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AS MUNICIPAIS RECOMPORÁN O PANORAMA POLfTICO GALEGO

PASADAS AS ELEICIÓNS COMEZARÁ A SEGUNDA
RECONVERSIÓN NAVAL
.

•
r

·axuste de planti11a que afectará á metade-do$ traballadores·. Asi o fixeron saber os seus directivos ñun-_
ha reunión mantida hai uns dias co Comité de Em-

As eleicións municipais servirán para remodelar o
panorama po!ft~so._g.g_le o. ~ co• 1c- rn~ JI P.rioc i
·
rán .decisivament~ no desmembramento, formacion
e alianzas de partidos, marcarán a estrat~xja a seguir

"Gal iza podía ser a-vangarda"

O Parlamento'. ; :~

Luis CarbaUo, publicista

., -·:· ·~

(páx 12 e
131
non se deixe, s~on porque é moi

Lu.ís ~a~ba llo, publicista, é un dos
princ1pa1s responsábeis de que o capaz de envolverse nun discurso
sector da moda na Galiza sexa o b~n preparado e de aspecto conque é._ Empezou coas primeiras vincente que deixa escaso marxe
campanas de Adolfo Domínguez, d
cando a roupa con arrugas asociáe manobra ao xornalista. Claro
base máis cun parado andaluz que que para algo é un publicitário. En
cu~ moderno, e chegou aos actos todo caso é un home ·que sabe o
ma1s recentes como 0 último Luar que quer e traballa en sério para
que ven de celebrarse. En meio pa- conseguilo -presume de ter as
sou polos salóns da moda de Paris mellares estadísticas sobre os teepor case todo o mundo, o que lle mas .que lle con cernen-, todo iso
serve para presumir de que un
movido por unhas ideas inovadopoyco Wácias a el o "made in Gali- ras -que el declara impregnadas
za esta en todas partes. Entrevis- de nacionalismo- pouco frecuentalo non é nada facil, non porque tes nos grandes deste país.
·

Ferrin e o Patronato Cultura de Montevideo
premiados en Padrón

Un país en crise e unha
autonomia asobrepasar nos
discursos do Pedrón de Ouro
Xo , L ·
,
e sG u1s Mendez Ferrin e Frando rande., que foi mantenedor
0
acto, fixeron unha reflexión
1

sobre a realidade nacion?I do
momento

_aprobó u as. propostas da Plataforma

-t~~~-~'.•ota ·láctea:
~a~i~~~ºp~~: ;;~rei~fórisºs ªCoñtra limitación, expansión"
................................. (páx. 6)
Puerto Real: nengun obreiro sen pau ............. (páx. 6)
Otelo condenado .. (páx. _7)
Miguel Ventura tala da situación no Salvador
................................. (páx. 7)
1

Os novo~ bispos · galegosr ·
por Francisco Carballo)
......................~ .......... (páx. 8)
Manuel Mera eleito novo
Secretário Xeral da INTG
................................. (páx. 9) ·
O affaire do conservatório
de Vigo ................ (páx.~ 13)

Entrevista ·co campeón
olímpico Carlos Lopes
- ............................... (páx. 15)
Sobre a ~'traduzón" e dobraxe do portugués na. TV
galega, por Celso A. Cáccamo ................_._.. ~···· (pá'I(. 18)

Entrevista

A mellar. maneira de loitar contra
a limitació"' de cuotas é aumentar a produción leiteira. Esta foi a
conclusión a que chegou a Plataf?r.ma para a defens·a do sector
lacte<? despois da reunión que
mant1veron en Bruxelas con
membros da .Comisión de Agricultura do Parlamento europeu
e_ntre os que se encontraba a presidenta Eva Tisse.

Tavani, un estudoso italiano •
da -lírica galego-portuguesa (páx 191
O prof~sor Tavani, filólogo ita.liano, estivo na Galiza. Aqui partici. pou ~os actos da terceira edición
do D1a da Poesia Galega Medieval, este ano dedicado a Airas
Nune~, ~ acompañouno a fiióloga G1ul1a Lanciani. Importante
estud~so da nosa lírica med_ieval,
Tavani · remata de ser traducido ·
ao galega e publicada por Gala-

~i~ a sua magna obra. "A poesia

linc
1
. , a .ga ego· portuguesa''.. A pa- , c1en~1a do estudoso, do crítico
erudito, non se veu surprendida
P0 .r coryiportamentos pouco afábeis, so a descoberta de ~ugares
que imaxi'naba inventados p.or
troveiros foi quen de excitar a
sua paciente humanidade.
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A MEMORIA E .AS ARMAS
O caudal de información que acompa ña cada nova discusión sobre o control
· de armamentos non pode- borrar da
memória dos hofT!eS libres QUE! a inicia tiva de criación de todos os modernos
sistemas de agresión corresponde exclusivamente aos Estados ·unidos da
América . Desde que a meados ~fos 40
Norteamérica logra as prifT1eiras · armas
nucleares, empregadas por du.as veces
sobre X.a pón en Agosto do 45, a máquina da indústria bélica capitalista produce os chamados bombardeiros estratéxicos e os submariños nucleares (meados dos 50), os portavións nuclea.res e
os misis intercontinentais (meados dos
60) . A Unión Soviética ten replicado su cesiv'a mente estas voltas da espiral de
armamentos da República Imperial, segundo a definición popularizada pdlo
conservador Raymond Aron, con· retra sos de até dez anos, como no caso dos
misis de cruceiro . O bloca socialista
rion ten rep.roducido, contado, as últimas criacións da arrogante indústria de
armamento · estadounidense como
bomba de neutróns· e as armas químicas binárias (comezos dos 80) . · Tam pouco ten seguido a investigación de
enerxía cinética e do láser con destino
á militarización do espácio, nas que os
Estados Unirlos anuncia'ron de a pouco

a

avances importantes.
. .
Estes dados que .son xa história agravan a responsabilidade dos países representados no Consello Atlántico cando receben dun governo Reagan debilitado politicamente a delegación de
sanc.ionar as últimas e dinámicas ofertas soviéticas de desarme. Un corte
non necesariamente sesgado nen selectivo das informacióAs que se refiren
á propo~ta de iniciar o desarme de Europa, de's cobre unha OTAN que máis
parece unha reunión de espias que engule atafagadamente información microfilmada ante a irrupción do adversário . A variante orixinal desta crónica
negra é que a información que compromete aos protagonistas da xuntanza
son nen máis que as suas públicas propostas de desarme. A mesma OTAN
que desafiara a derramar o bosque de
misis da Europa, er:itona agora cantos
xerem íacos sobre a indefensión en que
,quedaría sen tal escudo. Novamente a
memória xoga en contra _dos. países . da
Alianza que a partir dos 70 mater~alizan
a doutrina de aumentar as forzas convencionais e tácticas para contrarrestar
ás soviéticas. Que defende lago a
OTAN frente dese viciño continental
que oferece · probas de querer desarmarse gra~ualmente, co obxectivo de-
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larado dun ano 2000 sen cabezas nucleares? O perigoso cabalo de Troia
que están a pintar Kóhl, Chirac e Kissinger, entre outros, entraria nun recinto
defendido ainda por 4.000 armas nucleares, aparte avións e submariños
dotados con misis de fisión, sen contar
forzas convencionais de redución iamén ne~ociábel, segundo a última
oferta soviética.
A inevitabilidade dun acbrdo, que defende o próprio secretario de Estado
nor¡te-americano frente aos seus gobernos satélites excedidos en ardor anti-comunista, non pode borrar do horizonte o que Mac Nam.ara e Rotschild, ·
afrontando o economicismo militar de
Reagan, califican de prim.eira depresión
militar do século XX como consecuén cia da extrema fixación d,os gastos de
in-v estigación para armamento. Un si niestro · cámbio de calidade das armas
qÚe aponta, no remate da guerra fría, á
militariiación do espác io e á de'r radeira
concentración do complexo industrialmilitar, ainda a risco de deixar en evi déncia a disciplinados Casandras europeus ou de mandar ao paro aos est ra tega.s da OTAN, que son tantos como
ineptos polo que deixan ver.
o
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cartas
SOBRE A ACEPCION
'LUSISMO' DO
DICCIONARIO XERAIS
Cont est amos á atenta carta de
E.J.l .L. e B.P.R. ae CGmpostela,
publi ca d a en ANT do 26-3-.87,
q ue x ulg an in.c orrecta a defini ción que se dá. no DicóonariQ Xe rais da pa labra LUSISMO.

do profesor portugués convapóñense totalmente ás - aducidas
por Vdes . nos parágrafos D e E.
. Cumpr iría que uns e outros se
_ pu xesen de acordo.
·
Segue escribindo o citado profe'sor de Anadía que :

non estean de acorde coa defini ción do Diccionario Xerais e, en
troques, non teñamos noticia de
que teñan descalifi_cado publicamente opin ións deste cal ibre, tan
co i ncidentes coa nasa defin ición .
En realidade, non vemos en qué
difiren estes parágrafos da de-finición que alí aparecer. A x ulgar
polo punto C da amable carta de
Vdes. ; se

gunha inter m in ab le e inúti l polémica . Moitas gra cia s.
· o

sou con Cha mor ro e Pastora en
Nicarágua, que ternos que recon ducir, atraguer ...
O grave de todos estes feitos
está en que haxa partidos políticos do ámbito nacional popula r
que desprécien a conceición da
frente, que salten por sobre a importáncia de tormentar entre o
oovo galega a nec.§.Si.ctaéte de
ontarn
con e apoiar as forzas
cpróprias.10 A ,1 esta· o gra ve ·

Os autores (M .C.A.V., X.M .C.A ., P.1.,
X.M .L.S. e R.L.F.

ULO O NACIONALISMO?
V iñe ron os bascas e levaron de-

t~á s se u a to dos os partidos polí-

·
a é a conc u;;;1on
ciie g a 0 paisano normal
rn i de- acoruu 11 0 que ,,
.-·
la g o de ver as componen~as que
Estes compañeiros coido que
ria di no t ocante a que o _lus 1sse for m aron _891.a.. concorr~r a,o
pen san, trabuc~damen~er que a
mo) t enta u_n achegé'.ment o tot!31 .Y--arta 111 eñto -E·u rope u. ~ arec1a \~frente nacionalista esta e debe
do idio m a alego O- po rt ug u~~ r -- xico qu e t odos os partidos polttiesta r só fo rmad.a por .x.ente .~e
n gra n p arte é case
oficial ,
a c:.c:s~a de sacr!f1co s gale ga s compref'.d_e sen que
"esquerda", e a1n~~ d1r1a ma1s,
co i ncide nte co a q u e se ~ á na VC!Z
.
ca-los r
c_os rop1os
con ta r cun parlamenta~'-º que repor militantes e afiliados qu~ ~e
GALEGO d a Gran En c1cloped1a
Deb e ser que a pronuncia do
en faveJr e!
ortugue- , p rese n_ta se á na sa nac1~n en E s~
reivindiquen
marxistas-lenin 1sGallega (tomo 14, p áx. 255), p ero
'n' velar da lingua dos galegas sas actu
que un~a
tr asburg o era un salto !mp~_rtan
tas, etc. Enfin, que par~cen conce rt o é qu e m á1s ben a tomad,
ola de ' lingua'; debe SE'.das·r
Vdes. ten a
tí simo para que o nac1ona 1s~o
fundir á frente cun partido . Nu.nº os case ad pedem lítteram dos
p er ~~u~e de tantos anos~~ re1- _· "in
no mundo da
alegó _a dquiri se cart~ _ de reconeha frente debe haber: comun is~~ncdi
cación-,
que
disque
t1~a
de
·l'u
.
e_rda
da
s~a
pel2im
ent
o
universal.
~a1s
u_
nha
vez
~cr1~os do egrexio ~ro~~scJ°rriuº:~
tas, social-demócratas, de.m~cra
t ug ue s o Manue
.
ser un rasgo PEl.fLJVi.a r ~~~o~-"'s n
9u1to qu e e rea perd eu se a o po rtunidade.
ta-cristianos, etc. que coin cidan
L a coidamo s que un dos pr~nfronte ás demais lrnguas da Pemente 1 11nto .· ¡ ~arago ! ( co~o
en que a Galiza ten gue acad ar a
cfta i~ guieiros d esta corrente ~tno
g
rave
de
todo
ist
o
é,
qu_e
non
nínsula, e polo tanto esa nasa
pon algún d 1 ~c1on~ rr o po u ~
sua soberania nac1ona.I. ., Claro
üíst1ca na actua~idade . As suas _ manía de pronunc1~r Uf!h~, alsó
non
imos
ter
presen~1a
no
gués )a, en c~nf 1 anza . non ydsd ~
está que nunha compos1c1on .ta~
g · ·,
a respecto do galega
Parlamento
Europel!
senon
que
unha
en
vez
de
urna
,
algurespetar
mo1to
a
perso
n?
1
a
op 1nrons
d
a tia
complexa como est? yan ex1st1r
se mpre foron louva as, esp . dalgún
xeito
,:
uest1ono1:1se
por
~a' ... é·, · sen lugar a dúbidas, un
dó ga l ego tef! tar q ue escnb r~o s
todo tipo de ideas, tact1cas .e c,onda s e case tidas por dogmatrc_as
p
arte
de
todos
estes
partidos
ponoxento arcaísmo ou un aberr~n(¡e pronunc iemos! ) aq{-8 a ª ~
ceicións de modelo econom1 co.
1
defensores da deyand1ta
te
'castelhanismo',
voz
indub1taco
ma
'
defin
ic;:
áo'
(o
u
'de
1ni
c;:o
~
líticos
de
ámbito
galega
e
!TiesE~ta frente ampla ind~ hoxe non
po os
1
os co1damos
corrente. Po o m en ' ·
bl .
mo
por
parte
dalgu
n
do.
nacionablemente morto máis galega ca
e dem ais ~tcé;te ra~ ... ) ~ ~ ,xacl! ª~
é posíbel, faltan mo1tas . causas
qu e nunca foron rebatidas ru 1castelanismo (calquera persoa
tori as do ti po am a- lo-e1 , e¡v ia r
lismo popular a, n~ces1dade de
por madurar. Vale. Pero 1so non
ca m ente por ningún dos asinanue non estea cegata por un
lhe-emos', etc., etc., como a g u n te rmos forzas proprias . , .
quer dicer que non pro~uremos
t es desta ca rta . Ad x unt ar:nos a
Para que ter forzas proprias, se
9chauvinismo prov.i nciano" -p o d_e ha o rganizaci ón p rete nde r:1ª .a,cconstantemente de a~p.li.a la edde
ANT un h a foto copia .do artlQO do
cando ternos que tratar con Eur~ 
velo a simple vist~· ; ·)" Oespo1 s
tu al.i dade. ¿~ esta a pote~ c!a c 1 0~
facer ver as contrad1c1ons as
Sr Rodrígues la pa t1tula~o Prr~ 
1
pa
ou
ca
resto
do
mundo
necesi
doutras considerac1<?ns (nunca
do s rasgos real m e r:it~ ~ s.tE7 tos
forzas galegas que Sf'. recl aman
cí. ios b ásicos p ara a c nac;:~o e
tamos de aliarnos co n ou t ros
favorables por certo a cons iderado galego ou d<? chines. l. , ~ on
nacionalistas e pret1ren facer
u ~ a língu a literárt a comum . (pu - ción social do gal'eg9L o ~r . L~~a
partidos
do
estado?
Para
que
ter
habería unha certa co nf u sio n ·
alianzas co españo li sm.ó , xer~fblicado en Tradición, actua~1d~de
forzas próprias se l ~go por ~nha
do dest xeito un.~a maro.r.clarr rpropón "urna soluc;:ao radical .
Xa máis nada . Xa o deixa mo s
e futuro do f!ale90. Actas o 23~=
fal sa co nceición do rnternac1~na 
cación das intenc1on s pol 1t1cas de
loqui o de Trevens, 1982 , l?P · , ,
"tornar
obrigatóri,
o
um
deaquí
;
pas?mos
por
al~o
es?,
vos~
lismo sacrificamos esta ne~es r ~a cada quen. lsto foi o que se ~~~~
0 ge
0 go
6),
e
p
ermitímonos
~oprar
lixeira
sa1da
de
ton
final
,(
d
"para
empuxa
r
os
c?mb1os
23
seguiu - no n o . que se P'.e
creta 'publicado ha anos s9verno ·que vos ampara e o qu e
da letra algúns paragrafo~
s~cia i s no estado " ?. lsto e o que dia- coa pro p ost a de candid atub re o ensino do P'?rtugues
abemo s
mesmo así podera compro a- 1 ~
na escala secundana galega
consinte ... " ) xa q u e no!" s,
q u eda en gran m edid a .como sera ú ni ca ao P.a rl am ento Euro~~u
lecto r i~teresad~ se a nos~ def1 ~
do galeg.o
se vos estades a referir ~ govercu ela ide oló xica en m ar tas .ca beq u e fixo o BNG ao PN G, PG e
·
( f o problema
nición difire mo1to ou non a ex
zas la go de ste proceso ele1.t oral.
fi~~ria
resolvido sem ma1s
no galega· ou ó que ten o i~u,s!re
.
presada polo citado profesor por~
con
lingüísta Sr. Fernández Or o_nez
·, f-1 culdades; e ~ justam_ent~
Teñ amos en canta qu e no .noso
apoiar o u f ace r a l 'ª!°'zas .
d
tar
por ministro de AA.EE . qu ixetu g ués.
p aís aind a non est á c on s ol1.~ada
fo rzas estr an xeira s á Gal.iza bar~~
isso que · se procura ev1
mas contestar, amable e drster:i na gran ma io ria d a p ov <?~C! on
co nceició n s
e x c l~ ~ rv am~nun
(p .236).
didamente, a unha su X. ~re.n~1a
No primeiro parágr afo deste
id ea de a uto- o rgan1 ~ac1on. ~~
ideo ló xi ca s e non poli~r cas,. e 0
que, polo . menos nun pnnc1p10,
art igo , pode terse :
part
e
de
moito
s
p
artid
os
p
o
l1t1
golp e con~r~ o n ac1o nal1sfix¿
Remata o cit ado profesor .fatamén de xeito amab!e se n~s
co s d e ámbito g ~ l e go , qu e se
Non h ai dub1da ~e q ~e. se xa
cendo causa co~ún cos escri~
fixo . Remata todo aqu1 e, obv!a "No caso do g·a\ego, a ~ir
confe san na cion ali stas, non se
b ai xo premisas rde olo x1cas, ores g alegas Julio Camba e
,·
mente, non irnos entrar en ntn·
cunstáncia de ele aparecer
podi a es p erar outr a cau sa . O_deu
qu e abond a con ':'er. q ue se ~er
Fernandez Flórez (esforzados 1011
escrito h á m ais de CE'.f'.1
na cional ismo non p asa . ~ a . .e a
den cl asificar de d1re1ta a esqobstado res , no s~~ ~ía, pala norma ~
anos, náo lhe ti'.a a qua!1f1 rom á ntic a d a rec uperac1c:in id ioda con toda claridad e. Non ron
liza ción lingu1st1ca do galega),
cac;: áo de tala : e um.a .simmáti
ca
e
cu
ltu
ral
,d
~
st
e
p
a1s
.por
mo medió mundo sabe ... ,
tante uns e outros dese~ggªeste
ples tr ansposic;:áo do 1d1 a n?
certo moi necesari.a-,_ sen ptar:i o tema de Galeuzca, can
s no
tal ado para o p~pel d_o s ,_ ~~ndoll e a razón a u-n d~le~ ca!1.texar os fondos cambios econC?No número anterior ' ]ncluía se
do afirma que 0 galega rustico e ._
forn un pacto 1nt~~ godbeer~a~quer
vros, urna estenogr~f1a d e
mico
s
e
so
ci
ais
qu
e
soi:i
neces
aca rta d:Un mozo catalan ".ª ~al
·exilio . A conc us1on do un esexpressáo vu)gar, di~Jectal
rio s m ais al á ~unh a reforma · na
_ indicaba que Jle agradarr? ii:i_"urna língua ideal para fa/ar
paisano é qu.e ante to
refi re a
(o suliñado e no,s o), mas .
maquillaxe . As1, non resu_lta e~
tercambiar
correspondenc1.a
com os passarinhos e com
querdista radical g~eglo do que é
náo é nem pode ra ser urna
con algun leitor de · AN~. P.0 1?
traño qué teñan nel~:> as conce1 HB que ao galega o a u galeas árvores, . com o mar e
ben, como daql:Jel~1 non inclui escrit~ liter ária . Por un:a r acións ideolóxicas ma1s for~ a que
· com 0 vento; mas para. ~m
nacionalista mod~radf ~o 7 Ula
mos 0 imprescin_d1bel. ~ndere
záo mu ito sim p les: a l ,1ng~a
. as naéionalistas, son ante todo
guista . U!~ o nac~on~ is
·_
.trato . mais elevado, a nil(ef .
zo, aí vai : Joaqu1m Gil ' Hoerlit erária d o ga le ga e s~a feita
de direitas, d~ esquerda, do cen1
a conceic1on frent1sta .
necke C/ Oblades 3 Urb. Mon~ 
de ministro, tornava-se !1de sde 0 século XII e XIII,. e
tro, do mé.dio ou do costado .
goda
17310
Lloret
de
Mar
(Gi
dispensável o portugues,
. .
d t situació n chama -se hoje o p_
o rtuQues.
Non se pod1a, nen se pode e:;pequ e se
O nd1culo es
rona) .
que era, naturalmente,~, exÉ urna verdade ·a que nao se
ra.r,
pois,
que
naza
neses
partidos
non
ten
outro
nome- es de que
Na editorial do mes~o nú pressáo culta do galega (P..
moitas
vece
pode fugir" (p . 235) .
a locomotora que. a.rr.aste a p~o
far en n?me
. nia do estado
mero e onde dicía, referindose .
236).
fundos cámbios soc1a1s n,a qaltza
Galiza e unha co~o
u da nece·a Valentin Paz And rade '.) as
e a rematar c'oa dependencia n?
imperialista espan~ I , ºetc e lago
Se isto non constitúe. unha r:iesuas· palabras de Xullci ;;!<? pp Noutros ·tempos a isto se lle
1
naso país, primeir:o paso !1ec~sa- .
sado ano en Tras9lba, i X!3!ª
ación do galega desd~ o st:u
sidade de s~be_raf~~(bel apoi ar a
chamaba dig/osia, pero coa con unha imrortante rnt~ryenc1on
ria pra . conseguir eses cam~1os.
~acemento t¡semella que xa ,nin fusión que hai hoxe- pode ser calresulta que ePNpVe etc que a ut1ha
1cas aos
política,
con
dl}ra.s
crr,!
Estes son partido~ e .colec~1v_os
HB, a EE, ao
,
·
o
existía o naso idioma nos secu- _quera causa; a nós xa tanto nos
poderes econom1cos, ·. debera
que están en lo1ta 1deolox1c~
alternativá galega .
M.M. (Vigol.
los XII e XIII!; ¡seica xa se chadicer "con du~as. crrt,1,cas ao~
tén.
constante, como - dicia Mao da
maba portugués case ªr:'tes de
poderes autonomrcos ·
burguesi.a chinesa, ou como paexistir .Portugal!) é. que verno~las
r\u1 i 111 d ilü~,
verda'l.let rarnente,
causas desd~ distintas gal.a~1.as,
que os asinantes da atenta carta
queridos amigos. Estas oprn1ons
s

ale os. E

0

1

1

°

o

ª

·fe de errata&

ª

,

Cé

01
Vt

d<
Vf

Cé

ce
ré
er

m
pr
tr;
7,1

M
.A
qL

an

te:
ra

,,

.&IOl&B. . . "'·

-nllBA

ESTA SEllA!lA/3

Nº J17· _ 4 J?E XUNO DO 1987

-

DO 1987

lA

Na memória do vi nte<?i,nco
aniversário da fon~acwn
de Fenosa (1968) falase
despectivamente dos
"pequenos centros de .

s Gale:Admi-

producción de energía, en
su mayorí9 de origen térmico o con pequeñas
centrales hidroeléctricas a
base de molinos" que so.n

o fundamento da
"Soc1~dad General
.Gallega", peana do
monopólio de "Fuerzas
Eléctricas del Noroeste

Sociedad Anónima" no
1943. Cuarénta e catro
anos despois, UniónFenos¡i tala con
,
e.ntusiasmo da ,

recuperación destas
c.entrais de pequena ·
poténcia de acordo cun
,plan gue canta con amplos
beneficios fiscais.

:ls idenConse-

irballo,

ESgotado o ciclo dos grandes encoros, as eléctíicas reabreñ'as pequenas centrais

do Cu-

Unión-Fenosa-saca a concurso
parte das hidroeléctri~as . cer_
radas no·temp.o
doS vales asulagados
.

~

anova,
Gó, X.M.
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Vistas da antiga central de Segade (Caldas)
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Dentro dos obxectivos do Plan
Enerxético (PEN-83), o Plan de
Aproveüamento de Mini-Centrais Hidráulicas (PAMHI) procu ra a posta en funcionamen to de centrais hidroeléctricas
cu nha poténcia inferior aos
ci nco mil quilovátios. Este
plan comprende a reabilitación das centrais pechadas
nos anos da política dos grandes encaros, aproveitamentos
hidráulicos de nova planta, e a
construción de centrais novas.
No texto do PEN 83 contém plase a promoción por ax entes
especializados de todas as
xestións para aterecer un
aproveitamento hidroeléctric;o.
A concesión en usufruto da
céntral por tempo variábel
proporciona ao axente a posibi lidade de amortizar os seus
investimentos nun prazo de
t res a cinco anos.
O Instituto para a Diversificación do Aforro da Enerxia
(IDAE) aporta neste plan subvencións de até o 11 por cen
do investimento. Alguns governos autónomos, como é o
caso do de Euskadi, están a
conceder créditos a baixo interés para estas operacións. A
empresa proprietária comprométese a adquirir a enerxia
producida pola pequena central a un précio que vai desde
7,60 a 9 pesetas quilovátio.

Mercado garantido
. A rec,u peración destas cent.rais
que pechou a própria Fenosa
anos atrás. -comenta un destes promotores- apóiase agora nun mercado qaranticlo

como é o da snerxia, nos benefícios fiscais da Lei de Conservación da Enerxia do ano
80 e na gran estabilidade dos
custes de transporte. A rentabilidade é moi alta e están acudindo investidores de todo
tipo incluindo alguns extranxeiros a ~ste reclamo".
Desde várias posicións da
sociedade galega, reclamouse
insistentemente nos anos en
que se sulagaba Castrelo, con
791 hectáreas da mellar terra,
ou Portomarin, Campobecerros e moitos out ros vales, so- ·
lucións como a dos pequenos
encoros. "A opción dos embalses grandes ten a ver coa filosofia do sistema -explica
un técnico do sector da enerxia-. Non interesaba promo. cionar os pequenos encorós,
mini-centrais alternativas ás
grandes, porque naquel tempo
eran beri mái-s atractivas as
obras de gran investimento e
de grandes benefícios".
Central de Merza (Silleda)

Co regreso ás pequenas
centrais cúmprese un- ciclo
que deu todo o que tiña que
dar. "A crise mundial, a demanda e enerxia moito rnáis
baixa do que o _PEN estimaba,
e o risco dos grandes investimentos que deixan de ·estar
avaliadas polo Estado como
nos tempos da Ditadura, atra.en ao capital financeiro a
este xénero de explotacións
de menor formato".
Na Galiza serán 32 as centrais que se van recuperar. -Todas elas foron adquiridas no
seu día por Fenosa e pechadas
a continuación para favorecer
a construción e explotación
das centrais de gran tamaño,
en réxime de monopólio. Todas elas dispoñen de título de
concesión asi como. de terreas
e obra civil. "Son todas fácil~
mente recuperábels · e se · non
se puxeron en funciooamento
até o de agora foi porque sim-

·ente non interesaba. Por
MERCADO
·
term médio o investimento
necesári para que volvan anGARANTI Do ' •
dar será t.iuns cen millóns de
pesetas, a · vestir principalBEN-EFrclos F.ISC-·AIS . mente
en maq i-nária. Son in·E BAIXOS c·us·TES'· vestimentos
relativamente pequenos e moi rendábeis".
·Coa renovación destes encaDE TRAN-SPORTE
ros Gafiza contará cunha aporá rede de enerxia tradixu.STl FICAN HOXE tación
cional da "Socieda~eneral
Gallega" constituída eh Ma0 -INVESTIMEN TO
drid· en 1900, a primeirp ·compañia que se propón a exploNOS PEQLJENOS- tación industrial
do caudal hida Galiza. Esta
ENCOROS
compañia nasceu da absor~ droeléctric·o

ción áo salto de Segade do
Úmia, do da fervenza no Belelte e da -criacLón e adquisición
doutras fábricas de eledricidade. Sucesivas • fusións das "Electra Popular de Vigo", a -·
"Sociedad de Gas y Electricidad - de Santiago", "Eléctrica
Pontevedra-Marín", "Eléctrica ·
de Ourense" e outras preparan o .camiño para a posición
exclusiva de Fenosa como empresa- produtora e distribuidora · de enrxia eléctrica na Galiza. Esta consolidadón do monopólio confirmase no ano
1955 co troco das accións nom inais da ""General Gallega de.
. Electricidad" por outras de Fenosa. En total son cuarenta e
duas empresas hidroeléctricas
que a partir do 55 quedan dentro de Fenosa que exercerá o
control do mercado da enerxía
na Galiza até a sua absorción
polo grupo Unión Eléctrica
Madrileña.
o
G.L.T.

NO MOMENTO DOS
GRANDES
ENCOROS, FENOSA_
PALA
DESPECTIVAMENTE
DOS MUIÑOS DE
ELECTRICIDADE
PARTE DO
PATRIMÓNIO.
TRADICIONAL DA
REDE DE PEOUENAS
CENTRAIS
HIDROELÉCTRICAS
SERÁ RECUPERADO
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respaido ás iniciativas -da .Plataforma e o apoio- como Galiza. As1'm'esmo, en base a este acord .
A Comunidade Autónoma galega tarase cargo
económico pa_ra sufragar os _
g astos das .
das penalizacións por sobrepasar a cuota de ·
parlament~r.io - a ~u.nta destinará unha partid 0
actividades e campañas necesár_
ias para a· ,
prod.ución láctea fixada. até 1989, se _
n on o fai
._ presupostana suftc1ente ·para acometer un
.defensa. do sector lácteo. Récóllense tamén
o Goberno Central, segundo aprobolJ o
·e,studo rigorosa das condidóns de _produción
nestas prc>'posicións a- preparación dunha .
Parlamento g.alego na última sesión plenária.
lacte~ galega, ao tempo. que o, Goberno
proposta de, reforma das cuotas lácteas que
En ~duas proposicións non de lei, unha
·
autónomo, en coordenación coas deputacións
. teña en conta a situación de supde~enrolo .e
apreseritada poi.o BNG e outra por todos -os
porá en prática unha política de expansión '
caréncia .de alternativ_as d~ emprego en zonas
grupos .agás o PSOE, contémplase ademais o
racional do 'sector lácteo~
.

ª

Até. 1989. ·non haberá limitacións oa .Rroduc.ión

O Parlamento aprobou ·ás propostas da Plataforma do leite
· b-ros máis podero~os.
que hai veces q~e a rua ten . fora maxistral pero que daba
Os demais ·portavoces dedimáis forza qu"é a cámara".
un saltp no·vacio ao pór a solu.
cáronse a· apoior as propostas,
-Esperábase con expectación
ción tora da CEE. Acusou loga·
. cun Mella Villar (P_NG) desc6na comparecérJcia de Ceferino
á Xunta de perder cinco anos
Díaz. Subiu nervoso ao estrado · á dir~i~a de estar facendo de'.
qertar1te que non se sabia moi
ben' a quen atacaba ou a quen ·.e fixo' unh;;i intervención que
magox1a co tema da cuota e a
serviu para que o acusasen de
apoiaba, e un Miras Pori'ugal
esquerda de deixa~se involunon estar convencido do que
(~P) e·n•. plan esqu~rdista afir-·
crar. O~ Platafor~a dixo que
dicia. Comez;ou afirmando que
mando que "as propostas cheera "a mostra da msuficiéncia
a interv:~nción de X.M. Beiras,
gan~qui polas voces da rua, xa
do sindicalismo agrário. galega".
O Deputado do BNG foi duro
na sua contestación acusando
Palabras," palabras... no ·Parlamento
ao PSOE de "estar pla ntando
lume .n~ país", momento en
O Conselleiro da Presidé.nBarreiro ·Rivas, os do POP,
que vanos deputados socialiscia, Villanueva Cendón, er:nos do PL, Centristas e poda
tas abandonaron o seu escano
peñou a· su.a palab:-d, enfref)que algun socialista non
precedidos por Alfredo Conde'.
-tándoa coa de Gonzalez
acreditaron flas palabras daLago X. M Beiras afirmaria que
Martín, director dimistonário
das polos seüs responsábeis
A lección de Beiras
"a solución defensiva cabe
da' TVG, en que nunc;:.a exerde grupo. De nada valeu que _
dentro - do Mercado Comun
cera
presións
sobre
tal·
meio.
tanto
Fernández
Albor
como
A proposición feíta polo BNG e
pero. si hai solucións" , prop 0.
Pal9bra contra palabra, crer
Rajoy Brei, a média mañá,
: apoiada por todos os . grupos
ñendo as seguintes: non trunou non crer. Porque, claro, o
reunisen ao Grupo Popular
parlamentários ~gás o PSOE
car a produción, liña de diversiO deputado do BNG Xosé Manuel ·
único que ·fixo -o conselleiro
para pronunciar unhas palá·era substancialmente a .mesficación, liñas produtivas, imBeiras(
que
·
tivo
unha
importante
e'
di'cer
p
'
a
labras.
A
un
ha
rebras
nas
que
,os
chamabana'
ma, só .que a do deputado Beiinte·rvención ·n o debate sobre as
pedir un proceso de acumulacuotas do leite
.
dactora pediÚlle que entre- · disciplina. Como dicia Baras era m.ais concisa e concre-·
ción de unidades básicas... acu'dedllcindo que se per.siste é
vistase a Mariano· Rajoy: sorreiro Rivas despois da seta, polo .que . fo ron def~ndidas
sando finalmente ao PSOE de
porque lles é máis rend~bel
mente de palabra ~ Tamén regunda votación: "os dous
conxuntamente. As duas eran
estar facendo a mesma política
desta maneira que penetrando.
coñeceu que pudó comentar
máis poderosos lucíronse",
consecuéncia do documento
que os zares despois da revolu·
o capit.al, p0is o papel asignado
certos aspectos da TV "pero
referíndose a .Mariano e Anfirmado nunha · reunión -dos
- ...ción de 1905, que provocou
-á
Galiza
é
o
de
reserva
de
mernon
eranpalabras
vinculanto_·
~
-_..-...
...
--~r
responsábeis políticos_ cos reque se proletarizase o 70 por
·cado de traballo, fonte de valor
tes"·.. Era -. · ·.. ¡.,+~!,¡5°a~~s ...,... .. Os corredores de Fonseca
presentantes da Plataforma: "o
cento do campesiñado ; logo,
único que facemos· é ser a voz
excedente (endebedamento) e
iVlanano Rajoy ~ Antolin
son sem~~e palabras, paladixo, v iria a revolución.
·
da Plataforma", afirmou Mirasexpoliación do capital S"º. •·
·1 ..1 -~"":Sánchez ta~mén cheg aro n,
bras e n:'ais palabras; í!e~es
No
parlamento
o
que
·veu
.
Portugal, portavoz de AP.
básico.
··
_,
<· "
de palabra, a un_pacto para
falan ate os PB:rlamentan~s
logo foi a votación. A proposta
Xosé Manuel Beiras fixo
asou lago a definir 0 papel
elexer ao Consello de Conmudos (aquele~ que na 1;ado BNG foi apoiada po r todo
"u
do
Mercado
Comun:
".
a
mpliatas
da
Galiza.
Ao
finai
noA
mara
nunca
abmon
a
boca_).
1 l
1eétíva que
os grupos agás o PSOE, aind
houbo eleicións porque as · Esta vez o rurlJ~r que coma
ranscende a responsabilidade
que o presidente do Parlamen
ción do mercado interno, ·capsuas palabras non tiveron _de corr~ en 9or~1llo, de apardo BNG" mostrando caJ é o ar- . tac.ión novas mercados, nova.s
to, surprendido quizá, fixese .r
valor para .m.oitos dos depute en .c,onficfenc1a, era_ a prezonas de mercado para 0 , C"?P 1d
d
tellamento da base produtiva
petir a votación. O PSOE pedi
tal
serian
as
suas
liñas
bas1cas
·
-tados
adscritos
aos
seus
parac1on
a
nova
cnse
o
do sector agrário e. a sua .interria a votación por separado d
ao' tempo que "están mallando .
grupos: seri dicer né!da; deGabinete Albor. O~e se Alconexión cos demais séctores.
proposta conxunta para apoia
no
lombo
da
periféria
interna
dicárónse
a
votar
en
branca.
bor
xa
falou
co~
Suarez
VenComezou afirmando que a ecoun dos apuntes: elaborar u
da CEE" como . evidéncian os
A primeira vez foron 17, a
ce, con Portomeñe ... de monomia galega no~ é unha ~co
plan de desenrolo da gandaria
tratados
preferenciais
con
o.usegunda
18.
As
señorias
~ento
só
intercámbio
de
panomia ·c alquer, senón 111~ha
.Quedar ben sen gastar nada.
a~
liñas
ultrap~opróximas
politicamente
a
labras.
A.E.
.tros
países
e
moi determinada: "preL:ap1taA. EYR
teccionistas· dos estados mem-_
lista, que non extra-capít~l·ista" .

Cando foi para . v9tar os inte- ·
grantes do Consello de Cqntas
estaba a cámara- autónoma
chea. Tratábase .de darlle un
"prémio-,, a cinco persoas, que
leva incluída unha "primitiva"
de tresc~ntas mil
mes máís
·dietas e quilometraxe. Para dis. cutir 6 problema da cuota láctea, asunto crucial ·para a· Gali-za de hoxe e do futuro,· o salón
de Fonseca quedou case vacio.
Cada un sacará as conclusións
que queira deste feito. Carlos
Mella púñaó d~ manifesto na
su-a -intervención; por máis que
fose o .únic_o representante do
seu partido na bancada.
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ria. g·ale; foi duro
:icusando
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i ento en
socia\isJ escano,

o Conde.
na ri a que
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cabe

Comun

'', propo1on trune diversi·

ivas, imacumula·

:as ... acuPSOE de

a política
la revolu·
provocou
o 70 por
fo; logo,
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que ve
proposta
>or todo
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'arlamen
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1arado d

Mirar.para adiante -.
botando·a'vista atrás
Ünhas eleicións non chegan
para vertebrar politicamente
un país . Nen tan sequer logran fixar o mapa eleitoral deforrnacións . Pero as mun ici pais do 1O-X na Gal iza van ter
unha repercusión clara e imediata na reorganización do
panorama polí~ico gal ego.
Serán , primeiramente, as
qu e decidan sobre o equilíbrio inestábel da políti ca au tonómi ca. Os resultados de
AP porán en marcha deser ció ns, abandonos, ach ega rne ntos ou coa li cións con ou tros part idos ou grupo s ca ra
acadar u nh a m aio ria na q ue
se su bst ente o go be rn o auto nómico.
O dia 1O de Xuiio é tarnén
a data de partida para que a
Coalición Progresista· Galega
torne unha decisión: converterse ou non en partido . Uns
mínimos resultados favorá beis incitarian aos seus líde res a carniñar xuntos polo ca rreiro político baixo as mes mas siglas. A sua posición
diante da Xunta virá condicio nada polos resultados de AP
(e os seus movimentos internos) asi como polos índices
de representatividade que
acaden os " lndependentes"
próximos a Barreiro, que esti pularán a posta en marcha xa
(ou alongarán a espera) nunha estratéxia dirixida a sentar
ao político de Forcarei en Ra xoi .
Todos estes plantexamen tos virán marcados fortemente polas atitudes persoais dos
actuais presidentes das Deputacións. Inclinarse para
eles a un lado ou outro, facer
pactos nun ou noutro sentido, ·dependerá da posición
que teñan despois da con frontación eleitoral con relación á presidéncia dos entes
provinciais. Por exemplo, un
Marfany que perdese a Deputación de A Coruña pactaria
máis f acilmente un post o na
Xunta , a guerra polas deputaci óns vai incidi r tanto como a
dos concellos na política e na
configu rac ión partidária da
di re ita .
Como os resultados duns
están intrínsecamente rela cionados cos que obteñan os
outros, o PSOE decidirá ta mén, logo dos comicios e,
vis tas as di versas posició ns,
cal vai ser a sua est ra téxia.
Se log rase acadar a posi ció n de partido m áis v otado
veríase ab riga d o a present arll e u nh a moció n de ce nsura a
A lbo r. Do contrário se guirán
pacta ndo co n qu en estexa na
Xunta á es pera d e qu e nas
au tonómicas
con sig an es
maio ri a.

xosé lois
Paio
AÁS 4,30
OIANTE'

~SE
~o.

Bautista Álvarez será o único cabeza de
lista galego ao Parla~ent~ Europeo

Eleicións municiRais

Ao fin, tanto na Xunta, Deputacións e Concel los , serán
as alianzas quen decidan as
composicións dos respecti vo s gobernos . Ali.anzas que
serán significativas e clarifi cadoras das liñas que van seguir as distintas formacións
·políticas.
Asi , despois dos pactos fa lli.dos entre os nacional istas
cara as europeas, a posición
nos concellos pode botar
unha flama de luz cara estra t éx ia s viciñas .
O PNG , que semella cair no
erro do PG -conv erterse nun
part ido de notabeis cando a
sua vocación é clarame nte
eleitoral- t erá a ocasió n de
d eca tarse c larame nte do lado
naciona lista, pésie ao exigu o
r:iúme ro d e ca ndidatu ras presentadas.
O PS G- EG xa anunciou que
nalguns conce ll os pactaría co
PSOE chegado o caso . Un
pacto que pode ser máis am - .
plo e incluir o chamado Goberno de progreso na Xunta.
Mentres tanto o BNG segue
metendo no mesmo ca rro ao
PS OE e AP (ao tempo que recordan os pactos de sociali stas e populares hai cat ro anos
para quitarlle as alcaldía s aos
nacionalistas, ou os seu s gobernos en comandita, por
exemplo en A Coruña) fiel a
que a contradición princi pa l
está entre nacionalismo e españolismo e de que a po lítica
do PSOE e AP na Galiza son
claramente semellante s.
Mentres a maioria do eleitorado segue esquecend o o
desprécio d a m aio ri a dos
concellos (ca se 300 ) das di sposicións oficiais da norm alización lin g üística, e m es mo
dos compromi sos adquiri dos
nunha declaración so lem ne e
voluntária . Pouco s _foro n tamén os concellos que sacaron os plans urbanísticos ne stes catro an os e a uti lización
do chan converteus e en frecuente po lémica con casos
tan notórios como os de A
Coruña, Vigo ou Pon teved ra,
onde as den úncias de especulación foro n soadas. Os investimen t os rea lizáronse con
cri térios clara m ente cli entelistas e as d emandas v iciñais
na maioria dos casos non fo ron atendidas. Pero ago ra, en
época elei tora l, todo o mun do parece q ue fi xo as co usa s
ben fei tas, qu e lo ito u para
que o seu muni cí pio av anzase e qu e corren novas tem pos ai nd a qu e mo itos dos
ca ndid ato s,
pr inci palryrnnte
de AP, se xan os mesmos que
na ditadura.
A.E.

Ba\.Jtista Álvarez, do BNG : será
o único cabeza de lista galega
que se apresente· ás próximas
eleicións ao parlamento de Estrasburgo , dado que todos os
demai,s candidatos galegas'
apresentanse formando parte
de coaligazóns estatais nas que
eí] nengun caso ocupan o pri- meiro lugar.
·
Segundo un portavoz do
BNG, a -sua formación, que se
apresenta en solitário, é a única "na que un galega consegue
sair na foto e na que as siglas
da organización non queda.n
para a letra pequena" .

_ O BNG resalta nesta campana que ó ser o único grupo galega que se apresenta é tamén ·
o que máis fincapé fai nos intereses da Galiza.
Para esta organización nacio~
nalista, o interés d0 PSOE ao

Bautista Alvarez

marcar a cinrcunscrición única
rlP "rlesdebuxar calquer
perfil nacional, e sequer autonómico, dentro · do estado,
como forma de descafeinar aos ·
nacionalismos e obrigalos a
coricorrer nun marco estatal".
Alternativa á cal o BNG seria
"o único que non se cinxiu".

fni' n

Para o BNG "o impor o estado como marco político entra
en grave contradición cos intereses nacionalistas".

O Bloque, que centra a sua
campaña na defensa da economia galega frente á CEE e na
defensa da Europa dos Pavos
frente á dos estados, ten manifestado, a respeito das negociacións· entre os partidos de
ámbito galega, que "estába- .
mos dispostos, pero eles non
aceitaron. Nos propuxémolas
pdrque pensamos que Galiza
.d ebe ser o marco político e
.económico do ríoso traballo".

o
M.V.

Segundo o MCG
11

H·e deberia ter renunciado a facer

campaña na Galiza"
O MCG , por meio do seu Comi té Nacional , deu a coñecer- a
est e pe ri ódico a sua posi ci ón a
respeito das próximas eleicións ao parlamento europeu .
Segundo esta fo r mf!ción que
expresa a sua opinió n ao longo
de diversos pontos "un com promiso democrático elementa l abriga a promover un apoio
exp lícito ás demandas formuladas palas organizqcións integrant es do movimento de liberación nacional basco. Unha
política que renunciara sistemat icamente, i ndícase, á prática de tal apoio solidário por
mor dos custes derivados da
incomprens1on existente en
sectores da própria esquerda
social da nasa nación supor ia
un preocupante abandono das
tradi cións combativas acuña das palas organizacións ruptu ristas galegas ao longo da sua
existéncia ".
" O naso partido, afi rma pos t eriormente o comunicado do
MCG, está a favor da maior
unidade pos íbel das forzas radicais que actuamos no interior
do Estado español. Pensarnos,
sen embargo , que tal unidade
non pode ser construída igno-.
randa ou despreciando as· con dicións concretas derivadas da

existénc ia de movimentos de
lo ita nacional con dinámicas
próprias" .
- Para o Movimento Comunista de Gal iza "o comportamento
seguido por HB a respe ito da
sit u ación galega revela unha
grave incomprensión do que
debe ser a relación entre as forzas populares que nos opoñemos ao réxime actual. Constatada a imposibil'idé;!de dun acor dó eleít oral co BNG, HB debería ter renunciado a facer campaña de petición de voto na
Galiza para evitar un e,nfrentamento directo entre duas organizacións que representan a
secto res populares que loitan
pola liberación das suas nacións" .
.
" Nest as con0ic1óns, indicase
po r últi mo· neste aspecto, o
MCG non pode apoiar a H.B .
Por moi lexítima e desexábel
que resulte a obtención duhha
representación parlamentária
de HB en Estrasburgo non podernos dar por boa unha actuación concreta que pasa por riba
de aspiracións nacionais lexíti. ma s. A maior fortaleza do mo ~
vi m ento radical basca tampoueo dá direito a utilizar métodos
sect.á rios con organizac1ons
;irni gas doutra nación igual-

mente asoballada" .
A Í-espeito .· do BNG, · o MCG
matiza a sua pos ición indicando que "como é sabido, existen importantes desacordos
entre o MCG e o BNG a respeito da política que se debe prati.car no seo do moviment:o rupturista galega . A evolución desas diferénci-as ten orixinado
que, nesta ocasión, o naso' partido non considere procedente
solicitar o voto para a candidatura do BNG ao Parlamento europeu ".
"Compre sublinar, sen em~
bargo, afirmase tamén que
esta postura obedece a razóns
distintas das que explican a
nasa decisión de non apoiar a
HB. En todo caso, o MCG non
comparte en absoluto o ponto
de vista que tenciona xustificar
o comportamento de HB en
base á existéncia de dete rm i nadas diverxéncias entre as forzas integrantes do movimento
de liberación naciona l ga lega ".
Por último o MCG lamenta,
no seu comunicado, estes episódios causados pala "-práctica
d·o hexP-monismo e do sectarismo nas relacións entre as organ izacións populares", asi como
os atrancos que . provocan.
o

De entre -"as candidaturas gue cuestionan á Euro~ caQitalista"

A LCR considera que só HB
~en p_
osibilidades de-chegar ·ao
Parlame.nto Europ~o ·
seus 1)nv \1 •.. 1i 11 t,1~ · . u 11 in d iscu
De entre "as candidaturas que
cuestionan á - Europa capitalis- · tív el apoio -social. Nengunha
fo rz a nacionalista revolucioná t a" a LCR considera que só HB
ria pode c.o ntar, só cos votos
ten posibilidades de chegar ao
d o seu próprio pa ís" . "Diante
Pa rl a m ~·nto eur:opeu :
disto, indican, teríanos gastado
Segundo a LCR, " nestas ~lei
ver unha única candidatura
cións o· PSOE agrede máis
ruptu.rista .
Obxectivamente
un.ha vez ás naciona lidades "
ex isten dificultades . Nestas cirindica no comezo dunha nota
cunstáncias HB oferece a sua
de prensa referida ás vindeiras
cand i-datura ao Parlamento euelei-cións ao· Parlament-:, .euroropeo para, desde el, denunciar ·
peu;
a situación de Euskadi e dou"A c ircunscrición única cara · tros sectores agredidos pala
política do· governo. HB apre- ·
. as eleicións, afirma, pretende
senta -se a estas eleccións cun deformar a forza das organizaha-traxectória rupturista clara e .
cións revolucionárias que nos

cun progresivo medre de apoio
· popular a pesar da permanente
intoxicación dos meios d e comunicación e da represión do
Estado ". ·
"HB, sinala por último a LCR,
ten sérias posib ilidades de conseguir representación no Parla mento europeu . A Liga Comunista Revolu cio n ári a, na Galiza
apoia a list2 a HB po rque , entre
as cand idaturas que cuestionan as eséncias da Europa capitalista que denunciamos, só
HB ten posibilidades de chegar
ao Parlamento eurooeu ."
n
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Xa non hai nengun obreiro sen RªU

. Os bancos · condicionan as elercións

Puerto
Real:
.
ponto álxido da .reconversión
\

Os obrei~os expulsan á policía que tentou ocupar o estaleiro de Matagorda

máis forte corítra a reconver-

licitou que se implante un esta-

Todos os martes e xoves
sión e, o que, nun comezo, era
do de excepción.
·os obreiros dos estaleiros
· Pero 1.500 traballadores, do ·
lúJ conflito laboral máis, estase
de Matagorda en Puerto
convertendo "nunha batalla de . 3.500 que ten o estaleiro, levan
Real (Cádiz), reúnense en
resisténcia de ·todo un pavo",
tres anos sen traballar e xa esgotaron . os prazos do subsídio ·
asamblea. Todos os xoves · segundo un dos líderes sindide desemprego: praticamente
e martes deciden sair á rua. cais, Pepe Gómez. Pon1ue, agora, ademais da asamblea de fáxa están na rua.
Cada día a sua protestabrica xa existen tamén asamO Goberno.· promete hai tres
radicalízase máis, dia a dia_ bleas
de todo o povo nas que
anos, igual que en Astano ou
a resposta polidal é máis
· se decide as accións a leva.r a _ Cádiz, que neste tempo ia re- .
contundente. É o ponto
cabo.
solver o problema _d os estaleimáis quente da chamada
Os líderes de UGT e cc.oo.
ros, recolocando abs que "sovíronse desbordados por noreconversión naval.
braban" e encargan<:fo noves
Cortes de carretera durante horas que a policía non pode im ~
pedir, incomunicación -teléfonica, barricadas, enfrentamentos
coa policía cada vez máis duros: pedras, lanzacoios, bolas
de aceiro; os· métodos ' de loita
avanzan. Ninguén se acordaba
.de Puerto Real, desde habia
tres anos. Parecía un problema
acabado, un . povo dormido.
Agora · representa o bastión
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vas sindicalistas entre o_s que
barcos ás factorias. Pero ·o cerse encentra Pepe Gómez, un
to é -que non se criou nengun
anarquista que se ·c9nverteu
novo emprego en Puerto Real,
agora no líder máis popülar, e
e cando acaben, este mesmo
que afirma que "resistir é a
mes, o barco que están facenúnica solución para os traballa- . do, quedarán todos parados.
dores dos estaleir.os e de todo
Agora, como dicía un sindio pavo''.
calista, · · '~ xa . non hai praticaA situación· cada dia vóltase . mente nengun obreiro que non
máis tensa. O Gobernador Cirece9era algun pau da poli~ia,
vil, Mariano Boquedano, milipero ~les tamén levaron o
tante da UGT, chamoulles te-seu".
o
rroristas aos traballadores e soB. LAXE

aqueles -sinais de identidade cuxa credibilidade sufr~ un maio~ desgaste no _
seo da opinión pública. Presumen, en
realidade, co que carecen. Os "havos
tt;:impos" ali9ncistas son de tal consis:xesus VEGA
téncia que .a sua nómina de fLituros eurodeputados está feíta con exministros
·T·
odo · "s.hoyv" eleitoral require a
posta en prática do vello princífranquistas que figuran nos libros de
pio segundo o cal a .mellar ima.
história como asinantes de senténcias
xe é aquela ~ue fica máis alonxada da · de marte. A cámbio, as "causas ben .
realidade de cada participante no esfeítas" do PSOE posuen unha contunpectáculo. A teima por reivindicar o
déncia suficientemente demostrada en
que non se é resulti;I máis acusada na-. , Reinosa e Puerto Real. O Parlamento
queles partidos que posuen unha poside Estrasburgo vai receber p_ersoeiros
. ción dominante no mercado dos vorepresentativos de duas ~ clases polítitos. PSOE e AP están, neste sentido, á cas· de orbrn e traxectórias difer-erites
aitura do que ca.bia espen~r.
p~ro unificadas na convicción de que,
· . Seria difícil n:iellorar a esquizofrénia
ás veces, os desígnios imutábe~s do
conseguida con ese retrato de Fraga
Estado deben ser escritos na cor inanunciando os "noves tempos" de AP. - confundíbel do sangue.
Só comparábel, sen dúbida, á transmiDescoñezo o nível .de .incidéncia das
tida por Benegas e Alfonso Guerra
campañas publicitárias na ·determinacando aseguran que o PSOE é a es- ; ción do número de votantes de cada
querda que se contrapón ao direitismo ' opción política. Sospeito que debe ter .
dos partidos que presiden Herriández
máis importáncia .a cantidade . que a
Mancha e Adolfo Suárez.
calidade das mensaxes emitidas. Por~
· Trata-se, nos dous casos, de afirmar
que, hoxeiJór hoxe, está máis contras-.

De película. ·'

No Estado español non hai,
por lei, duas voltas eleitorais
con:io noutrós países. E dicimos por lei, porque na prática si existe unha primeira
selección daqueles candidatos e partidos que poden
disputar non só o goberno,
(local, autonómico ou estatal) senón ta-m én maior ou
menor representatiyidade.
O capital simplifica as
ofertas eleitorais da direita,
e ponlle trabas case insalvábeis á esquerda: o diñeiro
vota antes.
O caso de Óscar Alzaga
(retirado entre outras causas
pola falta de apoio da banca)
e do POP, é un claro expo nente desta selección primária efectuada polo capital. O
que non conseguiu a direita
pola vía racional, por máis
que desde a patronal e os
seus meios de comunicación (case todos) o viñesen
pedindo, conseguírono na
realidade pala vía dos créditos. /
·
Despois . do fracaso da
"Operación
Reformista"
onde a. gran banca perdeu
6.000 millóns, o "pool" bancário constituido polos grandes para mancomunar os
créditos mostrousé dividido.
Rafael Termes, responsábel
máximo do apoio a Roca
fixo mútis habilmente e a
banca decidiu establecer
uns critérios de racionalidade (da sua racionalidade)
para conceder os créditos.
Declinaron diante de todo
embarcarse en nengunha
outra operación. Decidiron
esperar a que a "selección e
decantación natural", axudada por unhas condicións
propícias que eles tratarán
de criar, desembarcase na
configuración dunha alternativa ao PSOE. · Por outra
banda cada vez están máis
convencidos de que non hai
presa nengunha por substi-

tuir aos socialistas, cos que
de momento, lle vai de miÍ
·
maravillas.

Créditos ~os partidos
Adolfo Suárez; que r:ias anteriores eleicións tora castigado, sobretodo por inquina
persoal dalgun banqueiro ao
que o D_uque,· na sua época
de Presidente, lle negóu a
continuide da sua bula para
toda clase de operacións, ve
agora como as suas arcas
están repletas. A alza experimentada nos anteriores comícios, e a sua campaña "eu
tamén teño problemas coa
banca" que tan má imaxe
criou no ,sector, foron algun has razons que decidiron
aos banqueiros a ser más
realistas.
.
Agora o pool bancário no
.que aínda quedan o Pop~l ar
Central, Hispano e outro ~
máis pequenos entre os que
se encentra o Pastor, decidiu
prestar 4.000 millóns dos cales 1.600 lle correspond en
ao PSOE, 800 a AP e 500 ao
CDS. Outro grupo de bancos
(Bilbao, Vizcaya, Santander
e Banesto), desmembrad os
do pool, concederon outros
3.500 millóns en créditos .
Afinal os cartas concedidos ás formacións políticas
serian os seguintes: PSOE
3.200; AP 3.000; CDS 1.500;
IU 500; Convergéncia 800;
PNV 500; POP 200; todo en
millóns de pesetas. O resto
dos partidos ou non receb en
cretas ou tiveron que acu dir
ás Caixas de Aforros ou a
créditos persoais.
O diñeiro vota antes que
os cidadáns. Coas suas negativas ou concesións, condiciona a imaxe dos partidos, e, por ende, o voto final. Logo din que non existe
poder fáctico!
o
B.L.

cipac1on social na vida pública . Hai
lada a eficiéncia da técnica utilizada
7.500 razóns que explican moitas coupor Manuel Luque para anunciar os
s~s desta campaña eleitoral. Hai, taseus deterxentes qúe a usada pola
mén, 7.500 motivos que xustifican os
maioria dos partidos políticos para
comportamentos duns e doutros. Estavender os seus produtos durante o pemos no camiño da definitiva constitu ríodo legalmente estabelecido. Aquel
ción dos partidos en órgaos estatais.
simboliza o esforzo por atapar unha
Ou, se prefiren, podemos talar de "orcerta orixinalidade no difícil labor de
predicar a brancura eterna das pren- · ganismos autónomos dependentes do
Estado". Cando todo se privatiza, os
das que se lavaA con tal ou cal marca
privatizadores deciden estatalizar-se.
rexistada. Os responsábeis de moitos
Eu e vostede pagarnos a subven ción
partidos, pola contra, están instalados
desa propaganda que invade a nosa
nun rito pubJicitário carente de imaxiintimid~de sob a disculpa de que o.s
nación cuxa principal orientación resinoves tempos esixen causas ben fe1de na evocación rotinária de lugares
tas para que o centro avance.
noso
comuns.
masoquismo ten un précio: 7.500 mi_Resultaría interesante analisar a pollón anuais. O sadismo da clase po lítisíbel correspondéncia entre esas defica gobernante tai o resto. Cun director
ciéncias do "marketing" eleitoral e o
famoso teríamos un produto cinemacrecente proceso de estatalización da
tográfico completo. Unha mistura ~e
maioria das forzas políticas. A recente
realismo "psocialista" e de surrea l1~
Leí de Financiación dos paf'.tidos conmo aliancista. Poderiamos ser, as1,
sagra unha dependéncia incuestionáprodutores e protagonistas da n_osa
bel: 7.500 millóns dos fondos públicos
própria película. Non somos conscrenpara manter, anualmente, uns aparellos organizativos que nasceron, teori- . tes da sorte que nos está deparando a
recente .história.
o
camente, para ser ferramenta de partí-
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O diñeiro vota antes
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somos c_o ñecidos·
na ·Daliza int~ira,
pala nasa
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Declaracións de .Miguel

~s

Falar de estancament~ no Sa~ador é unha
táctica dos EEUU para. non informar

que,
mil

Pésie ao comentado
impasse da guerra do
Salvador, o conflito está
entrando nunha nova
etapa, na qu~ . se er::arcan
diversas acc1on m ll 1ta res,
como o recente asalto
pala guerrilla do
"inexpugnábel" cuartel
de El Paraíso. Miguel
Ventura, crego
salvadoreño, que estivo
recentemente na Galiza
invitado polo Comite de
Solidariedade con
América Latina (Casal)
sinala, na seguinte
entrevista, os últimos
avances da guerra, asi
como as
responsabilidades da
Democrácia Cristiana na
represión existente no
país centro-americano.
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- Cal é a situación actual
no Salvador e que hai rlo estancamento ou paridade militar, da que alguns talan, entre
o exército e a guerrilla?
, - Nun momento de cámb1os estruturais na América
Latina e concretamente no
Salvador, o conflito non pode
comprenderse, se non é cunha participación activa de
todo un pavo, neste sentido o
que se tiña dado a entender
fara como "estancamento",
eu creo que era, máis que
nada, unha táctica norte-americana para impedir a saída de
información, o cerrar as canles informativas cara o exterior, dando a impresión de
que no Salvador practicamente todo o movimento revolucionário fara controlado polo
réxime, a partir da imposición
da Democrácia Cr istiana no
poder. O que había en realidade no Salvado r era un recámbio da guerrilla, en canto ás
tácticas, que pasou das gran des concentracións, ás peque na.:; unidades guerrilleiras e a
constitución de forzas especi a1s que foron producindo un
des gaste dentro do exército
regu lar

s ca lden
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"O exército esta nunha
estapa de desgaste
militar"
- Nos ultimas meses o guberno Duarte puxo en marcha
un plan de medidas políticas
destinado a quitarlle base social á guerrilla. Cal é o resultado destas medidas?
- O pl an de co ntrains urx é n
cia ctual chámase "Unidos
para reco n. truir" e f c tiva men te v i d stin ado a restar -

Otelo condenado

Ve~,tura

lle base social á FMLN. ainda
que n·a prática fra-casou. O
plan consiste basicamente en ·
estimular aos , povoadores
que víven nas frentes de guerra con "rega Has.'..', por exemplo reparto de víveres, saben-do que a situación económica
nesas zonas é bastante difícil.
O obxectivo fundamental disto era intentar levantar nas
zonas de guerra o que antes
se chamou "defensa civil"
[campesinos armados polo
exército para se enfrentar á
guerrilla], dado que os militares sinten ·que perden a batalla e ante ·os problemas taméri
que teñen para o recrutamento de máis xóvenes. Outro obxectivo, se non se consegue
montar esta defensa civil, é
co nseguir polo menos alguns

Cravos murchos,
Abril fica sen símbolos
,',_;/

meiós de información ·para
detectar posicións da FMLN.
Por outra banda, do . que se
trata con este plan é de co~ '
rro .m poer bu minar as vontades das persoas cara a• que
non participen de cheo nos
programas
revolucionarios .,
Na prátic.a o resultado é moi
contraditório: como é posíbel
que un pai de familia·, a quen
lle fcri asasinado un familiar
polo exército, lle vai_an a borrar esa marte con cinco libras de sucre? Ou .a outra
cont1adición: se un día re.part.en víveres-, ao día seguinte
reparten bombas entre a povoación.
-Por onde pasa agora .a solución ao conflito?
- Basicamente o que se
plantexa, debido á penetración norte-americana na área,
é a sua forte decisión de non
deixar escapar ao Salvador e
a sua forte inversión en aspectos militares ...... A situación
agora é de desgaste mi lita·r do
exército e terá que ser o
FMLN o que ·golpee nas suas
fortalezas estratéxicas, para
criar unha cri se que derrumbe
todo o aparato estatal -.

"Coa Democrácia
cristiá cometéronse
riláis asasinatos"

Gregory Anthony Fronius, sarxento norte-americano, morto no ataque do FMLN ao cuartel de El Pa raiso, onde a guerrilla ocasionou
outras 650 baixas .

A solidaridade nos
campos de refuxiados
A solidariedade externa co
Salvador é amplamente valorada polos dirixentes do
proceso
revolucionário,
tanto através de actos de
solidar iedade, en forrna de
ax u da
económicd
que
apoie a inicia t ivas que esl ' n nasc r día dia en to dos o campos, como atrav 's da vi itd dir ta ou o
in t rcám bio . Un dos pon tos ruciais da olidariedad , ne te rnornento, cént rase nos carnpos de refuxia dos sit uados nas Hondu ras
e onde o preséncia in te rna cional é a máis firm e ga ra ntía para que cen tos de
f am ílias non sexan desalo x das póla forza d zona,
cara a implanta ió n de ba ses militares

-Cal é o papel da Democrácia Cristiana, hoxe, no
Salvador?
.
~-A Democ.rácia Cristiá chegou ao poder . pola con ve niénciá norte-americana As
ditaduras militare s xa non
eran sostíbeis nunha situa -'
ció·n como a llo sa . Os norte americanos tratan por iso de
colocar no poder a un ci v il
Se n embargo, en . se is anos
de y uerra, houbo xa máis de
sesentd n1il mor t os. sete mil
ciesaparecid os e un mi llón e
n1édio de des prazados e. na ·
actualidade, 1 500 p resos po líticos Esta situaLión ele tanta
re presión CüPlfd O pOVO dase
est~11Hi O
X(1
.-i
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Otelo Saraiva de Carvalho ·

Tres anos de xulgamentó polítiéo colectivo. mais dun centb
de progresistas portugueses
acusados de agrupárense para
real.izar o chamado "Proxecto
Global" (~er ANT Nº 291);. unha
senténcia que. declara probado
que a ECA (Estructura Civil Ar mada) e as FP-25 (Forzas Populares 25 de Abril) son a mesma
causa. Otelo Saraiva de Carvalho, · ÓSCAR, o estratega da Revolución dos cravos foi condenado por c_rime de "asociación
terrorista" e por ser ideólogo
dunha organización "jncuestionabelmehte terrorista"; quince
anos, a cumprir en presídio militar, para Otela; mais de qui ñentos para seus compañeiros;
tratamento de favor para os
"arrepentidos" que tant.o colaboraron coa policia e os xufces.
Ao longo deste proceso político foise tacendo patente a tremenda desasistencia na que ficaron os acusado.s, o -. medo
íase introducindo nos sectores
progresic;+ 0<:- do Portug2I poc:;t -

revolucionário, escaseaban - os
apoios públicos, . l)'.inguaba . a.·
solidariedade
internacional,
disminuía_a forza que reclamaba provas frente a fei~os desconexos, era xa chegado o tempo
de · pegar a pancada. Non serveron as insuficientes demostracións, a vo'ntade era o extermínio; as FP-25 e a ECA non
son a mesma cousa, a segunda
non foi mais que un proxecto
estratéxico para a tomada do
poder por via armada unha vez
fosen suficientemente politiza:.
das determinadas capas operárias. O "Proxecto' Global" de
O,telo non pasou de- ser un deseño de · actuación política revolucionária con pública expre- ·
sión de crítica ás actuacións
das FP-25.
A desmesurad-a conderia, a
pena mé'.ixima posíbel na Xustiza portuguesa non pode ultra.pasar os vinte anos, vai ser recorr_ida polos advogad.os da defensa, baseiándose na existéncia de contradicións, obscurid'ades e mesmo escándalos xuríclicos (o xuíz acusador Adelino Sa lvato, converteuse en
xuíz xulg0dor) procurarian a
declaración
de
xulgamento
nulo. Semella previsível qüe o
Presidente da República, Mário
Soares, -estivera en disposición
de reducir a condena, organizac"ióñs de todo o mundo están a
enviar comunicados de protestó pola inxusta· condena e solicitando a liberdade para Otelo.
O ten.e nte coronel Otero Saraiva ~ poderia ser definitiyamente até apartado das Forzas
Armadas se o Supremo Tribunal de Xustiza confirma a senténcia do Tribunal de Monsanto .
o
ANTONIO MASCATO

Do· nevóelro á xelatina
Este é xa o ano mais triste do Portugal post-revolucionário, á marte _física do Zeca séguese a dil.apidación do _Otelo, entanto fica
mudo, ate~rorizado, agónico o Portugal de Abril. A rápida recuperación do reaccionarrsmo portugués está a dar pasos certos a elimi~aci.ón dos símbolos, referentes, foi xa consumada, agora é
ma1s s1mple.s proceder ao exterminio das residuais conquistas.
Hai uns dias José Mario Branca detívose, no seu eóncerto portuense, a despertar a conciéncia afogada das persoas "alerta camaradas, estamos a pasar do nevoeiro á x.elatina" á degradación
da ideoloxia, á oxidación da capacidade revolucionária. Palabras
do Zé Mário para o Otelo, "noso O:telo", que procurapan axitar as
condutas pasivas dun povo portugués irrecoñecíb~I.
Para quen ten seguido de perta o desenvolvimento da vida política e · social desde a Revolución · de Abril, non resulta dificultoso'
afirmar que o grau de fascistización ao que se ten chegado é máis
do que evidente, lamentável. Non é. só un mudar dos tempos e
das vontades, á inversa, tráta·se dun plan perfeito de públrco escarmento aos que foran axentes ·da mudanza abr:ileña, mesmo a
qu_en foran felices con Abril. Non vai demor,ar o tempo no que se
tenan que plantexar novamente as plataformas unitárias de luita
contra o fascismo, cun Partido Comunista que pasa a ser o obxec~·
tivo a. seguir no proceso de extermínio que iniciara John· S. Mor.gan, axente principal da C.1.A. en Portugal, na mesma madrugada
do 25 de Abril do 1974.
Para quen faga unha análise da vida política portuguesa resultaralle unha única e urxente alternativa táctica que pa.sa, sen mais
demora, pola restauración da unidade popular das· forzas á esquerda. Ds vampiros .axexan outravolta á manada.
A. MASCATO

· + XORDANIA-SINAI-EXIPTO

Viaxe dun mes dabondo completo por
estes dous países, nunha auto-caravana
axeitada ·con literas, cociña ... lnclue voo.
desde Madrid. Précio: 175.000 pta.
Saídas: Desde Xullo deica Novembro.
+ Ademais viaxes a Cabo ·Norte, Alpes,

Barco d.e vela pofos mares da Holanda, lslándia, Turquía, -India Norte e
Nepal, -lndi~ Sul, Peru-Bolívia,

-

Cuba;- Nicarágua, México; Austrália,
Marrocos, Arxélia, Africa Ocidental,
· Quéni.a -Tanzánia, Rutas coa ~ici... Asimesmo, podes consultamos tarifas
aéreas e xestións para ~lquer proxecto
de viaxe que teñas .
Chárnanos para. máis información ou
pasa palas nasas xi.mtanzas informativás
que faremos na Galiza.
Vigo, 5 de Xuño -en "El Camaleón" .
A Coruña, 4 de Xuño no Ateneo
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Celebrado e~ Vigo

Homenaxe ás vítima·s
do.franquismo
cebéndose a adesión de vários
membros da nova xeración da
poesia ga lega .
No acto celeb.rado alcanzouse o compromiso de estender
a campaña. de horrienaxe a outras cidades galegas, asi como
a institutos, asociación de vici- ·
ños, cu lturais;· etc. Abriuse adema is a posibilidade de realizar
un festival semellante aos xa
celebrados en Maarid e Barcelona e igualmente, a elaboració·n du .n ha anto loxía de poesia
ga lega, de modo semella·nte á
antolo-xia basca que ven de ser
publicada recentemente .dentro
do mesm0 marco de homenaxe.
Por ~!t imo sinalouse o proxecto de traguer á Galiza unha
mostra de artes plásticas, reunida pola .promotora estatal, ·
as i como de aprensentar os
tres discos de longa duración
eiaborados por algur:is dos
máis coñecidos cantautores do
estado .
Os actos, apoiados pqla
maioria dos partidos da esquerda, teñen ,o obxectivo, se-·
gundo un dos membros da
Por parte da Xunta promotora estatal interviu Ramón Sánpromotora, de "reabilitar moral
chez, quen lembrou a . coinci e materialmente a todas as vítidéncia do acto coa campaña
mas do franquismo e .a·os loitaque _estaba a levar en todo o - dores pola liberdade". Os proestado co mesmo motivo, memotores lembrán a contradidiante presentación do libro e
ción de que "un réxime que se
homenaxes en máis c;le cuaren- ' pretende democrático non acota cidades.
meterá en dez anos unha ho- ·
Posteriormente tomaron a
menaxe e reabilitación deste
palabra ·tamén o historiador
tipo, auséncias que sintomatiFrancisco Carballo e· Gregório
camente poñen en entredito o
Cantero e Nogueira, vellos _.....-proceso de transición".
o combatentes da guerr:.a civil, reM.V.
O pasado dia 21 apresentouse
en Vigo a antoloxia poética "La
memoria . y la sangre", dentro
dos actos que se est_án a celebrar en todo ·o Estado español
en homenaxe "ás vitimas do _
franquismo e ao loitadores da
liberdade".
.
A antoloxia reco lle traballo
·dos principais poetas do estado, veteranos moitos deles da
loita cultural contra o fran·quismo. De Galiza inc luíronse poemas de Man·ue l Maria e Méndez Ferrín.
·Na a presentación do libro in terviron, entre outros, Constan tino Trillo, membro da Xunta
promotora do Homenaxe en.
.Galiza e di rixente do PCE(m.I.),
quen afirmou qu~ é necesário
desmitifi.car a ·imaxe de que na
Galiza non houbo res;isténcia,
lembrando comó exemplo a
guerrilla que ·perveveu até ben
entrada a década do 50; mencionou adema is as últimas víti rrias galegas do franquismo
Xosé Luís Sánchez Bravo e
Xosé Humberto Baena .
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Éxito _
e solid~ridade
.·nas honlenaxes ao· Zeca

1
mu1tos mqméntos bonitos e
inesquecíveis, urna solklariedade grande. (. .. ).O mais importante disto tudo é o "espirito" nada mórbido que se
está a viver aquí, dizia Sérgio
Gondinhd".
A b~nda de Grando!a, ani ma~do as ruas horas antes
dos festivais, Kiki Lima, ami gos e familiares do. Zeca, M ª
del Mar Bonet, Luis Pastor
Pablo Guerrero, José Mari~
Branco,
Sergio
Godinho
Waldemar Bastos, Samue1 '
Coral de Ruada, ·Na Lua, Be~
nedito, Arco da Velha, Llug
Pi de la Serra, a Brigada Víc~
tor Jara, Emílio Cao, Saraibas, Brath,... e un etcétera
longo de participacións e solidariedades que van moito
máis alá do que se desenrola
nos cenários, foron quen percorreron as cidades galegas.
Xa cando tíñamos que reseñar o que fora a anterior
homenaxe "Galiza a José
Afonso" tivéramos dificuldade en resumir aquel sentir.
As mans dadas dos presen tes nos festivais cantando o
"Grandola", son quizá o
ecoar solidário máis fermoso
dun importante traballo de irmandade entre a Galiza e
Portugal tendo como vértice
a vida e obra do Zeca Afon so. Como remataba Viriato
Teles a sua crónica: "O Zeca
gostou, de certeza".
o

contribuiu para ese labor.

A senténcia contra Otelo, un
outro símbolo de Abril acosapo no país- viciño, coincidiu
praticamente co fin da home·naxe ao Zeca e con este o tenente-coronei· portugués recebeu a solidariedade simbólica dos asistentes aos festivais homenaxe.
O relato da semana final é
moi apertado. Sucedéronse
as mesas redondas ·con Aiipio d_e Freitas, con Rosa Coutinho, con Viriato · Teles, con
Márió' Viegas, pola parte portuguesa, e Xesus Alonso
Montero, Miguel Cancio, ou
Modesto Hermida entre outros pola banda galega, dando todos eles testemuña da
vida e o compromiso do
Zeca. Alípio de Freitas, xornalista e profesor a que José

r

_ver~elhos en todas a·s maos, .

Afonso dedicara unha canUn mes enteiro durou a
ción (no LP "Com as minhas
home.n axe ."En quanto .há
tamanquinhas") deu unha
fon;a" a José Afonso.
- maxistral lección sobre o
Desde o 25 de Abril, coas compromi$o do criador ao
. bandas de música da
percórrer a sua ~ctividade
·política en relación ao Zeca
Galiza a tocar o
Afonso, emocionándose pro"Grandola" até o
fundamente ao lembrar os
derradeiro Festival
últimos dias da enfermidade
celebrado en Vigo, o
daquel. De certo as mesas renoso país reiterou
dondas mudaron· máis en acmultitudinariamente o
tos de irmandade co 25 de
seu recoñecimento ao
Abril e co espríto que 'o alicompromiso e a atitude
mentou, e a .preséncia de
protagonistas de primeira
vital do Zeca e as suas
hora do mesmo -como o alrelacións soHdári.as coa
mirante ·· ·Rosa
CoutirihoGaliza.

Os ·festivais
Facer o relato dunha homenaxe tan ao vivo e tan da· música e a emoción é complica do. Viriato Teles cobriu os actos para o semanário portu gués "Sete", un dos poucos
meios portugueses que desprazou un seu enviado especial, e el pódenos server de
guia, cando fala de Compostela, por exemplo.
'"Hoje é o primeiro día resto das nossas vidas'. No pa - ·
vilháo onde á noite, decorre
o primeiro dos tres momen tos maiores de "Enquanto há
for~a", Sérgio Godinho sintetiza nesta frase tudo aquilo
que
visivelmente
anima
aquel gente que se juntou
para festejar o Zeca. Porque
a festa se tratou, com cravos
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NOVOS BISPOS PARA AS DlóCESES GALEGAS
FRANCiSCO CARBALLO

Dia da Galiza na Suiza
Emigrantes galegas ri'a Suiza celebrarán o 20 e 21 de Xuño dia da
. Galiza na Suiza através dunha romaria en Laussane, na que estéxan
presentes membros d.e todas as localidades da Suíza Xermánica. A
fotografía corresponde aos actos do BNG de Zürich con motivo do
primeiro de Maio.

BAIUCA

somos. coñecidos
na Galiza· intei~a,
pola nosa .
especialización
en Ilbros
galegas
_e portuguéses
Praza do Liqro

República
El Salvador, 9

· Tel. 26 63 77
A CORUÑA

Tel. S6 -58 12
SANTIAGO ·

VIA SACRA - Nº 3
COMPOSTELA ·

Están próximos a tomar de posesión das dióceses de Mondoñedo-Ferrol e de Ou rense os
bispos Xosé Gea - Escolano e
Xosé Diéguez Revoredo. Un e
outro por traslado das suas actuais dióceses de residéncia.
Xosé Geá gobernaba a diócese de Ibiza. Natural da Província de Valencia, bispo auxi liar de Valencia, foi designado
para Ibiza onde simultaneaba a
praxe pastoral coa dedicación
á profisión de escritor relixioso. Os seus ensaios teñen a
ollada posta da mocidade e
nas vocacións sacerdotais.
Mns. Gea é un deportista de
afeizón e soubo repostar aos
xornalistas, cando se publicou
a sua nominación para Mondoñedo, con habilidade. "Seremos bons amigos", dixo, e,
"en seguida, poderei falar galega". E posíbel que se cum- pran estes desexos, pero isto
non contradi o feíto despreciativo da Santa Sé que en nada
tivo en canta a petición dun
bispo galega por parte de comunidades e grupos mindonienses e por parte de calquer
seguimento da doutrina cristiá.
A política, como tantas veces,
minusvalora o sentido comunitário dunha igrexa minimamente coerente.
Xosé Diéguez é natural de
Encrentes, perta ·de Santiago.
Profesor de matemáticas moitos anos no seminário, colaborador dos arcebispos de Compostela no goberno da administración da arquidiócese, enviado a Burgo de Osma (Soria)
hai escaso tempo, ten no seu
haber unha bon-hornía indiscutíbel, unha saudosa nostálxia da lgrexa-Misión . . Seguro
que os ourensáns van atopar
nel .algo déscoñecido hai tempo.- Certo, Ourénse leva soportando bispos autoritários desde princípio de século; todos
extranxeiros agás un Mns.
llundain caracteriZouse ..polo
seu empeño en reducir ao clero ás formas tridentinas no
vestir. Este bispo foi trasladado
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a Sevilla e ten aparecido nas
fotografias máis comprometi das co fascismo co seu brazo
en alto. Sucedeu -lle Floréncio
Cerviño González, de Areas
(Tui), doutrinário con sentido
apocalíptic0, iniciou a moder_,.
nización dos estudos na diócese, no seminário de Ervedelo .
Na década dos 40 Ourense foi
gobernado por Mns. Blanco
Nájera, un rioxano integrista,
pouco simpatizante do Movimento Nacional impulsor do
clero diocesano en antagonismo co re_9ular. Sucedeu-lle
Mns. Temino Anxo, burgalés,
procedente da capelania do
exército, fra.nquista ao máximo,. realizador do nacional-catolidsmo ao .Pé da letra . O seu
"longuísimo pontificado eliminou da díócese aos máis brillantes talentos, disolveu todo
intento de evolución pastoral e
deixa o espácio eclesiástico
nas máis irtas .contradicións.
Xosé Diéguez non pertence a
este tipo de bispos: persoalmente deu até hoxe proba de
yisión evanxélica . Pastoralmente é unha incóSnita, da
que cabe esperar un Vaticano ·
11" efectivizado. ·
Éstes dous eventos na dirección nas dióceses galegas non
- son negativos. Son esperanzadores. Como é esperanzador a
coordenación dos ~rupos cris-

tiáns máis progresistas da Galiza: os que traballan nos Cruceiros, nos Colóquios, en lrímia, en Encrucillada, nas CPC
e que se xuntan na Coordenad~ra. ~e grupo:; e comunida des
cnst1as da Gallza.
Esta minoría cristiá da lgrexa
galega ten como expresión pública da sua militáncia a ro maxe a un dos pontos significativos do país. Este ano toca-lle a
Bemposta (Ourense). Pero esta
romaxe é preparada nos encontras periódicos de cada
grupo. Desexa-se que haxa un
xeral. Tal e como eran os Co lóquíos hai 1O anos. A equipa da
redacción de Encrucillada trabaila nesa perspectiva, tamén
lle afecta o desengado que observamos en Madrid ante a polftica do PSOE . Directivas como
as de Pastoral Misionera en
1982 vivían unha "gozad a" de
esperanza . Pero todo aquel
amencer paso u de . longo . A
Hoac está a manifestar na sua
magnífica revista "Noticias
Obreras" esta mesma desilusión. Na Galiza estes gru pos
acreditan situación de encerramento e de dificultades ante a
involución xerárquica. Pero están menos afectadas polo desgaste político. Compre dicer,
sen embargo, que parte do_s
participantes nestas xeiras miraban ao que parece ser a o~
ción paralela do PSOE aca.
Tanto é asi gue Agustín Díaz
escrebe a cronica política de
Esquerda Galega nos núí!leros
de Encrucillada. Pero existe o
pluralismo nestas com1:1nidades e publioaci.óns tan vigorosas algunhas como lrimia.
A lgrexa galega prosegu~
encerrada na sua secular serv1 dume ás formas centralistas de
Madriá-Vaticano, ás alianzas
coa clase domtnante. A iwexa
galega ten unha longa debe~a
con este país que alg~n d1a
terá gue saldar. Pero tal 1grexa
non e un monolito des-humanizado, é un tanto plural para
que vivan e medren ~entro
dela comunidades de llperadón. Estes dous novos b1spos
non van matar
esperanzas.

as

versi1
pons
come
de d
2.200

agoré
só a ·
Dia
mi té
un ha
apres1
1111110~

searsE
Rea
tan o,

proxe1
marca
mesa
repla n
lruccié
xubilac

gue e
Por

ir

--

su~
o

xuíc
de ma>
na e 01
da INTC
19 de 1\
Xuño é
céncia
dous pe
Pasado
ran vár
automó
sindica l,
mou xa
dia.
fi
sació n r
lou unh

o

riiJ Pé:ira

PrJlir.ia ,
ª[Jíí:::Str 1l

. Xaqui1
fiscal so
rnese s d .
las de· rn
lo de rec

!estaba

r

ra1deriv,
C(')ado ~

Traballo

Martín e~

de "cal u

SOClllDADE/9

A•OIA!llUIA
Nº 317

e

4 DE XUÑO DO 1987

~plantilla

reducirase, outravolta, á _
metade

En ·Agosto cornezará -a segunda
recOnversión ~ de ·.ASTANO

ios, .
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No mes de agosto. comenzará un n.ovo plan de axuste de
plantilla no estale1ro Astano ou, d1to doutra forma, a
segunda reconversión, segundo se desprende das
afirmacións dos seus directivos que mantiveron unha
entrevista con representantes do Comité de Empr.esa. Os
traba lladores inte.ntarán tomar un ha posición forte nestes
meses para comenzar esta negoéiación polo que non se
descarta n xornadas de forte protesta para as vindeiras
seman as.
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"Mobilizacións controladas" estanse a levar;. adiante por toda a comarca

X.C.

A empres a Astilleros Españo les S.A. apresentaralle aos tra balladores o chamado '' Plan de
Bases" no mes de Xullo . Será
o come nzo da segunda recon versión que contemplan os res ponsabeis
gubernamentais
como unha redución da meta de da plantilla polo que os
2.200 traballadores que hai
agora quedarian reducidos tan
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só a 1.1 00. ·
Diante desta situación o Comité de Empresa intenta abrir
unha nova mesa negociadora,
apresen tando cinco pontos mínimos nos que teria que ba searse o acordo:
Reactivación efectiva de As tano; de finición imediata dos
p1oxecto::; industriais da comarca,
constitución
dunha
mesa negociadora n
¡ue se
replantexe o futuro da construcción naval, apli
ión cia
xubilación antecip el JJ ra o

traballddu1 es rnaiores de 55
anos e derogación do decreto
que modifica as conciicións rlos
fondos .
Este documento e.le cinco
pontos· foi é'lprohado a é por
UGT .

Facer a reconversión que
non pudo facerse antes
Segundo a maioria do Comité
de Empresa o que se pretende
agora é facer a reconve1 sión
que non pudo facerse antes
pola oposición dos traballado 1 es
Adem ais da reclu ión de
µldntilla a un 50 µ01 cento d
mpr e a intenta, eyunrlo fon les do Comité, desvi11culci1 d ·
Asté'lno a aquelé'ls p .r. o, s que
está11 no Fond
t!
P1 unw
ción Lle E111µ1 ego, r11L"didt.1 qu
fará f ~ ti va s, --.t· .11. 11 n
elü::> 18 ni s s ti µrúr 1 iycl que
t hl .e . 11 novMmc·nt · , G1»
v .r n
" Esa~ ¡wr 11.1--. x..1 r1011

Por incomf2arecéncia de dous policias municiRais
gue dispararan contra sindicalistas

poderán voltar a Astan o", afir. ma Ot a Ben , un dos represen- .
tantes da INTG no Comité.
··
Os traballadores queren impedir que eses plans deseñ·ados en Madrid, "pois a empresa depende de Madrid totalmente e xan non ten neng un ha
vin c ulación coa comarca, má $
que a meio dos obreiros", se
leven a cabo. Intentarán forza1
unha negociación canto antes.
pois saben que en Agosto , que
é ·cando . o Got;>erno pretende
efectivizar o plan de reconversión, é moi difícil mobi lizar á
xente, · "sobretodo cando a
maioria non está na factoría,
polo que é imprescindíbel que
a xente volte ás gradas". afir ma O ca.
De
momento
comezaron
"unhas mobilizacións controladas" por toda a comarca para
dar a coñecer a situación e recabar a solidariedade das per soas e dos concellos, "pois estes, en épocas eleitorais. son
r.1áis propensos aos apoios" .

'Seguimos tendé} os mesmos ·QrincíRios
e obxectivos'

Manu_el Mera
el_e ito secretário

xera1· da -1NTG
ademais de c:onfratas .de Astano e Bazán. Dentro da ING e
· - posteriormente da INTG ostento u tamén diversos cargos de
dirección. Desde hai vários
anos é liberado desta central.

Conciusións do congreso

Para Manuel . Mera, dentro da
INTG as drferé11cias que se dan
"son ~ somente de táctica sindi""'1 " "¡::.': nPnCJUn mornentO, ÍndiCOU, queremos que as diferéncias políticas se traduzan ao
seo do sindiéato".
O novo secretário xeral ·c!a
INTG afirmou tamén que a central "segue tendo os mesmos
p~incípios..e ob·xectivos. Non
hai
nengunha
modificación
respeito á caracteri&;¡ción da sociedade galega com o- colo Manuel Me.ra Sánchez de
nial". "Nos aspectos de liber41 anos de idade, anterior
dades individua is e colectivas,
secr.etário de acción s·i ndical
ind.icou , esta non é unha socieAstano: un morto
e in stitu"cfonal da 1NTG, foi
daje plenamente ·demo.c rática,
aí están as senté1 ·1cias contra
elei to novo secretário xeral
Astano deixou de .ser un esta. traballadores de Ascon e Telapolo secretariado nacional
leiro para converterse nunha
nosa por e.xemplo" , "Nos_ últida menci onada central.
fábrica non se sabe de que . lsto
mos tres anos agudizouse este
é_ polo menos o que pensan a
Os demais lllembros do se cretipo de represión, afirmou Mamaioria dos traballadores . Non
tariado na ci onal asumirán as · nuel Mera, asi como a estratifi-·
hai nengun interés para contra -- se~uinte:::. funcións : Xesus Sei- caci ón social: o meare do pro tar barcos e da famosa plata xo (or" gan ;1ación e coo rdenaduto interior bruto favorece
forma o (inico que se fai é pro
c!ó r1-l. Silu Cc:Jst10 (infor·rnac ión
cada vez a sectores . máis pebar a chapa e aprender ·a traba e reldci611s µolíticas e i nstituquen os da ~ociedade .
llar mentres se espera que se
rinnai:- ' . Xu sé M Iglesi as (élc
O ·µ aro, o traballo en condireformen os planos lsto entre
L i ú 1 1 ' 1 ':;; l i l 1 ll i u 11c111, X d 11
d rlJ a cións de ex t réma precarie dade,
tén a 20 l raballadui es dos ca
lo 'nego1 i.'lcic'111 l. OIP.ctiva P. ac
si orno a existencia dun 40
troce1~tos que andan pola fa r :i ·,1,
•t-'i1.•.11clil n i vd).
lgnáci o
·µ01 C8n lo de µuvodción dgraria to1 ia. Aos uLttros declí a nos a·
a t'qe¿ 8le1u (e111µreyo). · E11 t.aracterizé'ln á r1osa sociedade
ldbüre:::. de vixiláncia, de con .
,: ¡11·~ v ;,~itP.l lrt=:laci óns interna 1..01110 té.1 ceiromundista" sosti·
trol
CjUE' non entre llÍlltjU°él1
_¡(J• 1cn ::. . . . Mitil•ei
Can-iµuzano
n o líde r sinrli cal
sen µer111i:::.u, diJélt Cdr 110 sítiu
' fo 11r1ació1•
e·
propaganda ),
A éstas ariálises qu e résu clebirlo . que todo estP.xa ben
X u-.~- Rdn 1éJ11 G Losdrld (fin an
111 e11 dS c0nclusións do c0n gre limµu. etc No 1940. cdndo c<.1
·Lci::.. f_' Sdiustia110 GL1errd (c oor n 1ecent ernente ce lebrado, · se menLuu d empresa, hdlJ;-d rnáis
!,, •dl 101 litr pP.r ió rl ico ri a cen
yundo a i 11terpretación feita
traballo r r->al que él~ür ,; t' il XPll
· l· 0', "E': u")
polo secr'étar;ado nacional na
te L¡ue- Xd cumµriu os 24 n1est':::.
Ll<t priin'eira reunión, ·engád .e clP. pa ro estanlle d,:¡11dn r.1ba
Un sindicalista
:,É:; '-' ~inaldmen to de que a eslloc. d o-> P1 víci o
i 1ati fi cación f íxose através dos
de longa traxectoria
pCir...tos sociais. indicando por
Per o á emµresel llUll µ ctrece
O novo secretário xeral, Mat·1ltimo que o -retroceso econó; 1npo rlnr ll 1·, ,, .. 1,, "•l'" '!, , ' t
nuel Mera, ten tras si un amplo
re:::.el é veridt:r in1c1>< ', -:,1il11··l .l 1
rn!l c.i fui moi unidu dU Íngreso
pasado sindicai. Emigrante á
para 1ont1a1es t;; r as 1r1\•h 11.,
'lL IVl ... 1 caclo Cornun
.
Arxentina coa sua familia aos ·
lió r s do:::. Ir . IJallé'ldores. ¡>r"11
cinco anos qe idade, retornou
" Asldllü é ul1 in orto, ~e 11 ur _
"·A ruptura coa CXTG
á Galiza definitiv·amente en · foi negativa" ·
diva mu:- u~ raballarlo1 t-·-, "
1972. Técnico eleétricista, comel fi t ni c1 u 11 1e r... u 11 ver ti d u. . 1 , t
paxinou estudos de enxeñaria
non araba a fra e e 11>:1,~ -,1
Mdnuel l\/lt:t d volur uu fir1élien Bos Aires to tra ba.I lo en di11c>n r e con 10 ieya1:1.., A :1nte
bágoa~ rius olio
1 dr.i , . J
versas empresas da capital ar1 i ()1 . uµ t u r ci ·el , 1 1N TG ll u e dar id
µúr ticu
xentina. En Bos Aires exerceu
ug 1 ci odLidi. ,Lt:'l lí di CXTG. i11 Af
, ·; tii1 1rlo 11(1 !rf'l esidHclé de "catamén o cargo de secretário da
lrmandade Galega, senc:jó ade111 ir'id1 Ldl tl d un l1c1 ~e~. oL.en tr al
1·11,ic.c1 g.=ileg¿ " . p,i! o 1:a l o re ·
mais colaborador d.a A NOSA
· TERRA daqueles anos: No - , 1,;r1le congres\i dpr()>ou a p~o
1973, xa na Galiza, foi un dos - , pos ld de crid1...ió11 dunhd Mesa
inspiradores da organización
Sir· dic¡;¡I ent1 · a1.1 lios :::.inclica estµdant il. ERGA, participou na
1.u:::. Ainda que. r.1 1atitou, es te
formación dos primeiros nút•1r¡u~ s o nori vai ser de resu lta cleos obreiros da UPG e na
'. 1u s ; 11 1 e r·l i a t U'::> ! n ti i_c d n do que o
construción do SOG a partir do
µ~1-1 udu Ue dCt:'ICélll18nlO pode
76 .. Como traballador pasou
Ji=>vzirse d cab o ao longo dqs
po'r várias empresas.: Finsa de
p 1(1)1in1u:::. \1 e:::. é-\ 1 1<1 ~
Santiago_ e Planosa de Vigo,
M.V.

e

~

Suspendido o xuício contra X.-_Botana.
O xuício co ntr

o fun ionário
maxistratura Xoaquin Bota ·
e out os cinco sindicalistas
INTG foi posposto o pasado
~e Maio até o próximo 8 de
X~nC? a causa da in compare·
cenc1a como t es temuñ a de
dous policías municipais que o
pasado 18 de Febreiro efectua ran vários disparos co ntra ' un
ª.utomób il ocupado por v ár ios
sindica listas, segundo infor rnou xa· este periódico no seu
d1a. O fiscal que exe rc eu a acu sació n no "caso Botan a " so li ci lou unha corrr::r:ció n rJisciplirib
fl(J rJaíé:l íJS rJ<JUS mt::rnt;r(JS rJ a
'.JrJlir.ia rrnrnir.i rJal q1H: r11J.r1 c,f:
0 fH és1:=rita ru r1 ..

de
na
da
19

r1X~quin. ~rJ1<:Hii..J,

p <:ira

qtH ~n ()

scal sol1c1ta a p r; ri a d.P- d<Ju ~
meses de arresto e 30 mil pese
de m~lta.. p9lo. su po st o d!'.!li tº de resistencia a policia, pro -.
estaba por unha sanción labo ral deriv:.ada dun expedente .i.n coado polos maxistados de
Mab ~ llo, Fernández · Facorro e
art1nez Roura aos que acusci
de " 1
· ·
·
ca umn1ar á miria perso u "

\ªs

•• ~ AO 43 36 24
·

CHA••·~
cia e Traballo .
.t(J a du c ir presunt i:1 1n co mp eÓespois da su spe ns1on do
té n cia no trabal lo. Botana f ixo
xuício cel81Jro use unha peque. cunstar tamén que, previamen na · manifestación na que se ca t e ao encerro no veiculo que
11rotagonizou no de c imoquinto - 1i fi co u ao rnaxistrado F · .~orro
de fascista, berrándose diver dia dunha folya de fame , int e n
sos slogans con tr a a represión ·
tou solucionar o contencioso
xudicial e polie;ial, mencionán laborál · polo "cauce político"
dose entre ela os cans u.filiza con rec ursos . ao Defenso r do
Povo , Consello Xer al do Poder · dos pola po lici a municipal de
Fr anc isco Vázquu.
X 11rl'.r.:if-1 I A Mini sté 1i o de Xusti:
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A exRansión é a mellar maneira dé lortar contra a limitación-das cuotas do leite

A Plataforma aconseHa aumentar a prOdución
aceitaran ~lmp.osicións ds
nengun problema ao Mercado
do leite é obligatória por lei, e
Comun, como manifestaron os· cuotas, inferiores a 1985, para . nos demais estados igualmenque Fráncia, o principal benefiresponsábeis .da Comisión de
te abrigada, ainda que non por
conclusión a que chegou a Plataforma para a defensa
Agricultura, xa que ~an só re- 'Ciá.rio da situación,_ r10n se opu-.
lei, mentres que aqui a recollen
do sector lácteo despois ·da reunión que mantiveron
xera á entrada, ao ser o estado
presentá o 1,5 por cento da
se queren, pólo que, como si- .
en Bruxelas con membros da Comisión de Agricultura · produción da CEE. Ainda que máis reácio. Tamén se mostra-· tuación trapsttória, pédese que
ron surpren.didos pola negativa
se · compensen as diferéncias
se triplicase a produción galedo Parla(Tlento e~ropeu entre os que se encontraba a
de transporte para que nenga non alteraria nada a situa- . . do . Ministro a receber a Platapresidenta Eva T1sse.
_ ,
ción.
forma, á que calificaron de pogunha empresa abandone cir·~ ~···
~:/ ·,
sitiva e "experiéncia interesanPor outra banda xa hai precuítos.
te". Os representantes galégos
sentada, e aprobada en primeiCampaña de declaracións
tamén constataron como "é
ra instáncia, unha proposta de
que as explotacións de menos . moito máis fácil entrevistarse . Nestes dias está á comeza 1de 60 mil 1,itros anuais queden · cos . responsábeis europeus
unha campaña para que os ga·
que cos .españois".
isentas de cuotas.
·
deiros realicen a declaraciór
Púxose tamén de manifesto
Os interlucotores dos galenos impresos aprobados polé
que estados como o italiano
gas manifestaron nestas reuXunta. A plataforma vai apoiai
ainda ·non establecerorí as cuonións que todo o mundo recoplenamente esta campaña e-a~
tas despois de moitos anos
ñecia que o ingreso do Estado
centrais leiteiras, despois de
mentres o Estado español ten
español na CEE fora unha caureunirse coa . administraciór
sa · precipitada por cuestións· moito apuro en fixalas. Ao · autonómica, afirmaron esta1
m~smo tempo
evid~nciou~~
políticas, senda ·moi mal nego. dispostas a c·ertificar os litro~
como na Alerriaña a recollid-a
ciado, afirmando tamén que
recollidos.
Mentres tanto o Gobernc
central segue a insistir en quE
a única declaración .válida é é
realizada diante deles, man
dando cartas ás empresas' e
dise, xa está tamén impresé
.unha carta dirixida polo própic
Ministro aos gadeiros nestE
O Goberno central e cenA moitos surpréndelles a
.mesmo senso.
tralista é consciente desta
negativa do ~averno cenParalelamente a isto estanllE
~
característica, polo que inchegando notific'a cións de mul
...ro tral a receber aos represen- tenta,
por todos os meios
tantes da Plataforma e até a
tas a multitude de persoas qui
:?
aiJ seu alcance, mostrar
inquina e cerrazón con que
participaron nas tractoradas
quen ainda detenta o poder.
~. . . . .¡¡¡¡.¡......-.~iilií.lllÍ...,.;.;,.~·· x
están a tratar o. problema
Algunhas nen sequer teñer
Se antes foron os anúnda cuota láctea na Galiza.
tractor (as multas son aos veí
Un aspecto da tractorada o 31 de Marzo pasado en Lugo
cios televisivos chamando a
Na xénese desta actuación
culos) e outros son multado:
facer
a declaración e ameado
goberrio
socialista
está
por "obstaculizar" en vilas dife
visíbel que sigan despois de
"O que se engruñe ágora vai
zando aos que non fixesen
non s·ó o p·apel deseñado
rentes ás qué realmente estive
1989,
o
que
si
parece
certo
é
esta r perdido", dicíanos Cláucon sumilos na · ruina, métopara a nosa nación dentro
ron, polo que estas medida:
que
vai
haber
unha
flexibilizadio López Garrido, un dos redo que non deu resultado,
son calificadas de "arbitrárias •
do concerto estatal e euroción pois a política agrária copresentantes da Plataforma
pois máis do . 60 por cento
peu, senón tamén o próprio
abusivas". Están realizadas po
munitária está causando fondo
Lácteci que asistiu en Bruxelas
das explotacións non precarácter da loita contra a
ordenador.
malestar na maioria dos países
a unha reu nión con eurodiputasentaron
a
declaración,
Tamén foron ·chamadas mái:
cuota.
onde,
por
este
método,
están
dos perte ncentes á Comisión
agora son as, cartas do Mi- ~
· Os labregos galegas -es.de 200 persoas a declarar dian
eliminando a pequenos prode Agricu ltura do Parlamento
nistro anunciando que a detán, podíamos dicer que
te do Xuíz, algunhas que ne1
ductores e favorecendo aos
Europeu, entre os que se enclaración da produción lácmaioritariamente por · prisequer están na Plataforma, •
grandes.
Esta
situación,
calificontraba a presidenta e o vicetea diante da Xunta non ten
meira
vez,
contestando
parece estar en estudo unh.
cada como de bastante grave
presidente da citada comisión.
validez, · cando en Euskadi é
abertamente a autoridade
querella ·contra · esta organiza
polos
eurodeputados,
está
plenamente legal a mesma
De-spois destas reunióris ·coSde Madrid, do Goberno
ción .
cambiando a sensibilidade nas
fórmula,
as multas ou as
responsábeis
comunitários
Neste clima é como se espe
Central.
Desafiando
o
seu
instáncias comunitárias, onde
chamadas ao xulgado.
onde coñeceron as posturas e
poder coercitivo, pero tara a visita do Ministro de Agri
xa se pensa que non é posíbel
O Goberno Central non
proxectos do MCE asi como as
cultura á Feira de Silleda. Agc
mén o seu peso moral de
darlle unha saída conxunta, seestá
xa a dar a batana por
experiéncias dos distintos paíra, a .visita confirmada convé1
imposición
de
normas
ou
nón que cada estado terá que
uns litros de leite de máis,
ses, a Plataforma pensa que a
tese só en probáble, senda d
leis que atentan contra os
buscar unha solución própria.
senón que loita por impar,
mellor forma de loitar contra a
espe~ar que esta viaxe non s
seus intereses.
sen discusión, a sua autoriproduza. Asi e todo os labrego
limitación -das cuotas e aumenCobra
así
a
loita
contra
a
Presionar
dade a . un país que, ajnda
tar a prod ución leiteira. "Conestán dispostos a "botarlle o
cuota leiteira un carácter
sobre o governo
cunhás formas pouco radica ns se- é que aparece", mer
tra a lim itación, expansión",
que vai moito máis alá dun
cais, está cuestionando no
tres os expositores xa anuncié
poderia ser o slogan que recopulso
gadeiros-goberno,
Asi as causas, constataban
fondo a autoridade do Estaron que pecharian os . seu
\\ese a idea.
excede e ultrapasa o marco
nestas conv~rsas que todo o
do, ~ o seu poder de decistands ao pas'o do mem·bro d
da resolución dun probleque se consiga virá pola preCheg an a esta conclusión
sión sobre ·o futuro do povo
G<:>berno central se este non re
ma, por moi vital que este
sión do Governo central que
despois de ter coñecimento da
galego.
o
cebia a representantes. da Pié
Galiza:
co'lle
un
sexa
para
.terá que resolver o tema en úlrealidade do sector lácteo nos
A.E.
taforma.
·
· 1
carácter de loita nacional.
tima instáncia, pois a redución
países da CEE e de constatar
f\-'
láctea
da
Galiza
non
lle
supón
que, ainda que as cuotas é pre-

A mellor manerra de loitar contra a limitación de
cuotas é aumentar a produción leiteira. Esta foi a

;'.

Unha loita que ultrapasa
o problema lácteo

Do non cum~rimento da lei benefícianse familiares e amigos de altos· cargos

en prazas de coléxios públicos de práticas de EXB
levan
máis de dous anos sen sair a co.ncurso
.
'

Máis de cen postos de
raballo continuan a ser
blogueados nos ci neo
Colexios públicos de
Práticas (anstigas escolas
anexas) ao non sair a
concurso de méritos as
prazas en comisión de
servícios, tal e como
establecía unha lei de Abril
de 1984, segundo veñen
denunciando ante a ·
Consellaria de Educación
diversos colectivos do
Pr9fesorado e que xa se
tenen dirixio incluso ao
defensor do Povo .con este.
motivo.
A di~pc;>sición legal publicada
no_Diano Oficial da Galiza o 27

~e Abril de 1984 establecía'!
~u~ as Direccións das Escalas

.

c1on Básica que as anunciaría
para a sua provisión. As prazas
serian outorgadas despois dun
concurso de méritos. Cabe
aclarar, sen embargo, que para
ese concurso de · méritos non
se establec'en nengun baremo. ·
Nunha disposición ·transitória do mesmo bo.letin indicábase que ,,·este -primeiro ano aplicarase o establecido nesta arde
ás vacantes que se produzari,
confirmándose a comisión de
servícios aos profesores que leven menos de tres anos de servícios nestes centros; os profe.;,v1 o.....:.: :::::~ ;T. 6:s ·de tres anos en
comisión de servícios nos mesmos deberán solicitar a prórroga da sua sLtuaci.ón".

Seguen concedéndose
prórrogas

Sen embargo, nos concursos .
. niversitárias de EXB debe85-86 e 86-87, seguiron conceian,. nun prazo de.dez dias, codéndose prórrogas que os de- un ha disposición tr~risi~ória vá- · sentándose i~ualmente soliciunicar, a~ vacante.s existentes
tudes de prorroga. En Lugo,
·nunciantes califican de anóma- lida só para· o pnme1ro ano.
eos ~o~ex1os públicos de Prátipor exemplo, existen 21 profeas Dtrecció.n Xeral de Educa- • las ou ilegais, por acollarse a Para o curso 87-88 están pre-

ª

sores · neste réxime de corr
·sión de servícios, moi.t os de
cales levan bastantes anos r
posta, sén que as suas prazé
saian a concurso. ·oase o ca~
de que 5 dos 21 pertencen
mesma família e outros son f
· miliares· de inspectores ou pe '
soas relacionadas con algL
alto cargo. No caso de _Santi
go e no curso anterior foi unt
filia de Albor unha das favor
idas.
.

e

En Abril do 86 comezaron <
protestas ante · a Conseller
que, segundo os denunciante
foron respostadas coa _init
ción. En Outubro desde mesrr
ano pudo .coñecerse a conc·
sión de duas prazas de corr
sión de serv.icios máis en .Lu,
seri ter ·saído a concurso púb
co de méritos.
O tema chegoÜ taméri ,. É
Parlamento galego, onde PSC
e PSG-EG teñen preyisto apr
sentar interpelacións parl
mentárias.
M.
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Continuan as Qrotestas no .
Conservatório '.d e .M.úsica de VigQ

Unha ·ap~rta
histórica,
case
milagreira

Luís Carballo, publicista, é ·un· d<?s principai~ responsá
ae que o sector da mo~a na Gal1za sexa o 9ue é. Ernp
coas prim.eiras campané'.I~ de Ado_lfo Dominguez, can
roupa con arrugas asoc1abase ma1s cun P,~rado anda
que cun moderno, e chegou aos actos ma1s recentes
como o último Luar que ven d_e celebrarse. En meio p
potas salóns da· moda de Pa_rrs e por case todo o ~
0 que lle serve para presumir de que un p.ouco graci
el o "made in Galiza" está en todas p~rtes. Entrevist
non é nada fácil, non porque non ~e de1xe, senón por
é·moi capaz de envolverse nun. discurso ben prepar
de aspecto convinc~nte que de1xa escaso m~rxe de
manobra ao xornal1sta. Claro que para algo e Uh
publicitário. En todo caso é un h<?me que sabe o que
e traballa en sério para consegu1lo -presume de te
mellores estadísticas sobre os temas que lle concern
todo iso movido por unha.s idea~ inovadoras -que
'declara impregnadas de nacional1smo-.pouco frecu
nos grandes deste país.
·
-

Dannos a .razón

pero non .solucións

MANUEL LUEIRO REY

U

n xornal galega de·
hoxe -data 27 de
. maio- (e digo xornal galega porque se fai en
Galicia, e non por outra COL! sa, xa que é _dó~ que contr1bue ao vale1ro imposto pn - ·
los chamados program.ado- ·
res da desinformación~ aparece err primeira plana ui:_ha
fotograf1a en qui: .. ? senor
Ruíz Mateas -¡s1, e verdade, o da abella!- e únha .
monxiña, danse unha forte
aperta con tan fe_rmosa Irmandade relixiosa __que lle
pon a carne de g~l~na a cali squera . A monxma ter: .ª
boca aberta, cunha led1c1a

-~

'

I

.

,

como si estivese berran.do:
1
ñor
Ruíz Mateas,
. E o su¡milagro!
¡milagrocunha
serrisa de Xulio Iglesias, achega ao seu peito sin pecado;
os peitos vírxenes da man-

·

~

'

'•1t-

·
d
Os problemas do Conservatório_Superior de Mú~i,ca e
Vi 0 foron causa nos últrmos meses da celebr~c1~n de
torgas~ encerros-' manifestaci~ns e serenat.a,s-pubhcas. A
situación saltou numerosas veces aos perrod1cos e as
autoridades tiveron que recoñ- ~c~r ante OS afectados que,
as suas reivindica'c·i,ón~ eran lox1cas. Sen embal rgo, e ate .
o momento, n·1ng· uen f1xo nada. Co.ma se
.
d o f~I ~to
as
e·l eitqral de re_ali2:~Cióris non necesitase e mus1c ·

d~rª'd~e~xÚan~~s~a~ ~~- h;¡~

I·

LuIS
. ca·rba11o
• t a de mo
p·ub1•ICIS

perta da divinidade.
Aínda xamáis ollei pr9p?gar:i~~ máis xeitosa pras ele1c1os
ªº Parlamento
europeo, que
esta xuntanza__
ventureira, onde a xent_e
que os arr_odea teñen t~do_s
unhas fac1·anas de sa~1s!a~
O. problema do , G_onservat~rio
ción celestial que non e facll
atapar nas autras propaganSuperior d~ Mus·1ca de V 1-go
das qué por aí andan .
dormita na Mesa do ParlamenA partires d~ agora, a moto . os vinte votos · necesári~s
nxiña co ros~H10 na man, ropara que se tramitase por v1a ·
gara lle a Deus que lle reserde
urxéncia non chegaron d~ve ao señor Ruíz Mateas un
bido á falta do apoio prometiescaño no Parlamento eurodo, en princíp·io, polo PSOE. Só
peo, pra que a voce da fe
os votos de PSG-EG e BNG fo.
esté . presente, esquencenron favorábeis.
do, cecáis, que un ho~e
que niatou a · outr_
o estivo
agachado . da xust1c1a nun
"Taxas .altas .
convento de Catania (Italia),
que as contas do banco Am - .
e calidade baixa"
brosiano non se axu.staban
A - Xun.ta direc~iv·a. ·,da,_ Asociamo i ben á reali.dade, e q~e
por primeira vez. -asegun
ción de Alunas do centro cleu a
1
cantan os xorna1s, que e~
coñecer, ante os organismos
nin quito nin poño- o ~at1- comp~tente_s, un ,}nform_e ·no .
cano rinde cantas do _mane que afirmaba que Xa ha1 pouxo dos seu.s ·cartas , sin que
cos anos o Concello de Vigo
haxa alarma dalgún "bura- _
(que ostenta as competéncias
to" (como si dí agora cando
do· CSMV) elevou as taxas de
os cartas · fuxen , sin, saber
matrícula en preporción de
pra onde) : mais s1 ~e.rt~
· preocupac1crn p_
o lo def1c1t
máis dun .300 por cen1o, tendo
que aboia .
· .
.
agora a pretensión de intreA min, confeso con s1ncementalas a inda nun 100 por
ridade, ·nunca me axustou
cen máis, coa confe~ada inten esa amistade forte entre o_s
cio·nalidade de solucionar, polo
cartas e o sentime,~to. rel1menos en parte, através da _sexioso. Os homes mats ricos,
lectiviélade ec·o nómica que:: _imson os homes máis relixioplica, o pr.oblema da mas1f1~a 
sos. Si despois de pasar boa
c.ión nas aulas" . "Se agora, invida eiqui, 9índa var:i a pasar
boa vida no ceo, non me·cadican, hai . alunas que pagan
. dra. Doulle voltas e voltas e
pola marrícula nun cur:;o de
non o entendo.
grau médio_de trinta _e cinco a
Pode ser que' eu sexa. un
cuarenta mil pesetas, coa repoaquiño :t~sto de mole1ra,
cente suba, o próximo ~urso o
mais a dub1da non son caprécio da mesma p~:rnase e~
paz de botala de riba de
setenta e cinco ou 01tenta mil
min. ¡Qué lle vou facer!
pesetas"
Tampouco . r:ne entrou na
Os estué:lantes fan ver que as
m0leira que _t1":'0 q~e facer
. Galileo Gallle1 -nega-lo
cifras son tanto máis exorbitan:
que . para el era , o ~vidente,
tes canto o CSMV é un centro
qque a Terra: daba voltas-.
oficial que "non debe:i~ ter
ainda que pu1do. cor:+fortars~ 11 como obxectivo o benef1c10 ou
dicindo ao cal1do pra el .
a auto-financiación".
·
"Pois móvese".
,
A asociación de all.lnos sinala.
Eu penso que Deus, seno
tamén no citado informe as
ten máis cousas que facer
su as queix.as á respeito· das cano intre en que olle a _f_oto. réncias de profesorado : 23 prografía en que a monxina e
Ruíz Mateas se dan esa .
fesores atenden a un total de
apena histó ric a e.ca.se m1la - • 11 t rP- s mil ci'ncocentos .estudangreira, 18m brar as<: dos vF;r
tes . Hai profesores que deben
sos do no srJ poe ta Curros :
atende r até cinco asignaturas
"Si este é o mundo que eu / ,
diferentes, indic¡¡n.
fixen co demo m e leve"n : ; l r n --j.~~ 11rohlemas cru Xa ollades o qu e son as
cia i·s do centro seria, segundo ·
cousas : A mir!, con feso con
informan alunas e país, a baixa
sincerid ade,
che gaurr:ie
ca lidade das clases impartidas,
máis a moleira, o "Pois móvese" de Galileo Galilei, e o
o que viria influenciado en parverso do nos·o poeta, que _a .
te· pola escasez de profesorado ·
aperta -milagreira . 9e Ru1z
que vimos de reseñar. "A un
Mateas e da Monx1na.
neno que remate oitavo de pia ¡Qué lle vou facer!
o
no, comenta un pai , convalídanlle teoricamente o título, se
¡·

-vai por exempl~ ~ Madrid, pero
na prática equ1parano a un ~e
3° ou 4° curso" . Outros pa1s
quéixanse tamén de que nalguns casos se teña rebaixado o
· número de clases e de que se
cómplicasen os . horários, de
mañeira que ás veces resultan
incompatíbeis para alunos que
realizan simul1aneamente o
BUP e o COU.
As deficiéncias - do centro ,
que ..t-eoricamente é de ran~o
" superior", ·alcanzan a ausencia -de asignaturas que os alunas
consideran
urxentes
, como: cella, · flauta, canto ,.
oboe, e outías,· ao tempo que
sinalan as ameazas que pesan
sobre a continuidade do n'?so
instr-umento nacional que e a
gaita, situaci~'.>n que contrast~ . ria coa dos instrumentos pr~ 
priqs de Catalu~ya ou Euskadi , .
nos seus respe1t1vos conservatórios .

Oous anos para que as
competé.ncias pasen á
U< unta
Os alunos ademais de esi,xir
. medidas efectivas con urxencia centran a sua reivindica ció1n no n·ecesá.rio pase á Xunta
das co.mpeténcias do centro
que até- o momento_~e e::ncon ~
·tran en mans munic1pa1s, as1
·Como eq!Jiparación CU_nha fa culdade ou escola superior, dotada dos meios e nível adecua dos . _
Na actualidade no Conserva tório Superior de Música, d~
Vigo, o único de car.ácter publi co existente na Gal1za, o custe
de matrícula por asignatura os61a entre as 5.000 pesetas nunha de · grau ele.mental ás_ 10.000
' para as de grau superior. Os
alunas consideran que co pase
de competéncias á X unta , q~e
daria únícamente o custo un1co
de 2.500 pesetas por asignatura que é o vixente _actualmente
nos centros estata1s.
O pase de competén1 ;..is . á
Xunta foi aprobado xa on Ma10'
do 85, sen embargo, as conversas entre Concello e Consella ria quedaron no a~, _cor:no ~~o
ra a resposta ás re1v1nd1cac1ons
dos alunos .
o

a

M:v.

.

'Gal iza ROderia ser a vang
No chalé da Gran Via de Vigo,
-onde está "Luís Carballo, publicidade e comunicación", o deseño
avanzado non peca de frívolo.
Luís Carballo con aspecto de
home maduro e benplantado diríxese a nós en galega. Viste á
moda pero sen conc~sións á Qªleria. Entra na entrevista coa pinta de que quer quitarse u_n exame
de enriba . Exame que amda que
trate de disimulalo ten preparado
concienzudamente, quizá como
todo o traballo que realiza: con
moito esforzo ainda que despois
só luzan as pasarelas.

UN EMPREGADO DA
BANCA CON VOCACIÓN
PUBLICITARIA
· -Nazo en Xinzo, no seo dunha
família moi perseguida polo franquismo.· Anos de fame. Buscar o
seguro. Oposicións a un ~aneo,
despois de estudar a c,ar~e1ra de
comércio que antes ex1st1a . Desde moi novo empezo a exercer
labores d!r~ctivas en catro ou
cinco sucursais.
.
Vainas relatando o seu curnc~
lum de maneira cuase telegr~f1ca, interrumpida só Rºr algun inciso . -Banca, precisamente , .º
símbolo da explotación ma1s
gran<:le que pode haber, eu penso que máis grande que o da
construción.
lmedia1amente, continua, en~ar!
ñome moito cos aspectos te~ni
cos e mercadolóxicos, que.r ~!cer
estudos de mercado e pos1b1l1dades ... isto rachaba daquela coa
mentalidade que existía en banca
de mera oficina ·de entrega e recollida de cartos. Non me via autenticamente realizádo. Pero, antes de ·exercer estas labores, xa
desde os ' 19 ·anos, tiña montado
polas tardes unha axénc_iá d,e publicidade que abandone1 e 'a que
máis tarde volvin . Levámos unha
séri·e de contas con bastante éxito até que decidimos meternos
no sector da moda. Daquela coñeci mos a Adolfo Domínguez, recén chegado a Ourense, e xuntos
comezamos o labor de promoción desa firma a nível internacional. Hai que recoñecer que se

trataba dunha persoa cun
empresarial avanzado e a
resultou fácil. Pero todo i
nos entrar no mund o da
Unha vez atopado o produ
renciado é doado xa o pe
facer unha gran empresa.
nos conta de que unha e
deste tipo pode chegar a f
mil ou dos mil millóns, p
contado a empresa vai a
totalmente ao em presário
família e non vai ir máis a
tiñamos as mi ras moito
tas e foi cando pensa
todo o sector na Galiza.. ,
Sen apenas interrupcro
Carballo explícanos o ~as
to, preparación e salto a f
sector. - Estud amos o ~e
ñamos uns ampl os cone
tos sobre o secto r, do que
na Fráncia, na ltália, no
nos Estados Un idos e de
abordar o tema baixo du
tentes. de que podíamos
A Xu 1
'rolar todo un novo sector pezou
liza, criar novos p_ostos d os- un
llo e 'ta mén que 1a ser ª apoio
forma de proxectar a no resente
fora.
éd' d oiada i:
-Reunimos a m 1a ., e ocorr
empresários da confe~cio sectore
tinua Carballo , .contam ra ndo q
noso proxecto, compren per.o r
rapidamente porq ~e era ntar e e
mento no que a cnse -<l
deixou de pegar- zoup · E non
verdade, até o ponto de q da gas
ban" pechando empr!=Jsas a unha
das partes. A aquelasu turada ,
que estaban fab ric~ndo
Presas
Ión· ou unha cam isa ~e1
na cabeza que ~ mu n ~ .Non,_a
oferecer o vestido do be 'fiicend,
da muller de pés ca
s de fa
unha prenda concreta:
tos mil
pretendimos tam p9 ud~r o insólit
nesa sim~i~~e desenar
Pico d1
0
s·a, moi d1f1cll de casa N
' · Ernpez
.
n ·, - lo o
·· alguns continua
d mas da
mos por lle- dar o t1tu p s, Para
• r_10
· ernu tos de ·
ñador ao. prop
quer dicer, a pa rt ir dq~
gra nde~
ten qu_e partir o desen .
~. stri al, ,

ª

~s,

can

1
1nta nxít
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un país que fai · mo~a. Desde p
primeiro número da revista comezámos ademais a sinalarlle
·onde está Galiza; que existe unha
terra, unha cultura e un idioma
p~óprio. Todas as nosas revistas
levan un contido cada vez máis
de páxinas · en galego, non podia
sair toda porque estamos diríxíndonos a un mercado castelán-falante e extranxei.ro. Queremos indicarlJe ao mun o que a nosa terra non é. só. un xersei ·ou un pantalón, senór:i que fai unha arquitectura própria, unha pintura ...
integrada no noso ambiente. lsto
visto desde unha proxección moderna, nunca reco.rrendo ao folclorismo. O folclorismo pode ter
o seu sítio pero agora non van as
. cousas por ,aí. Gal iza ten que deixar constáncia de que pasou polo
século vinte e non duas veces
polo XIX. E- non só o sector da
moda, señón por exemplo o do
móbel, no que estou tamén implicado. Os móbeis que se están
fabricando hoxe xa non teñe·n futuro ño mercado. Están inspirados nos cemitérios, nos enterros,
nas igrexas. Existe. outra forma
de facer móbeis que ten o seu fu-- turo.
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"GALIZA É RICA"

·soa cu n ectivamente, en moi pouco
z.ad o e a mpo, en tres anos, atop[!monos
·o todo i n 250 empresas facendo moda,
ndo da s cales o 15 por cento foi mondo a partir desa promoción que
1 o produ
xa o pe ' s desenrolamos, ademais de
im presa. iarse 4.036 postos de traballo.
pensamos que eses 4.03é
: unha e
hegar a f stos foron criados en tres
illóns, p os, cun investimento en acti sa vai a s intanxíbeis, quer dicer, en
presário axe exclusivamente, de 112
ir máis a illóns de pesetas, pois é un
so insólito na história de mar; moito
ting, tanto é asi que a Cámara
pensa
Comércio de París, a de
Gal iza.
· rient e a de Londres, viñeron
terrupcíó
ui para se interesar por este
os o na
agrama.
salto áf
nos o te
·los coñe Hai quen se queixa de que a
',do que oda recebeu millóns, mentres
ália, no
tros sectores non receberon
fos e dec to.
baixo du
odíamos
A Xunta dedicou desde que
10 sector
pezou o programa -hai catro
::>ostos d os- uns 250 millóns ao sector.
ia ser a apoio que calquera rama que
tar a no r~sente un programa sexa
01ada po r calquer goberno, o
média d e ocorre é que hai unha série
~ 0 nfecció
sectores que están na casa es~contám rando que lle veñan dar diñeicompre
pe r.o non se molestan en se
que era nta r e elaborar un plan.
crise
r- zoup
non ere que no sector da
1nto de Q da gastouse moito en imaxe
mpr~
sas
1
a unha sociedade tan desesiq uelas turada como a galega e con
icando u presas tan pequenas?
ni sa rne
1 mundo
-.~on,_~· Ternos 250 empredo do h Tacendo moda, con 79 mil mis a cabe
s de facturación e con vintencreta: N to~ mil pastos de traballo. É
mpouco 0 1
~sólito que falernos de cen:iseñador
~ico de.millóns en publicidacasare
. mpezemos a mirar os proin . -Nó rnas da ZUR con miles de mi0 título d
s, para non poder criar tantos
rio ernP tos de tra,ballo na prática, ou
tir do qu
grandes areas de expa'nsión
desafío.
, strial , etc. O problema é ao
~s, con dobre de investimento
c~ta~xíbeis, poderíanse cr:i~r
e mil pastos de trabal lo ma1s.
facerse . empezarán a
h·arnon
·
h em presas na Galiza como
fixo esP an no résto _do estado/ por- ·
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que a crise está aí. Que ningllén
crea AUe o sector está boiante.
Grácias ao noso programa púdose manter isto en momentos difíceis.

"SACAMa°S ALUZ MOITAS
E-MP,RESAS SUMERXIDAS"
A continuación perguntámoslle
por un tema abrigado que non
parece surprendelo. Non é certo
que parte dos benefícios débense
aos baixos salários e á economia
sume¡;xida 7
Prende un pito, mentres se prepara a respostar.
-A economia sumerxida na
Galiza existe, afirma seguro, e
engade: e nós estamos a ponto
de cu&ntificala. (Bota pestes contra· 'a falta absoluta de estadísticas que hai no país e declara basearse nos seus próprios dados
que serian os máis comp)etos).
· Das cento e· pico
empresas que hoxe se anúncian
eA--Gaficia -Moda (revista que o
próprio Luís Carballo edita) da
orde do cuarenta e tantos por
cento, son empresas que emerxeron á legalidade a raíz do noso.
programa. Como hoxe nos mercados ~ó podes ir cunha marca e
promo'cionándote, naturalmente
tes que sair á legalidade. Atopámonos asi con cantidade de talleres sumerxidos que existian na
Galiza e que emerxeron á legalidade. Cada dia están emerxendo
rnáis, nós aqui vivímolo; nunha
C3:afua onde detrás duns piñeiros
aparece unha fábrica extraordi- _
nária de cen ou douscentos empregados · traballando na confección e que ninguén sabia dela.
Pero de todos modos podo
.adiantar: que a economia sumerximr-e- moi inferior á de Cataluña
e a·do País Basco ou a de .Madrid.
Fn r-.::a~t---.., ,.., .,,. i~t"' sexa o motivo
ao éxito da moda, son ganas de
criticar e de non coñecer un plan,
porque se de algo se caracteriza
a nosa {:noda e de ir aos mercados carus, riós estamos facendo
un programa diferenciado; antes
facíanse camisas e pantalóns
para grandes armacéns a baixó

précio, hoxe o que -máis e o que
menos está facendo unha proposta c;le moda cara cun bon produto. Non estamos por facer un
produto barato a ba.se duns custes baratos.

-Pero como se cría dqueza na
Galiza cando Adolfo Domínguez
leva a sua liña de prendas punto
a facer a Portugal?
-Eu descoñezo se Adolfo Domínguez fai isto, . pero un señor
como Armani fai cousas en Taiwan, son políticas empresariais e
a moda é internacional. De todas
formas isto non é o desexábel e .
no noso- programa nunca contemplamos esta posibilidade, a
nosa idea e o ·noso programa, insisto, está en que todo se faga
·
aqui na Galiza.

"ONDE HAI AQUI UN
POLfTICO QUE SE .
INTERESE POR ISTO?:''
Pésie a que considera que esta
cumprido o· lema inicial de que a
moda puñese a Galiza de moda,
Luís Carballo ·non se considera
nen moito menos satisfeito.
-Nós pudemos ter o .máis importante salón da moda do estado aqui ~ na Galiza, pero Madrid.
polo seu centralismo e Catalunya
pola sua ·tradición textil non podían permitilo, ainda que nós tivésemos aqui todo montado.
Ademais noutros lugares os respectivos parlamentos apresentaron moito máis apoio. Aqui falta
conciénda e vontade para sacar
isto adiahte. Onde hai aqui un só
político que se . interesara por
isto? En todo caso si o houbo
para intentar acabar cunha - acCión tan importante sen recabar
dádos ou inteirarse en que consistia o programa e os logros alcanzados .. Pero é que eu creo que
o que estorba é o nacionalismo do que ·está impregnado b nbso
programa e a posibilidade de que
na Galiza se podan criar pastos
de traballo con tan ridículos investimentos. <Galiza poderia ser o ,
principal centro de m.od~s do Estado, pero. isto non se pode asu ml r, está aí un Alfonso Guerra,

hai unha série de problemas que
non poden permitir que Galiza de
golpe rebente e desenrole todo
un sector.

_;._Pero ere que hai algún interés en que Galiza siga sen desenvolver?
-Si, eu creo que si. Estou convencido de que efectivamente
non interesa. Pésie a que ·se están recebendo axudas da administración central ·e da autonómica; pero axudas cativas, en rela-·
ción coa importáncia do sector.
Cando se fala moitas veces é
para dubidar. dun programa. Incluso se tala de corruptelas dentro da moda, até dicer que unha
revista de Madrid ten aqui un
xornalista desde hai catro meses
investigando sobre as corruptelas da mo<;.ia, non atopa nada,
pero en cámbio desde Madrid
dinlle que hai que facer algo sobre a corrupción. Entón eu digo,
oe, oxalá se atopades algo de corrupción na moda, oride apareza
ao cárcere. Eu como . militante,
ademais, dun partido toda a vida
perseguindo a corrupción. (Luís
Carballo militou durante vários
anos no Bloque) eu seria o primeiro en abandeirar a persecución dos implicados.

"GALIZA TEN QUE DEIXAR
CONSTÁNCIA DE QUE PASOU POLO SÉCULO XX"
-En Gal iza Moda~ obsérvase
unha vontade de incluir o galego
e a nosa cultura.
-- A revista ·tivo uns grandes
ao princípio. Até o pon-to de que se nos- presionou e11ormemente para que.. cambiase q
nome, oferecéndonos subven9ións e axüdas. O que ocorre é
que · estábamos convencidos de
que ese nome era unha mensaxe, unha proxeción da nosa terra.
&\demais pensábamos que só se
Jadia vender moda se conse~uíamos facer un país moda, que
) país sonase . É móito máis doaqo vender a un deseñador galego
se existe a idea · de que Galiza é
inimigo~

Séguhdo Luís Carballo, calquera
·dos sectores pode ter futuro "se
se aborda desde un prisma comercial moderno, agresivo. Faltan coñecimentos comerciais no
empresariado. Sábese producir
pero non se sal;>e vender. (Fala
da . alimentación, da conserva ... )
-Outro sector moi importante
que eu vivin moito é o da pizarra.
No tema da pizarra, como no do
granito, estamos completamente
colonizados, no que é a venda,
de maneira ignominiosa, esmag~nte. Exportamos matéria prima, cando aqui podíamos facer
todo e yendelo cen veces máis
caro. lsto a min entristéceme. ·
Como non hai un só parlamentári~ que se levante ... Eu sempre
d1xen: a poucd que saibamos
meter no parlamento a tres políticos medianamente intelixentes
cambiámoslle a cara á Galiza.
Como non comecemos pronto a
reconvert·er todo isto, Galiza en
moi pouco prazo sera un deserto
industrial.

-Pero posibilidades hai?
-Todas. Galiza é moi rica. Galiza podia estar na "cresta na
onda", podia ser a vangarda do
estado e de moitos países extranxeiros. O mesmo que se. fixo coa
moda, pódese facer con outros
sectores ~ · con moi pouco investimento.
·

"NA PROPAGANDA
ELEITORAL NON HAI
IMAXINACIÓN"
,
'-Por último e xa que estamos
en eleicións, que .opina da propa'"'
ganda eleitoral que estamos vendo?
- Non vexo nada de criatividade. Nós como axéncia tiveme:>s a
proposta de vários partidos para·
levar a campaña, pero, asombrosamente, con vinte dias antes
das eleicións vénsenos prop·or
que fagamos· unha . c~mpaña, isto
é demencial. Non hai orixinalidade, iso pensando na técnica publicitária, non nas mensaxes que
ainda poden ser máis demenciais. Nese aspecto deberian pensar' que hai xa unha xerac.ión de
rapaces de 15, 18 e 20 anos que
están pasando amplamente disto
e vixilen vo.s tedes por que están
pasando. Que se den conta de
que están _criando unha gran
früstración, porque a sua mensaxe está dirixida a parvos. lsto ten
que cambiar rapidamente. Esta
xuventude non conecta cunhas
niensaxes que están tora de
onda, que están demodé.
o
M.V.
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Odia 10 de Xuño para os ~spañois será un dia normal. Un dia no que o seu será que todos cumpramos
· coas nasas obrigacións; que todos traballemos para o naso futuro. Un .dia no que todos acu,damos a votar. Porque ·
_o 10 de Xuño celebramos Elec~ións e.en Eleccións o seu é votar.

8 ·

A•OB&!I. . .

DEPOll!ES/15

Nº ~17 - 4 DE XUNO DO 1987

··1v .Milla urbana de .Perlio,

Entrevista

Cario~

,. -

homenaxe

Lópes: un catnpe()rl

Que pensa un campeón
cando lle c!in que un povo
peql.ieno coma Fene lle vai
facer unha homenaxe?
Para min non existen povos grandes nen pequenos,·
fixéronme moitas homenaxes e neste' caso máis importante é a sensibilidade dos
pavos e das persoas que a
sua dimensión. Oue sexa
agora . un pavo da Galiza é
para min tamén importante,
xa que demostra ser un país
i·rmáQ que sabe valorar o esforzo dos- atletas ainda que
sexan estranxeiros. No . meu
caso teño que agradecer a
Fene esta homenaxe. que vai
ser un dia inolvidábel.
Como se chega a ser cam- ·
peón do mundo?
Penso que tendo moita fé
no que se ·fai, na continuidade, no traballo de cada dia e
pensar cando vas fac~r unha
proba que- vas en busca da quilo que queres facer' ou podas facer, en busca de metas
que queres chegar a acadar,
e logo todo é moí doado.
Que se sinte cando se está
no pódio para recoller a medalla de ouro como campeón
olímpico?
Que é o cume do todos os
esforzos, de todos os trába11 os, xa que chegar non é
nada doado, senón moi difícil, pois que nunha ho(a podes gañar ou perder todo un
tra!:.iallo que levas feito .
Con que carreiras empezou?
.
Empecei polas carreiras de
5.000 e 10.000. No 83 foi can do empecei no marathon,
polo tanto nunca tiven tempo
para facer probas de curta
distáncia. Teño que recoñe-

O pasado dia 17 celebróuse .na
parróquia de Perlio no -Coneello
de Fene, a segunda milla urbana homen·axe ao atleta · portugués·, Carlos Lopes . .
Os actos desta homenaxe
empezaban ' o sábado dia 16
cun programa deportivo cultural, no que tamén se facia unha
lembranza para outra figura
portuguesa dentro da cultura
no país viciño, o ca'ntautor

Zeca ~ Afónso.

Alberto. Cova e Carlos Lopes

cerque fun mal encamii'lado,
.por si. mesmo e · nos últimos
empezando a corrér directa - · artos a - sua própria ' muller
mente os cin.co e dez mil mecontrola a preparación, por
que?
·.
tros, · ainda asi conseguin
bons triunfos.
Eu penso que o atleta pode
A quen ten que agradecer
decidir aquilo que máis lle
·Carlos Lo pes a sua traxecto, convén para a sua · prepara.Tia.
.
ción .
Ao c:ube do meü povo, Vi Que consellos daria para .
seu, que era ao que· pertenos atletas de base?
. ,
cia .
·
·
Que.. teñan paciéncia, . que
Que atletas preferidos ten?
entrenen, non hai resultados
Teño moita simpatía por
momentán.eos, p.ois os éxitos
todos os atletas; eu non
chegán máis tarde . A min tarpodo facer individualidades,
daron perta 'de vinte _a nos;
pois todos merecen un gran
pero aí están o~ títulos. Eu
respeito. En Portugal teño
transmito o que Álvarez Salque nomear a Rosa Mota e
gado me · transmitiu a min,
Aurora Cunha, que son símprimeiro entrenar debidabolos moi · significativos no
mente, que lago xa virán os
noso atletismo. No estranxeitriunfos. · .
ro teño que nomear a Álvarez
Vai haber Carlos Lo.p es
Salgado, penso que a miña
atleta para moito tempo?
carreira débese en parté á
Ben, se non aéontece nada,
sua maneira de ser, foi o que · nen a nível -de saúde houbet
me deu indicación para o fuproblemas, agora mesmo xa
turo,. tamén outro_ que non . estou empezando a e11trenar
esquecerei é -o atleta portue disposto a dar a inda . algo
. gués Manuel Oliveira.
máis ao atletismo.
o
Desde o . ano 79 entrena
CARLOS FDEZ. DOM(NGUEZ .

,,,,,,/// -

''"'~.........

O

V

:a Carlos lópes

E

L

lnterviñeron o dÓÚtor Rodríguez . Bastida, o Lic-enciado. do
INEF Vicente Echevarria e o
adestrad.or de élite Pompilio
Harta. ·A parte musical estivo a
_cargo de- María Manoela e Miguel, Tino A1v·arez e o gr.upo
Taride con Maite Dacosta.
As probas do domingo empezaban cunha carreira popt:Jlar na que tomaron parte- mais
de cen atletas na procura do
"Gran Prémio Concello de
Fene" .
Na proba raiña dos dez quilómetros, tomo u. a saída en atención · ao público presente o homenaxeado, Carlos Lopes, que
o fixo en plan exibición.
·
Participaron atletas galegos
de .gran categoría e taméR chegados doutros lugare~ do Estado español. Os. nosbs representantes amasaron a sua gran· categoría, demostrando os máis
novas· esas esperanzas que hai
postas neles cara a sua par~ici
pación na Olimpiada do. 92 en ·
Barcelona .
,
Os résultados foron os seguintes: ·
- Alevín masculino
· Gañaaor, Enrique Suárez
· infantil .masculino
7
Bruno-Carballo Cadete masculino
· Xoan Bello
· - JÚn_iór Masculino

Alfons-o Fontenla
Promesas masculino
- Faustirw Seco
Seniór Masculino
García Gendra
Veteranos
.
Pompilio Horta
· Alevín Femenino
Beátriz López
Infantil Femen~no
Marina Sánchez
Junior Femenino
Seina .Vizoso
Senior Feminino
Pilar Hernández
Promesas Feminino
Monse Hernández
Rematada esta proba daba
comezo a segunda milla urbana na que participaroñ corenta
corredores en diferentes c9tegoriás.
.
Estes fo ron os resultados:
Promesas
Mahuel Carrera
Junior
.
Francisco Ramírez
Seniors '
·
Lorenzo Hidalgo
Logo fíxose entrega dos difernntes trofeos. Este acto, así
como todos os desenrolados
nesta
home.naxe, estiveron
presididos polo Alcalde de
Fene. .Xose Mª Rivera, quen
dixo entre ' outras causas que
Fene seguiría _
a poiando ·a- deporte e máis a étl Jtl.lra como ve_
ñ en facendo desde que gobernan neste Município . .
Tamén lle foron entregados •
diversos regalos para o Campeón do M4ndo, Carlos Lopes,
que ten tamén
record mundial da marathon e foi ademais
medalla de ouro n<i olim.piada ;
dos Anxeles.
.
·
Rematados todos os actos desenrolados · na sua honra,
mantíñamos co !=)ran corredor a
entrevista·que se lee nesta páxina.

o
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A
A décima das Guías de
Xosé Luis Laredo
Verdejo, adicada a
LUGO. TERRA DE
LEMOS': OS
ANCARES:
.o COUREL.

POESÍA
Xosé Luis Franco Grande
HERDO DE MEMORIA E TEMPO

CRÍTICA 'LITERARIA
Nicole Dulin
EL GRANITO Y LAS _
LUCES, 1

\

Xosé L. Tomé
A CIDADE BRANCA
.! •• •••

•••• ; •• :

.·..

pRUÍDAS, DEUSES .E HEROES
DA MITOLOXÍA CELTA
de Ann.e Ross

r. Marañón,

,..·

qs- nosos' en
escritores
COfil1C
feito polo alumnos e alumnas de 8º Nivel de E~X.B. - da· promoción
1982-83 ·dos Colexios Públicos de Quintela e Reibón no concello de
Moaña da bisbai1Ta do Morrazo
.\

EDICIÓNS A.NOSA TERRA
Á VENDA EN QUIO.SQUES E LIBRARIAS
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• . Pensións entre cónxuxes e ·
anualidades por alimentos, satisteitas ··
. - por decisión xudicial ·
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DECLA#ACIÓNS · ·
POSITIVAS

e p1

orixinal de retencións de traballo persoal,
certificados orixinais do capital
· (Até_o 20 de Xuño) Para a sua comodidade, _mobil!ário ou comunicacións de Bancos
presente a sua declaracióR en Bancos e Caixas ~u- Ca1xas de Aforras, _cartas de pago dos
de Aforras:
· ·
. ingresos a canta fraccionados
DECLARAé/óNS CON . (Modelo 1301

1

DIREITO A

LJC11'ÓN
DE'vi"Ot..
·
1

·;

(Até o 30 de Xuño). Se ten direito a
devoiución, utiíice o sistema máis rápido,
cómodo e eficaz: a transferéncia bancária.
Documentos que debe adxuhtar: certificado

qui

pa;
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cal

Este ., ano a gran maioría dos contribuintes
.·p oden facer·.a sua declaración co ·modelo
SIMPL.IFICADO
• Traballadores por canta allea, sen
límite de .cantidade. (Incluidos os ,
.pensionistas por xubilación, viuvedade,
orfandade; etc.).
··• Proprietários de at~ 3 vivend~s.
• Rendementos de c~pital mobiliário
(lntereses-Bancários, da Débeda Pública, de Obrigacións~ .. dividendos,
etc.) até 500.000 Ptas.
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Non esqueza pegar a sua etiqueta identificativa.
Se non a ten, incorpore á sua declaración
fotocópia do seu D.N.I. e o do seu cónxuxe.

·SE TODOS DECLARAMOS
PAGA,,EMOS MENOS
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• Empresários e Agricultores que
no 1985 facuraron menos de
· . 5.778.000 pts. e tiveron en nómina até dous traballadores
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Se as suas vendas ou servlcios superan as
500.000 pts. anuais, LEMBRE QUE TEN :
QUE PRESENTAR A SUA DECLARACIÓN
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-.. Se está obrigado, presente tamén a sua
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CULTÚRAL

-:t

Ferrin ·e o Patronato da Cultura de Montevideo premiados· en Padrón ,

··,

·Un país en crise e unha itutonomia a sobrepasar
nos discursos do Pedrón de ·0uro
A concesión do Pedrón de Ouro a Xosé Luís Méndez Ferrín
foi ocasión para que tanto o político e escritor premiado, o
secretário da institución que presentol:l os actos ou Xose

Luís Franco Grande, que actuou de mantenedor, fixesen
unha reflexión crítica sobre a realidade nacional deste
momento.
Para Avelino Abuín de Tembra,
que presento~ aos premiad~s ,
"Galíza const1tue unha angue1ra
demasiado dolorosa ainda, porque
quedan ou permanecen no horizonte íntoma evidente dunha
ameza que por outra parte nunca
chegou a aesaparecer. E tamo vivindo unha e pécie de involución
que e sinte moi p rto de nó , capaz de no devolver ás catacumba ". O secretário do patronato
calificou a edición 1987 como a
oca ión na que e incorporaban ao
peculiar pama o do Pedrón "un
gran critor da Galiza continental
e a unha ocíedade ilu tre da Galiza ultramarina, ambolo dou denodado defen ore do no o agrado património . A Ferrín pola
ua exten a e valio a obra literária
e polo eu compromi o coa realidade da Galiza e coas ua cla e
mái marxinada . E o Patronato
da Cultura Galega de Montevideo
pola defen a, di fu i -n e acrecentamento d
valore culturais da
nación galega na Améri a, e particularmente na figura de Manuel
Amor Meilán".

Discrepáncia e amizade
Franco Grande definiu a Ferrín
como un do mái de tacado
membro dunha xeración de e critore que enlaza directamente coa
xeración do 36 e gabou a deciión de honrar ao novo "nun paí
tan afeito a de ·tacar cou a vella
como dicia hai p uco tempo Luí ·
Mariño". O mantenedor aludiu tamén (como mái adiante faria
Xoaq uin Lorenzo Femández) á
di ·crepante po~ición política 'cun
amigo de a trinta ano ... ) el uo
marxi ·ta e nvencido e prati ant
e eu un liberal con encido .
"De d 1955 a 1 7 -<li
Fran o randega lego d Méndcz
da~ ca racterística~

mellores da sua pers nal idade
(.. .) participou daqucla en t da ·
as empresa colecti a · en que por
entón era po · íbel.
fíx
a ·i por
<litado da sua ética d s u, ompromisos e d stiho d paí ·, nunca co n~ rm on r tan ·ó un brillante escritor". E ·ta criatividad

e ilusión que inspira a fundación
do grupo "Brais Pinto" céntrase
"na fundación da UPG, consciente
xa de que os novos tempos ímpuñan un novo tipo de acti vidade".
Refírese tamén n mantenendor ao
regreso á Galiza de Ferrín despois
dos seus anos de Madrid, ocasión
na que "coñece a persecución e a
privación de liberdade e a tortura".

Momento de sombras
Califica o mantenedor a sua obra
e conduta civi l de "exemplar sempre pero en e pecial neste momento no o cheo de sombras, no que
o futuro é ben incerto . Ne te ermo
patriótrico que é a Galiza de hoxe,
onde non e de linda a cobiza da
ambición, e onde e tán moi claros
o intere e per oai e moi incertos e difusos os intereses nacionais. Pen o que debemos ne ta
ca ·ión pór como exemplo a quen
empre deu probas de absoluta xenero idade na ua entrega ao ideal
á defen a do intereses do país
e quecendo ou pondo en perigo os
intereses per oai · ou familiares".
As referencias a Rosalía , Pondal e Curro!> ilu. traron o limiar do
di ·curo de Ferrín. ·se Rosalía
no · esixe aqui e agora que sintamo · fondamente, Curro reclámano o e ·rrépito ilusionado dun ha humanidade recon truída e de·alleada e, como Eduardo Pondal
mándano ·everamente que non
e quezamo · a · in úrias. Gal iza
permanece de
enllo . Moita
e peranzas da~ que concebíamos
aquí no Padrón , cando ou íamo
a oz carnal de Otero( ... ) e ·tánse
a cumprir ho e . Só un louco poueria negar o a anee · do galeguismo que teñen a sua máis cumprida rúbri ca na implantación dun
indicali mo de lib ración na ional na . . masas proletária~, única
esp ranza ; no fu lgor áureo da no"ªs letra'> coetáneas· na preséncia
uos partido~ de dirección galega
en municípios e organi ·mo::, e a
introdución do gal go (~e ben
cunha íórmu la reducioni ·ta , aséptica
in~uficiente) no
nsino e
nos m ios d omunicación da ntidad autonóma."

Durante a entrega do Pedrón. de Ouro, Méndez Ferrin reuniuse con compañeiros da sua xeneración e
nomeadamente do grupo Brais Pinto: Bernardino Graña, Alexandre Cribeiro e Fernández Ferreiro.

Sobrepasar a autonomia
Ferrín reclamou o sobrepasamento da autonomia "en fórmulas de
poder galego real, e Valentin morreu dicindo isto mesmo , que o
que hai non é máis que sombra e
fume , . porque cada dia nascen
mái meniño de pai · galego · e
falante do galego, que arelan
desposuir o sucesor do verbo patrimonial máis valiosos; de pa i:-,
que educan aos seus fillos 11(¡1 língua imperial do inimigo coloniza-·
dor" .
"Amigas e amigos -:-dixo o Pedrón de Ouro 1987 no final do seu
discurso-- non reparáchedes en
que nengun dos partidos galegos
que aceden ás eleicións que están
á porta ergue a gloriosa bandeira
da independéncia .d a nosa pátria_,

da república galega que soñaba o
tamén padronés Manuel António_.. .
no cúmio dos seus-· programas: E
se a are la. dt:> drre<lismo é reprimida no próprio corazón dos que son
realmente independentitas e os
abrigan a xustificarse con noms
de converture tais como soberanianacional e outras insignes vaguedades, como esc·andalizarse de
. que nengun partido presente a reivindicac ión de amnístia para os
presos poi íticos gal egos (e non
galegos) . Nas cadeas de Bonxe e
de León hai patriotas galegas e
chámanse Manuel Chao Dobarro ,
Manuel Sanmartín Bouza e Xaime
Castro Leal". Para Ferrin é a de
hoxe .unh a" leda e trista situación:
casa de Rosalfa relocente e ·a de
Curros o1vidada. Luz e sombra
porque non so~os cei.bes". · ·

. A primeira distinción
· O representante do Patronato da
Cultura Galega de . Montevideo
dixo que estaba a receber " A primeira distinción que se nos fai
desde a Terra nai, e ten que ser
unha entidade privada a que valore o traballo de 23 anos. · E teñen
que ser os bons e xenerosos os
que teñen memória do moito que
Galiza lle debe ao sofrimento dos
que se viran· empuxados · a marchar ( ... ) mcntres autoridades e
institucións da comunidade autónoma segan se11 sensibilidad~ e
sen- interés d·iante do feito migratório, · a nosa Galiza camiñará
coxa porque necesita de todos os
seus fillos para enfrentarse con
éxito do desafio do futuro".
o
G.L.T.

Organizado pola Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense

I Congreso de Estudosos da Gaita
No "l Congreso de E tudo os da
Gaita" tomaron parte 45 e tudo o
do naso instrumento nacional proced~ntes de todos os pontos de
Gahza, asi como as diversas culturas da Península onde a gaita
forma parte da sua música popular-tradicional.
.
.
O congreso foi aberto cunha
c?nferéncia a cargo de Luís Arguelles, director do museu internacional da gaita de Xixón, quen
gl~sou_ amplamente a situación da
rª!t~ actualment~. na península
benca, Europa, Asia e Africa.
d Entr; os múltiples ternas debatidos, compre suliñar a información
d:da po~ p~e de vários membros
. , comis1on xestora da Asociacion de gaiteiros da Galiza· matizando que xa está en march~ . pois
recente mente f oran entregados
' os
estatutos no gobemo civil; yolo

que ·e procederá á convocatória
xeral de gaiteiros unha vez que
veñan aprobados, momento en
que se procederá á eleición da
xunta directiva.
Ao longo dos debates púxose
especial énfase na forma dos
atuendos da gaita, no que o Mestre Xosé Seivane, afirmou. non estar de acorde coa forma: de apresen tar o fol da gaita actualmente
sen nengunha clase de funda, o
que, a xuício do Mestre , supón
unha falta de estética total.
Destacouse igualmente a necesidade de estabelecer contactos
con gaiteros e asociacións de gaiteiro.s de distintos pon'tos da Europa; non obstante denunciouse a influéncia que está a sofrer actualmente de -xeitos e melodias non
tradicionais na Galiza. e que actualmente se están a imitar, consi-

derándose taes tendénc1as improcedentes.
En relación á normalización ou
unificación da forma de escreber
ff música para a gaita, expux.éron:.
se vária~ . teorí as, l)abendo duas
tendéncias: A de 1nanter a forma
tradicional , sen reflexar na escrita
o xeito de interpretación (notas picadas) e a . ou tra tendéncia semeHante á forma escoces·a, reflexando todos os movimentos dos dedos. Realiza un inquérito entre os
congresistas, · respeito á tonalidade
de escritura· preferida: Re ou Do;
o 90 % dos asistentes manifesta. ron eínpregar o Re normalmente.
Suscitou gra'n interés o debate
sobre o ensino unificado da gaita; coidando de gran interés a necesi- ·
~-dade de criar plans de estudo con
abondosas matérias de contido,
aparte do ~nsino estritamente mu-

sical.
Tratouse o tema da conveniéncia ou non de que a- gaita se estudé
en Conservatórios, preferindo
gran parte dos congresistas a C:riación de escalas para o ensino do
instruménto nacional , de xeito semellante aos "Colleges of Piping'~
existentes na Escócia.
Subliñouse ademais a pouca ca,._
lidade dos músicos que tocan as
gaitas nas bandas de música, debéndose esixir que a música a in~
,terpretar polas bandas estexa pensada para gaitas e banda:, non en
troques.
A xeito de conclusión debemos
considerar ·este primeiro coogreso
. de ~studosoS' da gaita como moi
positivo, non somente pola gran
riqueza de temas que se debateron
senón polo. intercámbio que estas
xuntanzas significan.
· o
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Sobre a 'traduzón' e ·dobraxe do portugués ·na TV galega
criatividade dos tradutores, o refle_xo vi vo da fa la real nos seus di versos níveis, a pro mozón profisional de técni cos da liriguaxe con
posturas diverxe ntes das domi nantes respeito do fe íto lingüístico
galega, e, por suposto, a presenza
· das falas ao ·Sul do Miño (a portuguesas) na nosa diária pantalla.

CELSO ALVAREZ CÁCCAMO

Haí xa algunhas semanas tiveri a
surpresa. de mirar, na TVG-, un
par de episódios da interesante série documental "O mar e a term",
xa fenecida. Non, desafortunadamente non era unha produzón galega própria: era portuguesa. O
seu título orixinal estava, ' logo,
traduzido do portugués. En portugués non ·era "O mar e a terra"
senón "O mar e a terra"·. Grande
diferenza. Menos mal que no-lo
trc.duzi ron .
· A série estava inteiramente dobrada en galego sobre as v(nes
dos narradores portugueses, que é
tanto como dobrar ao dialecto canário unha obra por actores de
·Burgos. Ben. Mais o estraño da
situazón (por empregar un eufemismo) chegava a límites insofríveis cando se podian escoitar · e
comprender,
simultaneamente,
tanto a voz en portugués como a
sua versón galega superposta. Por
exemplo , (e cito textualmente),
onde o portugués dizia "a supervivencia da aldeia'', os tradutores
galegas tiveron a ben aclarar-nos
que os nasos veziños do Sul se referian a "a supervivéncia da aldea" e non ·a outra causa. Foi ta- ·
mén extremadamente útil a traduzón de expresóns como "há constantemente um intenso movimento '.' (port.), que un galega, claro,
non comprendeiia en absoluto se
non fose na forma "hai cosntantemente un intenso movemento_"; ou
a de "um significado ainda náo totalmente esc/areCido", expresón
esta que loxicamente ten un significado ainda non totalmente esclarecido. Si. Os exeníplos poderian
multiplicar-se.

"""·

Afortunadamente, os nasos tradutores desvelaron-nos tamén o
sentido de m'uitas obscuras frases
ou palavras portuguesas. Onde o
portugués dizia "adequados", a
TVG dixo "axeitados", claro; "razóes" tornou-s~ , non en "razóns"
(palabra que, como se sabe, xa
non existe en galega), senón en
"causas"; onde dizia "estradas ...
na- que se circula em carro~a, em
autocar ou mesmo a pé" os galegas circula'ron "en cárros ,~en' autocares -ou mesmo a pé". Uti l aclaramento, sobretodo \:ando estamos a ver as imaxes daqui lo ao
que se referen as palavras. Ou,
enfin, onde.o portugués dizia "verificar", o galega dizia (como
deve ser obviamente) "cqmpro-.
var", porque é cousa ben sabida
que , segundo recentes estudos
mui científicos, o 98'5% do léxico portµgués difere absoluta e radicalmente donoso. Si. Apesar de
· tais insalváveis distáncias , o sur~
prenden te é que galegas . e. portugueses . aind<;t nos entendamos un
pouc9.
Certo , nos episódios de "O miJ.r
e a terra" que eu mirei havia algun
termo portugués que non se co-

Po lo contrai:io, baixo a cómoda
etiqueta de "Filme en Versón
Orixinal", a TVG, endosa-nos
venres si· venres non , fi lmes intei~
ramente en español, en a mínima
delicaqeza ; ca e simbólica -porque os que non entenden o español desafortunadamente tampouco
len o ga lego--, dese ubtítulos
en galega .que, em cámbio, !les
pon ás versóm. orixinais neutros
idioma (incluindo causa · veredes, o portugue ·). Parae ·e 16%
da populazó n que non coñece ou tra língua qu a no ·a, e ·ta é unha
mane ira mái . de qu o . eu número s reduza. Para ese 4% que
ainda oñece -ó o español, isto
contrib ue tamén a qu n n apr ndan
galeg . Filmes en ver ón
ri in al.. . paño1a. Mui ori in al,
de de logo.
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rrespondia co galega. Mais o con.texto , todo _o solucionava. A narrazón era, asi , perfeitamente
comprensível. Fermosa e perfeitamente- comprensível. Nen sequer
o portugués utilizado era un rexisto coloqu ial (que talvez poderia
causar alguns problemas de comprensón total de certos modismos), senón que era portugués es- .
tándar, mui clariño, caracterizado·
por unha terminolox ia forma l,
un ha pronúnc ia coidada e un rit~
mo lento .de fa la, como corresponde a unha ·série divu lga.tiva desa
índole .
Asi, país, a "versan· galega" do
programa orix inal era non só innecesária, por suposto , ou tamén
bastante absurda , senón --e digo. o con todos os meus respeitos persoais para os trad utores- sinxelamente ridícula. E a isto engadanse prob lemas referidos á dobraxe ··
mesma das vozes: ás vezes --e
· con todos os m~u·s respe itos per- ·
soais para os dobradores e dobradoras- nen o galega uti lizado era
ga lega . Cito , tamén textua~mente,
a voz dunha das narradoras en galego nun episódío pasáqo: "onde
cont-inuaremos-Jo noso trabal/o".
Mesmo os non Íalantes de galego
saben que iso non é galego.
Se nos dixesen que na TV española se pasou un fi lme a'rxenüno
dobrado ao español peninsul ar seguramente pens<!ríamos que -na
RTVE tamén están tolo:-.. Si. Do-

bran-se aca ·o as produzón · británicas ao inglés local dos E. U. A.,
_ de Austrália ou de Nova Zelanda?
'Dobra-se o francés continental ao
francés canadiano de Québec?
"Traduzen-se" ao . valenciano os
p_1-=o- gramas da TV-3 catalá? Traduzen-se as produzóns alemás en
Austria? "Traduziu-se" ao español
dos mexicano-americanos a série
espa~ola "Los gozos y la sombras ... cando se paso u nos E . U. A.
póla cadea de fala c:-.pañola SIN
- hai uns meses? Dobrou-se o filme ·
venezolano "Carmen·. la que tenía
16 años" cando se pu'xo .na RTVE.
hai uns dias'.' Dobra-se do holandés ao ílamengo en Bélxica? Do
portugués brasi leiro ao portugué:-.
peni·nsu lar? Parece-me a min 4ue
non . Seria ab:-.ur<lo. Por4ué , logo.
se dobran :-.érie:-. para .a TVG como
."A' e:-.crava baura·· (título orixi nal: " A e:-.crava baura") ou "O
mar e a tena" (tradu:1.ón · an galego: "O mar e a terra")'? Non che
se~. Ou, mcllor <lito, si que che
se1.
A impresón que me quedou
despois úe mirar o outro dia "O
mar e a !erra" f'oi non s6 'ue asombro e dunha certa tri:-.teza , senón
de absurdo. de absoluta ·irrealida de: foi . a sensazón de escoitar a
duas persoas fa lando -ao· mesmo
tempo coás mesmas palavras. en
dous dialectos diferentes da mesma língua. Ben .
_ Mais , sobretodo, o 4uc esta e:-.t_raña exper iéncia _suscitou en ríiin

foi unha grande pergunta, unha
oculta interrogante --oculta como
o están frecuentemente ao com nzo as interrogantes que de~poi e
han revel·ar como fundamentais-:
Que verdadeira razón ("causa ...
perdón) de fundo hai para facernos na TVG o que se fixo. para
estaren a fazer o que se fai?
A":-. respostas posíveis , de di ersa índole e profundidade, son várias: 1) os tradutores de algo han
de vi ver, ai nda que se a traduzi ndo dunha língua a si me:-.ma; 2)
de algo teñ~n que comer o:-. dobradore:-. ne:-.tes tempo:-. de arrepiante
crecimento <le fundo . ·do Mu eu
do Pan · 3) a":-. produtoras galega!-.
de TV de algo teñen 4ue ":-.Ub:-.i":-.tir;
4) o:-. princípios reitore:-. e a poi ítica lingüí":-.tica e <le prograímtzón
da RTVG andan ba:-.tante de:-.camiñados ; e 5) os intereses profundos. subxacente.~ da RTVG non '>e
corrc:-.ponden mas necesidades
reais. profundas e a longo prazo
da ":-.ocic<lade galega.
Eu creo que a cuarta e 4uinta
re!-.posta:-. son a:-. que :-.crvcn mellor
para a cue-.1611 plante ada , a inda
que a:-. outra:-. non se devan Jei xar
de ter en conta. A RTVG :-.ó acepta programa:-. rixidarncntc compo:-.to":-. naquela variedadc estándur
- do galcgo promovida polo poder
político e polo:-. :-.ectore:-. dominan te:-. do poder cultural. Sci por cx periéncia que este é un .inflc x ívcl
requcrimcnto da TVG que limita
ou_impede, entre nutras cou:-.a:-.: a

A cabo, a outra pcrgunta que
a alquer televid nte-gá mini mament críti ·o asalta é: A quén vai
diri ida realmente e:-.ta política
1ingü í ti ca ( i ncl u indo lraduzóns,
dobra e , etc.) da TVG ? Por
e emplo esta a a séri ··o mar e
a terra " diri xida pre i amente á:-.
xente do mar e da terra , que en
muito ca o: f alan qua e quase
como o cu . iLiño. portuguse ?
Ou á mi noria urbanita e. pañol-falante? Ou ao crecente ectore
neo,.falantes de galego (que o alá
crece en mái · ~)? Ou a ninguén
de te ? Ou ao e)eitores ao contribuintes, ao receptores e portadore pasi o · de a no a identidade galega que se e:-.tá a criar de ·de
o poder?
Para quén é polo de agora a
RTV Galega?
Para min, a re!-._Po ta ai e:-.tandn
cada ez mái!-. clara . bonde , ~e
non e n e coitar con atenzón á
maioria do p r-.oal -a quen reitero o meu re~peit o-- que presta a
:-.ua vo;r ou O!-. seu.., coñecimento'
para co ntribuir a l'<.11er do galcgo
unha lín gua pública por primeira
e única ve; na hi-.tória . Pero pen'>e -<ie tamén cál era até hai pou co
(ou ainda é) a ~ua verdadeira língua pública . Pcn:-.e--.e porqué falan l·omo f't1lan , porqué fi cron tia
lin gua e - J -.ta forma de falara \Ua profi-.ón ; porqué, nun 111u111ento dado da hi:-.tória, 1., e fui.
dunha forma C.\ p cífic:a de l'al ar e
Je C!icrever, un imperativo :-.ocia!
e unha cue'>tión poi ítica J e pri 111ciro ordc . Pcn:-.c-:-.c 4ué se c-.t:í
a fazer e qu ' non -.e C\tá a ía1cr
coa lingua xc na RTV e arrcdor
dela. Quén son e quén ainda no n
son na TV de Galiza .
'·He dita··.
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PORTU GAL-AN DALUCIA
MARROCOS
PARIS-PAIS.ES BAIXOS
ITALIA
CENTROEUROPA
GRAN ITALIA ·
INGLATERRA-GALES-ESCÓCIA

11 Dias
·15 Di as
15 Dias
15 Dias
17 Dias
21 Di as
21 Dias

16.900
26.900
29.500
31 .900
35 .500
39. 900
51 .900

COROA NORDICA I FIORDOS NORUEGOS
ESTAMBUL
XUGOSLAVIA-GRECIA TURQUIA
TUROU.IA-'CAPADOCIA
RUSIA-PAISES DO Li:STE ·
CABO NORTE-LAPONIA
RUSIA-P. DO LESTE-ASIA CENTRAL

24 Dias
8 Dias ·
21 Di.as
15 Dias26 Dias
28 Dias .
, 30 Dias

INCLUE : T ra nsporte en aut ocares de luxo, est áncia en campings, visitas cidade, g uia, seguro , etc;. Na Rusia ~stancia
.en hot el e pensión completa .
SAIDAS : Xuño, Xulló, Ago~to e Setembro.

SOLICITE FOLLETO INFORMATIVO

52.900
53.500
69.900
71.900
79.900
84.900
112.900

MOSCU-LENINGRADO 7 Dias 85.500
CAP.ITALE$ DA URSS
9 Dias 89.900

EXIPTO (CON CRUCEl.RO)
EE UU-CANADA

A VOL TA AO MUNDO EN 25 Dia s

12 Di as 125.900
16 Dias 144.500

298.500

INCLUE: Viaxe en avión , estancia en hoteles, ·traslados, vi sita s, guia. Na Rusia
pensión com ~ leta .

V/AXES :ZEPPELIN S.A. (Gat. 740)
Cuesta de Santo Domingo, 24 - 28013 MADRJD
Telfs. (91) 24~ 30 71 - 2~8 84 19·

.
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O profesor Tavani,
filólogo italiano, estivo
na Galiza. Aqui
participou .nos actos da
terceira edición do Dia da

l
-eiifion
meo

Poesía Galega Medi_eval,
este ano dedicado a Airas
Nunés; e acompañouno .a
filóloga Giulia 'Lanciani .
1mportante estudoso da

nosa lírica medieval,
Tavani remata de ser
traducido ao galega e
publicada por Gal~x ia
sua magna obra "A poesia

a_

Foi maravilloso descobrir que -existe

iza

lírica galega portuguesa".
A paciéncia do estudoso,
do crítico erudíto ,' non se
veu .surprendida por
comportamentos pouco

"

afábe1s, só a deseo berta
de lugares que imaxinaba
invent~dos po~ troveiros
foi quen de exdtar a sua
paciente humanidade.

·ª Illa de Sán ·Simón

'Giuseppe Tavani, desde Itália, estudar a lírica galega-portuguesa

)f-

a.

Non entendía JcterminuJos comportamentos, "un bocado absurdos", c.¡ue o levaron ª.ter c.¡ue se
expresar en español "1d~n!~1a que
fa lo peor do c.i.ue ponugues no_scminário c.¡ue 1mpart1u no Colexw
Universitário de Vigo para alunos
de filoloxia; "acha que os estutlan~
tes de filoloxia percehen mellor a
matéria da que é especiali sta, a lírica galego-portuguesa. en español'?". "certamen te o prúp90 teria
sidll falar portugués ou galego mas
non teño rnñecimcnto suficiente
do vmo itlioma e ll~ meus anfi triúns prcferiron o c ... pañol fn.:nte
ao portugué-,, non ch1.:go a com pre nder a~ ra1.6ns. tampouco podo
entender o comportamento dunha
pc NlU q~c me incrcpou n~ :.ua por
no n ter falatlo en portugues . G1u-,cppe Ta uni, . . urprendido. d ~co 1)cccdor da polémica paralingüísti L·a. prncurou unha explica · ión
cando falámm con el. "Ao itlioma
galego intcré~alle prest í x io int~r:
nacional. son memoro dun Com1te
de per~oalit.lades internacionais
l( UC c.li ulguen o carácter do idioma agret.lido do catC:Jlán, vó~ preci-,ade.., algunha plataforma ~imilar.
por suposto poden contar coa miña
solit.l uriedatle.. . on quixo entrar
na polémica lingüística na que se
tkhate o galego, '"non coñezo sufi ciente galego para tomar unha opción definida. estou a traducir "O
Griffón" lle Alfredo Conde e encóntrome con alguns problemas
pola lingua e popular que emprega . creio que o portugués e .o galego teñen algunhas diferéncias pero
~stou certo que para un idioma en
situac:ión anormal a axuda dun
idioma que foi c:omun é básica,
digo isto c:oas reservas do meu
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A difu ión do galega
en terra alleas
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' ai'. ven de aparecer un ha traduciún da -.ua "A poe~ia lírica galego-portugue-.a" editada
r Gala\ ia . Ta' ani é un do' mái~ imporlan te' in,e'itigador . da no a p e1ia tradici nal .
profe~or italiano
é pre cur~or d labor crítico e edi tor <le tro eiro~ e m
e mp :l lann Aira!. Nun ~ , al n d tradut r
ao italiano da p esia lírica galegoportuguesa" edi tada p r Galaxia,
Tavani é un d s máis imp rtantes
in ves tigador da nosa p sía tradic ional. É precurs r d labor rítico e editor de troveiro como o
compostelan Airas Nunes, alé n
d.e tradutor ao italian da p ia línea galega-portuguesa, a difusión
do galeg en t rras allea f i po íbc l, mas interesa saber a · razóns
cando hoxe , tan dif rent a conce ición das relacións idioma-e ·cado . "Como abe na ldade Média a
relación entre · tíngua e sociedade
era diferente á actual, no sentido
de que a língua estaba mai ligada
ao xénero literário do que 'á sociedade na que era falada. Na ltália
houbo unha selección iclic)mática
~a ldade Média, o provcn~al foi a ·
l1ngua da poesía lírica , o franco -

.

italiano foi a língua da narrati ya en
verso~ o latin foi para outFas composicións antes da aparición do
italiano . o éxito do galego a respeito· Ja poesía lírica é debido a
ter surxido por in'fluéncia dos tro- ·
vac.l ores pmvenzais en Compostela
como prncluto dunha si_mbiose cultural que se viña facendo aí entre
a cultura latina dos clérigos da Sé
compostelana e as aportació ns culturais, novedosa~ . c.¡ue traían o carniño de Santiago . Foron con certeza clérigos de Compostela os
que primeiro traduciron, en sentido completo , a poes1a do modelo
provenzal nunha língua do ocidente peninsular. Cando esta poesía é
difundida noutras zonas da Península, neéesariamente, a língua veicular tiña que ser o ga lego, por iso
poeta~ nativos doutras !erras adoptaron o galego como língua da líri ca , Afonso X ou Pedro García
Burgalés . ..
En Compostela, coa cultura en
mans dos clérigos , comeza a perder hexemonia o latin frente ao galego que de maneira incipiente faise instrumento de expresión literária. Se cadra alguns clérigos víronse obrigados a facer seguimento da Corte para poder in erirs na
série de criadore de poesía expresada en galega, "ternos que con iderar que o que ne a altura podían fer e escreber eran os literati,
os que coñecian a língua latina, a
única ben estruturada, coñecedores
da . gramática, portanto · eu non ·
vexo incompatibilidade do ponto
de vista lingüístico-cultural, tamén
do ponto de vista social pois ternos
testemuño dos manuscritos que informan da condición clerical deste
ou aquel, o próprio Airas Nunes,
por conseguinte eu penso que a actividade dos troveiros non se concentrou ó na diferentes Cortes,
de Afon o-el-Sabio Afonso m ou
do eu filio D . Dinis de Portugal ,
debe ter tido tarrién un centro de
elaboración na própria Galiza, un
Martín Codax, Mendiño, Xoán
Aira , ou o me mo Aira Nunes,
confírmano na sua obra que desenvolveron a ua lírica na corte
ma - tamén na Galiza, eu tamén
creio que en Santiago especialmente" .

Lírica mu icada.
Nova de cobertas.

Como método de estudo faise
necesário estabelecer os límites
cronolóxicos da poesía lírica galega-portuguesa, pois non sempre
coi nciden os críticos na determinación temporal. Tavani -propuxo
"como data de início os últimos
vinte, ou vintecinto anos do séc ulo Xll. Non se pode ir alén daquela data porque antes non teria sentido unha poesía invulgar asinada
polo próprios poet~, pois esta
aconteceu seguindo o exemplo dos
trovadores provenzais que foron os
primeiros autores de poesías vul- .
gares que asinaron as suas obras;
como termo final non se pode estabelecer a certidume da morte dunha actividade poética, mas as condicións sócio-culturais ian mudando despois 9a morte de D. Dinisficou só o Conde D. Pedro de Barcelos no seu pazo ·de Lalin como
cultor desta poesía xunto cos seus
dous colaboradores Johán da Gaia
e Estevan da Guarda, que con certeza moraron con el e que deben
ter axudado a recoller a documentación para elaborar o Cancioneiro
que el fixo e que legou_ ao seu sobriño Afonso XI de Castilla. Viviran a li contra o ano 1330. O corpus poético consta de 1679 textos
encadrábeis na ua maioria no sécu lo XTII e na segunda metae do
éculo XIV, non se pode ir mais .
alá."

En relación ao e tado de con ervación do diver o Corpu poéticos
qu teñen chegado até nó de taca
a pouco frecuente aportación da
parte mu ical " 6 a cantiga de
Martín Codax chegaron con parte
mu icada , temo pouca música
alén da Cantiga de Santa Maria,
ternos un património pobre neste
entido, eria interesante que as tivé emos todas musicada e debíamo ter pois, como abe, no Cancioheiro da Ajuda hai un espácio
en_branco para anotacións musicais, seria intere ante que os novos troveiros atendesen a este património, pode ser unha fonte de
inspiración para cantores actuais".
Hoxe pode ter continuidade esta
hclísima tradición.

O momentos de fertilidade lingüística, de prestíxio do idioma
acadado no tempo sinalado mudaron , o centro de elaboración da
cultur¡i trasladouse para a Corte
ca tellana , mudaran tambén as
vontades. "Os últimos tioveiros,
digamos entre aspas, como un Villasandino encontráronse nunha situación de bilingüísmo que non favorecía a elaboración de pezas en
galego, doutro lado nas duas Cortes de Portugal e Castilla non se
tiña interés na poesia lírica, non
remuneraban aos poetas, evidentemente a posibilidade de criación
por parte dos poetas estaba ligada
á posibilidade de remuneración, .só
o mecenatismo dos reís podia oferecer aos operadores culturais da
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xiu provabelmente en Compostela,
pois Santiago e a Galiza ficaron
como terras de refaguarda ·na altura, unha terra onde habia moitas
mulleres, doncellas e poucos homes, poi s estaban serviñdo ao reí .
· A cantiga de amigo ~ - unha candón de muller, o poeta finxe que
é unha muller que lamenta a auséncia do .amigo e espera a sua
volta ".. . A cantiga de escarño e
de mal dizer é satíric~, reproduce
en .parte . o serven tés provenzal , é
unha invectiva poi ítica nas suas
orixes provenzais _ Na tradición
galega-portuguesa só aborda a sá- .
tira poi ítica na guerra entre San-.
cho rr e seu irmán Alfonso ·III."
En xeral constitue unha série deanécdotas onde o poeta.increpa pequenos vícios persoai s, pequenos
. episódios locais dos lugare s que
frecuenta, da Corte , das vitas."
O primeiro verso dun texto da
autoría de Airas Nunes expresa a
míngua da verdade no mundo , o
época, por isto cando remataron as
profesor Tavani á maneira do poe- _
oportunidades de viver da activi ta anda á procura da verdade no
dade cultural, cando o cuadro da
mundo , dedicando o seu tempo á
. situación sócio-cultural mudou e
investigación do corpus poético
os reis deixaron de interesarse, os
galega-portugués, seguindo ·a impoetas deixaron de poetar e procuportante tradición de filólogos itararon outros meios de sobrevivén1ianos; ."Nos últimos anos houbo
cia."
un .acrecento no interés polo estuPara un investigador, para un
do dos textos, mas non podemos
estudoso a fonte fundamental de
dicer que todo estexa aclarado, un
traballo son os Corpus, o estado
corpus tan rico ten sempre cousas
para ocuparse, unha das mais
en que se encontran e as pp-sibilidades de novas descobertas son teapremiantes incumbéncias dos inmas que· ocupan a Tavani, "houbo
vestigadores é o estabelecimento
unha nova descoberta dun cuarto
dos textos , moifos ainda non reveCódice, como ben sabe son catro
laran o seu segredo, os estudosos
na actualidade, o da Ajuda, o da
e os editores teñen como tarefa
Vaticana e o da Biblioteca Nacioprincipal fixar os textos".
nal de Lisboa; agora encóntrouse
"A poesía lírica galego-portuen Berkeley un novo códice que_.
guesa", que ven ·de ser traducida
parece . un códice descriptus, deao g~lego e editado _neste ano por
pendente do da Vaticana, sendo
Galaxia, ten unha importáncia camáis pobre en número de cantigas ,
pital entr~ os volumes que se ocu- ·
sendo algunhas mesmo fragmentápan · da nosa lírica tradicion~I; o
rias. Está a ser estudado mas acho
profesor Giuseppe Tavani realizou
que pouco vai aportar, mágoa, unha das obras mais completas e
pois é claro que tiña que ter cheganovidosas do asunto, e enfréntase
do a nós moito mais material do
con problemas que estaban por reque até agora ~hegou."
·
solver, os límites cronolóxicos, o
. problema da tradición, e os camAmor, amigo,
pos nos que se desenvolve cada
;,:éneró serian _aportacións imporescarño e mal dizer
tantes . Unha fase do proceso inAs cantigas tradicionalmente clasivestigador que non remata aqui,
ficábeis batxo tres epígrafes temá"nunca estarei definitivamente saticos teñen características específitisfeito da miña - obra, en- todo
cas, "as de amor, son as que mais
caso , estou moi satisfeito de que
fielmente reproducery o modelo
.este libro fora traduc_ido ao galego
provenzal, adaptado ás diferentes
pois é a veste lingüísta qtte mellar
condicións da sociedade peninsulle compete". Tavani está a tomar
lar, no sentido d~ que é unha cancontacto coa Galiza, traducindo do
tiga na que o poeta fala en primeigalego ao italiano, vai comeza:r a
ra persoa dirixíndose a unha dama
estudar· sériamente o galego moco nome de miña señora, .vocativo
derno, viaxar ao noso país con
ql)e reproduce a expresión occitamais frecuénc_ia entra no seu prona mi donce, mas a diferéncia da
grama-de traballo, pois pai sempre
cantiga provenzal e a cantiga gacousas por descobrer:, "fo~ maravilaico-portuguesa é menos rica en
lloso chegar a v~rificar que os tonovidades, isto é, aplica un certo
-pónimos non son fantasiosos, que
númer9 de · tópoi e desenvolve
existen na realidade, que a Illa de
constantemente estes tópoi, o mais
San Simón está na ria de Vigo e
frecuente é o da coit¡t de amor, a
conserva es.e nome, que Redondepena de amor que sente o poeta
ta, onde Airas Nunes sofreu o atapor n5m ser correspondido pala sua
que dos bandidos, dos ladróns ,
dama". A cantiga de amigo é m:1ha.
existe na realidade, poder pisar
produción típicamente peninsular,
_ esas ruas. Foi magnífico''..
.D
para o crítico italiano trátase dunha invenc'ión mesmo gal~ga, "surANTONIO MASCATO
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t)
j'¡,._·111:1 dt>~ cd i.IL' ll11' .. L! LI L' ~ !->L'
rL'L°\ lk aquí . IH\ L"ll lllL'/ll. \a ' "'.k
1;i11tl1 L'<l 11 1<1 un . pt1c111;írit1 i lll 1.'iro.
E. a tnda-, luce . . . u 11 pllL'lll<I a1illllt°i\ iLW
.\ -..lla sU \ L'rL;nL·ia tk de \ ;dar dl'
1111LLt' L' lk 1L'111p11 . \l l"!Liir L' rL· lh1ir
da-.. palabra-.. dand\l i1.k;1 dli rluir
. d;i-.. ;Ígll<l'- L' dll tl'l11J',l, \) <1111\lr ljUL'
rL·t; I ;Í lll(lr (L• l' ;¡ t"<l/l,l ll L"\l ll \ Ítlll.
ni n \ i a11Lht:-. ... . P L'11L·1111lr\l L"ll L·ll rpn : ·· _.\ , rn ulk rL''· L't«111 \ L'rd<\Lki rus
l°\llll\l n \ tiill ... 11 mila!..'.rL· cP11tr;1 111<1nriquL'i1l1 d;1 ·PL'rL' t;idaJL· rill
ahai\<l . \;<1" i•1-..ti11tlh Lk BaL· h~·rL' 
iatP (j1llhl llll' ll\1' tlll~ g;tiegl.l!->)
lk-..pPi< de L' \jll ÍL«tr. <I l"<11lll h;t '>l'll IL' IlL"i1i-..;1
L' k\ia
tk :\1anriqUL'
1.. \;UL'str;i-.. \ id;i:-. ~1111 11.-.. ri\i-.. ljllL'
'an a dar L'll l;i 111<1r ... .. ). Lkhcra11
L· o111ra~t;1r \l 111u11d\l di\ L'r"n l1ll'-<l
1 p11r -..11rtL' ··p;í11ini""l nll kdn ·"P11L' 11w dl h L°;lllL'Írtl~·· .
.
\<1~ \1u1n1-, pnL'tna . . ;111da t;1111én
a 111ulkr. pcn1 111;ÍÍ'- hL'l1 .. pr;t h111 \l' ... L' \llldi.• Ull l·ertll <111,,L'i\) Lk
q LIL'hrar l' ... ;t di ,t;ÍnL· ia :

O 19ngo voo
do paxaro
111

.·

· Fcrmín íl\lu1.a Ah·arL'/ ~ntrcga
outra ll\l\'c l a. A pri111cira flira
unha divcrtiua Memoria lÍCl diaf/Cl
(fal. · Ruciro : llJXO). \lJHk 11H1..,traha unha.., . . ingularc-. d\llL'" p;1ra ll
diüh1g\1 · c a ir\lnia. a-.i u1nH1 para
contar unha hi . . tliria dikrcntc ;1i11 da LjUL' \;[ r\lra L"\lll{ada l L'n{\l-, Lk
\ 'L'LºL'\. Qucr diL..L'r. Fcnnín Bou1a
pn>met .í a. apc,ar lk L'IT\l'- L' lk quL"
parte da n ítiL·a Illlll · L':-.lÍ\e:-.L' daL"<ll"Lli1 L·na · :-u.a IHl\L' i a. l.o!..'.\l Lku
un li\n1 Lk p\lcnla'- ljllL' - i1ar1iu1 larnlL'IllL'nada diL·ia. F a!..'.llrd·
d;11H>'- outra 110\ L'ia. IlL''-lL'" lc11;pu:-.
lk ni:-.L' L'll que
L':-.LTitorL'\ g;1kgo\ ( narradnrL' '-l !L'i111a11 ~·n pc1har
que P kit\lr (gakg\l L·\1111;1 ti) aindu
1H111 :-.upcrou a \brL·i;tl \'all;idarc:-. .
L L''-ta Illl\ L'ia . ljLIL' i11111'- · L"lllllL'lllar
un pouui ;iqui. titLil;1-\L' O /on~Cl
1·Clo (/o paxaro .
ll lll\l i111nidULºÍ\°in ;Í -..ua Jlli\L'l;1
Blluta 111ctc-m1:-. un ha cita de ' Eco
(L' u111111 ;1\ i . . úhalllll'- 11\lulra rl':-.L;_ 1º1;1. .¡1;1rL lºL' ljllL' h;1i ljlll' lL'r lllllÍ L'll
u1nt;1 intrlldm·il'>n-... cit;1..,. lirnia ~
rL' '>. la¡K·la'>. L'(L·. : (;L'rard (1CllL'llL' ·
di\it: Scuifs) . Cita na que Ern
rala da in1nia. l·j¡ ;¡ ljLIL'. no~ \';.ti in -·
troduL·ir 1H1 ljllL' L; a p\l..,tura d\1 au IPr ao L'lllrL'!..'.ar L' l'\Crc\·er o "eu
lL'\t\l . A 1.: iu~. L'nrin. ddx· ~upor. l1
aulllr que dchL' prL·di ... pl1r ao kitnr
;1 kr a 110\'cla dunha mancira ben
dl'IL'nninada: .. Scmpre hai alguL;ll
ljllL' loma \l di .... u1r ... \1 irúniL·\1 Cllfll<t
'>L' r\l:-.L' L'n '-L'rill
rL'lll;t(a ;1 Cita do
Lni. Quer- -.c dil'L'r quL' non hai
ljUL' to111ar a pre-.L'nlL' 1Hn·da en ..,L; _
ri\l ·.> PL'll!->ll que i-.\1 '-L'ria lk!->prcciar
:l\l aU(llr ( rll!->L' L«ti fO-,L' a L°;ilidade
\lll \1 L·nnL:L' itn que lcibmn-. da 110\L' la) . Ou intniducL' a cita para
ljllL' \l kitor \L' aLknlrc · dunha 111a11eira dL'lL' rn1inada na obra ".>. \\lll
L'!->la!-> L·a111i-,;1!-> na!-> ljUL' lllln 110\
i11H1-. 111L'ler.
A nm·L'la \"<ti do . . cguintl'. meno-. quL' 111;íi .... : un prnfc .... ur L'\l<Í na
:-.ua L"ª"ª· o- 23-F: len a r<idio po..,ta . 11 locutor di o que est<Í a aconIL'L"L'r na-. corle!-> c . . paifola-. e n docente . exmilitanle. decide largar!->L'. Vai meter
L·ou-.a" na mala.
abre C\la e foi como \C ahri..,c a
L";tÍ\a de Pandora . De pri111cira-..
11\l fnndo." da mala c-.t¡Í L!n !..'.Uardi1
L·i \ i l. Pecha C\la L' \ ai trn;1ar un
whi!->k) cando L'Ill"llllt.ra a un ..,entado que resulta que é L'\LTÍlor e L'!->l<Í
a L'\LTcvcr o Qui.xotc . .\unta--.L'
u111 L'I e vai abrir a mala pero agora aparece unha mullcr (Flor de
T L;) 4J1c vai faccr o amor co prnk!->llr. (de. nomc Albo) pero cando
L'!->l(t riha dela aparece o dvil. tira\l L' lra.\Ína el: e .a partir daqui.
aYcntura-. mil. Quer diccr. acontecen tantas cous_a" como páxi na..,
ten a novela. llU .... ca. que por accit'in non no" podemos l¡ueixar. ·
Remata e\ta pri111eira parte e L·omua a segunda, onde tamén
acontecen ccntos de l(OU!->as e onde
º" pcrsonaxe" da primeira van-se
unii·
desta. Na primcira parle
os nosos st<1rríngs van a toda.., parIL's -po!->Í ci-.. dc .... dc o interior dunha alma até chc~ar a coñeccr a
De u:-- (que·. por ~~rtc, ~ un pouco
dc ... g1-;ída ... ) . Na \e!..'.unda c:-.tán nun
cert~l paí" dunha ~lutra galáxia L'
nimprc dt}rruhar o governo dilatoria! dun tal Lamherto. e para Í!->o
teiicn que (accr v.iaxc'> poi" dchcn
L'Plltal"lar L'Oll Lfir~rclltL' \ ror/.a'> L'
grupo'- ..,ociai .... L' é nc,la'> ,·ia XL''nmlc <> '-. pr<>lagnni i.., ta ... dc'>ta '>cg u11 . d;1 p<irlc . c11c<>lllr:111 ;1 ;dgu11'> d()"
prr.ilag<>ni '> la '> J;1 pri111cir;1.
T()d<• ¡,¡,, 1<· 1;1111 ::-. :·: ·.: : .:. ·
4uc 11<>" 11a1r:l <1 ;1Ul<J1. 4uc '>cg11n do di ¡1 !apela ( D;.t'>ca11dn- '>L' 110 narradrn) ¡1c<>11tcu.: 11 en paÍ'>C'> c111pí rico'>, n<->11 intcn.:'>an muilo, poi'>
-.on Jun r:Jcil 4úc d;í pena. Cha mar na \Ua uxuda á fonta,ia, xa o
<licia Cun4uciro , é o rccu1v> Jo..,
maus escritore..,, e uqui hai demasiada fantasía e pouca imaxinación. Pero acontece yue, c.ontoJo ,
Bouza non é un mal escritor. pnis
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()h-..ér\ l'\L' ;1 11L'r i'L'Lºl°ÍlÍl1 dL'\lk
d11u' t'ilti111P" \L"r-..11 -.. . d\lU'- ak\ ;111 dri11l1'- .
\: 1l\1lllL')r;1 qt1Ld:tr;Í p;tr;t \L'lll p rL' na Hi\l liri;i d ;1 1 ÍlL'ra1ura Ciak ~; 1 l lll1lll \) !..'.l';tlllk L"<lnlllf di.' ()
(-lllt re l. Diª" ~L. d ia" . nui IL'' L' nni lL' '- . i1~\L'rnu e imcrno L' '-llL'd;idc L'
\OCdadc nos lC.'iO.'i L'l/111C.'> tk ()
('pl( rL' I_ dl'rllll ll rruto dl' \ L' r\l )\
L'\pidll'> . L' ... L' llLºl<ll'> . pind1a111L·-.. .
hrC\L''· tL'\lh l°\llllll ll\ (lÍLºll'> l' ~· u
r u1u-.. daquL·la.., '>L'ITª" · E ti gramk
-..ilL;llL°Íll '>L'ri°allll L'\IXL'\;1d11 11'1 Ulll 1Lkl1-..aL·iún . na contenciún. 11;1 -..ín IL''>L'. 11\l pnipriu hra11n1r d;1 p<Í\ i n;1 P11r rin Nin lllll') r<t <tl\lp<t u11h ;1
111a11L·i 1-;1 digna. (grande'- p;Í\Ína-..
h1.111L«t... . 1.klicadu dc-,c11o ) Lk ";1í1
1.· 11 libni . Nc'>le libr\l hai pl1L·111 <t'dl· .tllll 11 u111 dur . pLTll la111é1 ~ de
,111 1111 L·u11 !..'.lll'l°. H <1i1111" d ;1tad11" 1111
C°PUIL'I. p~ro ta11,ién Lºll Madrid L.
1'11 lll111p11-..tL·b . r: tud;i unh<t L' \pe 1ÍéllL·i;i L'\Í'>lL' lllºÍ¡tl Lllllllnl il ll\l\\lllL"\ r,111<1 Lk !<).-_..- ;1 1985 Tri111.1
. tll~l' 1k '\Ít l\llllL') r;1 L'~l rL·LtL"i\Íll Lº(l
lL'lll'1 d<i 111U llc1 .
l\ 11 .1 .d-gu1i-.. p1111c11 i11rPr111.id1.-..
'\11\<>llL" )l<I l: llll jllllº{.l jll"ll\illl"Íd
111 1 ~.1111p1.· -..i1H> . p.iÍ-..,l\Í-..lic11. r11l
. 11'11 iu ~. J1 ;idi,·i1111.1i . ¡l.t'>.td11, lllL''1111 1 diaku,tl . Rc-..ulw quL· ..,L. r,tla
¡•11111.11 d11 'L"ll '.111g.1nli,1111 1 LL·m
'1 1~ 1 11 11-.. p11l"llld' u'lll\l .. \ ' il·\11¡1111
, ,lll lP.. \; 1• lih111 ljllLº ,t!..'.\ll<I 1.: 11
111,·11 1.w t• '' 1.111'·: 11 h,11 ' ¡~ 11gaül i-..
111
111l·-.. 1110 \<1 11\i-.. gr;1ri ... 1m>.., J
111111" 1111 ··r.111!11 par;1 lL't f.i, 1111.·-..
,k \ º,·11u-..·'. quL· IL't11ata ~· 11 lÍpÍL«>
'''~" '. .111 ..¿ ttrd i'-. l.t . L« tl Í!..'1¡1111<Íliu1
l k ~1vk1 i,l.~ .t llll h r11L°l1L' : . dL '>L'll i tl
" 11.· i°L-ILº!l[L· ~· ll<l'> k!J'a\ Lk bl\l
\ lil·"
C11u,;1-.. ¡i..11.1 11¡¡1ti1a1 a parlL' 'L.
1i .1 ti klll.t Lhl di ;1kd;tl T1.Íl.t ... L'
ilt11llt,1 rilklid.tlk . dUl1 L'ltll<l ll l '.t
ll ll' lill>, dUll dL"[\l lll;Íj\ lk <lllllll (¡
'l id IL'l 1"> 1 () dllHlr ,Í'> \ L l L'\. \ d '>lº
, .thl·. L"-..;t\L"l;t PL l"<ld1> Lk dlll<ll
Pl·r11 pnjll L' IH 1 ~o\11llL")t « 1 1a111l- 11
11j ,¡1 n 1n!L' l l'>L
0

Uxio Novoneyra
... abe nwnter cena axilidade mi..
di;íh1!..'.U!->. -.abe dar-lk L"L'rlll ton
poéti~·o ;Í cousa ainda que un c\L·c-.o de inmia (non -.crá el \ erha li\11H1 gratuíto}) estrague c-.c.., rnulllL'lllo!-> . Sabe ligarª" hi..,tória.., w1\ ·e1 porque -.nn i11vcrn~í111ci" L' '>L'
encadean ..,\).., ·?). Sabe, en . . urna. ll
quL' é Ltnha novela. O que · nrni
\lÚibO. por dc .... gníria. é racé-la. E
non· \ouho · facé-la por4ue aimla
que na novela colla todo: cn .... aio.
autobiografía. · riCL"ÍÓn,
pOC\ia.
cpnpcia. mcmória. etc . . -.empre ..,e
nota cando o narraJor non souho
argallar a cousa: é cando a hi .... tória
\C lle vai <las man~ e ten que ir-\e
polo\ ""cerro.., Je Ube<la" ou pola"
landai-. dunha i111axinaci6n-fanlasía
incontrnl.ada. Orabén~ a cou-.a e .... capou-\c-llc Ja-. man.., an autor"?
El pode diccr· que· non . pni" a\ i!->a
quL· 1-.lu n\ln L~ unh.i nuvel.i (11L'l1
i\lll Ullh.i IL'!->elld . 111.'. n O qu~· lL''> lld'>
lllall!->. qucrid\l L' p;1L·ic11tL· lcitnr .
un pcritídiL·o) . ..,L·nún unh<t ininia
da n_1n'L' la. e u1ih;i L'\plllraL·il'111 l"\
ptT!--1\-a.
Como irllnÍ"< t da 11<1\ cb 11 L·uu-..¡¡
vai úhondo L'ncami11<1d;1. quL·Lb · -..L· · L'll caricatura. puis o autur 'ai L"ll
L«tdcand\l pcr ... 011;1 \L'' L" h i -..llíria-.. L'
para rL' matar a L·tiu-..;i mat;i -u-.. ;1
ca!->L' tudn .... aind;i LjllL' llllll 'L'ila ;1
cont1.1 . O Lk e.\ plmaL·ÍlÍll L'\pr• :'>i \'a. talve1.. poi" non !->L' pode nq;.a1 que frn"c" L'\llll\l, p\)r L' \L' 111ph 1.
"¡,Pern qucn e" ti. LL·ún ".1// O tcu
lcÚn .. : ··¿QUL' fo.., na VÍdit rL'a l ".1/ /
Cal L; para ti a vida real'? .. : ··RnL·l lou
tc~cs 111011oca-.uais L' ag\lr;1
· malina na po..,ibilidade d1o: quL' \l
. !->\lllll ro-.c unhu matri/ de L"llU..,a s
intcracluündo": .. Soño quL' -;011a-,
nun mundo dL· cucoteiw<' . cll"~ll' 
ra dc-.cobrcn - no.., grande.., cuu"ª" ·
Podia - !->c. contod1i, dckmlcr ;1 1wvcla diL·cnLhi quL' é un intento de
l itc1:atur¡1 do ah ... urdn. L·1)usa LJLIL'
pouco ..,e llxu na Ga l i1a, :1 non· '-L'I'.
que "pen~e.mu" quL' L";t\L' tudas a..,
no\· L·la~ gakga" que 11ll'- L·hi111pa ro11 llll' últi111t1" úmi... er;1n \l'rdaLkira" \oia:-. dti ··ah,u 1ll\l .. . pn11
PL'lhn LjUL' nen pnr e"ª"' ,xa LjUL' ;1
1itl'I"<tlura do ab~urdo tentaba lan ;;ir tl'.'>L'.'- fihi-.úriL·a" (;1 maiori;1) L'
aquí --por · ,orlc~ lL'!->L' fil11!->\ÍfiL·;1
llL'Il'g unha. Aqui ·hai oulras muita-..
cou'>a-., vici~itude-. a eito. fcitll'- a
c-.gallo e pouca matéria narrati_v a.
poi-. indo polo-. camiño-. que flli ·11
narrador (a fanta-.ia incontni l<tda
;--L' incontrnÍável'.1) a novela pudn
dar rnuita" rn<ii" "'p áxin<h x a que
lodos --ou ca-.c todo\os clc rnento" narrativo" con que cont<t
a prc!->L'nll' novcl<t !--011 co111plcla111enle alcal<'irio ..... poi" aparte de

ª"

non L':-.tar dc...,e11ado~ · \b pL·r-..un;1.,L's. a accÍlÍll e\\ ai-se a L«tda intrL·
par;1 dar un ·"<1b ... unh1·· rnaior . P<1r;i
'>ll:-.ll'r unha IW\ L'la como a pn.~..,enlL' IlL'L:L''>Ítaha-\L' unha tc1hit'in LjLIL'
<1 autor nnn snubti <tl«tdar nen k ' andn <1 u1u-.;1 polo ca111Í.J"il1 Li<t ir.u 11i;.1. plii-.. an r0111alL' L°llll\L'rll'-'-C
todo L'n ñ1na L"<trÍL«.ilura de comic
mao . Enrin. este O lomw \/OCJ do
¡xnam é un C\L'mplo dc~u111H1 L·crl<1 narratÍ\ a. de n>111u L·erlll C\pcri lllL'lllali"11111 lL'-l.ll<Íliui -..t'i L''> Í \Lº
unha !Pl<tl pa'>i\cidadc por pa11L' dll
k ·it1ll . r: nPn. IJL' !->Lk Stcndh<tl 111dP-.. ..,,1hL' l1l\l!-> que -..e ¡¡ 11\l\cla IL' ll
<ilgunh;i ra1.LÍ11 Je ... cr L~ ;1 Je .. pru- \ \ll"<IL"Íl,ll1 <lll Lk'>L'\\l. ¡¡ t\ld\l-.. ll'>
dL' '-L"\ll., .. (J . Gracq ), e aqui ll\111
L' \i ... IL" tal pnl\llL"<llºÍl.lll 11l'l1 Lk L"<t'u;tlid<tdc, por ¡.,\ ) t<1h L'/ m<Íi" du11
. kit\ >r 111111L· <1 pé d<1 ktra \l ·quL· di
un dll-.. pLT'>lll1a\L' " na p<Í\i n<t 81
··f.-..tllU fartll \<l Lk (\ld\l Í'>l\J . d\l
. LL"ll . da \L' \ ;1. d\l-.. pit\<IJ"\l\ . . LjUL'l.1\ inlllº \<l .. . L" j)L'L"llL' ll \llll!lllLº

XGG
l)EO. Xern.is. Vigo, 1987. 198 páx. 198 páx .
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B. GRAÑA

l ' n lihr11 ptL'L·i11-...1 c' ll \ .Ít Í• '" ) \.· 11 1i
""" · , ..., ll' 1k ·· \1ulk 1.pr.i 11111\ v .. 1.k
l ·,¡ <, '.':P\PllC)1<t 1 PrL·ci11-..11 11.1
,¡¡,1 l11L''L'l .l(;ILi<'l tl L' \iL"rtld . l\.t 11\. I
.. LillL"lit. IJ<l dL' '-l'ilt l l;tll hL"ll n 1id ;1d11
¡i111 C .11 111-.. 1'.11d1i TL·ijL·irt1 f d it,'
11\l 1k t,'J .il i lt11k· jl<>I p;i1·lL· do-.. k it11 ·
1~· ... l• )L" 1' ki11 Lk Puhli ~;1Li 1 i n -.. d;1
Jk°jlllld\ i1.ll l dL· l . lll.'11 . '>l lJ.t.: !_'., llldl l
\.·d i ~i «1 11 ' Lk tal)l•' 11~1r1L· . Pll1 ~1 >ut1.1
ii:11 td,t. Lº"IL' lihl1l . LjllL' L'11ll'>IÍlllL'
u111l;i \ L' rlLILki1 ;1 \< li<t . Ullh .t \L·rd.i
l kir;1 Plir:1 Lk arll'. Lºll llHl LkbL· ,~· 1
u11 lihr11 d1111 'l· 1d .1dcin1 p11L'l ,1 . \, 1i
"l' t 1> pri11 1L·i1u dL· t11d ;1 u1d1 ;1 uik:.
Ljl,lll .'-llllº ".n ;tl;Í '-L'\ ,I llHIÍ 11111 _:',i .
h.tÍ\P 11 llllllll.. dL· .. Clr,111 1 lll.' ·' 1k·
llL•j)I .[..
~
'\ jlllLº'>Í.t dt h h11ll '> lll )L' l ;1' '>lº ll l
p1 l· -..v l kh1.TÍ:1 L·dilar· .1-,i. 1.in u ii
d .td ,I l ' L"'> lllLºl"; ld.tt ÍIL' lliL° . 1.;11 ,trli \ l j
L":tll ll ºllil.° . LjllL' I dÍL'L' I . (; l!l ¡lllL' lil«I
111L·111L· . O lil1111 a-..i \al , ¡i1du-, pnL'
lll <I'- tk ~( l\tlllL')l '<I. \ ; ti • jlll r L''>l'
\d UlllL'L·idn' l.'I.t!°Í '. iH>'> d ;t 111<111 d11
1u<'>pri1> pud ;~ (1¡ ;- ,L·ido-.. h; 1i\t1 <>
.í1ii11111 d1> ch1u·;1d l <tlllil.'11 l~L· i111u1 1 d() P;i1i11\l) e v<t ;L· p11l ;1\·i1 ¡1d ;1 '>L'll
, jhilid;i1k ·1k· J". 11d1 1 T L:i.iL' Ílll

t) Col. "Gran Lugo de Nebra", nº t, Servício
Publicacións Deputación Provincial , Lugo.
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televisión

TVG
gaña terreo a
TVE-2
() llllL'l 1.;ll llhi11 Lk ¡¡j!_'.11 lll ;Íi -.. Lk L";I
Ir<> pn11111.., L' lllrL' T\i7 F-2 L' TV(~ ;:.
l".i \ <)I l k'>l;1 l°il :j111;i . l; llll d1l\ ;¡-.,
llL'L'\il'> lll;ÍÍ'> dl' '-.[<JL";ld<l'-. ' d(I ... l "<Í ll l h illS lwbi.do" ao hingu dP ano pa ' "d11 .l[;I (;,tlj;¡¡ :1 rL''>jlL"il<I dP'>
llll' itl ~ lk' Ullllll lliL"<ll"il'l ll \llL·i:d . ~e 
_:'Ulld11 \L' Lk-..prl'lltk d1l'> d:tdu-..
<tLºUllHil;idn... 1 <JX<i 11krl'L·idu" d1i
f:..,tudn )\\·ral de Medill'- . DL''-i<ll"<t
l<1111é11 •1 i11l·rL' lllL' lll<l llP índiv~· lk
kitura d<1 prL·11"" di.;í r i;i L' ;i hai \<1 -

no

1987

. da d as r~.v i ~tas : Ao lo ngo do ano
p asado t.1.\ernnse na Ga li za m il
ce t\lll Y tlll c~a t ro inq uéri tos, de
<1n1nlo n tn dese 11o proporcio nal' e
t~mh1 en c~1 11l a a prov i nc i a. 0 ha~1 1t a l .e ll d 1a da semana . entre os
1nd1 \ 1d uo.., de rnüis de L'alorcc
anll-. .
O-. hfüito:-. de "ver lelcv.isión"
na G:il i1.<1. co m paraJ os cos da .l otal idadc do F.:stadó. so n bastante
:-.i111 il <1rc-.. ainda que sempre con
' < d ure~ inl°crimc.., nun 9 por ce'nto
p<1ra a ·pri111cira cadca Je TVE e
11u11 (19 pur L·cntt1 para UHF. Con LTL't;1111L' lltl' ;1" porL·entaxes l"inai~
du ;1nll X6 p<tra a:- dua~ rndca-. de
TVE. na Gali1a L' no E... tado C\pantil l\1r\l11 \).., ... cgu1ntc ... :
TYE - 1
77 ..+ º11 (Ga l i1a)
X-f.5" .. (fatadn cspa11ol )
TVE-2
1-+Jl' ' .. (Gali1a)
2-+ . X (bta'd o L'!->pa11ol)
,.\ TVG akan1e1 un índil·c de
audiL; llL·ia d\l 20 por L"L'nto ~nlrc a
pm \laL· iti1~ 111aior de L";t torL'L' <lllus
L' dun 50 pll r L"L' llln cntrL' a poboaL"it.111 Í 11 rant Í l.
[¡

Mudam
os tempos,
mudam as
personages,
mas
repetem-nos
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O cinema
~ábaJo Jia
longametrage

6 teremo. no e~pa<;o
o filme Na · Linde!>
do Oeste ( 1952) de Bud<l Boett iO

L·her. u111 dn ... mais originai" <lirectnrL''- de tema'> do Far W est. O
pre ~e nte pertence ao '>eu periodo
mai-. criati o, que en 1956 com
·· t'ven Men From Now .. chcgnu
a<l '>CU L:ú mio . . a história Je dm1"
ir111ao'> , um dedicado á du ra faena
Je n.>ubar cu alo . e o outro é o
agenlt' da Leí , com ¡-,,o já podede" "aber que cla~e de co nllito'> ..,e
hamdar . Dur . uprn , 81.
Jite d .,..,e me1,,1110 di a, em
Tc!ccíncma
emi te !>e
Hcrói.~
( 1977) Je kremy P<:ILll K agam
Trala - '-c Ju111ha reíl e 0111 !>Obre <I
g ul·1-ra do
iet - nam , 4uc corre.., pllndL· ao periodo do pre..,sidenle
·a ner , com toda a!> !>u as canKh: rí ,t k ~1" . Dur . upro . 11 3 • . lÍ
O l.JL)l11Íílgo 7 m inc Je Sobre-m .<;a. chega- nos Algo para
cada Um ( 1970) comédia algo
rnacabra na que ~e no ~ conta a ¡,¡ ..,.
11 í ria durn trepador ~ocia!. o i di rigida por Harold Pricc e dura
<1prm. . 1·10'
Lcmbrn-v o . . 4ue na TV'.2 c:-,t{i-..,c
botando umha
xcclente 1110..,lra
do cinema Brasileirn, tcrra" de
1mii10 .... L' variado!-> criadore:-, , aquí
lamenta cimente desco nhec ido ~.
Olhando-u-. um vai de sorprc..,a cm
.... orprc
lá~tima que até agora
'>lllll qua..,c que toJas dohrad as e
L'." l raga<.Ja-. lL'ITi VC! mente .
A diário , L: como encerramcnlll
d<1 prngra111a~· o111, temo:-, o c:-,pa~·Ll
Poesía na Noítc 4ue a nwi :-. de
a1m.:'>-.c ntarno:-- an poeta dclcita1 111'
cu111 a lcitura Je prcíp ria vo1.
dumha da-. sua-. ocle" Para L1:-111uit\)S que gostamos da poc ... ia a
hora de emis-.0111 e a tacha 4uL' lc111n-. qu·c por- l hc, is;c é u1!1 . pn 1. grama <1 rcpur nnutni hnrano. l'
;1gnra que ... e no" anúncia que pro ~
xirn<llllL'lllL' A Trabe de Oum V<t 1
abandunarno< crcio que VL'lll
plldL' '-L' r 11111 apartado doutn 1 P.r 11 gra111a dcdi.cado
l ivnh. a l1Jc r<1 l ura L' a lí1H!Ua. quL· L;· algP qul·
llllllL« I dcvc f,t11 ar na TVG. u111
prngra 111a ahcrto. pmk \1\ IH1111L''-
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e mulheres deste Paí1.,. 1.,inranwnos forman<fo partL~ du111 . rnu11dt1
de . 180 .milhóns d ~ falantc1., L'n111
todas as nossas partiL'ularidatk-. .
A Trabe de Oum 1.,c111a11a a '>emana log'rnu mantel" o 11\l\1.,(l inlL'resse, ainJa 4uc hai algll que lhL'
4uero comentar an 1.,cu ap1·c\cntaJor Y . Fn:ixanc:-.: ~ a rn cn:-.agcm
súbti l Je que L''>lC país csl<Í ·· nmmal i;aJo" . F:-.ta ·,L'll1ana \ l1ltci a
nlhar n vídcn da erni-.so111 na que
eslava de nrn\·idatk1 C'arhalhll - C'a ~
kro . Di;ia -lhe Frci \allL'' : "e V .
rn11., arHb )() candll tinha tanl<1s di - ~
fintldatlc' pnd ia i lllag·i nar L'l\111 ·
TV ¡m'>pria .. . ctL'. elL'. .. L'' a kitur<i
. do L''>(1L'L'ladnr é ,jngL' lamcrilL' "qt1L'
u ualcuo j;í L''>l<Í 111uitt1 heni. j;í L''> sa~ tfif¡~: uldadc' nn111 e<i-..lL' lll
cte." f,to é algll t¡UL' -..uhli111inal ll1L'llle ClllllUlliGl-'>e -11\h lllTL'Íll
pnla TV(I. LTL'ill L'll. 111ai-. plir .irlllL·C· rKi <t L!liL' pPr" rnala k;. L' .lf'LIL' L''>la
hL'lll lnrH!l' d;1 durí,i111:1 rL·ali datk
ljllL' IHh ?1 rr11tk Í¡t.
. Outr11 programa que antia no
,cu CtltinHl 111é1., . L; Entre º ·' · que
1.1'1'> '-.ll;t', dÍ,lÍllla' L'{ilj1il'> rlli \.'lllllprindll n p:t¡1L'l ª''inadn. L·11 111
ttlllll<I L';l[Í\ L'/lt <k lllt\lill'>. t(llL' ª'
\L'IL'' jlllUL'i\ lllai' dab;1111 LlllL' para
hllú'.Jlll . .j)Pl'L'lll. ll L'll{ll,j¡t-,lll\l L'
pn1k,i1111alidatk d11' 'L' ll' aprL''... ull~ 1ll11rL"• L: di!.!1111 tb 1111 ...... ;i (!LI ~
ha111;a
'
'
:\ ;¡-, 111anh;i' dt1111i111L·ai' 'che!.!atHh lllll L'\L'L'ktllL' trah;illw di\,lll !.!lllÍ\ 11 h,11 11 11 IHllllL' tk O Tonpo
;¡¡¡, CutL'dmi' .
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·\111pah<1-lllL' h;! i un-, dia-, 11u111 bar
d.r TL·rd Lk 1onlL''" l.' na T 'G ni..
lllL'la \.t o Tckjumal. 11 Sr. Jn har
dí-lllL' : N11m p11dcria-. e\pliL«trno-..
pllrq u ~ L' L''-L'fL'\ L' ··rul111ina11111-ln'
prL·L·i11, ... ou ~ i-.-.n t1111 1..rni'.' TraIL'i de aL·larar-lhn. faki -lhl.' Jn
··n 11m:- h1 L·alJll .. 111ai-.. 111ui1u bcm
n11111 '-L' .tL' lara1..,1111. L'lc-. alí k•i;1111
·· 1ulrn i11a11111 lu-, prCL·in<'. Por ra \11r arra njadL' j 'º LJLIL' rai 111.ti'
mal ;i língua ljllL' 11utra L'\llh.t. e·
,1í 'l.'nL' para gl.'rar c1111fu. nm .
. º' 1101 iL'ÍL'nl Lha \ a-'-1.' anle ª'
ror111a-, Íll\ L•-,¡jr_ Íl1\ l'',[Íllll'lllll ...
lk'-Lk hai algún 1L·111pn. L''-lª' de,ap;1 rLTcrum l' -..1í e dí " irncrlir. in \L'r,iiln". a LJUL' '-l' JC\L' i L' rel'Har'.' que 110\ ª' apnrta~·1111 lin!.!ÜÍ, lÍL" I" '-L' an L·harn a¡:.>
' 1 L'lra j1ila ! .1). L·;111J11 ti igu ¡.,,L'
,¡!.!llll rdiro-rltL' lt1!.!ÍL\l ll1L'lllc ;1 lín ):!L~,t' 1..k rllr.1 tia' ~alro pnn Ílll'Í;_t'
1k 1) .la\ ii.:1 tk Burg.11-.. r·prut1111,1 1. il111 ttli-,1;1
d.1 Xunt.i Lk CaliL·i,1 .
que dcfiniu 11 ten it1\ri11 d.1 11.1L·i111w l1dadc··¡ p11i-, na T\' , lod11 L:
"'· L'11111p h...·111 -,.ibcrnu-.. .
SL·g u11d11 ,1, 1111n11a-. LJLIL' '-L'
u,.1111 1H1 111ci11. " j11ta 1111111 L'\i,11..•
lll~ !.!aku11 L' IL'"ll ll.t lfltl' L.lda \l'/
qttL' '"'L' 1'111lL'llla aparL'/;t nalg11lll ha p:tla' ra. L''la a pn111unc iuda it
1:-.L·uit.tlll\l'>
La, klhana. l.!l1111a
n 1u,:1' 1an nrriu,.1,. cu1rn1 Ri11 de
Cha t1L·in1 . L' 11utra' 111uita' barh;iri da1k -. ¡¡-, t(llL' 11\1111 'e all'L'\ L'lll lll.'111
L' lll -.unho' na T 'E. ai11d<1 qui: lL'1i;1 11 111uita mai' ra1~1m. 1111111 L:·~
.1111ai .... a '-lla 'i'-lL'lllatiL'idaLk pn111 unL·r:1li\ a d;Í lfllL' PL'l1\ar .dlh
11rii.:11tad111·c, linl!üí-..liL'l11., tia L'ai-.a .
() rllllL'llla H"(au;Í) é lllULIO l'lll
l11J;¡, ;!\ 11lll'tlHt{i~il'>, f)llÍ'> hL'lll
1w111 pcqueno <111<IL'\l que L''-L'UÍlci
du111 parti In de lfoqui.:i . \\U\ in a
'L'):! Ltintc grarnLk \ arkdadc : Hnquei. Xoquei. GhoquL'Í. Lflll' n>nlr;i...tL' u1111 a il1ta.
/\ L'llnfu~oin du dati\ll che cum
o acusativo te.ª" \L'/~" L; de julgadl1 tk t!.ard;1. Nu rilllll' A ChLJ\'Íi.I
Ja Gt:ntc !mio' <h cll'Ll'-ali\o' ia111
L'l ll che, (unhrada por Vídeo (iali
c1 a¡ d11 lipn de \!IU ---chc .. h11lar
C I 11 l';dt ; 1
C.B.A . ·
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elevados hoxe a un olimpo de ·
plüstico e efeitQs esP.eciaii;, ·e · cu.xos nomes obviarei ''por non me:'
repetir.
·

O caso Ida
.
vtuva n~gra

a

Amáncio Prada-_en directo
1101 ·0 tlo 1·cnto e 11lHl -..nmctcr
tic in,ln1111Cnto-. modernos na-. in'l' 111Pd1..;lil'l1 pl1cma n111quL·irü11 a
tru111cnlaL'ÍlÍ1b de r\l.!lÍ'>lin Sl.'1Taun 1111\ 11 111u,icad(1 . i\quL',1 -..i11gular
11n. di VilJanuc' a. hi~l'l'L'pn . Ch
e illado lnn,ga dur•u:iún tlll Bata<llTan\tl'> ..,on rrníi ; L'lq;.antc:-. que
ILí11 1L·11 agur;i 1111h;1 -..upcril1r L'onti tl" da 1mí,ica dn .loan Manuel. que
nttaL·i1ín en all.!ll L''>lif í,lirn L' L''>h5ti larnptHIL'O _,on lla(fo \ ülgares. L'
L·;¡ na Liltima "c111rcua di-,cnl.!1-:ílica
para urquc'-laciúns 111i.:Jic\ ai1., L'
tic
máncio Prada~ A dar~a e o
f11khírica' - r;tln -,en :u1lmn f1L"\u c;1halc.:iro . calorL't.: l'cn110,í1.,i111a:-.
rati\ 11- \a e-..ttu1 grupu' de di,, linc;1111 iga-, "llhri:' pl ic111a-. t)e · h arn
, 111 \éncni e nh\l'L'liHh. L·onHi o
C1111qucin1 . (), antL·rinre' traballd:-.
Gr~rpn L'11i\cr.,i tú1il1 de Cimara lk
do c.1nta11tc du Bicr111 -,ct!.uirnn
Cornpti...tela.
hL' ll tlikrl.'11L·iado-.. L'<t111i1\11, ~ 1111u2. (\111 ra11í11. bi<íha'L' Villatra L«l'-ª" non pronrrL''· kitor-ou rwc\ a polo cu,ti.· aL'luctl dun tli,cu. - ·
\ Íl11L. porque non houhn. 111111 hai.
P1)j, 4uc- mercira L''>ll' en Akalll i.: nnn parL'L'l' 111c-.111;1111L'11IL' que
p~1. co111a nlin. a rncladL' tlc _pn:\ ;1¡¡1 haber a\iria .
:.J
propü,ito de A úwnil e o cuHERNAÑ NAVAL
hülcim hai 4ue reitcr;ir n t¡uc lL'1111" flL'lhad11 e ditu d11 Pr;1da rmíi,
\ L'LL''> ' fcrn111 ... a L' hL' ll u1ili1 ;1da
\ll/.
L'lireL·lí ima \0L·ali1<1cil)n.
ckg;1111L· rrll'L'll
Supa.t ,ILklllai,
L''l' ub,ti11-.t1nc1e dwriñc11111
·n
L·l1111p11 iciúth L' L'll i111l'rprL'l<1 L·11111'
t(LIL' ll'llllh pL'rL·ihidn l'll •
anteriores obra:-. 'uas (no Rosa/ÍiJ.
1111111eada111cnle . e qui1,i na .1d11al
\ er-..ión da Nc!!rn Sombrn dl' \ 11111 ScgunJu. lilmc Lk .1 .A. Zorrilla.
lL' '- L l ' 11 rL' \ ¡,·¡t 1. en1tin. L'tl ll i 111 rL''
que Je:-.pois Ja ... nllura naiTativa i:
de a11t11l11\ia L'. \.L'nL·riL· ;~lllL'lllt'. l'll
-,cguridatlc ;.uno1.,adas en --o arrant¡uc -,cmprL· L; unha \ irtutk L'll arle .
\11 .. (""E l arrt:gln"'), non
L'onlir.i \ ;trÍL'thidc dcnln1 da unid.tdc
111a aqui plenamente ._ E:-.ta n6nit·a
Li1111i... hai 'e11ia11<1.., .1 .t111pl.1 L'I i
dti.. últirnoi-. Jía1., do Eu-.1--atli rcpu t ic;J de
arlo~
i l lanue\ a a /\
hl1l'aJH1 alril\0-, d¡t rigura de E .danw e o cilfwleiro en La \'o,r úe - L'r!...iaga (ti pucia L.tu<.t:\eta), aL·iG;1/h:ia . LL·111br;n11t1, J11u' '-L'u-.
tknt<tl comandante du impnn i'a .lj1\lll(,JlllL'illll' lfltL" llL'lllll' dl'11,t1L"I
d\I e\ér1..·it11 bai-.cu, pL'L';t dun c.\L'L'1
\111 ;_ 111L·111 Prada ,1bu'" d1i-,
..,¡\u didaL·ti,mn hi,ttírin1. dunh;i
.irr.111\u-. " .iu SL·1-ra1·· L' d11 L
' 111prL·g11
dc111a-..iadn prul'LNI prln_ i~i1í11 Lk
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James Mason, un dos protagonistas de "A Cacería"

Cab~ l ci.ro~o .l\L'.'> l!l. por parlL' de

Amanc 1~) Pnida ~L· ac'crt(1 <irt í-.ti co adema i:-.- o a1.,u11Jir a VL'r'-i<';n
de Luí.s Emílio Batallán de No

\1,·1 ·1\1 /\.';l\,1. \ l.ltirrÍ:1!.!a !\lontal kl
Produ.:11~r : \ \111i
!.!• •
h11erpre1e: \.1n1,·1 l .h 'IJ'ta!.!a. . \1111,•
l "t"' l .1111h<: r1 1 C B"' tlk ;ml~ I' l.ú·ll.1. \
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.-A cacena
(The Shooting Party) ·

..

· '<1.

.

I

~

/-·--'-~-::::.
· .~~

;;-

.

/ >~
?'¡j-$"".;--.
T ...J:-_.

.1

f

1

. 'J
·•

l

~

-~

........

_~

.../"

Todo
un· cabaleiro

datos LfUL' fan que O l'io Jramá!Íl'O
... l· di'PL' r-.c .. c :-cmprL' h<1\a algun
pcr-.ona \l' Oll rig..uranll.' presto a
1ú1-, e\p liL«tr ta l lllt L'al conrl.knada. i:-o -..i. pcrfritaml.'nll.' ·do~u
rncntada. A fusión entre a história
..rer ... o;rl e <.11rnini...a. di: llrl\iaga
(qui.' rc-.pu1.,1a a un1., moldes con\'encil111ai:-.. ilustrando n <t.\Íoma
tk q uc a g.ucrra fru1.,t ra e .i i11 pcde
cal4uer proxeclu \ ital). c a tra\.édia cokl'liva de todo Eusk;tdi non
:-empre ·rc-sulta c.quilíbrada. Mai1.,
i11th1 que a rita leiia csa1., irre~ulari
daclc\, e un ri t 1110 tle111a1.,i atk; 1110roso ,l.'n L'spccial no princípiu. non
/carece dunha 1.,alientáhcl for1a
dramática": "Ao1., catro ven tu-.--. :í-..
\Cl'l'' por· méritos pníprith. ás \·cL'l''- pub for;a _crnoli\a que coi11. puna a :-.imples evocación Je reilU'- L·1111H1 th hnmb;.irtleo-. , 1.,obrctodt1 o de Gcrnil\-a. mt o de1.,murona111c11i11 xcral de lodo. o Eus!...adi ·re·_...¡,¡enlc. é unha ci111«.1 que con-..il.!Ul' tocar as frcba1., ~l.'nsíbeis do
~"JR."clatlor F: u11h~1 lita que ainda
.que PL'ca11du de bi1.,011et. na . rnei·randc p;¡rll' do, adt1rc1., do que ~~ .
rc,inll'. ll ·or1.\u111u. · en ...;.tb1.,olulo
dl.'ixa i11dikrcnle:-., e se pre:-.enli.L
L'llllll) llll ti pu dL· L'ÍllL' . '-l'il pa1101.,
L!llL'lllL''. lt1111antlo partido por
qttL'll. -.1 tll<Íi' ·e\ idt·n!L' 'enlatk hi ,_
- ll·1ri ~· ; 1_ L.,¡ \L· Ltl'l'IP . :\l.gu pouC11
L'(•rrqllc r:L·stc :-.ub\ c11L·iunaJu L·i1ie
L''l:Jlaf .
U1r'cc1ur. J .\ . /.<•1rtll.1 Gu1011 : J .. \ . /.urrt

1''''

I

música

Tanto unhá abundosa promoción
publicit_á ria como o atractivo do
argumento ~un ha dona que . casa
rnn millonário tras millonário,
para ,i"los matando un · por · un, . e
4ue é perseguitla por unha policía
que a desl'ohre) . máis a dirección
de Bob Rafelson (0 caiteiro sempre chama . .. ) criaran certas· ex- ·
·péctativas 4ue o protluto real Jerr;urda por completo. Cando se
- · nos quer contar unha história sepwl lantl''. o guión haberá.de preocuparse de facer críbeis, as situación~. Se unhü moi'.a ~ncandila
tanto mill(rnário, terá que ter · algun elemento de fascinaci<)n especial que subxugue aos presumibelmente naJa pal·vos ·maridos. Nada
diso percebimos. Igual pasa coa
rL'lación, rondando a alr[rcción hornosexüal. entre a policía perseguidora e a viúva de marras . Can_uo n ·guión non é capaz de facerno-.. verosímeis aos per,-..oaxe1., e as
rcf :K i ~)ns entre des. <1paga e ímonti~. E a dásiL·a k c;1da ·vez máis
lrl.'rnente) despnipoi·ci6n eníre inli.:ncións_ (que a forza de falarnos
Jela1.,, lomamos ;í1., ve_ces pm feit1)S) e Hs resultadq~ reais. Para· faL'Cf un · pcrsoaxe atractivo non
abonda con 4uc nutro diga Ouh.
que atractivo!. e o repita até 4ue
no~ convenzamos.
Xúntcse a todo iso unha realizaL·iún própria lle t:alquer est-renosTV. e compreriuenín 4ue non vale
a pena seguir ralando Jun .. bluff'
- m<íis .
O

<)L· ,e -.11L. falar ·dun cinL· inuk~, Lk
calid;idt:. de irnpt•cúb ...·i-. tll.'curadns e \es• uáriu'.;, Lle futugraría ·
iuualmcnlL' L'<"tt·aL'lerística, L:riadtira
Llunha:-. ;1lmtí1.,l~ra:-. inequi ocatllL'lllL' hr'ilúnica:- e ttlte -.ú L'ks saben aL-;1dar, tndtl i:--11 Ultnu -l'ondo
au luciml.'11to. se1i-1prc nim~dido.
dun-. 111a~11íl.il.·n, ad\ll\:':--; .,e c ... te
clid1é s-c ~ n1111prt" :rlgunha \_'C/ na.· .
... ua intc~ridatlc. "A cal'cria" ·t1c
.Á. lan Bridge" é l1 a1:quetipt1 .q ue
cnrnixa ·nc:-.c L«tnon ~nu nciadú .
f1cní m;íi' alü Jc1.,c \erni; de "c;rli-·
dad e... Lk but.1 fa el u ra e pcrkito
rc111<1tl'. e1.,tc ril111i.: len unha 1.,ub1.,tá11ci;1
~considt:rábel,
ba:-.t.;.tntl.'
111:íi1., , por pór un. cxcmplú rccmkdbcl. que "U.nha· habitación con
vi1.,tas ... nsL«1ri1.atla fila q11e, lra:-.
da 1.,ua elcgantc retúrid.1 e ·agrad;íbel look 1;·arccia dunha carua \lra¡míiiL·a O~t tlunha gr.~ÍL'ia que rixe'-L' - m;íi1., ,1ílida e recordübel. "A
cacería ... na que_guión. dirección
é unha. dcs·a" películas nas que
ninguén- 'e lixar<Í dcrnasi<'itlo •. que
non chamfm a atL'llL'iún nen son
pm111ocion~1da' . .pero que _
c nccrran, auténticu cinc. tic moitos
m<íi-. quilatc1., ; 11:1 '-Ua falla de pn:tensión .... que u Je rnoitns <1utore1.,
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GONZALO VILAS

Lua de
Agosto
DiL·i;i un flllL'la libnt<íriP L'alalán
Sah cil P;ipa ...... L·it- · que "toda
pc·r,n;1 111L·dia11;1111L'lllL' 'L·11-..ibl.'I
.-.nJl(JrL' lL'll un <llllllr que 11u1Ka pulkr;Í diL·L·r.. .
Cu1m1 é tk pamalla. díguu L' .\ a
L",[,Í; L' di.' (lil'l) rin·1 lll;Íj, (l'allt¡Uj.- '
1,, E dirkil lfllL' unh;i pclínrla ·clln
Pétlricia :\driani dl'11tru paré1.amc
!ll;Í . Í~ h;1Íl1lt'.\. '>L'll dúhida .
Lua de A!?"osto L; Ull rilm/ cu11l1;1L·lllTL'~lc
lll\ldll'. LIJI lilme
(lLT,u;rl. dirkil. _,en cn1_1L·c,1nn:-.
\ i11111 ~e \tl, rwn dro~a:-.). · sobre u
L'llL·;i11t11 que 11 ''vttgi·e-b prnduciu
1H1 'cu diurcL·Lur .
L' nha Pllad;r 11L·L·i.dc11tal 'L'll .dÚ- ··
hida. L'li •:la\ L' Lk .t\ L'l11Uril'.•UHllll
un ha pcl ínrla di: Tai·1.ü1; .. in .x énua
..,e .'L' qucr . ;1..:n1 111111 i'L' nt;t Lk \alur L' dun ·ci.:rti1 l'l1L'ltlllll .
Rlldada l.'11 M;llTllCO'. L·11111a a-.¡[ \ ·. :nturn_
, dunh·a rapa1;1 c,p,;11of¡~
11;1 j1ercura dt'l ' 'L'll nui\ t' que \ 1ve
.ti i. 11 'cu l.'llL'l 1111 ru u111 11crn1 111a1111q u i L!LIL' lk rai de guia l.' ll \Uil
-.i11gular arni,latk cPn L'l. 111entrc1.,
·u11ha 'l.~riL· Lk 'iL·i,i1udc, 'anlk-.
pa-.•mtlo.
Con folh1-. ÍtlL·ue•.lh;nlÍbei'. texi.1 L' il1la\L'n ;i~ \L'L'L''> llllll n1inci lk11 . gu i1-111 n11t1L: 111in ... e- e\plict
_;1pc11;i< nad<t Lhl intrínguli:-. das _
t1LTsllna.\L''>, (qui1.a i ~ c~tl.'xamo~
.1L'n,tL11m.1d1h ;i ·t¡LIL' nt1fp ·L:11ntcn
{(ILj¡ l . .)
l'n L'llll'>l.'llu. déi\L''>L' lc\...ar ¡lllln
lfllL' 'L'\a, di,rn1ill'- di ...1i e ,air;i ~a 1i<i11Llu .
~
:\ pcl ktrl<l hai \ti 111nito ll 11111
and ti ;1 pardl;~ prnl<tgt1nis1a. tl
llL'lhl L' <t mon1. 11n11 aparecen na
p;1111all;1. O mellor. 11 '>illlp<itin1
llt'llll llllllTlllfUÍ ( ril(11 Lfllll UlllL'L'Ítio
pul'la). Ull grantk al'111r .(11u rai tic
,¡ pníprit1 '.') . ;1 fntPgrafo1 L' a r;1pa 1a L·-.p;1iiola que \ ai. pndith ..
. () L'llL';llllll d11 l\fagrL'h L'Sl<Í aí.
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AXENDA

Nº 317 _·4 DE XUÑO DO 1987

1

publicac~óns

convocatórias
1º CERTAMF DE VIDEO
XOCIVIGA '

COLOQUIO
ARTES Nº 72
Fundación Cal_ouste Gulbenkian.
.
Lisboa
·

As xornadas e Cines e Video en
Galicia convocan o_primeiro concurso de Video de Galicia, que se ·
celebrará no Carballiño entre os·
días 2 e 4 de Agosto de _1987..

De novo nas nasas mans esta
publicadón que sigue a sorp~en
dernos polo novedoso e qnx1nal
dos seus temas e a senedade
con que son ~~atados. .
.
.
Nesta ocas1on, a revista abrese
cunha reportaxe do recén inaugurado · Museu D'Orsay. · que
agrupa as coleccións franceses
de arte da segunda metade do
século XIX, incluida a colección
de Impresionismo, antes no Jeu
de Paume . Analizase aqui a
adaptación do edifi'cio para museo e faise un percomdo polas
obras aqui expostas e~ sua épocaincluense tamén traballos · sobre a personalísima pintura de
Fautrier e a obra. de Robert Com.bas, e sobre a pintura portuguesa , representada nesta ocasión
por Cruz Filipe, delicado pintor
que conxuga. r:os seus. ler:iz,os a
imaxe fotograf1ca e a p1ctonca e
pola pintora Gra'(a Morais, repre sentante. da ma1s nova pintura
portugues . ·
Completan este número catro
estudos: o primeiro, "Fotografia,
arte e/ou suporte" ofrece aporta cións interesantes a unha das
polémicas mais antigas dentro
fotogra fia . O segundo e un curio so traballo sobre as letras e a sua
utilización na pintura, sobre o
seu valor plástico e o seu valor
com o cont1do. O terceiro é un estudo da arquitectura colonial ci vil de Mina s Gerais, no Brasi l,
apoia do con moito material iconográfico. Para rematar, incluese
un inte resante traballo sobre socioloxi a da música .
Comp letan o número as crónicas de exposición de París, Amsterda m e Italia, e as habituais reseña s bibliográficas.
Esta revista mércase na librería Coucei ro de santiago .

FALARES DA ESCOLA
Boletín multicopiado do Coléx io
Público Beo-Sa ia (Malpica), co rres pondente nesta sexta entrega ao pasado mes de Ma io. Nú -

mero monográfico ad icado a~
noso escritor Xosé Neira Vilas.
Biografia, escolma de textos,
fotografías, redaccións escola res, crucigramas, pasatem pos ...
unha chea de causas para abrir
a curiosidade dos mais novas
polo au tor galega máis licio nas
últimas décadas .

AS WEISSLEIVER
Acaba de ser editado em León o
volume no que se recolhen as
obras premiadas no IV Concurso
Galaico -Leonés de Cantos orga nizado pola Casa de Galiza en
León . Na modalidade en galega
edita-se a obra As Weissle1ver do
esc ritor corunhés Henrique Ma nuel Rabunhal Cargo, que fara
premiada de entre 50 originais
escritos em galega. Na obra de
Rabunhal misturam-se várias
perspectivas desde o emprego
da primeira persoa até a terce1ra
passando pala estrutura dramá tica .As Weissleiver está escrito a
gartir dum filme (Escaleira de
Caracol ) no que se con ta a estranha rela~om entre umha mul her oue reconhece á súa f ilha e
esta, quem no relato acaba suicidando-se.

-1

BASES :
1. PARTICIPACION
Poderán participar neste concurso de vídeo tódalas institucións, empresas ou autores pro -·
fesiorlais ou non profesionais do
Estado Español.
2. Haberá duas modalidades
de participación :
.
a) FORMATOS PROFESIONAIS
(3/4 UMATIC)·
.
b) FORMATOS NON PROFE SIONAIS (V.H.5; e BETA)
3. As cintas ó concurso debe_rán . enviarse denante do dí-a 20
de Xullo de 1987 ó segúinte en -_
de rezo :
XORNADAS DE CINE E VIDEO
EN GALICIA
PRIME'.IRO CERTAMEN DE VIDEO
XOCIVIGA
.
Tlf. (988) 27 29 00 - Apdo . 33
O CARBALLINO (Ourense)
4 . As obras deberán de ser orixi nais, con tema libre, non po dendo exceder dos 30' de duración e sendo realizadas desp'ois
do 1 de xaneiro de 1986.
.
·
5 . Os xurados estarán forma dos por críticos e profesionais da
irnaxe cqncedén dose os seguin tes prem io s :
MODALIDADE A (Video profesional) :
.
1º prémio : 200 .000 pts.
2º prém io: 175.000 pts.
3" prémio : 75.000 pts .
MODALIDADE B (Video non p ro fesional ):
.

7 . A organización compromé-·
tese a que as obras presentadas
non sexan copiadas ou difundidas sen a autorización expresa
dos autores no boletin de inscripción . Os autores premiados
comprométe·nse a deixar unha
cópia a Videoteca de XOCIVIGA.
8. Os gastos de envío das cintas cófrerán a ca ·r go dos participantes . A Organización reenviará
as cintas presentadas nun prazo
de 15 días do remate do Concur. so.
,

9. A presentación dunha obra
presupon a aceptación destas
bases asi como a aceptación das
decisións da Organización, comi sión de preselección e xurado.
10º. Os autores haberán de enviar a súa obra acompañada do
boletín de inscripción, xunto con
duas fotografías da obra, á di-rección do Festival.
-

1

1 prém io. 100.000 pts .
2 prémio · 75 .000 pts.
3 p rémio : 50.000 pts
6. Unha co m isión formada po r
expertos en vídeo preselecci ona - rá as cintas a concurso nas duas
modalidades. As non selecciona das poderán ser exi bidas na Sección VIDEO a la carta dentro do
¡Jróprio fest iva l de XOCIVIGA O
CARBALLINO 87 _
.

PRIMEIRA CONVOCATORIA
DE TRABALLOS ESCRITOS
SOBRE HISTORIA
DAGALICIA
CINEMATOGRAFICA

A F'e deración de Cineclubes de
Galicia convoca un concurso de
traballos escritos realizados ó
longo d~ste ;rno, de é~ra -a P.ro mover e estimular a investigación cinematográfica no país ga leg_o .
O obxecto do concorso é a in vestigaéión historiográfica sobre
un tema. un .autor, unha obra ou _
cal quera aspecto rele~an_t~, pa sado ou presente en re_1ac1on cos
diferentes eidos da 1maxe en
cine ou eñ v1deo .
Preténdese impulsar e divul-

EXPOSICIÓN DE
PERFECTO ESTÉVEZ
Do 29 de Ma io até o vindeiro 12
d e Xuño está aberta unha expo sición do pintor Perfecto A. Estéve¿, na Sala de Exposicións da
Biblioteca Pública do concello de
Cambre.
1

técnicas
VIAXES EN TREN
PARA XÓVENES

REPORTAXES

EN
VIDEO

R~VELADO

DE FOTOS A COR
NO.MESMO DIA
MONTERO RIOS.48·B·TELF 58 37 45
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Os xóvenes entre 12 e 18 anos
que queiran viaxar en tren poderán dispar da tarifa "Centro de
Vacacións", para grupos .de 1O,
forrándose até un 50 por cento
se adquiren billetes de ida e voi la en percorridos polo Estado es pañol, Portugal e Fráncia, podén do viaxar en 1", 2", literas ou ca mas.
Por outra parte · a " tarxeta xo ven" p erm ite viaxar case a meta ....
d e de précio.
Para co munica ción entre Gali t <J r~ o rn5to do Estado é de des
lur.ur é.J nové:J vuriantr~ do Guada
rr;Hnu (Mudrid) . A viuxrJ entre
M arJrirJ r; Viuu· iJcort;..ir<.Jse er1
d l JiJ'. hrHiJ:, r~ /O mrn11to s. Nul
~ jlJll ', lriJl ll () '. , i Jlr .i JilliHd S (~ ¡j V!;lo
r.1rJ;1rlr: rlr : /~10 k111./lio 1iJ .
· l'r;1 r;1JlíiJ J> iHH:.,1 : u11il1¡_¡ lunx_i
111rJr : rJr: {1:~,/ q1Jilrn111 :I ru s 1; sc; 1s
r:',liJ!,l!.Jfl'.-., !.0111(~/i.Jf()M i.JS ülJrélS
, ,, , 1 •:11 1,..,.,,·, ,,, ,, rl ;1 v1.i 1:111 11: L;ili11
•: '.J;11it 1;1uu. t1i..111111 d;J lir·li..l de Zi..l
rrirHiJ a A Corunu S<Jri Ctistubo.
As cstaci c. Jll s dc Punte Tcilmada,
Si lledu, B1:1ndeiru. Vedru Rivudu
lli.J e Susana quedfüi!n totalmen te renovadas . Rean udandose
ademais o servicio de consignas
nas estacións de Ourense, A Co ruña, Santiago, Pontevedra e
Montarte de lemas, suspendido
desde 1980.
u

JUAN LOUZAN

-Normas
a) Cada · traballo escrito terá
unha extensión mínima de 20 folios e máxima de 40 fólios mecanografados a doble es_pácio. Presentaranse · acampanados ·de
duas cópias, quedando excluidas
desta bb-rig¡:i o material gráfico
ou documental que se adxunte.
b) A Federación de Cineclubes
de Galicia nomeará un xurado
que concederá un primeiro prémio de 50 .000 pts.; un . segundo
de 30.000 pts.; e un terce1ro de
20.000 pts . O Xurado estará ta mé 11 facultado para emitir xuícios por escrito sobre outros traballos presentados que merezan
interés.
e) Os textos premiados, así
como os que o xurado ~onsidere
de certo interés, publicaránse
nun tomo en galego con título
xenérico a determinar, a editar a
finais de ano, percurando a axuda dunha institución pública 9alega para financiala sua edicion.
A Federación abonaría unha cantidade de 5.000 pts. a todo aquel
traballo non premíado pero me.recente de divurgación .
d) Os traballos deberán enviarse a nome da Federación de Cjneclblbes de 6alicia, Apartado
512. Ourense. O plazo para a sua
presentación rematará o vindei ro día 30 do mes de setembro.

!actos

1

MANUEL MARIA
A Asociación Cultural ,;O Eixo"

PROGRAMACIÓN DA
FEDERACIÓN DE
CINECLUBES

CAMA RAS
E MATERIAL
FOTOGRAFICO

gar asi a vida cine:r11atográfica .
desenrolada en Galrc1a a. partir
dos seus compciñentes, resaltando os feitos notables que houbera, os persoeiros importante-s
que a protagonizaron, as obras
de prestíxio, etc. Unha vida cinematográfica que comenzou no
noso país coa chegada do cinematóg raf.o en 1896 e que se prolon ga ata o ten:ipo presente, .
un~a vida chea de creadores (directores, bperadores, actores ... ),
empresários (distribuidores, exi- ·
bidor.es, productores ... ), por téc-.
nicos cualificados, por !¡JUionistas e escritores "de ou 'sobre"
cine (historiadores, c~íticos ... ),
por obras (películas), persoeiros
· e institucións (os cineclubes .. ),
qL:Je son todos xuntos, as pezas
básioas da Cinematografía Nacional Galega, a percura dunha
normalizacion rea e efectiva.

de Santiago organiza a 111 Xuntanza nacionalista da Universidade, dedicada este ano ao poeta
Manuel Maria.
Terá lug-ar o día 5, venres, en
Compostela.
·
.

Segu indo unha liña de organizar·
proxecci ón cíclicas entre os cineclubes asociados, a Federación
de Cineclu bes da Gal iza está de senrolando, duran te os meses de
Mai o e Xuño, a proxección dun
cic lo " Grandes Obras do Cine" .
moi tos de cuxos filmes son r!go-.
roso estreno apesa r de teren pa
sacios anos desde que se filma
ran Ant eriorme nte tíñans e pro
~ramada . ou tros dous ciclos .
Clási cos american os" e " Cl ási
cos Europeus " Esta é a relac ión
de títulos e as proxeccion pr evis
tas para este mes d e Xur~o
" GRANDES OBRAS DO CINE"
Relación de títulos
RASHOMON . Akira Kurosawa.
Xaoón . 1950.
* TOBACCO ROAD . Ford . USA.
1941 .
*KISS ME DEADLY · (EL BESO
MORTAL) . Robert Aldrich . 1945.
USA.
Hitchcok.
* LOS
PAJAROS .
USA. 1963.
LA NOCHE DE LA IGUANA.
John Huston. USA. 1964.
_
* PARTY GIRL (CHICAGO ANO
30) . Nicholas Ra'r'. USA. 1958.
LOS DIENTES DEL DIABLO . Nicl1ola-s Ray . ltália -USA. 19591960, .
* NAPOLEON
Abel
Gance.
Fráncia. 1926.
REINA
KELLY.
Erich
Van
Stroheim. USA. 1928.
'* LA NOCHE DEL CAZADOR.
Charles Laugfiton. USA. 1955.
SACRIFICIO . Tarkovsky . S·uécia -Fráncia-URSS. 1986.
EL TE DEL HAREM DE ARQUlMEDES. Fráncia. 1986.
CON FALDAS Y A LO LOCO .
8illy Wilder .. USA. 1959.
'E L HOMBRE ATRAPADO. Hit.
chock. USA. 1929.
BLOW-UP . Antonioni . ltália .
1966 . .
( ~ )Estrenos rigorosos na Galiza, con cópias novas .

PROGRAMACIÓÑ
A CORUÑA
Cine Clube "RUEIRO" de Ribeira
Xuño, 6 "SACRIFICIO" de Tarkovsky.
Xuño, 13 "LA NOCHE· DE 1-A
IGUANA" de Jonh Huston.

PRÉMIO DE POESIA
"ÓSCAR. LÓPES"

-Xuño, 20 "LA NOCHE DEL CAZADOR " de Charles Laughton.
Cine ·Clube "ATENEO" da Co ruña ·
Xuño, 10 ..J'LA RUTA DEL TABACO" de John Ford .
Xuño, 17 "LA NOCHE DEL CAZADOR" de Charles Laughton
Cine Clube "ALEXANDRE BÓVEDA" da Coruña
Xuño, 5 "}'El HOMBRE ATRAPADO " de Alfred Hitchcock
Xuño, 12 " RASHOMON " de
Akira Kurosawa .
Xuñu, 18 "LOS PAJAROS " de
Al.fred Hitchcoi>k
PONTEVEDRA
Cine Clube "CANGAS" de Can:
gas_•. ·
Xuño, 5 " LA NOCHE DEL CAZADOR" de Charles Laugton
X.uño, 12 "SACRIFIO" DE Akíra
Kurosawa
· Xuño, 19 "LA NOCHE LA
.IGUANA" de John Huston
C.ine Clube "ADEGA" de Vilagarc1a
Xüño, 12 "CHICAGO AÑO 30"
de Nicholas Ray.

A Associavao de Estudantes da
Faculdade de Letras da ,Uni-.:ersidade de Porto faz saber q,ue o
Júri do Prémio e Poesia Osear
Lópes constituído pelos D·outores Américo Santos, Arnaldo Sa raiva, Fernando Guimaraes, Luis
Adriano Carlos e Vera Vouga, decidiú atribuí-lo ao livro Percurso
do Método, do autor José Jorge
Letria.
•
Mais deddiu récomendar para
publica~ao os livros Tele-Tele, da
autoría de Pecirn Miguel Almeida
Ribeiro, e O amor inacabado, da
autoría de Paulo Teix-eira.
O livro premiado,Percurso do
método, será publicado oportunamente pela lmprensa Nacional
. - Casa da Moeda, por aten~áo do
Dr. Vabo Grava Moura e do poeta Pedro Tamén.
O prémio pecunário, no valor
-de cem mil escudos, é atribuído
com o patrocinío da Funda~áo
Eng. António de Almeida. .
Nos termos do regulamento, o
Júri selecciongu .também poemas.de Francisco Arcos, Francisco José- Viegas e· José Manuel
. C~:irreia da Silva, que, ~om poemas · dos .a utores anteriormente
citados, constituiráo a coJectánea ·Campo Alegre, 11 Série.

X ORNADAS
INTERNACIONAIS
DO CJEMEN
Chegan á sua duódecima edi ción
as X ornadas .de debate nacio.n.a lista ano a ano, no 'Mos1~iro de
Cuíxá (Cataluña Norte), o Centre
lnternacion.:il Escarré par a les
Minories Etniques i Nacionalitats
(CIEMEN). E_s!é!, edició.n é cj~dica da 3C tcrnn }-\ t..un:,u tH l ·ron ,!d
Europa das Nacións" . ·
.
A información e as inscrición5
pódense pedir a :
CIEMEN
Pau Claris 106, 1p'. 1 '.
08009 BARCELONA
Tfno. (93) 302 01 44
As · Xornadas celebraranse rlo
16 ao 23- de Agosto .
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