, e ,por iniciativa de
tura galego-port.uguesa nos Institutos e
ha ideoloxia que abranguía tódalas maPorteiro Ga(ea, celebrouse en Lugo · Escolas Graduadas . No orde fiscal e sonifestacións ·da vida galega; tódolos asunha asamblea das· "lrmandades". Os · cial acordouse, entre outras cousas,
pectos do pensamento, do sentir, do saresultados desta unión foron considera- · qu~· se entregasen -para o seu aproveiber, do traballo, da tradición e da expredos polos seus. ~áis califi~?do~ persoeitamentó particutar- as terras incultas
sión do pobo;.tódolos seus bens acugurc;>s, como u!1 _fe1to de pos1t1va 1mpo~a~poseídas polo Estado; que se adoitasen
lados pola historia, e as súas arelas e
c1a para Gal1c1a. A ese respecto, escnb1u
tamén medidas lexislativas para rema- , cobizas para o porvir. E loitaron sen
Arturo Nogueral.: "Nela, o e~pírit? d<;>s
tar co absentismo dos propietarios; e
acougo a prol dun obxectivo que consimembros da lrmandes, deb1d? a sua
que tódolos impostos se trocasen- nun _ deraban básico: O fito de rehabilitación
imposto único sobre a riqueza.
amplit.ude de criterio e a perfe1ta · comidiomático, nun sentido cheo e total. A
prensión do problema, non engorraron
Nesas (Tlesmas.·datas emprincipiouse
língua estaba ahí viva na boca popular.
na estreita caracocha duriha forma de
a solemnizar o. 25 de Xullo cun acento
Pero compría reintegrala ao s~u vello
goberno determi1_1ada; e as diferentes _ exaltativo da galeguiqade·. Fo~ asi como
canle; erguela de novo desde a condicor.r entes de opin!ón en que encontraba
xurdiu a nova tradición de conmemorar
ción de idioma labrego a idioma de culesnaquizado o . pensamento de Galicia,
o chamado "Día de Galicia".
tura .e de comunicación e tódalas esfeconviñer.on nunha serie de puntos con- 'No mes de febreiro do 1922 celebrouras sociais. Foi esa a tarea na que queicretos -sin se preocupar dos principios
se en- Monforte de Lemos- a cuarta
maron os seus mellares esforzos:-E, aín- .
de onde manaban as aspiracións coinciasambreia. Nomeouse entón un Conseda que con limítadisimos medios, os redentes- creando o xermolo da unidade
lleiro Supremo ~para precurar a unidasultados atinxidos foron certamente frúmoral de Galicia".
de de acción- coa facultade de poder
tíferos para a realidade que hoxe andaA devandita asambreia encetou a riodesignar cinco conselleiros auxiliares e · mos a vivir.
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Ecoloxistas
MANUEL RIVAS

N

este noso país de mil pra ias
non abonda a xente que se
molla. E digo isto de mollar
no sentido máis filosófico do t ermo. Por iso sorprenden e ani man
os momentos máis depresivos do
espíritu as noticias de que ha i bravos da tribu que periodicamente
se reunen na serra do Barban za,
nas dunas de Corrubedo ou nos
cumios asediados dos Aneares.
Son representantes de pequen os
grupos que ás veces non chegan
á ducia de membros activos, g rupos con nomes de aves e prantas, .
colectivos que aniñan intelectualmente· no corazóf1 da terra, xentes
que descubriroh fel izmente qu e o
home non é o embigo do mu ndo.
E traballan como formigas, distraendo as forzas da xeometria cadavérica que instala unha base militar no Barbanza, que esqu ilm a o
branco paraiso de Corrubedo, que
organiza rallie~ africanos nos Aneares.
Acabo de ler en Bertrand Russell
un argumento definitivo contra a
barbarie nuclear. Aparte do ho me,
nun conflito deste carácter, perecerían os outros seres vivos, ani mais e prantas "aos que ning uén
pode acusar de ser comunistas ou
anticomunistas". Acariñar as causas máis miudas, defender aterra,
a negra terra, a que se colle coas
- mans, é quizais a máis grande causa que se pode asumir neste t empo. Calquera hoxe pode confe sa ~
se ecoloxista e mostrar a sua sol1dariedade cos paxariños pero os
que ao c~bo andan por aí inc9 modando te1mosamente aos seno res
da terra, os especuladores do chan
e ás autoridades competentes so~
un ha · minoritaria minoria, iso s1
coa santa moral de Francisco o de
As~.

o

.A fronteira .estúpida
desesperaaos de fortuna ae todo oMercado Comun. Na raía da ·Gal.iza, e
contra toda' retórica, unha das areas·
ando rifan dous países, queda '
mellor dotadas pola rratureza en todo
o planeta como é o baixo Miño, seno meio deles un mundo a
. gue a_ser un pont'o dé desencontrO.
barbeito. Estaba Europa empedrada destes retábulos de desacor- _ no que s~ estragan posibilidades ..
Portugal é unha das frLJstracións
dos que eran tanto máis patéticos
mái.s patentes· da proposta autonómico"ntra m~is 'g ra'n de a intransixéncia
que os .xerara. A fror:iteira da Norue- - . ca. É evident~ que Galiza .representa.
por delegación cara a província braga,, pacific~mente independ,iza_da d~
carense o papel de fronteira esP,añola
Suecia en 1905 (nen un so t1rq), .e
antes ca o de marco· comun. A quen
todo un exemplo de como se -pode
beneficia este papel de xendarme
:evitar esa morfoloxia da adversidade
que transmite as · arrogáncjas e agráque caracteri?aba as rai·as dos países
vios dun terceiro, é qlgo que....non se
libera.dbs a ferro e fouce, A intransjcqmprende ben. A imaxinativa proxéncia español.a con Portugal mantén
contra tempo e razón un tratamento . · posta de dragar a entrada do Miño e
· fundar . en Camppsancos un porto
- '. : . ras de castigo para a extrema
ben abriga-do que solucionase a un ·
· · do..P~ independizad<;>. A liña T~as os
tempo as dificuldades históricas das
· Mónt . -Vila Real configura nas
frotas de Caminha e ·A Guarda, é
!s ji España os territórios máis
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hoxe asunte esquecido. O espectáculo dos gardas espantando moscas
~obre a procesión interminábel dos
·coches que cruzan a ponte anacrónica de Tui, é unha das nosas máis brillantes. irracionalidades, representada
tamén por via interposta. No' tempo
dos transportes renovados, .comunicarse desde o Sul da Galiza co Porto
(a área económica con quen máis temo_
s a ver) é u~ suplício de Tántalo.

E cal é a realidade , daqueles . intercámbios cultura.is que habia inaugu. rar un milénip · luso galaico, senór a
simples au.toriz(;!ción de que circulen
impresos con menos liber:dade (obrigado será recoñecelo') que no resto
do Mercad.o Comun? No meio de
duas sociedades con posibilidade "de
seren criativas en ·c9m1,m, interponse,
máis que nunca, ·a fronteira e~túpida.
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-~ver ao rego
GUSTAVO LUCA DE TENA

Xer

Algu1
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-e·

inco alunos da Escola de
Arquitectura de A Coruña
-· van -ser xulgados o· dia 3 de
Xuño polo presunto delito. de "Alteración da orde público".
·

A acusación débese á rea4ización dunha pintadas pedindo a demolición duns balados da Praza d~
Mª Pita, declarados ilegais pola Dirección do Patrimónió da Xunta da
Gal iza.

.A. policía qu.e non intervira para
facer cumpr.ir a orde da Xunta, to..... mou a fijiación aos cinco encausados.
·
... o
.
R. PEREIRA
(A Coruña)

Alca
han~

