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A MASA SALARIAL BRUTA NA GALIZA É UN ·15 POR CENTO INFERIOR AMÉDIA ESTATAL-

Entrevista

o

OS SALARIOS:
UN TEMA TABU QUE
_
NON SE DECLARA NEN .A FACENDA

'nacionalismo
, . ,
econom1co
de Xosé
Posada
.

.

PERIODICO GALEGO SEMANAL.

(páx. 12 e 13)

A confianza rexeracionista de
Xosé Posada na sua terra está
a levar .o carimbo de feito na
Galiza a mercados de todo o
mundo sobre produtos que
nunca foron ás nosas feiras
·como os fentos, o cornello de
centeo, as moras de silva ou
que recebi an nelas escaso valor como as castañas.
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proibida a destilación ambulante de augardente. Desaparecerá asi, se non se remédia
dalgun xeito, unha parte da
cultura do noso povo e unha
fonte importante de recursos
para as xentes dalgunhas coma rcas.

As eleicións euroReas
preciRitaron a crise

OBNG
consuma a
baixa do
PCLN
(páx.
,

5)

As discrepancias políticas dun

a

sector do.BNG que comezaran
a manifestarse a partir da
xura da constitución no parlamento autonómico, veñen dar
lugar agora ~ división da frente nacionalista ao formalizar o
seu Consello Nacional á baixa
dos militantes afiliados tamén
ao PCLN.
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Localismo no recibimento da e~uip_a_ _ _~

O .~Ita a· primei·ra

O ascenso do Real Clube Celta forofos, que aproveitaron o.
.de Vigo serviu, contra o que evento tanto .para vitorear aos
viña sendo ·habitµal en idénti- xogadores, entre os que .se
ca~ situaci"ó_
ns de tempadas encontran moi poucos galeanteriores, para que se con- gas, para pór de manilesto un
gregasen miles.de afeizoados~ - localismo
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Falar da desvertebración da Galiza non

é algo que se puxese de moda última-

menl,, senón algo real, tanxfbel, que se
manifesta tanto no plano polftico como
- no social1.. institucional ou territorial. ·
En polnica existe unha total desmembración .dos' partidos, dende o PSOE a
AP, que responden non a unha estrutura, senón á suma dous indivíduos, agrupados por zonas, que defenden intereses person~lizados; como rasgo máis
reP.resentat1vo.
As relacións inter-comunitárias ex_présanse na linguaxe do localismo. ·Pero
non un localismo Nper se'", en defen·sa
duns intereses P.róprios e lexítimos, se-nón "en contra cte ... " non como a defensa dunha co.nyeniéncia pr.ópria; senón
en contrapos1c1ón a outros intereses que
apresentan como excluintes atacando
toda complementariedade e toda visión
de conxunto que poda levar a un todo
nacional. Pero, ademais,· astes localismos son totalmente absorbentes, pretendendo cónverterse en hexemónicos.
Din defender intereses do NNorte" ou
do "Sul'" (pénsese na Universidade' ou
nos aeroportos como polémicas· ilustrativas) querando englobar nestes presupostos a toda Galiza. Esquecen ao mesmo tempo\ conscient~ e ael~bera.damen
te, que lla1 outra Gallza, a mteno~ que
non é "Norte" nen "Sul"; unha uariza
más subdesenvolvida, con idénticos
pro.blema~. pero agravados, e outros
márs persistentes, áos que non só non
se fala. senóh que parece haber un ha ·

disposición interesada pára que conti- · Carlos 111 e alentado, desde sempre, por
nuen, por máis que, uns e outros, se
uns interes-es alleos totalmente a toda
presentan como os seus defensores,
configuración nacional; P.Or un poder focando en realidade están, dalg_ún xeito,
ráneo que delega parcelas, e de estar
vampirizando non só econom1camente
tan· lonxe os súbditos tiveron que. consenón tamén representativamente.
temP.lalo como personificado nunha insEsta dicotomia Norte-Sul, como única
titución, cando non nun individuo (o carealidade existente, como duas forzas . ciQu~), que lle quedase perta.
exclusivas e cdhtrapostas, callou xa ·en
Esta · situación ten logo unha vertente
moitas mentes, até nalgunhas con preP.Olítica clara na que a actual situación
tendida visión nacion.al1sta.
cte esfarelamento da direita, e da loita
localismo,. coa· sua P.lasmación más
polo poder partidário entre as satrapias
acusada e enconada, evidénciase claranas que se art~lla o rsoE na Galiza son
mente ·no enfrentam.ento A Coruñ·aalgunhas man·1festac1óns.
Vigo, do ,que a tírria. Ceta-Deportivo é a
·
· A autonomia nen soubo nen ~uixo
sua máxima expresión .externa, o seu ·
pór fin a esta situación. Primeiro foi incampo de contraposición aberto. ·
capaz de encarar decididamente unha
Os enfrentamentos nos últimos enlei de ordenación territorial que ademais
contros futbolísticos entre o clube corude acabar co provincialismo ou cantonañés e o vigués; o comportamento dos
lismo
-do que as Deputacións son boa
representantes cidadáns nestes eventos,
mostra- lle dese entidade xurídica próa actuación deportivista ao alinear frenpria a algo que é unha realidade sóciote ao Castellón aos reservas, e, logo, os .
económica-xeográfica: a comarca e a
berros con que foi recebido o Celta na
parróquia. Nc;m o .fixo porque esta mesciélade olívica despois de conseguir o
ma autonomra fo1 panda e segue asen.ascenso (que en parte ian dirixidos contada
neses mesmos intereses localistas
tra A Coruña) ilustran a idiosincrásia do
que desaparecerian ·en boa medida coa
localismo.
·
nova configuración territorial.
Pero este estado de desvertebración
non é algó casual ou circunstancial, seO localismo que por outra parte a
nón consubstancial a unha realidade immaioria dos meios de comunicación non
só están a fomentar, senón que se adapposta tanto no terreo político como no
sócio-económico (ambos interrelaciona- . tan á sua estrutura, amosándonos múltiples realidades locais é, hoxe, algo que
dos estreitamente): a. dependéncla a
rmpede ver a grandes sectores do noso
que está sometida.
· O localismo é, en parte, fillo do propovo o todo e dificulta a realización un
proxecto nacional.
o
v_incialismo imposto polo rei español

·
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ámbito de implantación; isto podería levamos a considerar como posíbeis aliados, calquer dia destes, a
CPG, con só que engada ao seu
Ouero con esta carta expresar o
discurso unha indefinida defensa
meu desacordo coa publicada en
da Galiza de ton máis ou menos reANT nº 317 do 4-6-87, baixo o título
xionalista e decimonónico.
"Ulo o nacionalismo", e asinada
por M . M. de Vigo.
En segundo lugar teño que recoñecer a miña estrañeza pola descaPara M.M. "apoiar ou facer alianque M.M. fa1 da "loita
lificación
zas con forzas extranxeiras á Galiza
ideolóxica constante", a ·diversida·baixo concepcións exclusivamente - de
ideolóxica das forzas galegas é
ideolóxicas e non políticas, é un
patente, en consecuéncia, a loita
golpe contra o nacionalismo". Asi
1deolóx1ca 'constante é un instruque para el "a conclusión de calmento fundamental para acadar
quer paisano é que ante todo un
dentro
do movimento de liberación
esquerdista radical galego prefire a
nacional, a hexemonia dunha esHB que ao galego que é nacionalistratéxia que vaia máis alá da "idea
ta moderado ou galeguista"; e reromántica de recuperación idiomámata preguntáncfose ~ . M . "Ula O·
tica
e cultural" e se plantexe "os
nacionalismo? Ula a conceición
fondos
cámbios economicos e sofrentista 7" .
ciais que son necesários riláis alá
Pqis ben, na miña opinión M:M.
dt,mha reforma na maquillaxe" fai na sua carta o que tradicionalaté aquí son verbas de M.M.-, e
mente chamamos converter a nemesmo a inevitábel confrontación
cesidade de virtude, se ben é certo
co Estado e as suas institucións.
que o BNG buscou en primefro luApoiar hoxe calquer alternativa
gar un acordo eleitoral con PNG,
galega é alg.o ben distinto de
PG, EG. unha vez fracasado este iñapoiar unha alternativa de libe·ré!tento compre non esquencer que
c1ón nacional e social da Galiza.
non rexeito\J, a priori, un acordo
Máis ainda, afortalar hoxe o M .L.N .
con HB; _nefeuto, o non chegar a
pasa por exercer unha loita ideoló- ·
este acordo non pode ser considexica co.nstante con aquel as "alterrado máis que como un episódio
n.a tivas galegas" que buscan redesgraciado que impediu a colaboconverter a íoita de liberación naracion das duas forzas de liberación nacional máis fortemente im- · cional, integrá.ndose nas · institucións estata1s através dunha polítiplantadas no Estado. Coricluo _eu,
ca lexitimadora do sistema autonó ~
xa que logo, que o BNG nor:i acmico democrático-bUf!JUes.
tuou conforme ás ideas que M.M.
expón na sua carta; de ter HB outra
De pouco vale pasar anos taatitude máis axeitada; é perfeita~hando de pseudonacionalistas á
mente posíbel qi.Je vísemos ao
estas forzas se ao final embelecéBNG integrando unha candidatura
moas, converténdoas en aliados
ao Parlamento europeu non exclu.preferentes.
sivamente galega coma foron· as
Contra a opinión de M.M. penso
de EG, PG .... .
que fácer alianzas con forzas galeUnha vez clarexado isto, non deigas esquecendo as diferéncias
xan de surprenderme os argumen1deolóxicas e políticas pode ser un
tos utilizados por M .M .. Para el a
golpe para o movimento de liberaexisténcia de forzas próprias é inción nacional e social do noso
compatíbel con alianzas con forzas
povo, por canto poden impedir a
non galegas, dirixidas a favorecer
necesária clarificación entre estraos cámbios sociais do Estado; teño • téxias non só diferentes senón conpara min algo óbvio que os avantrapostas. Neste senso é confusioces do movimento de liberación
nista ftílar en abstracto de como se
nacional _galego e os cámbios sodebe artellar a frente de li.beración, ·
ciais do estado son partes insepapechando os ollos á realidade conrábeis da mesma cousa; ainda é
creta e esquecendo a liña política
máis evidente que· a situación do
sobre a cal a frente ten que er9uerpovo vasco · os· seus avances e rese. en confrontación coas pol1ticas ·
trocesos a#ecta directamente ao
de aceitación de meras reformas e
povo galego; é, pol9 tanto, d~fícil
de liquidación da loita de liberaver as consecuénc1as negativas
ción nacional.
para Galiza dunha hipotética alianRemato dicindo que, lamentabelza BNG-HB, ambas as duas forzas
mente, as referénc1as ás opinións
cun futuro en boa medida comun.
de "calquer paisano" ou do "paisaSó un nacionalismo de.camP,aná- , no normal", para xustificar as próprias
ideas, como fai M.M ~ . son un
rio poae levar a considerar 'falsa
·probe recurso dialécti~o, -ainda
conceició.n do· internacionalismo",
están frescos os resultados eleitoa búsgueda de alianzas con forzas
rais-, que nada axudan nun deba....-~ientación política semellante
te que . ten que ser sério e no que
das outras nacions de Estado; cal compre non deixarse levar polo
quer ollada á históri-a recente do
dondo cámiño da demagóxiaé
o
movimento d.e liberación nacional
galego amosa unha permanente
A.S . (Cangas)
preocupación pola relación coas
ELEICIONS
,.--- forzas de Uberación nacional bascas e catalanas, co obxectivo,, ben
Hola,
importante, de favorecer cámbios
Esperando que tehna a bem, pusociais e políticos no Estado.
blicar a presente carta, saudos para
Mais surprendentes ainda son as
todos os nacionalistas.
opinións de M.M. sobre as alianzas
.Un servidor que é simpatizante
entre forzas galegas. En primeiro
do Bloque Nacionalista Galelugar haberia que chamar a aten'.:go1desde hai mu itos anos e desción do perigo de considerar "Napo1s duns resultados umhas vezes
cionalistas" a determinadas forzas
melhores e outras vezes piores,
atendendo exclusivamente ao seu
nestas municipais o BNG, tivo uns

resultados mui bons, que puderon
ser· melhores é certo; porém tal
como está o País. é imposível sacar
melhores resultados, pois os partí• dos nacionalistas ténhen distinta
luita que .os espanholistas; creio
que me entenderedes o· que quero
dizer. Por isso quero saudar como
simpatizante do BNG, e por. -aguilo
da concórdia nacionalista .ao Partido Nacionalista Galego polo Deputado no Europeu e demais Concelho~ e Qeputa~om de Ponte-Vedra,
também saudar aos do PSG-EG,
que hai bastantes cbusas que me
separam deles, pero saúdos polos
resultados no Concelho de Vigo,
Ar~ua, Moanha, Naróm, etc. também vaia os saudos para o PGN.
Um servidor fica parvo quando
olha "La Voz" e pode olhar artigos
como os de C.LR. que me lembram a Paco Vázquez. Pareze que
lhe molesta que o BNG ganhe votos em todos os --concelflos deste
País, pois dize que Xosé M . Beiras
fracasou em _geral em toda Galiza,
dize varios Concelhos onde gan hou, e omite outros nos que também ganhou o BNG non sabemos
se pcir esquezimento ou adrede, eu
aposto por isto último, pois hai que
ver os artigos que nos dedica . Chámanos marginais, homes de palha,
métese coa garabata do aspirante
do BNG ao Concelho de Lugo e outros mais, metese coa forma de
vestir de X.M . Bei·ras chamanos de
todo. Pode insultar a quen queira
desde ese jornal; eu quijem man dar esta carta ao jornal no que escreve, porém norn o fixem porque
estou máis comodo escrevendo
"ANT" . .
Hoj 14-06-87 di na Voz, "El wan
triunfo del alcalde de Zalamea ', e
compara o triunfo de Paco Vázquez
co nosso ·em Corcubióm, Camota,
Fene, etc., ou Cuinha em Lalim, ou
Quiroga em Lugo; e quer dizer que
todos som localistas e pergúntasse
¿Por qué vai ser mau o nacionalismo .focalista de Lalim, A Corunha,
· Lugo, e bom o nacionalismo galego?

fe ·de erratas
Segundo

dados

aparecidos

con posterioridade ao publica-

do por A NOSA TERRA a composición do concello de Valdoviño sofre a seguinte variación : o PSOE peroe un concellal (queda con catro) e gaña
un o BNG (o primeiro).
Por" outra -parte, en Padrón,
obtén un concellal o 'MCG. ·
En conxunto, na información
eleitoral apareceu un d.ado
, equivocado: Q límite do 5 por
cento de votantes necesario
para ter aceso ao reparto d~
concellais non era unha condición .nova, posta que xa existia
nos dous anteriores procesos
eleitorais municipais.
Na lista de aderentes á petición de dimisión de García· Sabell como presidente da Real
Académia _(páx. 12), incluíase,
gor erro, o nome de Xosé Luís
Franco .Grande e>ando o que ·
debería ir era o de Xosé Lllís
Grande Grande.
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Eu di9olhe, que o Senhor Cuinh-a
em Lalim, o Senhor Quiroga em
L_ugo nom of~ndem a cultura Nacional da Gatita, em muitos meios
de comunicacom social expresanse
em. gal~go , por exemplo o senhor
Cuinha em Lalim defende as bandas da Galiza, hornaje a Laxeiro o
de Lugo também se expresa ém
galega ; um servidor nom está de
acorao com o apoio que lhe dam
estes Alcaldes á nossa cultura nacional , pero polo menos nom ofenqem a ninguém que defenda a Gallza, e· quando falam do seu povo,
falam do desenrolo do seu povo e
de Galiza em geral, quandó lhe fam
um homenaje a um escritor nacionalista exprésanse em galego ·e
nom ponhem em dúvida a Galiza.
Sem embargo gentes de Vazquez
apoiam um -Cantóm independente
para A Corunha ~ atrevense a dizer
gue Galiza vive a conta de A Coruna, insultam, a Castelao na Corunha .
_N~ganse a pór em Galego os topommo de A Corunha, espanholizan a decote a cidade, mergulhana
nuf!l localismo que insulta aos dema1s povos da Galiza, po is bem,
e~te Senhor ,cqmpara ao Señor
Vazquez que odia a Galiza, com o
compatriota Mouzo. Rivera Arnoso,
Noceda de Camota que defendem
este País ,com unhas e dentes.
C.L.R., voce vá iase de paseo .

Para terminar fel icitar a todos os
do BNG, os que triunfaron e os que
nom, ñestes últimos especialmente
a Xesus López Mariño por Boimorto, saúdos a ele e toda a demais
candidatura, gracas pola fundacom
da AssociaQm Cultural (Breixa) que
sem nada, estam facendo umha
boa laboura, e pidolhes que segam
luitando, outra vez será. Oisculpeme polo mal que está redatado o
que dixem, porem estou nervoso
con ese C.L.R. e condeno a vitória
de Paco Vázquez por~ue atenta
contra a Na~om da Ga~1za, e também me sol1darico com os escritores galeg_os que pedem a dimissom de García Sabell por atentar
contra os pilares bássicos de Galiza
que é -a sua cultura e idioma em
geral. Saúdos de un separatista. o
S.H. (Curtis)

, O IMENSO DELITO
. DE SEAMOS SOLIDARIOS
Cert.am~n,te. nunca· P.em~~i que. o
apq10 a un1ca orgamzac1on na<::10nal1sta do Estado que tiña posibilidades de conseguir representación
no P.é!rlamento. ~uropeu ia supoñer.
a mina expuls1on (oü como se lle
quelra chamar) do BNG . Lonxe de
av~rgoñarn:'e p,ola manifestación
de internac1onal1smo e solidariedade que tanto eu, como outros muitos compañeiros e compañeiras, fi. xemos par~. cu~ povo qúe está a
sofrer a ma1s_ virule.nta represión,
P~r:iso q_ue ~eno motivos para a led1~1a. ~~1me1ro1 porque as inumerábe1s d1f1cuJdaaes aparecidas, tanto
antes como no transcurso da cam. paña, foron superadas e acadouse
un resultado que realmente lles
doeu aos nosos inimigos (véxase
senón a parafernália das valoracións po~t-eleitorais); segundo,
porql:'e ha1 un sector minoritário,
pero importante, de noso povo que
,n on esta disposto a cair . . .nas redes ·

do posibilismo e do acomodamento político no sistema; terceiro
porque ali onde nos deixa ron pula:
mos tamén porque nas eleicións
municipais o BNG acadase uns
bons resultados.
A carta apa reci da recentemente
neste periód ico, firmada por M M
de Vi go .(~~ que. me soa rán a min
estas m1c1a1s: M iguel M uñoz, Miljan M iljanic,, .. ) pooe ilustrar en certa medida sobre as razóns reais de
fondo que provoca n a decisión de
depurar o BNG (e esperemos que
só o BNG ). Non ca iamos no anedotismo nen no rexoubeo p ueril: utiveron a cara de facer campaña
para HB nunha feira"; debian querer que a fixésemos no meio do
Caurel ~ntre os lobos. Esquezamos
os calificativos que todos usábamos na pre-adolescéncia: "son uns
macarras "; escoiteino várias veces.
" Son uns tillos de puta "; isto é
novo... E vaiamos ao fundo da
cuestión ".
1.-NO PLANO POLlTICO.-Un
núcleo, máis ben reducido de persoas, que se converteron xa na dirección real do BNG, por riba de
Asambleas · Naciona is, Consellos
Nacionais ou de Com ités Centrais
(o denominado por algun "Comité
Central real " ), teñen tom ada a decisión de modificar a liña política
da organización, sob pretexto de
cambiar a su a imaxe externa . A solución para o Pa ís pasa por un entendimento con out ra s forzas poHticas de ámbito galego cu ns pnncípios políticos de fonao que incluso
poderian ser formalmente radicais,
pero que se m eterian nunha vitdna, o que serviria para impulsar
unh a •nova organización (o BNG xa
non serve) onde os tendeiros da
Galiza parece que van t er un papel
fundamental. Trátase de facer unha
cousa grande, ande ou non and~,
a médio prazo. Ou, dito doutro xe1to, utilizar a gaita e a m uiñeira
como factor decisivo na xeración
de conciéncia nacional.
2. -NO PLANO ORGANIZATIVO.
Non existe o valor suficiente p~ra
dar o debate político no seu sít!oá:
Asamblea Nacional do BNG. qu1z.
porque non as teñen todas consigo. Oriéntase a discusión cara o rE!xoubeo e o insulto. Témanse dec1sións, como no caso da expulsi d
ón
do PCLN, nunha Permanente o
Consello Nacional co 50% dos
componentes. Pásase por riba das
decisións da Asamblea Nacion al e
dase de baixa a persoas eleitas por
,esta. Non se respeitan as canles.estatutárias para resolver os cpnflltdo.s
internos (comisión de confhtos) f 1:
cindo que iso é unha coña (non 01
coña para outros casos, pero todo
depende da família na qu~· estexas). En definitiva, viólase s1i?tematicarnente o acordado nas Asambleas Nacionais do BNG ppr pbarte
de quen teñen a vara e ma1s a esta (proposta de acordo coa CX~~·
reunións con PSG-EG, PNG e
,etc.)
E como colofón, resulta que non
podemos ser solidários con aque. les que a~uantan de- P-é contra o
inim1go Que ternos a febre basca
e que éstamos colonizadiños polo
txistu. Pobres, son mesmament~
coma o patrón que devora a plus_
valia imediata por _non saber. esp~
·rar pola futura.
.
MANOLO CARNE160 (Ferrol1
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A no~a rei Qroibé ·a destilacióti, artesanal

A última augafdente eón alrÍla
o primeiro de Setembro

todas as nosas augardentes,
· están; queirániolo ou non, fóra
da lei. Oeste xeito parece claro,
se ternos en canta a falta de toxicidade (na grappa italiana ·
está permitida deica os 6 gra..;
mos e nos coñás franceses perm ítenselles uris· 8 gramos-litro)
o que hai que facer é ·cambiar
a lei, porque cando foi promulgada non se . ti'vo en conta a
r,ealidade da situación, e por- .
que, daquelas, os métodos de
-análises eran moito menos seguros .

de 1989 quedará · ..
definitivamente pro1b1da
a destilación ambulante
de augardén~e. .
Desaparecera as1, se non
se remédia dalgun xeito,
un ha parte da cultura do
naso povo e unha fonte
im portante de recursos
para as xentes dalgunhas
com arcas. Me.n tres tanto
0 Goberno .xa está a facer
imposíbel e~a . destilación
subi ndo os 1mpostos:
pasaron das 300 pesetas .
que o dono dos potes .
paga ba pola patente para
toda unha tempada en
1980 ás máis de 3.000
pesetas qae hai que pagar
agora por cada potada.
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Ferroll

A aug ardente é unha das primeiras fontes de recursos económicos dalgunhas comarcas
galegas. Aporta até unha cuarta parte da renda que, na sua
maioria, se consegue coa ven da do viña . Pero, ademais,
existen hoxe 970 alambiques
patentados na província de Ourense; 380 na de Lugo e perta
de médio cento en Pontevedra
e A Coruña. Significa isto que
máis de 1.500 pastos de traballo dependen directamente da
destilación para conseguir augardente. Pero "o sabor dunha
quentu ra " , como a definiu un
poeta non é só economía, senón algo máis : "mistura do esprito dos nosos mortos esgrevios que fan rexurdir da terra
os alquimistas-alquitareiros",
como afirmaba Luis Losada en
Porto marín; fonte de inspiración de poetas, tradición que
se rem onta ao medievo, cultura enraigañada no pavo, que a
usou como aporte de calorías,
. vínculo social, desinfectante e
até elevador do espírito.
Todo isto desaparecerá para
sempre, ficando asi murcha
unha parte da alma do naso
povo, cando o 1 de Setembro
de 1989 quede totalmente proibida a de$tilación ambulante.
Desapa recerán as alquitaras,
os ala mbiques, os augard~ntei 
ros, as veladas a carón dos potes, o engado da augardente da
espiga, a gandalla que xa non
se sabe se ten ou non alcool. O
pau de toxo xa non fará rezar
máis a un líquido nado da
transcendentalidade da auga e
do lume. Daqui adiante non haberá espírito na augardente,
todo será uniformidade emanada dunhas pequenas caldeiras de vapor a baixa presión
(0,5 atmósferas). Este vapor faise pasar por uns caldeiríns
cheos de bagazo. O produto
. destilado, a toda presa, sen tizóns, sen brasas nen . carbóns,
sen fl amas que vixiar; pasarase
ta mén por un gran serpentin e
condensarase con água fria a
contracorrente: perderase a
tradi ción, o romanticismo, a
fa ntasmagoria e tamén o
"aquel" que ten a augardente
de cada un.

Os impostos conseguiron :
que a augardente
artesanal xa non sexa
rend.á bel
·
Pero mentre~ nQn chega o día
da marte matada da augardente, o Goberno encarregouse de
qbue destilar xa non sexa rendáel subindo os impostas 1 de
form~ alarmante, co que consegu1u que o litr-0 .de augardente lle saia ao . produtor entre
350 e 400 pesetas.
En .,1980 o dono dos p~tes

Como hai que t omar un litro
de· augardente para meter no
carpo doüs gramos de met ílico, vemos que a tpxicidade virá.
pola bepedeira da augardente,
·pero non · polo metílico en si.

N

~

pagaba 300 pesetas·pola patente que lle permi.tia traballar
toda a tempada. No 1986, que
Facenda, ·a meio do negociado
de impostas especiais, sacas~
o carimbo precinto con que pecha os potes afinal da tempada, custou 28 mil pesetas. Neste ano do 1987 a patente xa
custa 33.000 pesetas pero ademais o augardenteiro ten que
pagar 13 pesetas día por cada
litro de capacidade que teña o
pote. Ca~cula así Facenda os litros de augardente que pode
facer cada pote e grava con
este imposto que - ven supor
outras 3.000 pesetas por dia,
pois os potes te~en unha capa-

cidade de 200 a 300 litros polo
regular.
Se ternos en canta que
cada potada ten que levar 12
horas polo menos para sair "ao
xeito" e render ben, ternos que
cada potada -xa lle custa · ao
p.rodutor unhas 3.000 pesetas
en impostas. Logo hai que porlle o aluguer dos potes e a persoa que os atende. "fodo i~to
para ainda non 40 litros de líquido.

mesmos impostas. Ouen sairá
perxudicado será o dono do
bagazo que ve como a augardente non só lle rende moito
menos senón que é moito máis
má.

Intentos de proil:>ir

. a augardente

Esta lexislación fa i case imposíbel a exportación· das nasas augardentes, porq ue son
mOI controladas na aná lise de
expedición, e mesmo fa i difíci l
o embotellado con etiqueta, xa
que responderá sempre a que
~ foi embotellado con máis metílico do permitido . lsto leva a
que' algu11s licoreiros misturen
alcool, sen metílico, co n auga rdente para rebaixar o contido. ·

A saída
Os agricultores dalgunhas zonas xa ·-iev~n tempo protestando palas medidas que está a
adoptar o Goberno neste asunto: Ainda que pensan que é
moi difícil que se permita seguir destilando de forma ambulante, o que tentan é bu~car
unha s~ída que veicule o non
perder a autenticidade .da augardente( seguila ~cendo de
forma artesanal.
En Chantada, zona famosa
pala sua augardente ("que baixa ben, sube voando e quentanda, e non lle dá sabor ao
café, senón forza") intentan
criar unha cooperativa artesanal coa ~que se poda, ainda que
. con potes concentrados, seguir
destilando coma csempre.
.

A nova lei de alcoles non é o
primeiro intento d~. acábar coa
n.osa augardente. T~.ndo . eh
carita que Galiza disfrutaba
dunha · lei ·especial de augarPero claro, a picaresca comeden-tes, promulgada por Calvo
za a funciof"!ar e os alambiqueiSotelo, que deixaba somentes
ros-apuran as potadas .para loe1aborar as :augardentes palas
grar facer -duas polo menos
portas na Galiza e que estas
cada dia, pois asi pagarán os
pudesen circular ceibemente
dentro dos r~spectivos caneellos, houbo quen intentou que
se derogase este réxime especial para asi pode.r beneficiarse
· da destilación coa formación
. Segundo os ribeiraos "o trade empresas que, segundo
bailo vai $er moito máis gran- ·
Xosé Posada, .xa existían J~ al ~ ·de, o précio subirá moitísimo,
cooleras e 46 de augardentes
se cadra nen sequer se poderá
simples e cotnp~stos no. 1970.
vender, pero polo menos tereUnha das máis duras, e últimos ·para nós, para a casa,
ma acometida, foi a p.rotagonipar~ un remédio".
zada por 14 industrias de üu- · _. Ainda así, segundo 6 responsábel da zona de Chantada das
rense en 1987. Desprazáronse a
Madrid solicitando que se proiCon:iisións Labregas, sindicato
que está a ·pular por buscarlle
bise. a destilación ambulante
pois · a augardente · resultante
unha saída á situación, "a criación desta cooperativa non vai
era insalubre.
ser todo se o Goberno se emDaquelas, estas persoas, alpeña en seguir aumentando os
gunhas delas dicíase que rela impostas. Se a grava como
cionadas co famoso metílico,
pretende a 280 pesetas litro
non conseguiron o seu propópara o consumo, non é -rendásito pois os delegados de sanibel. Por ot1tra parte seria necedade, prmcipalme.nte o de Ousário qüe se lle permitise ao
- rerise, negáronse a firmar nenpequeno produtor comercialigun documento decretando
zala directamente, ao tempo
toxicidade pretendida da auque se protexese a den,ominagardente arte~anal.
ción de orixe".
Ainda así é certo que un dos
Así e todo, como dicia Lu ís
principais problemas que ten a ·Losada "isto ·non é nada en
nasa auga.r.dente é o do conticomparanza co que pasou na
do de metílico, pois segundo a
Escócia coa proibición. Houbo .
lexislación este non pode pasar
mortos entre o pavo e entre os
de dous gramos-litro.
inspectores que mandaba Londres
a cobrar os impostas do
Ao destitar alcool é imposíwhisky que sai das poucas desbel facer· a separación total do
tilarias autorizadas. Aquilo era
metílico e do etílico., polo que
como no princípio do cristianis· sempre hai unha preséncia do
mo. O sangue facia nascer cenprimeiro en pequenas p·roportos e centos de destilarias clancións, qüe non son perxudidesti[las .. Até se chegou a desticiais, pois, vcitando outra vez
lar nas críptas das igrexas. Ao
ao maxistério de Xosé Posada,
fin, pasados cá'seque douscen"é a dose a que· mata á xente
tcs. anos, e por evitar males
(mesmo a do caldo de unto)".
maiores, e goberno de Londres
levantóu a man e, pouco a pouEste alcool metílico ven do
co, chegou a legalización . ConN
cangalla da graíña e mesmo
fiemos en que aquí non nos fa5 das pectinas da pel, formando
o
g unha mescla azeotrópica coa -g ano mesmo"..
A. EYRE
t= auga e co etílic?, polo que case
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Es~ carta é· Manuel Fraga .

Ferrin clausurou o ciclo de _Alén ·Nós fálando do nacionalismo
na posguerra
·
_
· ··
·

Non hai nacionalista
que non sexa· independentista
no centro do
seu·corazón'
-

1

A necesidade de que o nacionalismo recoñeza e
do nacionalismo. "E 'cando fo~o~ traba_llar a Vigo foi a auproclam~ o seu ob~~c~ivo de independéncia, o
tentica onxe do sindicalismo
robus~ec1mento unitario da$ forzas políticas
g~leg~ e iso non o pode negar ..
me~,u1vocamente galegas, nomeadamente mediante a
_ nmguen. _A UPG non estaba en
fus1on .dé! CXTG e INTG, a defensa dun movimento
absoluto .nas fábricas".
cooper~t1vo forte e a existéncia dunha patronal galega
Contestando a unna ínterauto,norrya so,n alguns qos presupostos· formuiados por - vención do secretário xeral do
Xos_e Lu1.s Me.ndez Femn para consolidar o movimento
f>ar}ido Galeguista que se queinac1on.al1sta. A_ conferéncia do ~scrit_or e.político galega
xou .da "contínua atomización
clausuraba o ciclo do Cll:Jbe nac1onal1stáA/én Nós que se
do galeguismo en novas si- .
glas" e do mantimento da cota
veu celebrando en Santiago. desde Xaneiro.

de 150.000 votos desde o ano
'Dicer o que se sin.t e
,política puxo dificuldades para
77. Ferrín dixo que "todo seria·
c:on~tituir o Consel_lo da Galiza,
perfeito se non existisen clases
"Estou plenamenté convencido
liquida o Partido Galeguista
sociais, pero como se as hai,
d~ que non existe nengun panos anos ,50 e boicotea un incomo en todas partes, os intet.nota galeg~, nengun nacionatento de reconstrución do parti- · reses_ dun asalariado e do séu
lista .do partido_ que queirades,
do. no 63. O grupo Realidade
patrono, por moi galego que
que non sexa ·independentista
Galega conspira coritra a recusexa, son .· contraditórios. Ese
no centro do seu corazón. É
~eraci~n ·do nacionalismo polípa~id_o unitário que ti dis só
unha má prática psicolóxic·a o
t1c~ c:na!'1do partidos pantasma
sena capaz de formular ~nter
n~n d,a~ rede solta á nosa próe mfiltrandose en UCD, AP e
xeccións, berros, xaculatorias:
pna l1b1do, o non proxectar li'7
PSOE nos que aceita postas . ¡Amemos a Galicia, queirámo~remente . as. nosas aspi radóns
clave.
la moito! Pero talamos do secindependentistas. O nacionalis- ·
Derrotada a opción · de recutor naval, e xa non estamos da- n:io galego debe facer nos próperar o PG, fúndase a UPG na
cordo, como tampouco na pes. ~1mos ano~ un acto de psicanáq~e se dá a coñfluéncia do maca. porque hai intereses econó~
l1~e: colectiva -que consista en
rxismo e do nacionalismo e . ~1cos, contrapostos, e a histód1c1r,,.o que realmente se sinte · g~~ contesta aq grupo de Pina movea a economia".
·ql!e ~ a aspiración á indepenne1ro. Outros momentos clave
dencia da Galiza. Pódese penna histó'ria do nacionalismo da
Cuestión Bizantina
. sar unha utopía, dicíanos Lenin
posguerra serán o movimento
en Que facer coa única -contra- . estudantil do 68 e o nascimen- · Villar Trillo opúxose á ca1ificadición de que esa utopia, poda
ción, de cuestión bizantina que
to nunha alternativa sindical
dalgur:ih,a maneira ser pensábel
Fe~r~n lle d~ra -á polémica ortonacionalista. Ferrín retírese á
e reahzabel. .Eu , vin centos · de . constitución· da ANPG e á sua
gr~~1ca e d1xo que a normativa
povos ~o mundo que acad_aron
of~c1al era "a normativa de
e:xpulsión "_pola fracción direia sua independéncia e acadaAlianza Popular"·. Para Ferrín
t1sta que encabez.aba Camilo
ron o socialismo e cada .ano
"Se esta ortografia é de Alianz~
~o~ue1~a que dali a pouco seque. pasa vemos máis povos . na tamen expulsada".
Popular co_m o ti dis, a reinteque o conseguen. Polo 'tanto é
grad~. ,e unha ortografia de
unha utopia realizábel".
Coal1c1on Galega e da Caixa de
Ferrín citou· a Castelao: "Nós
Signos de espera~za
A!o~ros de Ourense". Co proc!emos que a auga doce dos
P9r último retírese aos signos . pos1to de non criar contradi· nos pode facer doce a auga sade ,e.speranza do nacionalismo
ción no en~ino e na criación, o
l~d,a do mar, que a morte, en1t
conferenciante defendeu a orchendose de vidas será vida
po 1 IC<?· ':1ª actualidade coa
,
e~erxe~c1a dun . centro .galetografia oficial "da mesma maque a na d a enchéndose de ilugu1sta liberal e a consolidación . neira que Gorbachov utiliza a
sións será todo. As nosas· espe- · e ~cercamento mútuo do BNG
dos Zares e Fidel Castro segúé
e PSG-.Esquerda Galega.
ranzas. non caben nos lindeiros
a da Real Academia Española
, da razón".. ·
Camilo Nogueira contestou · . de la Lengua".
._
N~, sua ~o~feréncia · "Aproxi.,
no colóquio á desccición da criUn asistente inquiriu se se
í!lac1on H1storica ao Nacionase da ANPG que fixo 0 conferobusteceria a posición política
l1smo Gal~go da Posguerra" · renciante e á calificación de
dos partidos galegas recomenFerrín aludiu a que o grupo for~
fracción direitista. "Non foi
dando o voto para HB como fimado por Ramón Piñeiro Frant
· d
~era Ferrín . nestas eleicións.
c_isco F,ernández del Rieg~, MaP_í? agon_
1za a por nós a oposiD
c1on ao. grupo de Ferrín pero ·
Eu observe1 se algun partido
rmo onega e .Domingo García
xustamente sería a calificación _ galego mandaba ao parlamen.S~bell pr~scindiu, despois de
como fracción direitista o que
to (un parlamento duhha Euro193~, da idea da Galiza e do
nos levaria a -· abandonar a
p~ sen Praga e sen Estocolmo)·
Partido Galeguista. Este proce~~PG ~ ~doptar un camiño poalgun proxecto de amnistía
so. de suplantación do galellt1co distinto, no que sabiamos
para os presos polí~icos. lso foi
gu1smo cor.iducia a un control
que nin~uén _nos ia regalar a
o _que me decidiu a .votar por
pec~ado. da actividade política
s~berania .n acional, nen a indeHB e podes estar ben seguro
na~1~:rnal1sta no ·interior, cunha
pend~ncia e que 0 noso povo
de que votei por Herri Batasuprat1ca que .Ferrín descrebe
habena que construilo desde
na sen nengun ~ entusiasmo e
como unha "non praxe" que
abaixó, sabendo que os males
que non me sentin con far.zas
ten ~ seu, e~quema nas propos- · non veñen de Madrid
'
.par~ ,facer propaganda por esta
tas 1deolox1cas do libro Funda- . ·
,
senon
mento metafísico · da Saudade
qu~. estan dentro da própria opc1on porque para min foi
unha humillación hon ter un
de Ramón Piñeiro: intimismo
Ga11za que vota a Alianza Popupartido galego polo que eu· me
individualismo e anti-comunis~
lar". Nogueira lembrou ao gruE
P~ no que e! _participa en· Marespaldado neste me-u
!11º: . stes mesmos princípios ~nd como alternativa ao Piñei- sentise
ponto de vista".
·o
msp1ran . Re.alidade
Galega.
nsmo de comenzos dos 60 que
Desde o interior e~ta formación
abre unha perspectiva distinta
GUSTAVO LUCA DE TENA

Ha1 quen ere que certamente Fr~ga pode estar entre ~s cartas de AP como
candidato á Presidencia da
~unta,. De m?mento a maiona puxose a. ~efensiva, tomou precauc1011s dispostos
a, n_on perder tant 9 s innecesanan:!ente. A "operación
goteo. quedou paralizada.
B_arre1ro noA pode asi conta
am.da on outros tantos que
fanan, r:ieste tute, que moitos paisanos o apoiasen
para salvarse. ·Porque esa é
<?utra, a maioria o que quer
e salvarse, tanto lle ten qu e
dándolle tantos a AP ou a
Barreiro.
O exvice-presidente da·
Xunta afirmou recentemente
que: "se _se presenta Fraga
e non teno o proxecto enc~,uzado non irei ás eleic1ons; de ter feito 0 partido
far~ille frente". Pero, adeX.L. B~rreiro Rivas
ma is, en Rádio Nacional de
España, clarificou cal é o seu
A_s cartas-votos estaban serproxecto: "non facer un
vidas despois do 1O-X. Agonovo partido, senón aglutira cada un tiña que xogalas
nar a xente do POP, PL, CG
como mellor pudese. Barreie
PNG nunha só formación
ro Rivas foi o primeiro en
onde os seus integrantes
sair. Abandonou AP xunto
r~~ponde::;en a unha direccon ~uárez Vence. Seguiuno
c1on; se 1sto non fose posíSang1ao Pumar e máis tarde
be~ faria un novo partido,
Enma González Bermello. A
pero claro, levaria máis tem"Operación Goteo" estaba
po".
en marcha. A Xunta quedaDe momento certos lídeba en clara minoría .. O nerres d~ CG xa se mostraron
vosismo medraba día a dja
en privado favorábeis ás teentre os demais contrincanses de Barreirro. Pero as
tes. Barreir.o -pareci.a ter moicousas non están claras pois
tos máis tantos nas mans
o PL decidiu desvincu larse
contar ainda con cartas q!J~
da Coalición Progresista Gaxogar se outros non facian
lega por mor dos pactos
baza. Habia ·polo menos ou~esta formación cos sociatro~ tres deputados á espera
listas para que estas ocupade 1r para ao montón do de
sen a Deputación de A CoruFo!~arei e alguns tantos
ña a cámbio da Alcaldia de
ma1s que lle podían arrimar,
Lugo.
entre eles algun significados
Pero a xogada de Romay
alcal_des, ~ até un próximo
non se saberá como acaba
presidente da Deputación.
até Setembro, cando o ParEn Alianza Popular miralamento decida se se aproba
ban e remiraban as suas carou .non ese decreto presen·
tas: gue bazas ternos?, pertado pola Xunta.
guntabanse insistentemenO verán servirá para analite. Albor repetida unha e ou sar as distintas xogadas,
tra vez que el seguira xoganpara facer pactos entre os
do, fose como fose e ainda
distintos xogadores. De mo~~ case tantos. Rajoy empemento, mirando para algunnabase en pasarlle señas a
has ~aras parece que a pretodo o mundo sen saber moi
tensión de eleicións anteciben se apoiaban as suas xopadas será descartada. Só
gadas ou se · "arrimarian"
lle convén a AP; os demais
aos contrários. Afina!, nen
serian
perxudicados por
sequera sabían quen verdamedida
que eles mesesta
deiramente eran os seus
mos terian que apoi ar. O
contrarios: at~ llé chiscaron
PSOE, despois dos resultao ollo a Barreiro.
dos nas municipais, pretenPero Romay Beccaría tode gañar tempo para mudar
mo~ _unha decisión. Era nealgo de imaxe, pois parece
cescino cambiar o ritmo de
s.er consciente de que a teoxogo, había que xogar forte
na de Antolín Sánchez Prepara recuperar o protagonissedo de que deixando desmo; C<?nSeQu.ir sair de prigastar á Xunta lle servirán
me1ro e, moi importante, díen bandexa o sillón de Raxose.
xoi, non funcionou en ·absoDespois de moito pensar luto.
decidiuse. Sacou do Gober~
Barreiro, Coalición Galeno un decretq lei polo que
ga, PNG, . POP e PL, tam én
se faculta ao Presidente da
prefiren esperar: non teñen
Xunta para disolver o Parlaconformado nen os seus
me_n~9 e convocar novas pc;1rtidos nen os seus proxecele1c1ons. ·
tos.
Tod?s se quedaron clavaComó, segundo. están as .
dos d1ante de tal- envite. Alcousas, a autonomia é ingogu~s non reaccionaron até
bernábel, andan a intentar
mo1to tempo · despois. Nen
un pacto entre o PSOE e a_s
sequer os d~ POP e PL,qu·e,
forzas antes ditas: quer d!n.o ~onsello, viron con antecer, un goberno penta-part1r~ondade esta xogada e non
dário.
f1xeron nada ,por neutralizaPodía ser a solución, pero
la, reaccionaron~ pois · parea partida de tute que, nalc~n. non entenderse entre os
gunhas zonas, leva o~t.ro_s
distintos compañeiros.
moitos · nomes signif1cat1Paralelamente AP empevo& ... , ainda se está a xogar.
zou a soltar un "farol". AseA.E '
.gura ter n~: man un "as" que
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.Ares e O Saviñao foron as grandes sumresas.

Máis.alcaldes ~acion81istas- qlle ·. no .ano 83
o Bloque Nacionalista Galego obtivo sete

alcaldes,· un máis que no 1983; o Partido
Nacionalista Galego. 3, PSG-EG 1, PTG-UC
1, lndependentes de Galiza 5, CDS 9,
PSOE 50, CPG ·57 e AP 143 e 16 de
candidaturas independentes, na
constitución d~ axuntamentos. A tónica
xeral foi de proclamación da lista máis
votada, ainda que se produciron
escepcións en Lugo onde o PSOE apoiou
a Vicente Quiroga (CPG), en O Saviñao
onde foi elexido alcalde o único concellal
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Non se produciron grandes
surpresas na proclamación de
alcaldes, confirmándose o critério de deixar accederás alcaldias ás listas máis votadas, en
auséncia de pactos que, por
máis que se intentaron, non callaron ao fin .
Houbo excepcións imprevis-.
tas, como en Ares, onde os
concellais de AP votaron ao
candidato do BNG, Manuel Rodríguez Doval, para que non resultase reelexida a antiga alcaldesa, pertenecente ao PSOE.
Os compoñentes aas listas do
BNG non sabian nada deste
apoio, nen sequer a entrada do
pleno, pero os aliancistas tomaron a decisión de apoiar a
Manuel Rodríguez Doval, pesia
a que minutos antes de comezar a sesión recibiran un telegrama de Romay Beccaria manifestándolle que "de nengún
modo apoiasen ao BNG, so
pena de expulsión" .
.. Ta mén en O Saviño o PSOE
viuse desposeido da alcaldia
(que xa ostentaba con anterioridade) ao apoiar AP e CDS ao
único .concellal elexido da lista
de independentes, Xose Manuel Rodríguez Martínez, militante do BNG e que xa fora
concellal por esta formación :
En O Barco o CDS f íxose coa
alcal dia desbancando ao candidato de AP cos votos do PSOE
e CPG.
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Pero unha das sorpresas
da lista ·indepedente (militante .do BNG) .
maiores foi a rexistada en O lrico ·apoio de AP e CDS; .en O Barco onde a
xo, .onde á CPG contaba con
votanción co·n xunta do PSOE, CPG e CDS
maioria absoluta, pero o voto
deulle a alcaldia a este último partido en
·de un dos seus próprios conceBaiona e Ribeira, asi como en Ares onde · 11ais deulle o alcalae a AP. ,
saiu elexido o candidato do BNG cos
A ·eleiciórl de Vicente Ouirovotos de AP. No axuntamento de Ourense ga (CPG) en Lugo non foi neno PSOE vai impugnar a eleidón do
gunha surpresa, ainda que
aliancista Xurxo, Bermello. Un total de 17
rompeu a tónica de non pactar
alcaldias. O PSOE apoiou ao
concellos non puideron constituirse por ·
anterior alcalde, daquel nas lisestar pendentes recursos ·ante os
tas de CP, para recebir o apoio
tribunais . .

En Ribeira CPG e CDS apoiaron ao· aliancista Pérez Ouiroga, permitindo a sua eleición
en contra do candidato do
PSOE que foi a lista máis votada.
Algo semellante ocurriu en
Baiona, onde AP se fixo coa al-

caldia co apoio de todos os demáis grupos que desbancaron
asi a Rodríguez Quintas, un dos
• alcaldes máis denostados de
<;al iza.

da . Coalición Pro9resista na
eleición do presidente da ·Deputación coruñesa. A composición do goberno lucense será
ao 50 por cento entr-e a CPG e
PSOE, ainda que -a delegación
de cultura, punto en discórdia,
parece que vai quedar en mans
do grupo do a_lcalde.

En .o Grove só se
presentou .Bea Gondar

Os alcaldes

Entre os .18 concellos que non
se puderon constitui¡ destaca o
de O Grove (rios outros 17 non
se levol:I a cabo a eleición de
alcalde por estar recursos pendentes) onde só se presentaron
. os concellais de lndependentes
de. Galicia que encabeza o polémico Bea Gondar. Os outros
grupos non se personaron impedindo cop falta de quorum a
eleición do alcalde. A sua actitude obedece a que ainda non
se deron posfo de acorde na
fórmula para desbancar da alcaldía a Bea Gondar, -como xa
fixeran no anterior periodo
cando · 110 apresentaron unha
moción de censura. CDS, que
contaba anteriormenté co alcalde, e Esquerda Unida, . lista
·máis votada da chamada oposición, pugnan por conseguir a
alcaldia.
·

nacion.alistas
Manuel Rodríguez Doval
(Ares), Rafael Mouzo Lago
(Corcubión), Xosé Maria
Riveira Arnoso (Fene), Ramón Noceda Caamaño
(Camota), Lois Cancela Vecino
(Malpica),
Pastor
Alonso Paz (Noia), Eduardo
Gutiérrez Fernández (Ribadeo) polo BNG ; Xan Gato
Diaz (Narón) polo PSG-EG;
Xosé Francisco Eiras Leis
(Rois), Manuel Xosé Garcia
Monteagudo (Val do Dubra), Elvira Fernández Diaz
(A Estrada) polo PNG, asi
como Xosé Manuel Rodriguez Martinez (0 Saviñao),
l n dependent~BNG
e
Xosé Antón Jardón da Cal
(Vi lar dos Santos) lndependente, son os alcades nomeados nacionalistas.

Impugnación en Ourense
En Ourense o PSOE impugnou
a eleición do candidato alian-

Xosé M8 Rivera Amoso

·u-

cista que só obteu 11 votos,
frente aos 13 do cabeza de lista
do PSOE que contou co apoio
dos independentes de (3aliza.
. Os tres concellais oo· CDS non
votaron.
O aliancista Xurxo Bermello
fÓi proclamado alcalde · polo
presidente da mesa de idade,
perteñecendo ao CDS; A diatriba está na interpretación da lei
que di "a maioria dos votos
dos concellais", lendo uns que
a maioria será dos Votds emitidos e outros dos concellais-elexidos.
En Pontevédra non puderon
conseguir o PSOE, AP e CDS
un pacto para desb.ancar da alcaldia a Rivas Fontán por máis
que o intentaran até última
hora. O Alcalde, (que foi abucheado ~ aplaudido ria sua eleición) en previsión dun pacto
dedicouse a repartir pasquíns
nos que afirmaba que. era anticonstitucional que existise un
alcalde que non fose da lista
máis votada. Ademáis desta interpretación sui-géneris e descoñecedora totalmente da dinam1ca democrática, Rivas
Fo.ntán chamaba ao povo a manifestarse en apoio seu.
A eleición de alcaldes leva tamén consigo a perda dun de- ·
putado autonómico por parte
de CG, pois Celestino Torres
preferiu a alcaldia de Monforte
a ser parlamentário en Fonseca. O seguinte da lista lldefonso Mouriño abandonou CG, integrándose como independente na lista de AP en Chantada,
nun pacto feito con Cacharro.
Pérez Ouiroga, portavos de ·
CP no parlamento autónomo
tamén escolleu a alcaldia de Ribeira abandonando o seu escano que será ocupado por Con·de Roa. A crise que vive .o Goberno autónomo e a incertidume dunhas próximas eleicións
pesaron de seguro · decisivamente ne·stas decisións. · · D
A.EYR~
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O BNG consuma a baixa do PCLN
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As discrepancias políticas
dun sector do BNG que
comezaran a manifestarse
a partir da xura da
constitución no parlamento
autonómico, veñen dar
lugar agora á división da
frente nacionalista ao
formalizar o seu Consello
Nacional á baixa dos
militantes afiliados tamén
ao PCLN.
O. motivo principal da ruptura
fo1, ~egundo este organismo, o
apo10 do PCLN á candidatura
de HB ao parlamento europeu,
e.n contra ·da posición maioritána do BNG, quen decidira apresentar candidatura própria.
O consello nacional fixo
mención, na sua resolución, do
ponto seis dos estatutos, onde
se establece que "o direito á
d~fen~a pública das posicións
minontárias e o de defensa da
liberdade de expresión, concre-·
ta;a~e no direito a discrepáncia
Publica, sempre que a prática
non plantexe· unha contradición operativa que leve ao bloqueo ou boicót d-a decisión
maioritária.
A permanente do consello

~acional acordara con anterio-

ndade solicitar do PCLN unha
r~~t!ficación pública da sua dec1s1on de apoio a HB. Ao non
rroducirse esta.a permanente e
dogo o Consello Nacional consieraron consumada á baixa do

PCLN "ao porse fóra dos princfpios organizativos polos que
se rexe a frente patriótica".
Esta baixa seria formalizada
posteriormente afectando aos
tres representantes do PCLN
no consello Nacional, incluindo
ao seu secretario xeral, Mariano Abalo, asi como "a baixa na
organización dos militantes
deste partido".
A mesma resolución acordou
destituir do cargo de membro
do Consello Nacional, ao independente Manuel Carneiro, ·
polo seu apoio apoio explícito
á candidatura de HB. Por último solicitou das MNG (Mulleres Nacionalistas Galegas) que
designasen unha nova representante no Consello Nacional,
"dado que a que até agora viña
ostentando ·esta representación
é militante do PCLN".

Postura do PCLN
A perpuntas de A NOSA TERRA, o secretário xeral do
PCL,N afirmou, en primeiro lugar, que "ainda non ternos coñecimento oficial desa decisión". O proceso seguido até
agora foi calificado por el de
"cúmulo de irregularidades. A
permanente tomara no seu dia
unha resolución antiestatutária. Se lago foi ratificada polo
Consello Nacional fíxose sen
que se nos convocase a nós".
"A nosa vontade, segundo o
ex membro do Consello Nacio-

nal, non é a de auto-exclusión, · i.ndicou, é de impeqir un debasenón a de permanecer. Para te sério no seo do BNG. Debate
iso fumos eleitos. Pero encon- por exemplo ·sobre o proceso
trámonos cunha política de fin- . de toma de decisión a r:espeito
ca part!cular de certos secto- do parlamento europeu, sobre
as acusacións ao PCLN, sobre
res". ,
"Do que se trata no fondo, 'política ·sindical e critérios a

xosé lois
6P&OBES~ ... i PENSAN
GUE-·vOTA~N POR .
M'tN, E fUN EU O GUE
POR ELES'

vo-re:\

respeito da unidade nacionalista". "lmpédese, sinalou Abalo,
a ~ntrada p·ola esquerda e
ábrense as .portas pola direita".
Perguntado o ex deputado
provincial do BNG e actual conceflal cangués, pola contradición dalgun membro· do PCLN,
como fói o caso do ourensán
Eduardo Míllara, quen sol.i citou
o voto publicamerite para HB,
facendo ostentación simultánea da sua condición de candidato ao parlamento el!ropeu
polo BNG, indicou que "esa .
non era a única vulneración
dos acordes". "Aplicáronse incorrectamente, dixo Abalo, os
acórdos do Consello Nacional
ao negociar co PSG-EG e PNG,
por ~so dicimos que era necesário un debate".
O PCLN fai agora un chamamento á militáncia do BNG
"para que non aceite o golpe
. de ~imón que se pretende dar
á organización". A respeito do ·
futuro, afirmou Abalo que seguirán "loitando polos princípios que sempre defendimos e
abertos por suposto a quen
concorde con eles. Abalo recalcou, por último, que "nós non
seremos elementos de ruptura,
mentres existan posibilidades
de unidade nacionalista,· se ben
enfrentamos as posturas sectárias ou reaccionárias, ·como algunhas,que se deron durante a
c·a mpaña eleitoral-".
o
M.V.
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Reaccións en Euskadi á bomba de Barcelona

A .esquerda -abertzale criti~ou. duramente ·o último
atentado dé ETA
·
A resposta da esquerda abertzale ao_atentado de ETA,
nun supermercado de Hipercor en Barcelona, Qon.se fixo
esperar e as fortes criticas foron dada~ a coñecer incluso
antes de que a organización -reivindicase a acción. O
diário Eg-in, HB como organización e algun dos seus .
líderes máis destacados en particular, rexeitaron
·
absolutamente o acto, do que afirmaron "non encontrar
nengun tipo de explicación". Desde diversos pontos dos
meios de comunicación estatais pediuse, ppr outra parte,
._ ·
a ilegalización de HB, dedicando iñumerábeis
ccimentários, como é habitual, a esta organización, se
ben algun deles recoñeceu que, pésie aos últimos .
acontecimentos, HB non deixa ver nengun tipo de fisura
interna.

pode deixar ·d e responsabilizar
~a masacre, 'en primeiro lugar,
-aos que monta'r on o artefacto
e elexeron a sua coíocación, asi
fose .coa esperanza de que se
desmontase a tempo e non
producise vítimas. Ninguén
esta en sí-tuación de garantir
que ós anúncios vaian ser tomados ,en sério n~n que a dilixéncia de quen teñen que actuar a contínuación estexa garantida. Moito menos candó o
obxectivo non é habitual e can-

do existen precedentes de todo
o contrário".

Dúbidas sobre a
intención de desaloxo
Tanto en meios bascas ·como
entre os mesmos familiares
das vítirnas en Cataluña, así
como todo no clima cercano ao
suceso, manifestouse un enorme descontento coa actuación
dos chámados a desaloxar o
local, policia e dirección do
centro, surxindo sérias dúbidas

HB deú".a coñecer ''a sua máis
enérxica crítica a este tipo de
atentados", denunciar:ido ademais "a atitude irresponsábel.
da dirección da empresa comercial e da policía".

A crónica citada do diário
"Egin" fai fincapé neste aspecto ~ comenta que a responsabilidade dos autores do atentado
"non exime de responsabilidade a quen puderon e deberon
d~mostrar máis dilixéncia e
menos temeridade á hora de
tom_ar as precaucións debidas
habida canta da reiteración da~
avisos e do mínimo custo .que
significaba a adopción de medidas aconsellábeis".

ETA recoñece que o
atentado empaña a
nitidez da sua loita

O eurodeputado por esta
· coalición, Txema Montero, matizou ainda máis estas declaracións, indicando que "cando se
colocá unha bomba nun supermercado, e ademais se parte
da maldade, por parte dé ETA,
da maldade intrínseca da policia e dos capitalistas que non
van facer, ou van:facer o impo. síbel para que non haxa un de- saloxo, ·O résultado é o previsíbel".
· Sobre o emprego da crítica e
non da conde11a, Montero indicou que "desde o campo abertzale non cabe a condena, que
ten un contido moral e sobretodo ineficaz, e si cabe a enérxica
crítica~ porque se supón que no
seo da esquerda abertzale o
que hai que efectuar son criticas políticas, que pod.en ter
tanta ou máis transcéndéncia".

sobre ·a intención duns e outros
que até hoxe non puderon ser
·
concretadas.

Pola sua banda a organizaeión
autora da acción, despois de
recoñecer a sua reponsabilid ade no acto, calificándoo de
"luctuoso suceso" de "grave
erro" fai mención, no seu comunicado, á necesidade de pór
"todos os meios ao noso alca nce para garantir a selectividade
das nosas accións e que feitos
como este non volvan producirse, e que o tempo e o avance
do noso proceso axude a situar
este desgraciado acidente e o
irreparábel dano causado, 'que
empaña a nitidez das nosas loitas de liberación nacional e as
tradicionalmente solidárias relacións, no seu xusto lugar".

A ·debilidade dun cese

As críticas de Montero non
se reducen ao atentado de Hipercor. Ao seu entender os
atentados das ~ltimas semanas
non beneficiaban a HB, non alcanzando a comprender, dixo,
"a razón desta campañá de
bombas en Cataluña".
O diário "E.gin" .tampouco se
reduciu na ·su a análise ao atentado de Hipercor "en · nengun
caso -indicaba este periódico
nun comentário ·semanal insertado na sua terceira páxina_:_
poderia líberarse ETA de responsabilidade, posta- que o
mesmo difícilmente po.de desvencellarse, nen imaxinar á
marxe doutras accións recentes realizadas por esta orga·nización".
Segundo "Egin", "ninguén

O cese fulminante do-gobernador militar de Guipuzkoa,
xeneral Díaz Losada, a causa
dunhas declaracións suas a
un periódico basco, nas que
esencialmente mostraba a
sua opinión de que o poder
militar debia someterse . ªº
.- poder civil, fosen cales fosen
as decisións deste, incluida
a independéncia dalgunha
parte do .Estado, non tan
máis que sacar a relucir, a
toda voz, os _límites do actual réxime.

É o próprio sistema o que
desta forma airea os seus
lindes e as suas servidumes,
nunha situación similar, ainda que menos crítica que a
arxentina. pun plumazo o
. goberno rompe todos os
vernices e mecé!nismos de

B

e

a

HB non perdera votos
simulación, habilmente preparados durante toda a transición, e vai darlle a razón a
quen teoricamente máis lla
nega, aos que talan da necesidade de negociar incluindo
aos poderes fácticos, aos
·militares.
Por outra parte, este cese
dun cargo, tan pouco sospeitoso de esquerdismo ou
inconstituCionalidade,
ven
mostrar, desde un novo ángulo, a intransixéncia e a escasa capacidade de diálogo
dun poder ~mpeñado en cerrar ou en facer desistir ás
bocas que disinten. Pobre
resposta para quen se reclama patriarca da racionalidade e débil base para un Estado que se define estábel e
con futuro.
o
M.V.

O periódico madrileño, Dia rio
16, publicou, pola sua parte, o
pasado domingo, un inquérito
no que sinala que "o 75 por
cento dos votantes bascos de
HB están en desacorde co atentado de Hipercor", se ben
"mais dun 80 por cento seg uiria votando HB, un 12 por cento está indeciso e pouco máis
dun 1 por cento votaria ao partido de Carlos Garaikoetxea" .
Este mesmo diário, en contradición con outras opinións,
provenientes da capital do Estado, que talan do ''princi pio
do fin da u11animidade abertzale" e de "divisións en HB e
ETA", indica que "no seo da
coalición non se produciu nengun.ha crise ou escisión, e parece incluso moi pouco probábel
que se produza".
o
M.V.
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Votos
.manchados
XESUS VEGA

E

stá escrito r:ios manuais ·do cantra-insurxéncia. Cando se pro. ducen atentados como o de Hipercor deben .ser postes e·n ·funcionamento todos os motores da maquinária da "guerra" ideolóxica. Hai que seleccionar un obxectivo e bater nel durante vários dias aproveitando o des. concerto .e mesmo a rábia·criada entre
os sectores máis próximos aos autores
do devandito atentado.
Trata-se dunha campaña sen matices. E asi como nor,
aceita que se
especule sobre a presunta n_e glixéncia
policial por non ter ordenado o desaloxo do estabelecimento comercial, tampouco importa asumil, implicitamente,
unha valoración discriminatória dos
atentados segundo o tipo de vítimas

se

que orixinan~ Os mátices SÓ existen
realmente no momento de fixar o obxectivo concreto da campaña:. apresentar aos ·votantes non bascos de HB
como aprendices de asasinos. Cos outros, cos 250.000 votos de Euskadi,
non hai nada que facer. O poder paú~--

ce admitir un certó nível de fatalismo
verbo dun~a realidade eleitoral que
Aon é capaz de cambiar. É como se,
do Ebro para arriba, só aspirase a neu·tralizar a tendénda ascendente dese
eleitorado .
Fóra dos límites territoriais bascos a
cousa é diferente. Apesar da sua cativa
entidade relativa, 110.000 persoas re~ultan un lux9 para o proxecto político
que encarn". o felipismG. Habia que
_ aproveitar a ocasión que deparaba o
desenlace de Hipercor. E xurdiu, asi, a
teoría dos "votos manchados". Cando
máis de catro sociólogos buscan explicar· a complexidade característica de
moitos comportamentos eleitorais, in- vita-se-nos, neste caso, a compartir o
simplismo absoluto de que existe
unha relación causa-efeito entre o número de vofos conseguido por HB en
Catalunya e o atentado do bairro barcelonés.
·
.
Lástima que esta análise tan rigoro- ~
sa non aborde o interesante problema
dos "votos manchados" da história recente e pasada. Atoparíamos entón
unha longa lista de cidadáns "manchados": o executivo de New York que
votou -a Reagan sabendo que ia. conti-

nuar axusticiando áos malvados nicaraguanos; o catedrático de Oxfqrd que
renovou a sua confianza . en M. Thatcher despois de comprobar a exibición
de poderío bélico desenvolvida nas
Malvinas; o católico pai de familía que
apoia a Fraga sabendo que asinou a
senténcia de morte de Grimau; o
obreiro que vota ao PSOE apesar do
sang1:1e ·de Reinosa...
.
Onde están, pois, os "votos l1mpos"? Existiron algunha .vez ou _son
unha pura construción mental destr~,a
da a conseguir unha representac1on
tan alonxada da realidade que resulte
imposíbel realizar un estudio sério sobre a mesma?
.
Se ante o fenómeno da v·ioléncia
etarra a única alternativa de debate
que admite o felipismo é a teoría dos
''.votos manchados" ou o procesamente por "apoloxía do terrorismo", provocaran-se significativos siléncio~, nos
chamados meios de comunicac1on ~
teremos que acudir ás ·tertúlias domicialiárias comó último recurso para recuperar unha tradición -a fin.ura ana~
lítica- que leva camiño de ser o valor
más esca·so da "literatura política actLJal.
·
o

cio
vis
llo.
Sel

xió
Sa1
sitc

Cbr
ca~

cor

un

sos
ane

ªº

mo
.riér
.sen
nec

un

Am
COñ

sen
este
red1
~xe

re xi

me1

a-lllil&
.
H' 319 _ JO DE ~ DO 1987

-11uano11.

;

Revolución democrática nunha zona estratéxica "volátil"
~rao ·-~~no

Corea do Sul:
s

industrialización e ditadura
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a marte de oito militant~s do IRA

'El8s hano sentir'
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As analoxias entre o actual conflito sul-coreano, moi
sinaladas por algunha prensa ocidental, e o filipino de
1986 non pasan de ser meras apariéncias.
Naturalmente, hai alguns componentes que permiten
a identificación, nomeadamente a insistente presión
da Administración dos EE.UU., muitas veces un
auténtico diktat. Máis esta característica e a existéncia
dunha dictadura militar para-fascista en ambos casos
poñen cabo á semellanza. Formacións sociais -moi
disimilares terán revolucións políticas distintas, o que
non quer dicer que o xeneral Chun Doo Hwan non
poda ser substituido por calquer dos dous Kim, Dae
Jung e Youn~ Sam, que ainda sen o carisma de
Corazón Aquino poderian forxarse un máis ou menos
amplo consenso popular ·en torno ao seu Partido para
a Reunificación Democrática.
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Da recente história da república de Corea do Sul poden
encontrarse excelentes reportaxes en diversos medios
de comunicación ao alcance
de calquer leitor interesado.
Concretamente o diário "El
Pais " canta cun dos mellares
especialistas neste pafs asiático, como é Ramón Vilaró,
que na sua crónica do pasado domingo dá as claves necesárias para unha cabal interpretación das imparábes
mobilizacións contra a ditadura militar.
Son as conotacións de indole xeo-política as que han
botar luz de longo alcance
para comprender o papel de
Corea no concerto internacion al e a sua inserción na división internacional do traballo. Nuns dos capitulos do
seu último libro, La déconnexión, o investigador exípcio
Sam ir Amin escrebe a propósito da Corea do Sul:
"A apn~sentación do caso
cbreano polos ideólogos do
capitalismo pon o acento n~
conxunción realizada entre
un crecimento excepcional
sostido durante más de 20
ª!1ºS e unha grande abertura
ao exterior .. Preténdese mes1"!1º explicar o éxi_to da expenéncia por esta conxunción,
. sendo a abertura a condición
necesária -e suficiente para
un crecimento forte." Sostén
Amin, seguindo as suas moi
coñecidas teses sobre o desenvolvimento desigual, que
esta proposición ideolóxica é
redondamente falaz: . "Por
~xemplo, a -Corea do Norte
rexistou, tamén, un crecimento excepcional -similar

En canto á homoxeneización social, condición indispensábel para falar dunha
formación capitalista acabada, Corea apresenta un abano salarial similar a calquer
ocidental (cunha explotación
da clase obreira análoga á do
franquisrno, cos - seus matices: 54 horas de xornada semanal média, cinco dias
anuais de vacacións, sindicatos ilegais ... ). Pero· todos os
salários medran: o imprescindíbel para a criación dun
mercado interior estábel e
sostidÓ.
·
Da mesma maneira, a débeda externa, máis de 45.000
millóns de dólé;lres pero cun
_
r atio de servicio/exportacións
e PIB razoábel plantexa lJnha
grave incógnita: poderá ser
controlada ou ha servir de
cabalo de Troia ao capital
transnacional?".

rios, para render-lles a última
"Eles hano sentir", decia
hoinenaxe aos loitadores caíGerry Adams no enterro
- dos por unha Irlanda ceibe. "E
dun dos oito voluntarios
non viñeron para chorar, senón
do IRA asé;linados polas
para continuar coa loita polo
forzas británicas de
.
direito a governar o seu país
ocupación. Os nazonalistas sen interfer_éncias británicas".
Foi un clard desafio ao · poder
do Norte da Irlanda non
teñen dúbida do que pasou extranxeiro. Afora dos cemiténa pequena localidade de . rios vixiaban os RUC, pavoneando o seu uniforme de solLoughall (Armagh1.
\dados extranxeiros ·e cínico soNi-nguén acredita. no que
rriso nos beizos. Pero non pudixo a imprensa británica
deron deter aos voluntários
de que fóra do cuartel dos
q~e viñeron para enterrar aos
Royal Ulster Contabulary
- seus camaradas con todos os
honores de soldados republica(RUC) "deuse un ha feroz
nos. No funeral de Patrick Ke·batalla" entre as duas
lly, unha voluntária vestida con
partes.

uniforme negro saiu do meio
Os corpos especiais, os SAS ti- - da multitude para lanzar-lle
ñan un plan perfeito para acaun ha mensaxe aos ingleses:·.
bar con todo -o comando. Asa- · "ainda estamos aqui, fortes,
sináronos antes de que os remáis resoltos e máis determipublican9s pudesen facer uso
nados"-, mentres os helicópte- ·
das arma·s. O IRA dixo que alros acalaban o sun dunha gaita
gun dos seus voluntários foton
que tocaba o último saúdo.
"rematados" . despois da em;
·
boscada.
Igual coa oposición
Ninguén oega que estes oito
en ritmo-- sen abertura". Por
laborista
homes intentaban atacar a
outro lado, cómpre estenderbase
do
RUC.
Máis
os
miles
de
Até
aqui unha breve cronica
se en recordar os resultados
homes e mulleres nazonalistas
-doSl feitos, mais estes feítos seque produciu en tantos paíque acompañaron os cadávres
guirán pasando, estexa a Thatses do Terceiro mundo a
insisten en que os republicanos ·cher ou .o Kinnock no-.poder. Os
orientación exportadora das
tiñan o dereito a face-lo, "viven
nazonalistas saben moi ben
suas economias: desde Cenneste país, e a xente q,ue os
que os partidos británicos da
troamérica até a Costa do
asasinou non vive neste país e
Un futuro
oposición non son . mellares
Marfin, do Paquistán ás Filinada teñen que reclamar aqui.
que o qu.e governa_
. Demostrapinas.
para 60 millóns
Os voluntários non son hipócrio a resposta · unánime que toUnha explicación
tas nos seus actos, como os
dos deron aos feitos, todos
Esa seria a povoación dunha
británicos· que se dedican a aceles forman o "brazo político"
República de Corea reunificadiferente
. tos sanguinários", decía 1,m
das SAS. Todo están . contra o
da, con 220.000 Km 2 • A loita
Continua o profesor da Unimembro do Sinn Fein.
"terrorismo do IRA", mais nenpola democratización en Coversidade das Nacións UniOs británicos está convertengun denúncia a violéncia do
rea do Sul plantexa diversos
das: "O caso da Corea é inteda á Irlanda do Norte nun verSA.S. Todo o contrário, "e~es
· Segun(:lo
interrogantes.
resante e importante precisadadeiro estado policial, consconqueriron unha importante
Amin "a aspiración das clamente porque non é o que os
truíndo sobre .modernos castevitória contra os homes da vioses médias aos modelos e níseus laudadores pretenden
los de formigón e aceiro, camléncia ", asegurou o -líder laboveis de consumo ocidentais
(... ) O Estado foi aqui o verpos de concentración, etc., que
rista Neil Kinnock. É imposíbel
imporá unha desigualdade
dadeiro motor do desenrolo,
moi ben poden envexar calcrer, pois, que estexán loitando
crecente, pondo en cuestión
desconfiado inclusive do ca_quer Pinochet. Todo iso sustenpor unha sociedade mellar e
a perspectiva da homoxeneipital multinacional, que nen
tado pala violéncia de 30.000
máis democrática, cando se nezación? Até ·q ue ponto. aceitasequer foi autorizado a se imsoldados e policias armados. A
gan a coller de frente o problerá Corea unha chantaxe esplantar libremente". (. .. )
semana seguinte aos feitos
ma do Ulster. Intoxican o amtratéxica do Xapón e os
"Circunstáncias excepcioamasaron, máis unha ve_z,
biente e acusan de_ "amigos
EEUU? Aceitará someter ·o
nais favorecen esta construcomo son os seus métodos
dos terroristas" ao mínimo inseu desenvolvimento econóción nacional estatal. En pripara manter a "democrácia brimico para ficar na esfera estento de achegarse ao- problemeiro lugar, a competéncia
tánica". Dous rapaces foron fema. Asi, calquer mesa redonda
tratéxico-militar dos EEUU?
da _Corea do Norte que, nos
ridos na cara por palas de plásou seminário que se organice
Esta evolución_ "pode.ría _
anos 50, superaba a un ritmo
tico; en Dérry ocuparon todo
para tratar un tema como as
abrir a via a un acercamento
acelerado ao Sul, condenado
un blocó de apartamentos e
real ·coa Corea do Norte. O
línguas minoritárias na Gran
a un estancamentó miserábel
lanza~on bombas de petróleo
Bretaña e no :que vaia particidesenvolvimento, igualmenprecisamente polo protect~
coa int~nción de prender-lle
par un membro do Sinn Fein, é
te ifTlportante, desta segunda
rado americano. Sen dúbida,
lume; en Rosville desaloxaron
tildada por todos de apoio ao
metade da nación coreana
·a atracción real do éxito do
- a toda a xente coa desculpa de
terrorismo. O pior é, tristementen os seus aspectos positiNorte está na orixe da refor,que ali habia unha bomba.
te, que nesta dialéctica entran
vos e ne.g ativos ben coñecima agrária · (. .. ) Hai quizá ou- . dos. O ambiente xeral r.a reA imprensa británica m~cha
xa ·gru.p os nazonalistas, como o
tros elementos: a tradición.
cou nos dias seguintes ao de
galés Plaid Cyinru. O seu líder
xión permitiria a un.ha Corea
nacional estatal fc,>rte própria
Loughgall que o IRA estaba
Dafydd. Elis Thomas colal;>orou
asi, democrática e popular, ·
de·todas as vellas nadóns da
perdendo o apoio popular e
na detención de Tom .Maguire,
estabelecer relacións máis
Asiá oriental, o embrión dunque podería, moi ben, intentar
un concellal do Sinn Fein que
fructíferas diversificando ha verdadeira burguesía esun golpe espectacular: un aten- · ia participar nun seminário en
especialmente coa Chinatreitaniente· ligada á clase di~
tado contra a Thatcher. Mais
Cymru. Xa o dixo Gerry Adans
os seus partenaires, único
soa a- disco raiado en época
rixente, o ·chamado espírito
nuhha ·conferéncia en Londres:
meio igualmente de reforzar
eleitoral. En canto ao primeiro;
confunciano [talvez análogo
"por qué os votan, se _eles rea sua autonomia".
o
dicer só que miles de persoas
ao espírita do protestantismo
prímen-nos".
o
viñeron de -toda Irlanda, abatan· caro a 'Max Weber]".
FERNANDO CARBALLA
MANÓLO VILAR (Londr,s).
rrotando as igrexas e cemité-
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. O que cobra un '€rego, un alto executivo dun banco ou unha ·asi?tenta

Os salá_rios:_un tema tabu,_ que non se declara ·ne

F

· Hai temas, nesta sociedade, consider~dos como moi
persoais, tase tabús: a idad~ e o salário por exemplo.
Ca~to .cobr~ un patrón de. pesca? E un crego? Canto p,ode
ganar o ma1s alto execut1vo .dun banco? .E unha
asisfenta? Ouen deberia saber todo iso, claro~ é o
·
Ministério da Facenda. Nestes dias precisamente
rematou o prazo de declaración da rer:ida. Pero, ··despois
dunha pequena investigación; nós tamén-pudemos saber
algo. Rompemo.s asi esa "discreción" coa que, entre
outras cousas, alguns encobren ·o moito e outros o pouco
que gañan.
Nesta sociedade ter uri salário
alto está moi ben visto, pero só
en privado. A inversa, cobrar
moi pouco, para viver apenas
ou nen sequer iso, non é un
síntoma de explotación, senón
de fracaso persoal. Por iso, entre outras razóns, a xente tende
a ocultar o que gaña.

A historia de S.
S. é o xefe d~ ·vendas dunha
empresa média, con algo máis
de 300 traballadores, ten un
soldo de 150.000 pes~tas ao
mes pero ademais recebe comisión, o que lle permite le_var
un alto nível de vida, sen decla-_~ar á facenda, porque as comisións son en "sobre" (algo absolutamente xeralizábel a· este
e outros . moitos· sectores). As
comisións poden resultarlle ao
cabo do mes iguais ou maiores
que o própriq soldo.
Pero na empresa de S. tiai
outros altos cargos, como o director comercial, o director xerente, etc., que acostuman receber comisións esta vez dos
proveedores, ainda que iso si,
bastante maiores que as de S.
Poden ter por. exemplo as vacaCións pagas el e a sua muller,
cada ano nun país distinto, a
gastos completos. Non é estraño que nestes ambientes circulen rega'los diversos, como por
exemplo cestas de nadal, valoradas en máis de 1OQ.000 pesetas e que incluen desde cav.iar,
até carangexo ruso, pasando
por champagne fran~és.
O xefe de zona dunha Caixa
pode receber un salário efectivo de 300.000 pesetas mensuais divididas nas doce pagas.
anuais e as extras que pode ser
·seis e incluso doce, en ocasións. A iso engád~nse outras
contraprestacións: pago de
pis~, dietas, etc., que poden su- ,
por una terceira parte do soldo.
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Estas
'.'contraprestacións"
constituen un fenómeno cada
vez máis habitual para eludir o
fisco. ·Nelas pode ir incluído
non só o piso, senón en determinados casos, o coche e. in~
cluso o c()léxio dos fillos, o
"servício" etc.

clas
sua
ñec

Sf
río

Caix

na "

tre e
Moitas das persoas que receben comisións importantes
xustifícanse a si mesmas coa
idea de . que "estanme com- ~
prando, pero todo o mundo o ~
fai e se non son eu será outro". ü5
(/)
o
Efectivamente iso foi ·o que ~
. lle pasou ao xefe de co~pras u -----------------~---------------------......;=:;;..=;,.:J.:m
dunha importante empresa galega do sector naval, quen rexeitou a compra dunha importante partida de parafusos por
consideralos defectuosos e
tempo despois viu como chegaban as pezas mentres o enxeñeiro xefe contruía un chalét,
moi probabelmente cos catorce millóns que a el lle ofereceran de comisión.

Segundo os dados comRarativos QOr comunidades

A . mas.a salarial na.·Galiza ·é un 15 por
cento .infer.i or á média estatal
A masa salarial bruta de Galiza, segundo datos ministeriais,
corr.espondentes ao ano 85, está un 15,22 por cento por deEstrutura da Masa Salarial
baixo _de média ~statal, nas empresas de tipo médio. En
Bruta por empregado en
concreto ao asalái'iado gale·g o correspondialle, para em~re
miles de pesetas ( 1985)t 1>.
sas qo mesmo tamaño, 594 mil pesetas anuais menos que
a un traballador vasco, 411 mil menos que un catalán e 408
COMUNIDADES
menos que a un madriteño.
.
AUTÓNOMAS
En conxunto Galiza ocupa o último lugar de· todas as
Andalucía ................. 2.128
comunidades do estado, tendo en conta que para a obten·Aragón ...................... 2.227
ción -destes datos non foron contabilizadas as Baleares, -ExAsturias .................... 2.237
trem_a dura, A Rioxa, Múrcia e Navarra, cuxo número de traCanarias .. :................. 2.274
ba!ladores, en empresas médias, non supera os 10.000 en
Cantábria .................. 2.003
·cada comunidade.
·
Castilla-A Mancha ... 2.332
A média · salarial Galiza-Estado aparece distorsionada
Castilla e León ......... 2.216
polos traballadores do sector público que supoñen o 25 por
Cataluña .................... 2.355
cento dos asalariados e cuxo salário ben sendo uniforme en
Gal iza .......... .............. 1.944
todo o estado.
Madrid ... .'.................. 2.352
En Galiza _. dase a circunstáncia de que o sector público
País Vasco ................ 2.538
. está en xeral mellar pagado que o_privado, .o que non suce. · Com. Valenciana ...... 2,2.2 3
de noutras corT]unidades. Que moitos vascos non ingresaser) tra~icionalmente na policía e si andaluces ou galegas,
Total empresas ........ 2.2~3
nori só estivo quizá influido por razóns ideolóxicas, senón
tamén por outras de tipo salarial. (1) Empresas de tamaño
O carácte·r inferior ·dos salários en Gal iza, no sector privamedio
do, débese en gran medida á m~nor tecnificación, o que dá
Fonte: A negociación colugar a unha menor productividade, así como á existéncia ,
lectiva en 1985. Ministério
dunha man de .obra de reserva, ainda que escasamente cuade Econpmia e Facenda.
lificada.
·
.
·
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Pero non sempre é asi: as
comisións dos provedores non
necesariamente se oferecen
para obter unha compra, senón
en moitos casos símplesmente
para que se cumpran os prazos
de pago ou ao xefe de armacén
para que non se retrasen os pedidos.

16,6
ríos ¡
ocup;
renur
tas dt
O QUE

secto1
const..
deste
das 3·
médíc
dicimi
da .

Oue fai a xente co diñeíro
que cobra das .comisións e que
non declara á facenda? Normalmente con ese diñeiro realiza os pagos ao contado, coa
posibilidade de abrir contas de
moeda extranxeira en bancos
de fóra do país, en Portugal no
noso caso.

Por
goría
perior
glóba
ceben
llóns
con d

Home rico, home pobre
M. é patrón de pesca, ten 28
anos e leva seis traballando.
Cada ano gaña uns 15 millóns
de pesetas, seno o armador o

_Q caso verídico de tres xóvenes ·traballadoras

Cartos para
. non viver.

asi o mantén por ·amor á arte.
Tres xóvenes, as que
-;-Claro que hai que ter en
chamaremos Rosa (de 19
anos), Marta (de 21) e Mari conta gue· paga 90.000 pesetas
de local -aponta Marta-. .
Carme -'(de .27) compoñen
-Diso nada ..:_segue Rosaun exemplo- real de
. , eu un d_i_a escoiteille dicer que
persoas que receben unha pagaba só 60 ..ooo: De todos
renumeración a tono c.oa
modos, cos soldos que paga,
debia estar forrada.
parte sumerxida de
-Por qué? Canto vos paga?
,iceberg salarial. "Cartas
-perguntam9s.
cos que case non se pode
-Mira -segue Rosa- · eu
viver". Con elas
·
empecei traballando 3 horas .
mantivemo$ a seguinte
' diárias e pagábanme 6.000
conversa.
' ptas. Logo, pediume se podia
-Pergunteille á Rosa: Cánto tempo hai que montou
a dona este negócio?
·-Seis anos, pero di que
nunca lle deu ganáncias, que
incluso, moitas veces, tivo que
pór caños do seu peto. A .min,
a verdade, paréceme un pouco
raro, porque se asi fos~, deixa:.
ria este negócio ou montaría
outro. Ninguén que teña algo

ir duas horas máis pola tarde,
ao que aced.i n gostosa, pensando claro, qúe me pagaria
polo menos catro ou cinco mil
pesetas máis. Pero non. Os
dous primeiros meses pagoume o mesmo e o terceird,
como a leva·ra en coche a un
par de sítios,, dixo que me pagaba 8.000 pola gasolina e
"tal". Ao·cuarto mes pagoume
outra vez oito mil pero ao

~º'5 bJ 1At4J LLEs.\~ílo

0

quinto queríame volver baixar
OWif~L- fNV~\DO
a seis mil porqu~ as cousas
non lle ían moi ben. Eu enton
púxenme un pouquiño violenta e díxenlle que "diso nada" ·
e a partir de aí páganme 8.000
por traballar 25 horas semanais.
~Eu, polo menos, cobr'a ba
algo más -aponta Marta-,
pagábame 20.000 pts e traballaba todo o día. Tamén tifta
seguro ~ousa que, por suposto, Rosa non tiña.
Pero logo, como eu non podi.a vir tantas horas, viña ~u :O
pola mañá e miñ'a irmá pola ~
tarde. Así, pagábanos. 15.000 a ü5
cada unha pero só tiña seguro (/)
eu.
e
. A .todo isto, as rapazas en (3
cuestión non poderian legal1.-------------------~---- --mente desempeñar ese trabaE seguindo coa conversa, ·bailar na .casa da dona disto
llo por carecer da titulación
engade Carme; ~Pois agora si
facendo as cousas da casa · e
necesária pero claro, de ter tícoidándolle aos nenos, e logo
que ides alucinar. Dame até
tulo, teria que pagarlles algo
vir facer o chollo daqui, cobro
v~rgoña contalo.. Eu, por tramáis, 15.000 se cadra.
·
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Facenda
encarreg~do - de pagar parte

dos seus imposto~, chegando a
·alcanzar os tres millón~ ao ano.
Pódese dicer que ha1 poucos
patrós que perceban menos de
dez millóns ao ano.
Os pescadores de almas, en
cámbio, cobran bastante m~
nos. Un crego ten de soldo. m1nimo 40.000 pesetas e un b1spo
65 ooo máis 15.000 de gastos
de. rep resentación, claro que a
clase sacerdotal tamén tan as
suas "comisións", de sc;>bra coñecidas por todos.
1

Segundo dados do Comentário Sociolóxico editado po!as
Caixas dee Aforros, os salános
na "elite bancária" oscilan entre os de 4 a 6 millóns de ~alá 
rio médio bruto anual do d1rec. tor dunha sucursal, aos entre
15 e 18 dun director xeral. Nos
sectores informáticos~ de electrónica as renumera~1óns v~n
dos 7-9 millóns dun director 1ndústrial/fa bricación, aos 13/15
dun presidente executivo/con:
selleiro delegado, ao que ha1
q1:1e sumar as comisións (bono
do 10-20 por cento e coche en
ocasións) segundo estas dados.
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En xeral os salários no Estado español son más baixos que
os da OCDE, ocupando o último lugar entre as 13 poténcias
industri ais do mundo.
Com o se pode ver, entre os
asalariados hai multitude de
categori as. Tomando dous extremos, diremos que segundo
o INE (Instituto Nacional de Estadística) e en dados referentes
á Galiza, para os anos 80-8-1, .o
16 6 por cento dos "empresárids agrários sen asalariados"
ocupa n o poste máis baixo das
renume racións: 186.229 pesetas de ingresos médios anuais,
o que os converte cáseque en
sectores marxinais ou de autoconsum o. O 53,2 por cento
deste sector está por debaixo
das 378.000 pesetas de ingreso
médio anual en dados, como
dicimos, de comezos da década.

·Os baixos da..
pirámide salarial
A parte de abaixo da pirámide
salarial está ocupada por sectores que·, en ocasións, non pó- .
den viver exclusivamente do
seu soldo. Unha asistenta, por
exemplo, pode cobrar 200-300
pesetas hora.
L. viaxa todos .os dias á Coruña desde un·ha localidade cercana, limpa cada dia as escale.iras dun edifício de 9 pisos e cobra por iso .1.000 pesetas. ~·
está agradecida polo seu salario. X. en cámbio .non conseguiu emprego, pedía 300 pese-.
tas por limpar un portal, entrechán e primeiro piso, pero non
· 1ogrou que lle oferecesen máis
de 150.

As chamadas "chachas", en
xeral cobran entre 15 e 30.000
pesetas ao mes. Moitas d~p~n
dentas de pequenos comercios
non superan estas .cifras e bastantes non chegan a cobrar o
salário mínimo de 43.000 pesetas.
Nótase que a escala inferior
dos salários acostuma a estar
ocupada por mulleres, ~ebido
quizá á mentalidade so_ci.al que
considera que ese salario non
é máis que unha axuda á casa,
que normalmente está atendida polo home. Isa si, a muller
traballa tantas ou máis horas,
moitas veces en traballos máis
duros e ingratos.
Para a Confederación de Empresários (CEOE), sen embargo, as diferéncias entre salários
altos e baixos é pequena. S.egundo este organismo "a distribución do salário é desmotivadora, xa que o abano salarial
segue a ser moi pechado".

Unha ROlémica gue non cesa

Felipe·Peña, arquitecto autor do
proxecto do Bufg_o das Nacións
Felipe Peña Pereda é o
autor do proxecto do novo
Burgo das N.acións.
·
Xigantesca Residéncia
Universitaria que con case
20.000 habtiacións vai
supor Lin importante
impacto tanto na
morioloxía compostelá
como na sua vida
·
universitária e na sua
economia. A polémica
apareceu xa antes de
comezar obras.

Tamén segundo a CEOE, se- ·
Unha- das cousas que primegue sendo "enorme a rixidez
ro se cuestionaron deste proda estructura salarial vixente
xecto foi o xelto de encarga/o.
no Estado español.. Para os emA vostede adxudicáronlle o
presários a parte fixa do custe
proxecto directamente, sen
salarial (quer, dicer o salário
mediación de concurso algun,
base, sºen os complementos) é
Xa ten traba/lado antes para ~
demasiado alta : Por último este
administración: recordemos o
sector ten expresado tamén o
seu rechazo dos_ comple,men- · proxecto da Casa da Cultura de
Fene para o Concello ou mestos de antiguedade por consiPor contraposición, na catemo o seu último trabal/o, un
deralos excesivos, debendo
goría de directores e cadros su Instituto de BUP en Mugardos,
buscarse
unha
maior
"coneperiores o 61,2 por cento en para a Xunta ...
xión" entre os salários .e a
glóbase no sector dos que reCando unha entidade ten cla"aportación
do
traballador
ao
ceben algo máis de dous mi .o ro o que quere encarrégao ·di- .
proceso de produción " .
llóns de salário médio anual,
rectamente. Se o proxecto está
con dados do mesmo ano .
M.V.
ben, está ben, e se non, non. O
concurso ten a vantaxe de que
· podes escoller entre vários pro~_
xectos, mais non garante que o
resultado vaia ser bon, a non
ser que es~e se convoque entre
arquitectos de prestíxio. En calquer caso un concurso implica
eleición e portanto posibilidade
6.000 pesetas e non teño segude erro. Estou talando dos in-Ainda asi, con ·ese cartos
ro claro. Pero pior era antes,
conv.en ientes. dun concurso,
case non se pode viver. Ti portr~~allan do na c~sa dunha famais a pesar diso penso que os
que ainda estás nª casa dos
milia de 8 da mañá a 8 da tarconcursos son unha solución
teus ·pais, pero cando te ñas
de, incluídos fins de semana
óptima.
que viver por ti mesma non sei
que tiña que ir con ela á aldea
·Todo o Campus está feito
como vas facer. Eu, conste
e pagábanme o mesmo que
por encargos directos. Non · é
que xa non aspiro a iso, a meag ora, 6.000 pesetas.
que isto xustifique nada pero
nos, claro, que case e ainda
Para colmo de cachondeos a
un concurso teria sido outra
asi ... -comenta Carme.
señora dicia que me daba clasolución. ·
-Desde logo, o que non
ses de Corte e Confección e,
O feito é que no ano 85 a min
consigo entender é como
sabedes que faéía, enchíame
encarrégaseme · - un ha cousa
pode haber xente ~ue vivindo
de roupa deles para lles coser
bastante incerta, algo asi como
tan ben teña aos empregados
e cando lle dixe.n que iso non
"irnos -ver que se pode facer no
nesas condicións. Ademais é
era clase de Corte contestouBurgo" ... "canta xente pode co- ·
piar para eles porque eu aqui
me; "si, claro que sí, porque
ller alí, que. volume . teria ese
traballo de má gana e o menos
canto máis ~osas e máis bastiedifício", etc .... eu empezo a
posíbel. Se hai algo mal, imllas subas, máis rápido vas cofacer iso. Ao mesmo tempo
. pórtame un pepino. En cámbio
ser despoi_s."
xu rde o tema do Pazo de Conse cobrase máis, estaría más
-;-É. horríbel, dí Rosa, pero é
gresos.' Eu preparo as bases do
contenta e tr:aballaria ·meJlor.
o unico que podemos facer. · Asi, ainda por · riba, quéixase
Concurso e son me'mbro do xuDe tod<;>s modos eu agora es- · de que non fagamos máis do
rado. Nas devanditas bases xa
~-0~ mo1 contenta porque deixq
se especificou que na ·parte suque tacemos .:....que facemos
isto e vou traballar coidando
perior da parcela habería un ·
bastante por cert<c- .e ás ve~ns nenas todo o dia .cobranedifício para equipamento uni- ·
ces chupamos cada bronca ... ·
º 20.000 pesetas e, .con seguversitário.
ro. NÚRIA V. SUAREZ
Seguiuse adiante coa orde. nación' da parcela. ·Nestes últi-

mos tres meses é cando- se deserivolve o proxecto da. primeira fase. Un conxunto de 200
habitacións. · Ouero · dicer ·con
isto que o traballo é bastante
escalonado é lento pero cómodo, porque se van resolvendo
todos ós temas que xurden.
Os concursos teñén tamén
algúns . incorivenjentes como é
o de, caso de gañalo un arquitecto foráneo, de estabelecer o
diálogo con . el. Ese arquitecto
estaría máis distanciado da
realidade cotiá. Eu insisto en
que estes incovenientes son
menores e que sempre é bon o
feito dun conc-urso, pero neste
caso non se fixo e se se fai un
bon proxecto non pasa nada
mao.
Entre algu-ns profesionais da
arquitectu-ra xurdiron tamén
críticas ·cuestionando que o
proxecto, pudese' ser "moito"
para -min. O certo é que para o
Rectorado eu era alguén medianamente coñecido, polo
proxecto da Casa das Ciéncias
de A Coruña, e .que por outra
banda tamén lles podía resolver os temas urbanísticos, que
é un custión ·que hoxe r:noitos
arquitectos non resolven.
Mencionou o Pazo de Con. gresos. ·f'or que van com.en~ar
as obras do Novo .Burgo xusto
enfrente de onde .se vai construir o Pazo? Non será por
unha _cuestón de imaxe ... ?
Eu propuxénlle ao Réctorado
o lugar por onde habia que-comez~r as obras. Hai · duas ~a
zóns fundamentais do porqué.
Unha delas é efectivamente
·unha cuestón de imaxe, positivamente talando. As ·obras do
Pazo de Congresos, que comezarán en breve, implican a urbanización deste sector da parcela. Portanto · se se urbaniza
· para o Pazo; nós, os que construimos O Burgo, xa aforramos_
e·se~ cartas. Logo está tamén o·
tema de.-que unha vez construí- ·
da esa fachada haberá xa unha
"imaxe de novo Burgo". e o
resto irase facendo. Este argumento utilizase en contra do
proxecto pero · eu mantéñoo,
cambiado de sentido, xa que
vai ser certo. Está moi claro
que se vai facer todo o proxecto. Tanto · o Réitor coma min
traballamos con esa idea.
Fif)éiRciación ...
É un detalle moi importante.
A Universidade está -detrás

deste tema e penso que con
moita decisión. E decisión quér
dicer- que están a buscar a· fina·nciación.
O Reitorado podía facer a
obra. Lentamente, catro, oito
anos para non gastar todo o
presuposto. anual nesta obra
pero non vái ser asi. Eu penso
que van xurdir fontes na Xunta,
i:ias Deputacións, nos conce. llos, etc., que van resolver ~a
tisfactoriamente este tema.
Unha obra tan grande sen
plan de etapas.
Certo. Non hai un ·plan de
etapas. Podía habelo mais tampouco é indispensábel. Este
edifício vaise ir facendo segundo as disponibilidades económicas. Se mañá chega por
exemplo a Deputación e di que
quer facer 400 habitacións, ad-xudícalles un fragmento e o
construe. Asi vaise ir completando o conx.unto. - Insisto en
que se completará.
Mais o novo Burgo non será
exclusivamente unha Residéncia. Plantexa a posibilidade de
construir tamén unha faculda-.
de ..de filoloxía e incluso tendas,
cines ...
·Si, hai moltas cousas. Pensa
que 2.000 habitacións son -moi- ·
tísimas. Eu creo que este debe ·
ser o- me.irande complexo hos.,
teleiro do . mundo. E unha co-munidade de 2.000 persoas.
Maior que o 90% qos núcleos
de povoación de Galiza.
A Lei do Solo abriga a darll~s
equipamento a estes indivíduos. Mais ainda que a lei non
o esixise é evidente que estes
habitantes fan fotocópias, toman copas, van ao cine, ou
compran garbanzos. Se tivesen
que desprazarse fóra a facer
estas causas o Burgo fraca~a
ria. Ser"ia un inmenso dormitó- ·
rio, aborrido, escúro, vacio.
A Faculdade de Filoloxia foi
. un.ha decisión que se tomou
nu'n---A1omento dado. Falárase
de Escola· de Enfermería ou
doutro tipo de centro. Eu penso
que unha faculdade de~ Filoloxia é una elemento bastante rotundo. Son 2.500 .persoas movéndose por aqui. Ademais
unha faculdade de Filoloxia
xera actividades atractivas para
a comunidade: teatro, cine,
conferéncias. Cousas que por
exemplo unha escala de Peri~
tos industria is- non orixina.
tJ .
lexto e Foto. PlACIDO-LIZANCOS
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Só un 3, 11 por cento do .total
da información publicada ·po- .
los sete diários galegas está en _
·1íngua ga.lega, segundo un est udo real izado por Vítor M.
Rico,· no qt1e tamén se indica
que o diário que máis ·utiliza o.
noso idioma resulta ser o xornal santiagués El Correo Gallego. No pólo aposto -meaos
utilización do .g alego- figura o
Diário de Pontevedra, seguido
·de La Voz de Galicia. -·
O estudo fíxose analisando
todos os números publicados
durante o me,s de Xaneiro de
1987.
A média dos xornais, en canto á inserción de novas, artigas, etc., integramente en galego, representa un 3, 11 % sobre
o número total publicado.
Tendo en confa-as temáticas,
en galego os referentes á cultura rep·resentan un 41,93% (de
. 830 en ·galego, 348 son de cultura) e os relativos á TVG son
o 14,58%· do total (1'21 sobre

·
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" ... consideramos que un ·pobo
- informado é un pobo que pode. tom!if
as súas decisións con .maior írldice de
liberdade, facemos votos para que este
Boletín -seguindo nós como equipo
redactor, ou con outros como
redactores- siga periodicam.ente cada
trimestre chegando ós fogares de todos
· os viciños . .. "
Boletím Verinense, nº l ·.

Estas e outras finalidades con- .
· fesavam procurar as Corporaf!fons Municipais conformadas
tras as tres primeiras elei~ons
· democráticas do 1979. Duas
notas semelham ser comuns
em todas estas · publicaf!(OflS
institucionais; manter ao vicinhos ao corrente do governo da
cámara, e· aparentar transpqréncia na gestiom municipal, .
ainda que as . interpretacons
destes conceitos nom s·e mpre
· fossem concordantes.
A búsqueda de campo em
cada um dos trezentos doze
municípios galegas deu-nos un• ·
listado dos boletins surgidos
desde 1975 ao 1984. F.aremos
· da cataloga~om e análise unha
pequena .síntese.
·
Nas, sete principais ddades
galegas só umha capítal, A Corunha, mantivo um gabinete de
imprensa ~,durante o mandante da UCD sacou ·umha folha
.informativa municipal baixo o
· título de A Coruña. Lugo_,·Pon. tevedra e Ourense nada produzirom; Santiago, tamén coa
corpora~om
da . UCD sacou
onze números · dum Boletim,
desde 1981 ao 1983. Ferro! comezou umha série de experiéncias'. vacilantes no 1985. Por último Vigo, esta cidade mantivo
o seu clásico Boletín Municipal
dos sesenta até o 1977. Despois viviu un "lapsus" de expectativas e no 1985, co alcalde
do PSOE, tirou con regularidade o Vigo: Boletín de información municipal <:>ujo aspecto recorda o boletim do foro Villa de
Madrid, tanto como o actual d~
.Ferro! evoca ao de Vigo.

-

,

_

.

.-----'.----~
Novcmbro 1983

Rectificar

. a·

.tempo

.... ,. . ..........
. . . 11'
- ..... ...
-........--.. ...."""""
-·-·.,.·---4
W......
.......
..
-.

-•,;wf!I0\11-•.11~10-1 ..

~

___ __

Cl~-111-..,
"'--__..~.,º

_.....
r . -...
.......
--..-......
ftoo...._
_ ..................

__...............
. . _w.._ . . . . . ....,. .
__ _..._.__
__

..... c..-.. ........_ ...... ..

.,.,
......... .t.ui._ . . . , . . . . .

..._ ... ~-

=~~~=~-:,

CIEll\l OlllS DB l\lUBVO
GOHll:lHNO MUNICIPIH

~~~~~~!
.....
----·
___._
............ -

... . . - . - . - - .. - i - ..

X

o. V E'

REVISTA DE INFORMACION
· MUNICIPAL

BOLETIN
MUN ICIPAL
INFORMATIVO

, _ _ ._••_
.. _
.. _
"

.. , .... i ..... . ..........

J.11Vt :.

""'~ ; ,,.. ! .• .~11;><. : . .. ' ' " · ·· '-."

tiverom boletins os concelhos
de Carbalhinho e Betanzos, durante alguns anos' da ditadura.
Vários dos títulos forom de
vida efímera pois só sairom
uhlha ou -duas vezes, tais como
os de A Estrada, Vilagarcia ou
Porto do Som. Os que dstaca:rom polo seu respeito á periodicidade mensual forom Disque de O Grove e Carnota.

- As primeiras publicac;ons
surgirom no 1979. Foi pion~iro
o pertencente ao concelho de
Narón cujo número zero tem
data de julho, desde entom
aparece· anualmente ganhando, co tempo, no aspecto externo pero senda máis c_
o nvencional e menos crítico nos contidos.
A zona ''non urbana"
Dá-se o caso curioso de boleAn alisando os xornais indiviFora das :sete- cidades ~aiores - tins que foron anteriorm-ente
dualmente, obsérvase · qu~ a
achamo_s trinta títulos repart. idumha asociac;om vecinhal
que presentou umha candidasección na que se empreaga
dos da seguinte forma por pro- tura ·que resultou ser ganhadomás o galega é nos supleme~
víncias, ano de inidac;bm · e ra, deste ·xeito 0 bol~tim pastos, que representa, segundo
ideologia maioritária da Carpo.:
sou a representar 0 sentir das
os casos, até un 82,34% do es.
duas forzas, mais q·uando nas
rac;om.
·
pácio total publicado en galeAs províncias costeiras som
eleic;ons do 1983 eses regidogo, s~guen en importáncia as
as · que destacam polo número
res foro.m desbancados, ao
seccións "Local", HGalicia~ e
marcharem, levarom consigo o
de títulos, na Corunha encon~Colaboracións . . opinión ".
tram-se repartidos do Norte · ~º
boletini que voltou a ser só dos
Sul, em Pontevedra hai .u m
vicinhos. O mesmo· ocorreu co
Por orde de utifización do gavoceiro das agrupa~ons locais
lego, El Correo Gallego figura. foco de coocentra~om na península do Salnés.
dos partido-s (p.e. O Bleco en
en primeiro lugar cun 5,96· por
cento, snuido- de La Región
Nengum município '' nom ur- Moana e Bueu) ao ·sairem ele(4, 10), El· Progrno (3,49), Faro · bano'~. contava coni experién- gidos converterom o periódico
de Vigo (2,78), El ·Ideal Gallego
cias anteriores neste tipo de · de pa:rtido em periódi~o muni(2,20), La Voz de Galicia (1,62t
publicac;om perió~ica . . Além cipal,· e · q~and_o sairom desloe Diario <Je· Pontevedra (-1, 19).
das sete cidades na Gal.iza só ·: c·a dos a -publicacom seguiu o

, No tocante .aqs tamaños, po- ·
demos tomar . como dado importante que a sum·a total dos
espácios . public~dos en ga.lego
equivalen a 228,49 páxmas,
·dun total editad'o de 8.760 páxinas, o · que representa un
2,61 % ; restándolle -a ocupación
publicitária sería un 3,48% sobre o total de· páxinas texto.

A

a·transparéncia· informativa

"Pretendemos pois que este Boletín
Municipal do Bloque.supoña un medio
qe básica importancia ·no labor .de
clarificación imprescindible pra (acer
real a unidade dos veciños nos seus
concelJQS de barrio e parroquiales , e <
pra conquerir que o Axuntamento sexa
verdadeirarnente de todos nós ... "
O Bloque informa de Moaña,
editorial , nº 1
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Só o 3,11 % . (Bol.~tins municiQais da Galiza do 1975 ao 1984) .
da .if!'onnación As Corpora~_ons locais _
e,·
publicad.a
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caminho inverso.

Contidos ·
A leitura detalhada destes impresos leva-nos ao conheci meñto de realidades tais como
que _a maior parte das Casas
Consistoriai,s rurais forom projectadas na década do setenta,
e algumha está ainda em processo de contrucom (d Boletim
nº 4 de Xove informa do falho
do concurso de ideas para levar a cabo a Casa Consistorial,
Casa da Cultura e Pavilhom PoAno de
"lniciacom

Nº títulos

1979 ................. .. ........ ~ ..... 3
1980 ................................. 6

1981 ................................. 7
1982 ............................... :. 6
1983 ................................. 7

1'984 ................................. ,

Partido
Político

Nº Títulos
Criados

Independientes ............... 9
Unidade Galega .............. 3
Bloco , ........... ,...............'- .. :· 9
C. Democrática .... :.......... 1
C. Popular .... :................. :. 2
PSOE ............................ 4
C. Galega ......................... 1
U CD ........................ ;..- ..... · 1

lideportivo; este mesmo concelho .celebrava no 1984 o dispar por vez primeira dum escudo heráldico). Em xeral os, contidos romperom coa estrutu ra
monolítica e uniforme da década dos sesenta e moitos arranjarom a aparéncia dumha revista de informacom xeral ou
de grupos minoritários. Junto
con Avisos, Editos, Circula res
Bandos ou acordos da Perma~
nente, encontram-se as novas
por parróquias, as feiras, lonjas, matadeiro, abastos, agenda local cos horários dos ·autocarros, teléfonos de interés e
até nalgum lemos a seicom:
"La policía municipal informa".
Nas páginas culturais recol hem
os estudos locais de interés arqueológico, étnico ou literário.
Som abundantes as reporta.
gens gráficas e as biog.rafias
dos personagens de cada seu
concelho. Os temas repetidos
en várias publica~ons forom:
asignacons a alcalde e concelhais, as denúncias das cacicadas das Corporacons precedentes, articulacom de servi9os
(ambuláncias, teléfono, recolhida de lixo, veículos para a policía municipal, praza de conserje, etc.). ·
Entre os boletins das Corporacons gobernadas polos nacionalistas do Bloco ha i unha
teima em quatro pontos : transparéncia informativa, sessons
da Comisóm Permanente abertas ao Público, grau de intervencom dos vizinhos, e ele~om
democrática dos alca ldes de
bai.rro.
· Observa-se
tamén
certa
preocupacom por "educar"
aos leitores rurais, ja seja com
páginas de divulga~o m (O cultivo nos invernadeiros) saúde
(recomendacons de higiene,
prevencom de enfermidades,
educai;om sexual), ou coa explica~om detalhada de cada
um dos impostos, taxa s ou créditos oficiais.
O estudo un por un dos títulos descobre a característica
predominante. Hai-nos de denúncia e combate (o Blocol.
oficialistas e instrutivos (Man·
hom, Ourol e Capela), culturais
(Narom e Culheredo) ou de informacom geral (0 Grove, Carnota, Nígram ou Negreira). Todos intentan mantera sua posi<;om no conceltio á vez que
cantam as exceléncias do mesmo.

Língua empregada
Os tres .título~ das cidades {A
Corunha, Vigo, Santiago) _estám em castelhano prat1camenté na sua totalidade.
Dos trinta "nom urbanos· ·
dezanove empregam a líng~a
gale~a em exclusividade, . seis
admttem as duas Hnguas, · e
guatro estam en tastelhano (A
Banha .
~independent~s-,
Manhom ',_;_A.P.-, · Cede1raA.P.-, Minho -A.P.:- e o de
Verim .:__c.G.- só tra1 em gele·go o ~jtorial).
· rtOaA
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Moras de siíva, fentos é castañaS, nos mercados de todo o mundo
có carimbo de feíto na Galiza

o

1

rlacionalismo económico' de xOsé Posada

A confianza
rexeradonista de Xosé
·Posada na sua. terra
está a levar o carimbo
de feito na Galiza a
mer~~.dos de ·todo o

mundo s9bre produtos
que· nunca foron ás
,
riosas feiras como os
· fentos, o cornello de
centeo, as moras de
· si-lva ou que recebian
nelas escaso valor
·como as castañas. Este

erhpresário ourensán
ere na posibilidade de
progresar mediante a
imaxinación a
criatividade que
permita engadir valor
ao traballo e a
produción- autóctona.

e

Posada foi até hai
pouco presidente da
Caixa de Aforras de
Ourense. É dfrector da
firma Cuevas S.A. e
autor do libro "Os viñas
da .Gal iza". O referente
xaponés ou b.r etón, o

govemo autonómico, o
galega,
as ca1xas de aforras ou .
as cooperativas e as
relacións con . Portugal
son alguns do asuntos
que aborda nesta
entrevista. ·
empr~sariado

.&P.I
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PRODI
No/ galegúisrno histórico re_:.Hai pouco escoitaba ao propón din que o partido se chapítase a referéncia de Irlanda,
fesor Levian, un home moi cama Japan lncorporated, como
Dinamarca,
ou
Noruega
paz e coñecido en todo o munse fose unha gran compañia
como países cunha forte ca- ·anónima. Nós non. recoñecedo, que di que os bretóns ~ran
racterización campesiña que
mos nen Deus nen amo, por xente emigrante coma nós,
acederon a modernizar a sua
xente nómada por necesidade
iso somos tan maos de. gobersociedade conservando a sua
e de non s~r por esa· diáspora,
nar. e de entendernos nós mescultura. Vostede debe ser dos
hoxe serian máis de vinte mimos. "Somos galegas e no-n
P.rimeiros que tala 'do Xapón
llóns. Eu teño visitado ati fábrinos entendemos" non é unha
como experién~ia enriquececas que terian na Galiza perfeifrase; é unha reali<:tade. E difícil
dora.
to acomodo como' as de conxeque. nos entendámos mesmp
-Hai ben anos que estou a eslados vexetais, os cultivos mapara to'r mar un futuro comun.
tudar o Xapón porque é. un
riños, . a cooperativización e
Mirade o da Xunta · en disolupaís -inoribelmente .interesante.
mecanización do entorno agráción constante. E esta ·crítica
Son os alemáns do Leste, totaldébese facer tamén deséJe . rio como alí teñen a ·ultranza na
mente concienciados, xerarquiprodución do leite, das alcaabaixo porque parece que calzados, robotizados case para o
chofas-, dos .feixóns, do polo,
quera que ali se poña todos
aumento de produtividade. GaqueTen tirarlle ·pedras. Collede ·etc.
legas · e xaponeses somos os
-Nos anos 6Ó non había parun castellano e diravos. "O semaiores ictiófagos do mundo e
tido nen grupo mesmo desde
ñor .alcalde", pero un g·alego di
coincidimos na nosa preferéna direita que non defendese
"o caralla do alcalde". Eu se ticia polos cefalópodos (pulpo, . vese que aproximarrne a un
as · solucións cooperativas
calamar, pota, etc.) e .os marispara Galiza. Hoxe é unha alpaís faríao á Bretaña francesa
cos de cuncha: as lapas, vieiternativa que, os políticos inpor afectividade e por caracteras, zamburiñas. As diferéncias
. vacan cada vez menos.
rísticas climáticas,_ pola sua
nosas ca Xapón son grandes . . idiosi.ncrásia, etc. E con quen
-O cooper~tivismo é unha
Risco foi o primeiro que falou
tendéncia a simplificar a·s esmás afinidade ternos.
entre nós da cultura Zen. Nós
truturas
comercia is·,
un ha
somos icon.ocl~stas, anárquiO MODELO BRETON .
maior aproximación do consucos. Os xaponeses son pragmidor ao produtor como quen
máticos, efectivos, solidários.
--Coa Bretaña tamén ternos
di: Realmente ten as suas par· Nós ternos partidos políticos
en común a situación coiotes boas pero tamén as ten ne- para cada persoa, pero en Xanial ·e de dependéncia:
gativas. Eu te(lo vivéncias diso ·

1

porque fun xerente dunha cooperativa con 1.500 sócios durante dous anos. A idea só foi
adiante aquí entre as cooperativas de viño e de polos porque
resultou sempre moi difícil ser
xeren_te ou director da cooperativa. E un posta moi sacrificado
e os sócios están en contra as
máis das veces. Ternos esa tendéncia disolvente, suicida. Os
galegas non ternos seguridade
en nós mesmos. Triunfaron as
cooperativas de viñas e as que
foron dirixidas como ·saciedades anónimas.
-As que se corromperon,
porque unha cooperativa
non é unha -sociedade ~nónima.
-Non se corromperon. Unha
cooperativa segue a selo se as·
beneficios se retroalimentan,
que é o máis importante. A
función cooperativa é elevar o
nível .efe vida, ·conseguir beneficios, achegarse ao consumidor
e polo tanto participar máis na.
rede comercial e tamén, claro,
un labor de 'formación. Son sociedades cooperativas pero teñen que funcionar 'coa mesma
eficácia das sociedades anóni-

1

mas: saber quen manda, e até
que ponto o poder está controlado e moderado por unha
asamblea. Coñecer a sua responsabilidade.
Aqui
ten.se
dado a degradación poi a cnación de emprego en función do
parentesco, non da capacidade, ou porque os beneficios
van para outro sítio. Tamé~
teño visto cooperativas perdidas polo afán de lucro dalgu.~s,
por falta de eficácia na xest1on
e nos cobros, por exemplo. Ou
no mercado. Os galegas sorryo_s
grandes produtores pero pes1mos comercializadores, ternos
que vender mellar ...
COMERSE O MUNDO
-Pero en toda Europa se
pode. constatar unha si!uación de desánimo. Paises
moito máis evolu'cionad_o~ na
produción · e comerc1alización, como Fráncia e lnglat~. rra, están a perder mercados
neste·
momento.
Par.ece
como se os mercados estweºsen xa adxudicados no mundo.
.
-No Mercado Comun- estaban
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aos ftaceses naif ·eaters (comeb stante surprendidos de que
dores de caracois) ... Hai· unha
: -españois entrasen con tal)ta
0
teoría de que o lexionário roilusión ~~ Mercado Comun.
mano alimentábase de Buiots, .
"Coño dic1an, nós que xa estadun pan que dician que estaba
os aborridos diso que xa está
feíto con landras doces, pero
masado e agora veñen estes a
~omerse 0 mundo". lsto ql!er non: .. para min era máis ben a
castaña ~eca. Nunha pasaxe da
dicer que nós encaramos o mreso cunha certa esper_anza, · guerra das Gálias .dise que Cé~on? Despois ,os mercados, os sar ia deba.ixo de árbores do
pan que son castiñeiros, de feírodutos ... po1s cada un, cada
~ector ten o seu. Os prod~tores to, porque con elas se preparaba fariña de castañas. A castaxaponeses e norte-amencan~s
ña matou moitas fames. E aincaracterízanse por grandes seda as mata na zona de Tras os
ries, grandes numeros. Pola
Montes, por exemplo. Pero
contra, os europ~us e~támo~os
despois chegou a pataca, moirefuxiando n~ fe1to d1feren~1~I.
to máis fácil de producir e baNa Marca. A~ ternos un. r~f~x10
rata e non hai que esperar vinde imaxinac16n, de cnat1v1dade de história se queredes. O te anos por unha árbore a medrar. Na Galiza houbo un temG~vray Cham~ertain. ~ o v.i~o
po en que ¡;is árbores eran sados reis e o re1 dos vmo.s, d1c1a
gradas e creo que tarñén o era
Enrique IV. Is~, por ~01to que
o castiñeiro, porque era a árboos norte-americanos inventen,
re do pa.n. Se .nós. _p~désem?s
non o poderán suplantar. Con
repovoar con castme1ros· tenaese viño véndeselle un pouco
de história, ainda que ao me- mos tres causas: unha, a castaña, outra a madei ra e despois
1\or o viño Sf?Xa unha zarrapa.\so é cada vez ~áis ·impor- o ecosistema todo. Antes talátante no mundo. A1 tedes- o co- bamos de utopías, pero isto seria realizábel. Aí na entrada da
che BMW que se está a vender
no Xapón. Cantidades peque- fábrica podedes ver castiñeiros ·
de cinco anos ...
nas, pero apreciábeis, lsto é,
-Pero entre ese proxecto e
polo carácter diferencial. Esta
a realidade hai todo un cámpode ser unha defensa para as
bio político por facer ...
nosas causas. Por exemplo o
kiwi, que palas nasas condi- - .. . recuper~r a identdiade, que
cións climáticas se pode produ- se chama. E fundamental: recuperarmos a confianza en nós
cir cun alto valor engadido ...
-Pero, ainda cunha agricul- mesmos. Ternos . un desprécio
tura selectiva e unha optimi- polo futuro que non nos leva a
zación de recursos tenamos nengures. Este sentido do sui-.
por resolver o problema de cídio é o pior que temas ...
-Queremos que nos fale da
toda un mundo de desemexperiéncia autonómica. ·
prego, para o que estas solu-Até agora o que se fixo non
cións non alcanzarían ...
-É que non se trata de cons- é nada do que pogámos gabartruir unha utopia. Basta cunha nos realmente. E un intento
evolución que nos vai vir mar- que produce moitas frustracada por unha série de forzas cións. Pero claro, non lle podeéconómicas e sociais. Iremos mos tirar pedras ao sistema. O
evolucion ando cara outras for- sistema non é mao, o que temas de vida. E se podemos ir rnos é que aperfeizoalo. Gonvendo de vinte a trinta anos cienciar á xente para ese labor
acá e extrapolamos as formas e buscar xente nacionalista que
de vida, pois xa podemos irnos crea nesa autonomía, porque
dando canta de por onde vai a cuns señores centralistas non
tendénci a. Vemos que os vellos funciona isa, claro. Con partie a xente do camp_o viven máis dos centralistas maioritarios,
das pensións ou do paro cá das como aquí ternos a PSOE e AP,
suas producións. E non hai tan- que queren cambia~ o título VIII
to que estaban no auto-consu- da Constitución, pois a autonomo: producí an as patacas e o mía non funciona.
millo que comían. Agora tere- UN AUTO DE FE
mos que traballar no campo
cunha economía de tempo par-Que se pode conseguir a
cial, máis ben de harta. Tamén
prazo imediato gobernando a
será unha agricultura máis rica.
Autonomía?
Na realidade, dicia hai pouco -No primeiro habería que, faun estudo sobre o campo, que cer un auto de fe. Unha prona Galiza tíñamos un exceden- mulgación de seguridade en
te de trescentas mil persoas. nós mesmos e a seguir baixarEste excedente é se considera- se todo o mundo os saldos.
mos que está a producir o que Traballar máis con máis espíriconsu me, pero se nos especia- to. Disminuir os gastos, au~izan:ios nun gardening de tipo
mentar os investimentos, favoin~les ou unha agricultura de
recer as accións sinérxicas, non
primor, ou a producir ovos de as promulgadas. Facer de catagranxa que se pagan máis ca- lizador e imbricarse moito máis
ros, as fresas ...
no tecido social e non ser .un
elemento rexeitado como é acPRODUTOS DE MONTAÑA
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-Vos fostes adiantados nesta clase de especialización en
produtos cun valor engadido
grande.
-Levamos cuarenta ou cincuenta anos producindo cousas do campo e exportando de
todo, dende camello de centeo
para a ergotamina. Daqui tomos aos produtos da montaña
e ~. outros que tiñan cada vez
ma1s _valor engadido, como a
castana ou as moras de silva,
que _estaban ali e ninguén as
quena. Non había máis que collelas, conxelalas e vendelas
Por aí. Onde? A Suécia por
~xemplo, que as paga moi ben,
a Inglaterra, á Alemaña. Con
ela !an iogures, alimentos infa~t1s, colorantes naturais. Tamen chegamos a outro tipo de
Produtos como os fentos, os
cogumelos. Os fentos son moi
apreciados no Xapón, onde se·
~omen · e.n salmoura. Este muno da alimentación é curiosísi~o ... se te das canta da cantiade de causas raras que se
comen no mundo e dos tabues q.~e · ternos J}ara .a alimentacion.... os ingleses chámanlle'

1

ourense podo falar dun dos .as-O empresário é ün elemento
tualmente, senón metido denpectos máis sangrantes da ecopor necesidadé egoísta. S-astro da sociedade. Son cuesnomía galega. Refírome á dretantes problemas ten per se ·
tións de sensibilización que
naxe de recursos monetários. _para ademais meterse a loitar non se poden facer por decreGaliza exporta enormes ·cantino nacionalismo. Galiza vende
to, pero se ben necesárias:
dades en conceito de coeficien- · alguns produtos con denomidesde facer .que os fuñcionátes fixos que despois o Estado
nación de orixe pero nunca foi
rios entren á sua hora até facer
utilizado ese nacionalismo ecoque todos talen e escreban en ·. central reparte perxudicando á
Gal iza. Haberia que tratar de in-:
nómico en moitos outros asgalega. ·
·
.·
vestir o máis posíbel aqui, napectos que· poderian - benefi-Desde as campañas do
turalmente dentro dun princí.,.
ciarse del, .como por exemplo
Partido Galegui.sta na Repúpio de solipariedade entre os
nas conservas, os peixes, os ·
(?lica en favor dun galeguispovos que aquí teríamos que
mariscos. A nível persoal algun
mo económico até hoxe nopedir ao revés, porque .nós so~mpresário ten feíto campaña
tase un.ha gran falta de circumos máis subdesenvolvidos e .para dar a coñecer a orixe do
ladón de argumentos que
seu produto pero non se fixo
convenzan aos empresários . máis pobres. Ese nacionalismo
económico consistiría en utiliisto xenericamente. O empre~
da necesidade de pensar
zar íntegramente os recursos - sário ·e individualista e non é
como patronal galega ...
producidos aquí, os do interfácil que $e as-ócie. Entre os
-Coa mensaxe nacionalista
bancário das caixas de aforras
empresá~ios galegq~ non se dá .
pasou que se repartiu a túnica
da Galiza. Eu teño a glória (peese sentido- hurgues nacionaentre os soldados, ou mellar
quena, particular, se queredes)
lista -que teñen os bascas ou os
repartiuse a bandeira do naciocataláns, poda que por fortes
. nalismo en tiras entre os partí- . de que mentres ·fün presidente
da Caixa de Ourense os préstainf.luéncia~ externas, porque ·
dos do arco parlamentário. Tomos se incrementaron dun 38
aqui,. como se ten dito, tivo
dos presumen de nacionalist~s, desde os que se meteron . a un 42 por cento anual. A ou- - gran importáncia a imigración de comerciantes maragatos ou
no PSOE como Piñeiro ou Ca- · tra xustificación dese nacionalismo económico é a empresacataláns. Tamén o galego é un
sares ou Albor, que apareceu
rial: desde maiores ' re-investigran empresário no· extranxeinos periódicos dicindo "eu son
mentos até que sexamos máis
ro. Aquí en cambio non ten esa
nacionalista". Como expresiconciéncia e formación cultural
dente da Caixa de Aforras de -favorecidos no plan de auto-estradas ou de conexión da Euro.de que falades vós, non se da
. pa co Porto, poñamos por
en todos os casos a non ser
caso, que non ·vai pasar por
que se considere na sua espeaqui, ou , que nón queren que
cialización como pode ser a fapase por aquí, non? Esa dialécbricación dun determinado
tica económica nacionalista é - produto. Pode un empresario
de discüsión constante · para
sabela todo do seu produto
esixir que mellare a atención á
p~ro despois non lle falés de
Galiza, ,_ que está plenamente
poesía. Falta ese respeito por
Pedir para un poun mesmo, o convencimento
"Nós somos iconoclastas~ xustificada.
bre sempre é mái~ fáciL
de que Galiza é unha cousa
anárquicos. Os xaponeses
grande, respeitábel e que o
A ASOCiACIÓN DAS CAIXAS
rnundo debe coñecer. Eu teño
son pragmáticos,
un amigo na · Arxentin·a que di
_.Poderíamos
falar
dunhorieféctivos, solidários"
que se pode ser "Gallego de
zonte de social-ización das
mierda o · caballero español".
caixas desde ese ponto de
Non é fácil ese proceso de revista dun nacionalismo .eco"Os europeos estámo·nqs
c;uperación da auto-estima que
nómico?
para min ·é a base de todo o ·
-As caixas son propriedade
refuxiando no feito
sistema, esa seguridade nun
social o uso terá de ser tamén
dijerencial. Na Marca"
mesmo de ser galega e estar
enimentemente social e o cónfeliz
de selo.
trol non menos. Poñamos· o
caso .de que dentro duns anos - "Recupe·rar a identidade é se socializan as caixas galegas FRONTEIRAS ARTIFICIAIS
por decreto e constituimos
-:-Tamén queremos fa lar ·do
fundamentar.
unha só cai'xa aa -Galiza. Os
eixo Vigo-Porto.
Recuperarmos a confianza empregádos terian unha gran .-Home
... Eu son lusista, lusóparticipación no seu control e
filo, lusófono ... desde que· tiña
en nós mesmos"
xestión e poderian .cair no risco
vinteun anos¡ e aterrei naquela
de sentirense donas de.les meszona de Recife a vender baca"Galiza exporta enormes mas; entrar nunha dinámica de llao e allos _e tal..._ Alí dinme
propriedade e baixar a produtique galega somos qúen
cantidades en concepto de vidade. Nese caso serian devo- canta
máis quen . menos, arriba ou
-- radas pala empresa privada. abaixo. Desde o~ ponto de vista
coefici"entes· f"1xos que
Así que hai vantaxes e riscos.
reintegracionista é evidente
despois o Est.ado reparte Se esa socialización está -ben que ternos que ler a · Jorge
con conciéncia social - e
Amado oa rezr con Helder CáPel'Xudicand.0 á Galiza" . feita,
con elementos de éontrol que
mara en orixinal. E un asasinaesixan
unha
produtividade
to traducir. a Fernando Pessoa.
como na empresa privada para
Calé a idea de relación da Gali"Non é facil ese proceso
pagar en consoáncia, · pois eu
za con Portugal? Pois que tenon lle vexo inconienentes, se
de recuperación da
rnos que ver a Portugal como
lle demos esa directriz de na·unha prolongación da Galiza
autoestima que para min cionalismo económico.
de cara o sul. Teñen que desa-Pero é evidente que moitos
parecer estas fronteiras artifié a base de todo o
empresários -da Galiza non
ciais, deseñadas na ldade mésistema. Esa seguridade
ven a necesidade dese nacio- · dia de forma ilóxica e de conalismo económico e se sinmércio. Nós estamos impornun mesmo de ser galego
ten plenamente identificados
tando castañas hai tempo pero ·
e estar feliz de selo"
cos partidos centralistas.
_
hai outras <;ousas como o peixe, produtos naturais ou viña.
Galiza importa na actualidade
máis da metade do viño que
consume. En vez de traelo d.a
Mancha-, que é un viño que non
vai co _naso pal~dar, pois traeríamolo do Sul que é un viña
máis ·afeito e máis achegado ao
noso bolso, lixeiro de grau. Somos un _gran mercado de moitos produtos de Portugal e eles
son un gran mercado de noso,
por exemplo no leite. lsto nunha primeira aproximación porque hai moitos outros produtos
e interre1acións nos que nós ·
podemos combinar perfeitamente .se tacemos desaparecer
estas barreiras absurdas e
aranceis. Farerrios como os nosos antergos, _
q ue tamén emi:graban cara o Sul e tamén eles
virán por aqui. Ese sentimento
de. superioridade encoberto
dos galegos a-respeito dos portugueses, teño observado que
é o mesmo que teñen os frances~s a respeito de nós. Tamén
os portugueses din que "De España nen bon vento nen bon
casamento", que se retire naturalmente ao vento de le~te. ·
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KLAUS BARBIE ANTE UN PROCESO
CON SENTÉNCIA COÑECIDA
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MANUEL LUEIRO REY

on ·t~ño máis noti- cías (e penso que
.
me ahondan para
chegar. a ,unha conclusión
axeitada) sobre ..o que foi
ese . congreso de intelec- . tu a is ---congreso de "auga
chirla", como tan ben dixo
Alberti- celebrado
hai
poucos días en Valencia
como lembranza do que se
ffxera no ·ano trinta e sete,
cando a barbarie franquistq
somentaba ·a morte) cas· que puiden lér no xornal
"El País".
Sabendo que o presidía
Octavio Paz -excomunista- e que polo medio regulían Semprún -excomunista-, Claudín -excomunista- i outros da mesma
pelexa
(Carlos Franqui,
Martha Frayde - -"esquenceuse de dicir, (berroulle o
comandante Xosé Luís Pitarch) que antes de Fidel
muitas cubanas eran putas
dos americanos"- Cabrera Infante, Vargas Llosa,Cohn-Bendit, -o que no
maio do- sesenta e oito ía
comer París como se fose
unha leituga en ensaladaetcétera, etcétera, etcétera,
a causa estaba -.ben erara:
o congreso era un congreso anticomunista, e polo
tanto un congreso. iánqui.
Non hai máis voltas que
darlle. Coido que soio faltou que esas figuras tan
maxestuosas,
alonxadas
dos patíbulos, que van ciscando a . palabra de Oeus
Padre co seu talento ao
servicio ·da farturenta e
xusta sociedade capitalista,
chimpasen
moedas
de
ouro para que os famentos
viran dunha vez a ameaza
perta desa testa de demo
que· hai que rabenar canto
.antes: o comunismo.
Eu, que tiven a sorte de
coñecer a tres galegos que
estiveron no congreso do
ano trinta e sete (Rafael
Dieste, Lorenzo Varela, Ar-turo Cuadrado) i a outros
non galegos como Alberti,
Raúl González Tuñón, Córdova ltur~uri, e que de to-dos eles escoitei o qu~
aquelo significou para o
mundo enteiro que sabía
que en España se e~aba
defendéndo a libertade da
humanidade, sentín n_oxo
desa choqueirada onde -se
pretendeu· argallar o descrédito daquela data e xuntania groriosa do trinta e
sete, pois descrédito é dicir: ''non é unha repetición,
entre outras causas porque
lPasa á paxlna 23)
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Klaus Barbie é x_u lgado en Lyon
e defeñdido p-or. Vergés. Ninguén pon en dúbida a conde·na
de Barbie e alguns estráñanse
_
de que o 'defenc:fa Vergés,
Vergés é un ayogado do que
hai anos coñecimos un libro
(editado por Anagrama, que me
· lembro ben) titulado "Estratéxias xurídica·s nos procesos po,..
líticos", ou algo equivalente.
Estamos ante un intelectual formado na cultura francesa colonial ·(procede d<;> Vietnam) ecoñecido profisionalmente como
avogado de esquerdas polas
suas defensas nos procesos de.
rebeldes arxelinos durante a
guerra de Arxélia asi como de
palestinos, etc. ·
Ao asumir a defensa de Barbie prodúcese unha surpresa. A - perplexidade é grande entre os
que saben da traxectória diverxente de ambos personaxE¡?s.
Para explicar esta dificil- unión,
é necesário afondar na própria
natureza e fins dos proce·s os
políticos. Baixo o ponto de vista
da defensa, estes procesos poden divid~rse en duas grandes .
categorías como son as de ruptúra e connfvéncia. O proceso
de ruptura viria definiao pola radical f1egación da legalidadevixente coa abstracción dos\feitos ·imputados. Non se admiten
nen as regras de xogo nen o árbitro; polo ·tanto negamos as
portari-as e .está de máis talar de
goles.
. ,
:
No proceso de connivéncia,
por contra, a defensa aceita · a
legalidade e a competéncia dos
órgaos do Estado para aplicala
e pon a atención- en neg,a r ou
desvirtuar os feítos da acusación e,. utilizando as leis, ama- Jacques Verges
sar que as condutas dos-acusados non son constitutivas de in- ceso de Burgos como paradigma de ruptura, por unha parte,
fracción penal.
No primeiro caso, a defensa e o proceso de Comisións
vai na procura de obxectivos Obreiras coñecido como (001,
extra ou meta,.procesais, ante como exemplo de connivéncia.
os que a preocupación pola ab- Entre ambas estratéxias pode
solución ou condena pasa a un observarse un modelo de coesegundo plano. No segundo xisténcia no coñecido ' como
caso, -os obxectivos da defen~a Caso Yo/di.
O proceso do 23-F é un proson lograr mediante o proceso
a absolución ou minoración da ceso inequívoco de connivéncia
de todos os acusados. É falso
condena para os acusados.
Teño que advertir que o es- supor que o comportamento de
quematismo desta exposición, _ Miláns del Bosch e o seu grupo
ainda que útil para achegarnos (Torres, etc:.. ) fose diferente do
ao tandem Barbie-Vergés, non- mantido por Armada e outros
pode agachar o feito de que, na (Cortina, Iglesias). Esas históprática, a diferenciación pode rias duns ergueitos e outros
non ser tan nídia e incluso dase agachados· son novelas escritas
~ posibilidade de que nun mesde$pois _d o proceso. A estratémo procedimento agromen e xia de todos os acusados e as
se desenvolvan·as duas estraté- suas defensas foron de aceita-·
ción da lei e dos tribunais, e
xias.
Como exemplo de ruptura, centráronse ;precisamente nos
Vergés Cita o proceso de Fidel -obxectivos de absolución ou
Cas_:tro polo asalto de Moneada minoración de penas. A única
(La Historia me absolverá), e na diferéncia entre as defensas
España de hoxe escolle O Pro- dos acusados viña dada pola

sua participación nos feitosbase. Os que puderon negar,
negaron e os que non, desvirtuaron. E iso foi todo en canto
á estratéxia.
Non se pode dicer nunca a
priori que unha estratéxia sexa
mellor ou pior ca outra. A decisión ten q'ue chegar en cada
caso segundo as circunstáncias
concretas. A estratéxia pódese
estabelecer desde a orixe do
procedimento ou nun momento
posterior, mais sernpre antes
do xuício oral.
A decisión po'de partir do
acusado ou conxuntamente coa
organización política que resulta procesada por extensión con
el. Nunca debe partir da vontade do defensor senón, por contra, é a eleición da estratéxia a
que determina a eleición do defensor.
A eleición dun proceso de
ruptura pretende escoller un
meio tan importante como é o
própric;> proceso para chegar a

un ~oble fin. Por unha banda
pretendese u_nha resonáncia social · a meio dunha testemuña
pública que propague as ideas
da organización. Poía outra
banda perséguese un v-alor interno de afirmación en coesión
do grupo e o seu entorno de in·tluéncia, un símbolo, un exem plo. _A estes fins, que nun intre
~ª?<? pódense considerar prioritarios, debe ceder a situación
persoal e inmediata do acusado.
·
Por contra, cando escolle a
connivéncia, é por unha valoración na que é prioritário acha ntar ou desviar a atención do
grupo ou do vencellamento dos
acusados co grupo, e por con secuéncia a tarefa inmediata é
salvar a situación persoal do
procesado.
A eleición de ruptura pois su pón na prática o sacrifici~ do
procesado. Hai que ter conta
polo tanto dunha série de fa ctores; , as necesida~es da or~ ani
zac1on, a oportunidade polltica
a importáncia do proceso, a ca~
pacidade de comun icación , a
estabilidade do Estado e as
condicións persoais dos procesados (convicción, estabil idade
psíquica , idade, situación fa miliar, etc.). Mais historicamente
hai unha circunstáncia que se
presenta regular e invariablemente neste tipo de procesos e
que nos permite afirmar que a
sua preséncia é fundam ental
para decidir a conversión dun
proceso nos que considera mos
de ruptura . Esta circunstá ncia
non é outra que a certeza ou íntima convicción da inevitabilidade da condena en toda a sua
extensión. Cando se preve, cunha marxe de seguridade, qu e a
condena é inev itábel , o sacrifício é mínimo e a decisión pódese tomar libremente en fun ción
doutros obxectivos externos ao
proceso .
- Barbie está condenado e sábeo. Barbie ten unha ideo loxia
definida e inalterábel. Non
pode facer máis que manter a
fundamentalme nte
conduta,
porque non lle queda eleición,
ainda tamén por exemplarizar.
Por iso escolle a ruptura. O seu
problema é que se sinte illado,
sen capacidade para poten ciar
o proceso e facer pública a sua
conduta, da que se considera
orgulloso . lsto conséguese en
boa parte a meio da eleición do
defensor, sobretodo se este defensor é Vergés, un avogado fa moso, polémico, brillante e capaz de darlle unha grande dimensión ao proceso. Só a contradición que supón a ~nxun
ción Barbie-Vergés daralle a
prqpaganda buscada porque
Vergés, adema'is do dito, é politicamente a antítese de Barbie.

os noso0 escritores
· · . en.comtc
Avenda eri quiosques e librarias. Se non o conqu,ire pída0 directamente ao apartado 178 •
36940 C~NGAS (Pontevedra), enviando o importe de 400 Pta. en selos de correós ou
cheque bancário.
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identidade en Vtgo. O "Gran
Vigo", . predicado por Soto durante · a campaña eleitoral, e
que aporta unha boa parte dos
sócios non se , contemplaba
nesta expedición. Tampouco
aqueles que levasen menos de
cinco anos na cidade do ·Olivo,
ainda que fosen empre~ários e
estivesen pagando os impostas relixiosamente ao concello.
O exacerbado localismo púñase asi, outravolta, de manifesto.
_
O luns, duas horas antes da
chegada da expedición celeste
xa estaban concentrados miles
·de forofos. Os berros ·de "Vigo
si, Coruña, non"! resoaban na
Praza de España. A espera foi
longa e o ambiente foise quentando. Apareceron tam~n as
panc.artas contra .a cidade herculina.
_
·
"
Ao fin chegou o autobús, que
foí levado en volandas até as .
portas do concello. Os xogadores ian saindo é segundo o faCian era manoseados a conciéncia polos "enardecidos hinchas". Pero, que pena, que en- ·
tre os futboleiros non houbese
case nengun galega (e a algun ...
dos que habia, agora, déuselle
a baixa do clube). Aos forofos
nada lles importa, eles querían
escoitar unha cousa: que Baltazar se ql;ledaba outra tempada.
Pesie á catarse colectiva, aos
berros de "que se quede, que
se quede!", o brasileiro só deu
~ o siaos poucos dias e renego<i. ciarido a sua ficha.

· ue viña sendo habitual en idénticas situacións de
. ~mpadas anteriores, para que. se congregasen miles de
afeizoados-forofos, que ·aprove1taron ·o evento tanto pa~a
vitorear aos xogadores, entre os que se encontran mo1
oucos galegos, como para pór de manifesto un
~calismo que m'áis qu~ a ex~ltació!1.d~ singularidade
diríxese ao menosprecio do contrario , neste caso A
Coruña.

a

::¡ue

1oliie.

Sube e baixa, baixa e sube.
Todo parecia o máis normal
nunha "equipa ascensor". Os
afeizoados xa estaban perfectamente acostumados ás oscilacións de Primeira a Segunda,
de Segunda a Primeira, e até a
baixada ao soto da segunda B.
Cando chegaban arriba reñas:cia a esperanza de que a "parada" fose por moito tempo.
Pero non, tan pronto comezaba
a liga púñase de manifesto que
0 seguinte ano estarían, outravolta, irremisibelmente na Segunda.
Pero esta vez habia algo especial. Os vigueses, case indiferentes noutros anos aos movimentos estacionais do clube
celeste, sentíronse esta tempada posuídos dunha repentina
afeizón, ainda aqueles, (habíaos nos case 1O mil que acudiron á explanada do axuntamento) que nunca acudiran a
Balaídos.
Nos compoñentes que levaron ao entusiasmo, á excitación aos ciudadáns olívicos,
pesaron moito máis o localismo, a rivalidade, o "contra a",
que os aspectos puramente deportivos.

A perda total dos papeis por
parte de Francisco Vázquez
trouxo a contestación en forma
de pancarta polo lado vigués.
Virian lago os acidentes e, ao
final. .. o Celta aseugurábase en
A Coruña o seu ascenso en detrimento dó Deport_ivo.
En A Coruña non souberon ·
encaixar unha derrota máis ou ·
menos merecida, . pero posíbel
visto o xogo do Deportivo (e
sobretodo os rumores que circulaban días despois pola cidade herculina e que a reestruturación da plantilla deportivista
non disipou para nada, senón
todo ó contrário) e anunciábase que o cl.u be coruñés xogaria
cos reservas frente ao Castellón. O Celta, como se sabe, podía depender deste resultado
para o seu ascenso. Ao final
non lle fixo falta, pero aí queda
un feíto nada deportivo, nen
mínimamente intelixente, por
parte duns rexedores deportivos que non quixeron antepor
outros intereses aos do clube
[Hai un dado claro e elocuente:
ao Deportivo non lle interesaba
o ascenso do Celta, sobretodo
polas taquillas, pero poucas veces se ten visto un ha actuación

Algunhas das.pancartas facian referencia ao enfrentamento con A Coruña

Un localismo que cimentado
desde hai tempo, eclosionou
agora, porque a considerada
antítese, A Coruña, tiña unha
equipa, o Deportivo, que com. petia co Celta, para conseguir
o ascenso. A situación seria
distinta se os dous clubes tivesen asegurada esa praza que
os levase a competir na máxima categoría futboleira, ou que
algun dos dous quedase pronto descartado. Pero non foi asi
pois, ademais, o destino dos
bombos emparellounos no
mesmo grupo na segunda parte da liga. A supremacía drmha
cidade sobre da outra, do Norte sobre o Sul, que uns intereses de miras cativas están a sementar como ideoloxia, via asi
un agro abonado para entabuar a singular batalla da que
nunca haberá gañadores.
Pero tanto ten, os governantes de ambas cidades seguiron
a fom entar, xa abertamente,
esta pretendida dicotomia galaica, ao tempo que querían reducir toda a dial'éctica, todo o
espácio, nunha só polarización: Vigo ou Coruña. A proximidade das eleicións botou
máis leña a un lume que facia
moito fume, pero que, de seguro, ten moi pouco material para
a combustión.

Os seguidores celestes festexando o ascenso.

tan descaradamente antideporO Celta a Primeira
tiva, da que, ainda que saise do
entrenador, xogadores (pr?fe-. , Así estaban as causas cando se
sionais) e directivos foron comproduciu a confirmación do asplices, cando non causantes].
censo do Celta en Sestao. Os

-Catarse localista

Enrique Pernas, que oficiaba de
presentador, quixo · darlle entrada ao Alcalde en funcións,
Manuel Soto, para que se dirixise ás masas. Estas respostáronlle con pitidos e alguns - aplausos. Piante. da división de
·opinións, Soto, decidiu esperar
mellor ocasión. Asi que falou
Rivadulla, presidente -tamén en
función, e comezou cos tópicos
de sempre "non fumos nós
quen - ascendemos, fumos todos", e alusión veladas ao De. portivo que eran contestadas
co bérro unánime de "Vigo Si,
Coruña, non!". Lago sairon· os xogadores; ·
déspois "Leri", como "animador circense de turno", encarregouse de enfervorecer ás
masas, de botar lume ao localismo, brindou pala afición sestaotar(a e recrudéceronse os
berros contra A Coruña.
A cousa estaba quente polo
que, esta vez, _Soto colleu o micrófono e éon máis clase foco
un pequeno canto a Galiza. Me~ nos mal. .
'
··
<ti
Afinal todos contentos, con
menos "Larsa" dentro, e a esperanza de que a est~dia da
Primeira División s·exa b máis ·
vigueses xa se desprazaran a
longa e de'corosa posíbel, ainEusk3di nun tren posto polo
da que sex.a cunha equipa
Concello e. ao que só podian
composto de extranxeiros. . o
aceder aqlieles que tivesen .a
·PUCHEIRO
residéncia no documento de
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CHECOSLOVAQUIA .......... :............................................................;........................ 77.000 pts .....8 D~as ·
HUNGRIA /CHECOSLOVAQUIA ............................~.......................................... 102.800 pts .... 11 D1as
POLONIA/ CHECOSLOVAQUIA ...............................................................:.. :... 108.7000 pts .... 13 D~as.
BUDAPEST ! XUGOSLAVIA ........................................................,...................... 120.700 pts .... 12 D1as
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SOFIA ¡ URSS ..................................................................................................... 126.900 pts.... 15 ~as
BUDAPEST / URSS ..........:...... :........................................ :.......:.......................... 127.000 pts .... 15. D~as
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-
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TIROL /SUIZA ............................................................ 32.500 pts .... 9 Días
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comos non enchen
O dia d8spois,
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X.X. PIÑEIRO COCHÓN .

U

·n dia antes deixara
aquel despacho seu
de tantos anos, aquela segunda .casa que presidia
o retrato a·toda cor do líder,
con marco e -dedicatória. Foi
ben cedo, para que ninguén
·o vise, e levo u todo o que
máis, que non era
pudo
cousa ·de ·regalarlle nada ao
seguinte.
·
:
-.-Ouer que lle bote unha
man? -preguntoulle o conserxe.
_
Máis po·la pouca gana que
puxo, o noso home s'abía
que aquilo era mellor facelo
só.
Pola tarde, o seu xefe de
filas deulle bons. consellos
mentres tomaban café:
---'lsto éche por , pouco
tempo, home. Os nosos
sempre han ter futuro, · o
caso é renovarse, . camq_iar

e

.as mensaxes, a estratéxia,
os compromisos1 talar .de ind.ependéncia ou de progresismq que sempre venden .
. Ademais un home . coma ti ·
nunc~ ha t~r problemas de
traballó.
_ ·
·
Mais o noso · heroi, baixo
aquel sol de xustícia, caía
con sono sen chegar a escoitalo. E agora estaba ali un dia
despois naquela cola, tan
· cedo qu'e nen tivera tempo
de tomar o almor.zo.
··
-Non s~ cole, paisano,
non . sexa aproveitado que
~ cada un vai no ·seu tempo u berroulle alporizada · unha
muller que cheiraba a peixe.
O noso home cambiou de
cor ao verse descuberto. A
verdad e é.qüe lle daba noxo
perder toda a mañá no meio
. daque·1a·xente.
· Por f in ch~gou o seu momento. Chamáronno en voz
alta polo seu nome completo, duas veces, e en contra
do que el. pensou, ninguén
. se virou a miralo.
-Firme aqui -díxollé
\ unha funcionária eoh . gafas
que fumaba negro e tiña a
pel toda. abrasada de tanto
tomar ó sol.
·
· E o que até onte fora concellal .insubstituíbel do grupo do goberno municipal,
saiu apresa · levando ~as
mans aquela folla, unha papeleta que o acreditaba
como un flamante parado,
un deses tres millóns que ria
rompente do dia buscan nas
ófertas de emprego que publican os xornais.
o
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Etros da ?rganización restan éxito

Mudar ou morrer

VII Festival da Poesia

N Encontro de ·Humoristas

Nos dias 27 e 28 desenvolveuse o ·
até este ano Festival da Poesia no
Condado, trasladado desta volta .ª
o Porriño por razóns económicas,
do que destaca negativam~nte
unha série de ertos de orgamzacion que impediron un maior éxito, comparábel a pasada.s edicións. Todo comezaba cun mcomprensíbel retraso de ' tres horas, o
sábado ·no Pavillón Deportivo,
para o ~spectáculo musi~al de
José Mario Branco -xerual actuación do músico portugués e a
sua banda- e Os Resentidos melloran cada dia o son e a posta
en escea-, con ser duas importantes atraccións non conqueriron
arrastar un público que fixesse
rendábel os custes.
No domingo voltaríase repetir o
retraso no comezo do Fes ti val da
Poesía, duas horas e média de tardanza, que e ía prolongar até a
unha da madrugada, cando xa moi
pouca xente chegou a desfrutar ca
actuación de W aldemar Ba tos,
angolano, mú ico e cantor excelente, ou o recital de Xela Aria
co eu grupo de mú ico , con
todo do mellar que pa ou polo
palco de Parque do Cristo. Entre
os destacados citar a novidade dun
Alberto A vendaño en recital
acompañadó polo axo de Xavier
Escaned e o cello de Maria García, António Reixa e Bemardiño
Graña levantara forza dun público
que ía can o de tanta horas.
Avilé de Taramanco
apresentador do poeta galego , . falou

Joú Mario Bntnco
da necesária dimisión de García
Sabell como Presidente da Académia Galega, os restantes poetas,
cataláns e portugue~es incluídos,
mostraron a sua solidaridade, un
telegrama no mesmo sentido saira
nesa tarde senda seu destinatário
o Delegado do Govemo español
na Galiza . Méndez Ferrín fixo de
introdutor das delegacións portuguesa e catalana, coa coraxe que
o caracteriza referiuse ao problema de nacións en estado próprio ,
dependentes, e ao Portugal de

Abril "do que non renunciamos".
A unidade Jias xentes da cultura
á volta do Festival da Poesia mostra que non é imposíbel estabelecer outro tipo de plataformas uni• tárias se hai vontade, contado, os
erros organizativos -pouca difusión, retrasos, exceso de actuacións, traslado de. comarca ... - ,
restaron o éxito do que é merecente unha _das máis importantes actividades do País.
D
A.M.

Apresentados cinco prémios literários de noveJa,
teatro, poesi~ e literatura infantil
Con poucos dias de diferéncia foron apresentados cinco prémios literários, dunha banda o xa consolidados que convoca Edicións
Xerais e tre de nova factura, organizados pola editorial Sotelo
Branca e o café vigué "De Catre
a Catre".
O prémio Xerais de Novela, o
de meirande dotación económica
(l .000.000 de pe eta ) convocado
na Galiza, acada xa a ua cuarta
edición e egue rnantend na
sua ba e , ao igual que o utro
convocado · , a obriga de n n poder er declarada de rt . O xurado erá dado a coñecer
15 de
Setembro.
A editora! afincada en Vigo
aproveitou a tutela de irmán rnaior
que ofrece o eu prémio de novela
para dar a coñecer a egunda edición do Prémi Merlín de Literatura -para nen o , con 250. 000 pesetas de dotación. Luís Mariño,
director da editorial, in istiu na

idea de que, para Edicións Xerais,
"os nenes son o futuro, e a convocatória <leste prémio reforza a liña
editorial nesa idea. Polo tanto seguiremos tamén coa nosa política
de tradución de maneira que os
neoo da Galiza acaden unha formación có mica mediante a leitura
en galego da literatura internacional '. Fallaran e ambos prémios
convocados por Xerai na semana
do San Martiño, no próximo Novembro.

Teatro, Poe ia,
e Narración curta
Co prémio agora convocados
cóbrense, de vez, cinco distintos
xéneros. Sotelo Branca Edicións
convoca o Prémio Leliadoura el.e
poe ia cunha dotación de 250.000
pe eta e cun xúri formado por
Basílio Losada, Xesus González
Gómez, Xoán Ma~uel Casado,_

Xavier Seoarie e . Henrique Monteagudo e actuando como secretário Olegário Sotelo. Coa mesma
dotaeión económica a editorial
apresenta as bases do prémio de
teatro "A biblioteca do Arlequín"
cun xurado formado por Francisco
Pillado Mayor, Gustavo Luca de
Tena, Agustín Vega, Xoán Cejudo e Xoán' Bemardez Vilar, senda
secretário do mesmo Bautista Sotelo . Fallarase o próximo 10 de
Outubro .
A novidade orix.inal destas convocatorias é a realizada polo café
"De Catro a catro", ·quen coa vontade de recriar unha vella tradición que vencella a estes locais
coa literatura convoca, coa colaboración de Edicións Xerais que
se compromete a publicar a narración gañadora , un certame de novela curta cunha dotación de
200.000 pesetas .
NOTAS: Ver bases na páxina
23 .
x.c.

Entregadas cinco novas medallas Castelao

Ramón Martínez López homenaxeado
en Trasalba
En Ourense tiveron lugar do~ diferentes actos de homenaxe, entre
os que sobrancea. o concedido, no
denominado "Dia de Don Ramón", en Trasalba a Ramón Martínez López. Ainda no recor90· a
estea deixada por Valentin Paz
And.rade,. que o ano pasado ocupara a tnbuna simbólica-de Trasalba, na sua derradeira intervención pública, o domingo 21 de
Xuño o· acto de homenaxe comezo~ .~ºª presentación da segunda
ed1c1on da novela de Otero, "Fra
Vernero".
, A biografia · de Martinez López
e toda ela unha homenaxe á Galiza desde que nos anos 20 fundara
con autos compañeiros da Univer-

sidade o Sem:inário de Estudos
Galego. Parálelamente ao seu labor- de ensinante -foi no exilio
profesor da Uriiversidade de Austin (Texas)- exerceu sempre a
militáncia no galeguismo ·político
e ainda hoxe segue_a ser Presidente· de Honra do Partido Galeguista
Nacionalista.
Nas anteriors homenaxes · do
"Dia de Don Ramón", amén ·do
citado Paz Andrade, foron agasallados, Xaquin Lourenzo, Isidro
Parga Pondal .e António Ftáguas.

·Medallas Castelao ·
Manuel Beiras, Ramón García
Brion~s. Maruxá Méndez, Ma-

nuel Meilán, Xaime Isla C.mto e
Prieto Nespereira foron os
galardonados coas Medallas Castelao que foron entregadas nun
acto celebrado no concello de Our~nse, presidido por Fernández ·
Albor . .
Manuel Beiras foi quen agradeceu en nome dos galardonados a
entrega da medalla, e aproveitou
a coincidéncia .da data da entrega
- -28 de xuño-,- coa do plebiscito
estatutá.rio do 1936, paralembrar o
compromiso de Bóveda e Castelao ·
e chamou aos galegas a "comportarse sincera, honesta e lealmente,
en defensa da nosa terra e a nosa
língua, e dos nosos direitps nacionais".
·
o
Xúl~o

S'e non fose a tremenda animosi- dade do Pepe Carreiro é indiséutíbel que rion seria realidade un encentro das xentes do humor. A
Sociedade Cultural e Deportiva de
O Condado patrocina a xo'rnada
que este ano desenvolveuse en O ·
Porriño os días 17 e .18, coa cola. boración económica do Concello.
Logo de catro anos consecutivos· de "encontro" é necesário facer unha dura crítica aos que deberían ter interese nesta actividade
de traballo e de ·esmorga, veñen
sendo de asisténcia normal só
Xosé Lois, Insúa, Mariano, Lalo,
Iglesias Viqueira, Pepe Carreiro,
· Xesus Campos e mais ninguén até
uns perto de médio cento de hu- ·
moristas censados.
Non se debate, non se leva
adiante a AHUGA (Asociación de
Humoristas Galégos), nen se concretiza o proxecto de criar unha
mostra de humorismo galego con
carácter de roteiro polo .país, non
hai_nengunha poné'nc~a, nesta édición r;ien sequer houbo oportuni·dade de entrar na necesária rolda
de informacións ~rozadas, esclarecirnento, análise_.

O futuro do Encontró de Humo- ·
ristas está frustrado no caso de
non darse unha mudanza absoluta,
·o incesante traballo do Pepe Carreiro na coordenación da revista
"Humm en Galicia ao 87" foi a .
única· aportación "séria" nesta N
edició·n, traballos de Freixanes,
Gustavo Luca de Tena, V alentiii
Arias , Xan Carballa, Domingo
González, Xaquin Mario e do Director de "Can sen Dono", analisando di versos campos do humo- ·
rismo galego. Vitar Freixanes
afirma no seu artigo que non hai
"escrita sen humor. Eu diría mais:
non hai auténtica intelixéncia sen
humor"; mentres Luca de Tena
lémbranos que "os periódicos son
máis ben un complemento do gr~
mio da alimentación, para que o
granel teña ese orgullo de produto
acabado e ·envolto que se lle nega
ao comércio 'de perecedeiros menores".
Organizadores e humoristas teñen obriga de mudar a -conceición
do Encontro, sen esquecer aquela
xomada de humor vivo en vivo
que tan óptimos resultados dera
no pasadq.
A.M.

,.

\

No verán -escasa progra~ación
.cultural na TVG
_Durante este verán a ·programación da Televisión de Galicia reduce praticamente a sua produción
cultural á nova série "Galicia Inédita"' e os minutos dedicados aos
·poetas, "Poesía na noite'', amén
das documentais "O monacato en
Galicia" -de produción galega, o concerto <;le música clásica "Palco da música'-'-, a magnífica série francesa·"O tempo das catedrais". O programa que dirixia
Víctor Freixanes, · "A trabe de
Ouro", desaparece -quizais definitivamente- do pariel da programación.

e

Segundo o director da TVG,
Xerardo Rodríguez, está xa apro- ·
1

hado o proxecto dun "magaiine
cultural semanal, cunha duración
de 90 minutos, . que incluiría diferentes contidos, desde a música á
presentación de libros e que posi:belmente dirixa ou presente, Luís
Álvarez Pausa". ·Tamén confurriou X. Rodríguez a realización
dunha série, prevista para Xaneiro, cuxa idea central seria o coñecim~nto das sete cidades galegas
da man de diferents escritores. No
verán redúcese a incluir reportaxes culturais en "Entre Nós" e á
nova série "Galicia inédita", que
está formada por reportaxes de
duración variábel - 10/ 18 minutos- sobre temas fundamentalmente etnográficos.

tribuna

A dimisión ·do Doutor García
XOSÉ M. MARTfNEZ OCA

Por segunda vez viñeron pedirme
a firma para a publicaci9n na
_prensa dunha carta solicitando a
dimisión como presidente da
"Acadein.ia Gallega" de don Dómingo García.
O certo é que da ocasión· anterior ·dei xa o meu nome, que non
saíU na relación de firmas por un
olvido quizais involuntario : Pero
despois estíveno pensando millor
e- cheguei á conclusión de 'que era
un chisco incongruente tal petición por parte de semellantes peti-:
cionarios (naturalmente incluido
eu entre osl"semellantes").
E non é que non queira verme.
implicado nesa camarilla de escritores perralleiros desenmascarada,
na sua habitual cuspida de pezoña
do luns 15 de xunio na "Voz",
polo famoso xomalista independente Don Carlos Luis Rodríguez
(do . que, por certo, se ven reproducidos frecuentemente os seus
agud.os artigos nos máis importantes rotativos do mundo oc~idental,
tamén chamado "libre").
Non, non é por iso, ó contrario
sentiríame moi honrado -ainda
cando a excepción, Méndez Ferrín, non estivese na "turma"- de
que o -señor Rodríguez me considerase entre ese e,...1po de "autores
de nula significación"; anque non
me atope incurso no dá "descarada militancia bloquera". De cnL
quera. xeito, leo frecuenteme.nte

"A NOSA TERRA", e supoño
que iso ma¡-ca.
En fin, ó que ía: paréceme inadecuada a petición de dimisión do
Doutor García, porque en boa lóxica 9 que había que pedir era a
dimisión como académicos daqueles señores que sinten verdadeiramente a Galicia e que, en escaso
número, ainda existen na mencionada institución.
Os demais non, que non dimitan, presidente · incluido. ¿Para
- qué? Están ·ben ahí xuntos onde
están, nesa ilustre casa. E se lles
parece , ainda poden levar o edificio para outra parte, Madrid por
exemplo, e instalalo no antigo
Cuartel de ~Montaña, a carón do
templo de Debod, onde posiblemente faría bonito, ou cando me·
.
nos curioso e a xQgQ.
Esta. últilJla é unha idea que se
me acaba de ocurrir e cada vez
que a releo, antes de rematar co
espiche, góstame máis. Ata estou
disposto a buscar por ahí a versión mecánica actual daqueles
-jinns das "Mil e Unha· Noites'.' que
. trasladaba nun suspiro os pazos de
Aladino dun lugar a outro da Arabia, pra que lles faga o traballo
cun axuste fino e. barato.
Adem{lis, . con iso, ainda pode/
ría aproveitar o alcalde coruñés,
o señor Vázquez, para construir,
no solar que o traslado deixaría,
un nov-o · aparcamento para oito
co~hes, que 11~ ·v!ría de perolas a
algúns yeciños da Cidade. · .o
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Impresións galegas dun ·encontro dé poetas·· ~n Catalunya
Acabo de chegar de yolta dun feliz encontro ou re-encontro: o "2º
Encontro de Poetas a Lleida" que
tivo lugar na Plas:a de San Joan
daquela capital catalana- durante
os pasados días i 2 e U ae Xuño.
A este servidor servitJ-lle de ocasión de participar e representar á
Caliza ao lado de · Basílio Losada
e ocasión tamén para re-encontrarse con vellos amigos na "estimada
Catalunya".
Aconteceu que servidor se atopaba en Barcelona con ocasión da
presentación dunha versión de
poemas db brasileiro Carlos
Drummond de Andrade a cargo
do colega Cláudio ,Murilo no
"Centro de Estudos Brasileiros",
cando se lle ofereceu a oportunidade de subsistir a Xoán Manuel
Casado e acompañar a Basílio Losada no dito "Encontre de poetes
a Lleida".
No "Saló de Plens del Palau de
la Paeria'', quer dicer, no Salón de
Plenos do Concello de Lleida (Lérida para os non cataláns) nuri ·
acto protocolário de benvida aos
participantes e de abertura oficial,
ás 11,30 horas do día 12, ali estábamos os galegos a carón de simpáticos, xóvenes autores cataláns
(nengun tiña máis de 35 anos), a
carón do inquedo valenciá Josep
Piera, o italiano Oiuseppe Grilli ,
o americano Sam Abrams , editores, etc. Fora~lles irnposíbei atender o convite a J. Agustín Goytisolo e Juan Luis Panero. Por ser
o dia seguinte .dos resultados das
eleicións municipais produciuse
tamén a auséncia do · alcalde da cidade , mas non faltaron os outros
convidados: Ignasi Riera, secretá~
rio da "Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana", o xoven poeta
Guillem Viladot e o 'tRegidor de ·
Cultura de l' Ajuntament ·de Lleida", todos da man do organizador
e tamén poeta Caries· Maria Sanuy. Todos con espíritu ben-humorada e esperanzado, falando de .
Lleida, de CataJunya, do mundo,
tan necesitado de poesía, da cultura como o que se recebe o que nos
dan, o que se herda, o que convén
salvar e transmitir, dos poetas
como vacas sagradas e pacientes
e dar o seu silencioso e doce leite
de lacere de alimento estético imprescindíbel... Na porta do "Museu de la Plas:a de Sant Joan" había precisamente unha estátua de
tamaño natural dtJnha vaca non sei
se sagrada.

Basílio Losada

Resultou que o moderador da
primeira mesa redonda (ás 12,30)
era Pere Rovira, ex-aluno do Ins- tituto de Tarragon·a co que eu tiña
cert~ vinculación, excompañeiro
de tertúlias literárias no "Balcón
do Mediterráneo'.' tarraconense, · ·
agora xa flamante profesor universitário en Lleida, autor de poemas
en catalán e autor dun interesante ·
estudo en castellano: "La poesía'
de Jaime Gil de Biedma", da Editora "Llibres del Mali". Estaba,
. ao lado de Rovira, Ramón Pinyol,
o xoven _edítor da ·citada editorial.
Estaba na mesma mesa Antonio ·
Jiménez Millán, profesor de Língua e Literatura catalana en Mála-··
ga qµe recentemente acadm1 ·un
dos prémios pQéticos mais cobizados no Sul: o Premio de Poesía
de Marbella "Rey Juan Carlos".
Estaba Basílio Losada, ben capacitado para dar detalles sobre versións do catalán ao galego e viceversa; Josep Piera, idem para o
caso do valenciá, e estaba servidor, que falou un pouquiño da in- .
fluéncia de Catalunya na Galiza
desde os temp9s da Renaixen~a
até chegar á criación da Asociación de Escritores en Língua Ga-

lega seguindo os pasos da Associació .. . Penso que unha das causas mais interesantes <leste Encentro foi que os cataláns se informaron, grácias a Basilio Losada, da
existéncia dunha forte e consistente movida poética na Galiza, con
libros que, segundo el, están á altura dos mellores níveis da poesia
da Europa. Foi aseveración primeiro desde a sua condición de
crítico e director da Golección Leliadoura e pouco despois .demostración nos recitais de poemas·.
Pola nosa parte, ficaffios iRteirados da enorme movida que teñen
os cataláns en canto a traducións
de e para .o catalán. A Generalitat,
muito mais xenerosa e preocupada
do que a nosa Xunta , favorece
enormemente o intercámbio, pa-·
gando os salários dos tradutores
de calquer país e língua e comprando centos de exemplares ás
respectivas editoras de intra e extramuros. Por ali estaban para
confirniá-lo o profesor italiano
Giuseppe Grilli , · divulgador da
poesía catalana en Nápoles, e o
americano Sam Abrams, divulgador en ~nglés de cataláns e até de
.galegas {non sei se lle estará axu-

dando a Xunta), poi anda na tarefa de verter ao inglé a Luí Piment~l. A min maravillaron-me
esta axudas intercambio , divulgacións, 9omo me rnaravillou o
perfectísimo catalán utilizado
polo andaluz Jiménez Millán, o
italiano · Grilli e o americano
Abrams , e o feito de que o idioma
catalán estexa presente nas Facultades de Andalucía , da Itália do
U.S.A .. . .
Nas sesións da tarde ao lado de
Rovira, Pinyol e Jaume Pont, director da Colección "Cotlliure",
estaban dous persoeitos que me
atraían grandemente, poetas xa famosos na poesía cataTana contemporánea: Francesc Parcerisas, que
traduciu ao americano Ezra Pound
ao catalán, e Joan Margarit, irónico, vital, rebosante, o mais profundo e ao ~esmo tempo máis
alegre, o máis veterano do grupo,
pois nasceu no 38, ainda que non
o aparenta en absoluto. Total que
o mais veijo era. servidor, e por
iso e pola tradicional educación e
cortesía dos cataláns, concederonme honores, que non esquecerei,
de abrir e cerrar recitais. O do-

Os libros -do Verán.
NOVELA/NARRATIVA
>.

X. L. Méndez Ferrín

:-:~ ...........

·

Bretaña, Esmeraldina
Retorno aTagen Ata

.~osé L. Tomé .......................... .A Cidade Branca

Fermí~- Bouza Álvarez ........... Longo Voo de Paxaro

Marina Mayoral ..................... -:-:- Contra marte e amor
Xosefa ·Goldar .....7....... .... .... .. .. No fío do ternpo
Xoán Bernárdez Vi lar ............. No ano do Cometa
(Premio "Xerais" 1986)
Suso de Toro ·.......................... Polaroid
~
(Premio da Crítica 1987)

XABARÍN
J. M. G. Le elézio
Mondo e outras historias
Michel Tournier
Venres ou a vida salvaxe
Daniel Defoe
Robinsoh Crusoe
MITOLOXÍAS
Elizabeth Warner
Heroes, Monstros e Outros
múndos da MITOLOXÍA RUSA
Anne Ross
Druídas, Deuses e Heroes
da MITOLOXÍA CELTA

mingo 14, l?~uco despois do event~ ~o~o drr~a~ os brasileiros, 0
dtano El Pa1s na sua edición catalana, fala de Margarit e confirma-me impr.esión~ : "té una estranya profund1tat que ens impresiona. Voldríem pensar en Kavafis
Quasimodo, o Graves a·I'hora d~
trobar-hi para! . lelismes" .
Na hora dos recitais, coido que
editores, poetas e público en xeral
ficaron comovidos cos versos ben
pronunciados , en galego e en castellano, de Alvarez Cáccamo, Manolo Rivas, Fernán-Vello, Ramiro
Fqnte, Manuel Forcadela, Román
Raña, na voz de Basílio Losada.
Ao día seguinte, 13, falou-se
,sobre de traducións ao catalán e
traducións do catalán, tradición
europea, a vocación universalista.
Sam Abrams pediu, para ben de
muitos, aos ensinanfes e antólogos
mai espírito aberto ou ecléctico
mais con ideración aos diver os ~
contrapo to go tos que pode haber no público, que poden non
coincidir co go tos, tendéncias
ideoloxia poi íti a do profe ~
antólogo . Tamén no lembrou
que no U. S.A. chegan o podere público a nomear p eta · nacionai (á vece pou o convincente ) por un ano orno a Mise ou o Mi ter. Par eri a botou
de meno unha crítica literária actual e legal.
Por fin, no anoitecer do dia 13,
tiven ocasión de deleitarme co endec.a ílabo perfeito e profundo e
ben pronunciado de Margarit , coa
melodía e dozura de Parceri as,
co tremer. do noví imo Alex Suanna, a emoción valenciá de Piera, a vangarda de Miquel de PaloJ de cendente do outro antigo
Miquel de Palo l... E oaron de
novo, cada vez mai claramente,
mais devotamente, ver o nosos,
ver os de Cáccamo, Forcadela,
Pilar Pallarés, Eusébio Lorenzo (o
meu querido falecido ex aluno de
Padrón tan xoven) através do entusiasta Basilio Lo ada.
Sam Abrams, entusiasta tamén
foco-me cerrar o acto, que dirixiu
habilmente Caries Maria Sauny,
con versos de "Profecía do Mar"
en memória de Luís Pimentel.
Tuda me re uJtou entrañábel,
cordial, memorá~l exemplar. O
Ajuntament de Lleida pagou e
atendeu con xentileza e xenerosidade a todo . A ver e tomou nota
os no o concello e Xunta.
o
B. GRAÑA
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·santiago

Tafall Abad .(Santiago, 31-I-1_858 /
tü-X-1930)
_,
Musicólogo e mestre ºde capela da
Catedral de Santiago .
Fillo de Mariano Tafall debeu
de receber a formación musical no
seo da capela compostel.á, estu,.
dando na Facultade de Dereito
prim~i~o e. logo no Serninário
Conc1ltar.
·
Non coñecemos ainda a data da
sua consagración como presbítero pero desde os vintetrés anos
vaÍ dedicarse exclusiyamente á
vida catedralícia. E ntre 1873 e
\881 desenrolou unha actividade
moi intensa como músico prático
en diver o Jugare de Santiago ,·
endo un do promotore da
"Tuna", importando a Santiago o
fenómeno da "e tudantina" nado
na Univer idade de Coimbra. No
"Café E pañol" formaba con Hilário Courtier, Daniel Penela, Inocéncio Perdigón e outro un pequeno grupo que interpretaba un
repertório
predominantemente
operí tico dun xeito emellante ao
de Pillado na Coruña, Monte en
Lugo ou Piñeiro en Pontevedra .

1

nomes dos

lugares¡

Mosqueira
e Moscoso
Non podernos concordar co que
opinan que eses nome se deben
ás mo cas. Unha Pena Mo queira
non pode deber o se nome a ser
un niño de tai in ecto , poi é te
seria un fenómeno tan temporal
só un par de me e ao ano que
non debe producir un topónimo.
O nome dun lugar empre e debe
a cousa permanente fixa e definidora .
Se rastrearno no documento
medievai
aparece ali citado a
mosqueira como unha impureza
ou lixo do grao ou emente e a i
e fala de "cento limp de avea e
mosqueira" ou e a liberado de
impureza . E te entid ainda e
mantén hoxe na n a fala p pular
rural , per n n p de er daí d
onde proceden o nome d lugares da no a terra ue e chaman,
Penas Mo queira
Mo call nta
ou Moscán.
Para nó , o ignifi ado debemos bu calo no eterno tema lítico
galega, e pr cederían dunha :
Molasqueira ou Mola co o referíndo e a pai axe inzado' de
Moas ou Mó , enonne penedo
que definian a . despida pai axe
doutros tempo .
o
CESAR VARELA
(Sao Paulo)

XOAN M. CARREIRA

Tamén part1c1pou na expenencia
da cáseque descoñeciCla "Sociedad
de Conciertos" fundada ·por H.
Courtier.
No 1877 ingresa como profesor
da Escola de Música da Real Sociedad Ec.o nómica de Amigos del
País de Santiago, chegando dar
clases de Piano, Violín , Violoncello , Contrabaixo e Harpa e criando unha orquestrá coas alunas que
, se manterá baixo diversas denominacións por anos asi como un coro "
denominado "Sociedad Coral Eslava" .
Desde moi novo traballou como .
músico da capela, como violinista, tomando posesión . o 22,.II-88
do órgao e no 1895 do maxistério
de capela, por vez primeira na
história un mestre de Compostela
era nado na Galiza!. No 1898 é
nomeado capelán da Real Capela
de Granada e renúncia ao maxistério que será ocupado por Manuel
Soler Palmer (A.N.T. 3 12. 26-Ill87). Ben cedo regresaría a Santiago como coengo e ali morreria
cando preparaba o eu discur o de
ingre o na Real Académia Gale-·
ga.
Moito mái importante é o labor de Tafall como musicólogo e
como ideólogo da música litúrxica
logo de 1907 . Tafall participa do
tan reaccionário como enriquecedor movimento cultural criado por
López Ferreiro e os cardenais car-

1

listas Payá e Martín de Herrera .
Tafall toma un grande interés polo
Codex Calixtino do que tran screbe
algunha das pezas en harmonizacións ao ºgosto da época. Máis
adiante alterna o intei:_és pola mú:sica da catedral compostelá -publica a "marcha das chirirnias"coa crecente atención á música
tradicional da Galiza e polas Cantigas de Martín Codax .
A partir do Congreso Nacional
de Música Sagrada de Valladolid
(1907) Taffal vai ser o animador
da Comisión Diocesana de Música
Sagrada e tomará a tarefa d~ purificar a música que se interpretase
na catedral de Santiago, chegando
a proibir músi.c a por el mesmo

Composición: ·
2 Misas. 1 Misa de Defuntos, 1 "Dies lrae",
1 "Libera me'', 12 Motetes (o de 1897, "O
.quam suavis" foi prohibido polo propio Tafall), Lamentación I º do mércores santo e 2
xogos de oficios para a Semén Santa, 10
Salmos diversos, "Gaudium magnum", Pange lingua" '· "Praeclara _custos . virginum",

,;V¡;xilla Regís", "Dos favores sin ejemplo"'
e as versións a 4 voces e qrquesta de " Condué:tus Sancti Jacobi" e "Dum Paterfami - ·
lías" do Códice Calistino.
Artigos~

"La tonalidad y el ritmo en la música popular de .Galicia". En "Gal icia Diplomática" ,
1900. "El texto musical de Martín Codax."
En "Boletín de la Real Academia Gallega
nº 11 e 12. A Coruña·, 1916-17 . "Las canciones de los ciegos ante la Puerta Santa en
los años de Jubileo compostelano" En Boletín R.A.G. n ~ 26, 1931. "La música de l
himno de los peregrinos flaipencos del siglo
XJl al Apóstol Santiago" .en "Ultreya" nº 2.
Santiago, 1920. "La Capilla de Música de
la Catedral de Santiago. Notas históricas"
· en Boletín R.A.G . n" 26, 1931. ''Tratado
de canto gregoriano y .mixto, conforme a los
trabajos de restau·ración recienteme nte emprendidos para la interpretación de las melodías litúrgic as". Santiago, 1891 .

Bibliografia:
.
?
Xosé Filgueira Valvlrde . -)ntroducción ao
"Canci6neiro de Galicia". Pontevedra,
1942. Xosé López-Calo . "Catálogo musical
del archivo de Ja Santa Iglesia Catedral de
Santiago". Cuenca, 1972. /d.-"La música
en "Gal icia" en "Galicia eterna". Barcelona,
198 1. Id . -La música en la Universidad de
Santiago de Compostela". Santiago, 1.982.,
Xoan A. Viaño Martíne_z: "Tafall Abad, Sa·niago" en "Gran E nci clopedia Gallega" . Gijón,. 1986. Xosé Ramón Barreiro Femández:
"El Carlismo Gallego". Santiago , 1975.
Id.- "Hisforia de Galicia. Hª Política" A
Coruña, 1982. Xoan M . Carreira.- "J;:I nacionalismo operísticÓ en Galicia". En Actas
do "Congreso Internacional sobre la música
para teatro en España" . No prelo.

tribuna

-A normativización como delito·e atentado
M• XOSE QUEIZÁN

Non é necesário insistir, pero inisto, en que hai que considerar
como positivo o intento de normati vizar a língua galega. Necesita-.
mo unha língua íntegra e esmerada á altura dos mellores cometidos
pedagóxicos, literários, científico , etc.; unha língua capacitada
para a ociedade xusta e progre¡ ta á que aspiramo . Ni to, creo
que non hai diferéncia de critério .
Outra cou a é o como e normativiza. O proce o denota que se
e tá a facer dun modo arbitrário e
cun certo de poti mo (non empre
ilu trado, vaia!), ignorando as petición ma iva de diálogo e
acordos. In i to no que xa teño
dito n utra oca ións. Aquele
que utilizan, cultivan, recrian e
aman a n a lf ngua e deron e eguen a dar o froitos de e amor,
deben er e coitado . Ninguén ten
património da verdade ab oluta.
Seria nece ária unha migalla de
humildade entre o que teñen o
poder e a faculdade para irnpor
e impoñ"en que lles permüise escoitar ao que non por teren meno poder deben ter meno razón.
Ou polo meno asi debería ser
baixo ese réxime con que e enchen boca a cotio: democrácia .
Que xa que nos foi imposta no seu
dia a língua foránea, agora poda-

. As obras literárias, obras de
arte , deben ser cónsideradas e
conservadas tal e como foron concebidas polos' seus autores. Os
signos lingüísticos e a distribución
dos mesmos nas páxinas- dos libros teñen o mesmo valor e a
mesma significación que unha cor
ou unha liña nunha obra pictórka,
unha nota musical ou un siléncio
nunha partitura, un arco ou unha
éoluna en arquitectura. Alterar. o .
galego de Otero. Pedrayo , por
exemplo , é como introducir perspectiva nun cadro de Seoane ou
tocar a alborada de Veiga a ritmo
de rock. Aclucir, para xustificar
esta agresión, que _se trata de dar
facilidades de leitura ao alunado
(que tan parvo consideran) é como
se pretenderan " normativizar" a
praza do Obradoiro , non vaia ser
que os visitantes se desorienten
ante tan diferentes estilos arquiegónicos. · Ademais, para axudar
@ tunado existen as notas aclaraqtias a pé de páxina. ~~

mo chegar a un consenso civilizado de como recuperar, sanear e
dignificar a nosa. Entre etirnolo- .
·xistas e fonetistas, xenuínos e po- ·
pulistas, reintegracionistas e aisla- cionistas débese cheg.a r a un acor- .;
do·. A nasa líagua debe ser froito .
dunha ampla vontade . Deus nos ·
libre dun xa foi!
'

• NAVEGANDO POLOS MARES
DO NORTE
Unha travesía a vela de 14· dias nuns -

E

tomposta.
Na actualidade estase a investigar a personalidade e obra. de Santiago TafaH na Cátedra de Música
da Universidade de Santiago e supoño que ben cédo tetemos unha
bio-bibliografia científica do autor. Coido que ·a sua .persoalidade
é de extraordioária importáncia
para a intelixéncia da prática-totalidade ·da musict>loxia da Galiza
até López-Calo. A sua influéncia
sobre Casto Sampedro, Filgueira
e os autores menores é absoluta e
parece imj:>rescindíbel a investiga- ción . ideoJóxica da sua evolución, '
moi" vencellada á recepción das
sucésivas encíclicas de León XIII
e Pío X e aos fenómenos do reaccionarismo intelectual estudados
por Barreiro · Femández tanto no
carlismo militante como nas suas
herdanzas, que chegan até hoxe
através dalgun s aspectos do galeguismo histórico e van incidir nos
gostos musicais tanto de Bóveda
ou López Suevos cando se interesaron pola música como instrumento político, como do galeguisrno integrista.

antigos veleiros, desde a Holanda deica
Dinamarca ..O total da viaxe é de 21 dias,
que inclue transporte nun autocar ·desde
Madrid , 7 noites de hotel na Fráncia,
Amsterdam e Alemaña.
·
Précio: SB.000 pta. Saídas: O 15 e 28
de Xulk> e o 12 de Agosto.
·

• A OUTRA CARA
DOS ESTADOS UNIDOS
Viaxe dun mes para coñecer a outra
cara de U.S.A., óu sexa, non a de Reagan , Disneylandia ou Falcon Crest, senón a das minorías, as vangardas, as tribus índias, os seus parques nacionais e a
-natureza e a sempre ·allea cultura.
·
Précio: 219.000 pta.
Saídas: Xullo e Agosto desde Vigo e
Santiago.

Agora ben , a necesidade de
normativizar o uso actual e futuro
da líñgua, non xustifica modificar .
os textos dos autores· que nos precederon, como se está · facendo
si.s tematicamente nos libros de
texto e nas novas edicións dos clásicos. Isto é uriha aberración e un
atentado.

• . XORDANIA-SINAl-EXIPTO
Víaxe 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 Xulh deica Novembro .
• Ademai~ viaxes a Cabo Norle, Alpes,

Barco de vela polos mares da Holanda, lslándia, Turquia, -India Nprte e
Ne_pal, -India Sul, P~ru-Bolí~a.

--;-- Iluso raseiro este que se está
aplicando que, ademais. de atentar
contra a propriedade intelectual , a
autoridade moral dos autores sobre a sua obra , e constituir , polo
tanto , un delitó , tamén destrue a
história de nosa língua, a deriva
da mesma que · ven serrdo a da
nosa nación, para ben ou para
mal. E un agrávio nacional.
o

Cuba, Nicarágua, México, Austrália,
Marrocos, Arxélia, Africa Ocidental,
. Quénia-Tanzánia, Rutas coa bici ...
Asimesmo, podes consultamos tarifas
aéreas e · ~esti9ns para calquer, proxecto
de viaxe que teñas.
. Chámanos para mái~ infonnación ou
pasa polas nosas xuntanzas informativas
que faremos na Galiza:
Vigo, 5 de Xuño en "El Camaleón".
A Coruña, 4 de Xuño no Ateneo.

a~ós uz
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A cidade
. brancaC1J
O presente é un ano no que apare~
cen novos narradores en . galego,
.novps porque nunca escreveran - ·
ou publicaran.,- nada porque se .
dos seus livros· hai que falar, a vellice é máis do que a do 'Pai eterno, a verdady. Vellice literátia,
vellice que parece se se apoderou
da narrativa, e unha parte da nosa
poesia galega. Unha vellice que
-polo de agora:- parece ser insuperável, pois é a vella enfermidade coñecida como provincianismo. E agora, · despois de Antón
Gran(ie, Xosefa Góldar e Pet Posse . eis_ un novo livro narrativo ~
unha novela --0s anteditos autores fixeran relatos ou con tos.
Unha obra qQe nos presenta unQ.a
nova voz: e que é o qµe nos di?
Vai interesar-nos o_que escreve, a
sua voz será poderosa e encherá o
noso corazón de ·ledícia? Veremolo.
A Cidade Branca leva un prólogo de Benito V arela Jácome: que
o leitor pode pasar por alto 01,1
tomá-lo como texto de humor, a
gestos. Logo ven a novela.
Novela que va,i dun rapaciño
nun país imaxinário (a paisaxe
real semella ser o Guitiriz nativo
do autor) que é amigo dunha "étnia" chamada "os valuros" cuxa
cidade · quedo u soterrada e que o
- noso heroi vai intentar dar con
ela. Para encontrar ·a tal . cidade o
protagonista, Lango ; que ten dezaseis anos --'-a famosa idade iniciática- dá a .volta á terra até que
parece un exercício escol-ar sobre
as suas obras. E exercicio escolar
chega a un lugar onde topa un ve- ·
non só pola história , senón pola
llo que lle conta a 1amosa história
redacción. Vexamos senón uns
da cidade. De ·primerras, até checantos exemplos: "bajxo unha noigar a este ponto, quer dicer desde
te inmensa de estrelas, brillando
que o protagonista sai da sua terta
no ceo azul dunha noite de verán,
até atapar o vello, pasan uns canvíanse as luces da cidade, e unha
tos anos segundo nos di o autor;
na novela o tempo nen pasa, pois
fogueira acesa no curne do Outeinada ou case nada se nos narra nero da Cadeira ó pé das murallas".
sas páX:inas. Dá co vello e este
"Naqueles rostros podíanse mirar
, c.óntalle a história da Cidade
e naqueles rostr.o s podían .ve-la
Branca, da cidade asulagada. E
morte que os gañara ... "; "a cidade
víuse abrigada a defende-las súas
aqui comeza a causa a se ·compliterras dun intento dos parragueses
car, pois o vello nárralle ao rapaz
de quitarlle-las súas terras''., "haque ·Üseifa lle narra a Sachico e
outras personaxes lle contan a ou- .
bia un punto común que nos unía ,
tras máis e outras · máis narran a
nos separaba, nos achegaba, e nos
outras. · Parece ser que a isto da
alonxaba , nunha loita frenética,
história dentro da história, e veñá
perpetua, da que ningunha das
outra história, chamanlle os exsúas partes podía prescindir. ",
pertos "estrutura en abismo", e
etc.
aquí, abofé~ que o nome lle ven
Pero hai momentos máis álxique nen pintado, ainda que habedos, é, por exemplo , aquel da pária que escrever "estrutura en caxina 63 no que escreve: "Entón o
borco", pois o interés da narración
cego de Torre Vella, que aínda
vai decaindo a cada liña de tal xeinon interviñera, apresurouse dito que o que vai contando o autor
cindo: "Pois eu,. cando era novo ,
vai interesando menos a cada paso
e andaba nos montes e no sitio
pois as aventuras que narra son ·
onde dunnía nin ventimperio
dun infantilismo só comparabel ás
tiña" . Os reunidos rían a gargallahistórias de santos que propagaba ·
das coa saída do cego", este é un
a igrexa católica nos sesenta e cinexemplo da imaxinación que gasta
cuenta. Por exemplo, hai unha bao autor. Por non fa]ar da páxina
talla e dos bons non morre nen67, onde nos é descrivida unha
gún: "A batalia durou toda a noibatalla, que máis pobremente non
se podía. Ou a páxina 95, ou o
te. Afortunadamente non morreu
.ningún hóme de Ami], nin das
poema final, e máis non citamos
xentes que apareceran apoiánporque a cousa seria longa.
doos, tampouco ningún quedou
Resumindo,
encontramo-nos
ferido". Ou sexa, que ¡jan-se voperante unl)a novela cuxa história
non interesa muito, cuxa estrutura
cés das axudas de Santiago ás
hostes cristianas.
novelesca é ahondo discutí vel
Tamén é dun infantilismq que
(para 'min tal estrutura non existe,
dá gosto o nome que lles pon ás
o autor limita-se a encher liñas, e
diferentes "tribos" ou grupos: "Os
ponto e aparte), cuxa redacción
pequenos", "Noitebras", '"Lur-,..
·parece un exercício escolar de non
gios", etc. O prologuista atreve-se
muita calificación e erifin unha
a falar de recriación da etnografía
novela que intentando criar un
galega ~ ... por favor!!·. E ousa di- ·
mundo -mesmo que fose a partir ·
cer esas cousas por cenas onde o
da nosa etnografía- non o,consenaqador fafa da-Serpe, da matá do
gue por falta de coñecimentos das
porcó e outras cousas: tiradas dun
técnicas narrativas e por: incapaci. manual de intródución e V&Í que
~ade de criar un mundo verosímil;
chuta.
se reparamos un póuco no espello
Como tiradas de Tolkien son
·que nos fumos ollando (Tolkien)
muitas das aventuras que ·acontevemos · que os personaxes des te (e.
cén e mu'itos os sucesos que oco- · ·
de toda grande literatura fantásti- .
rren. Orabén, sen a calidáde do
ca) son movidos pola fatalidade
sul-africano, sen a criación de
mercé a un ha· anál ise efectuada
todo un mundo como é o que. nos
polo autor sobre todo o s·eu mundá o autor de O señor do Aneis,
do, mentres aqui, nesta Cidade
pois a presente está t<i.n inspirada
Branca, as personaxes son tratana criación do citado escritor que
das corrio .se ' fosen . ob~ectos dun
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prestidixitador i e aparecen e desa~
p~ecen a gosto do' autor- sen ex.
plicar-se nunca por que. ·
Para acabá.r, . unha novela q
· ~emos d~j.xar tranquilamente -~~
faiado, po1s non. aband~namos
grande causa. Tnste é dicé-lo
pero xa é .hora de que os 0680 '
· !'arra~ore:s o saiban que teñen ~
1maxmac1ón e os personaxes ao
alc~zo da · sua man: ahonda con
saca-la do bolso e apañar a esga110.
'
o
XGG.·
. 1) Edicións. Xerais . Vigó, 1987. Compre
smalar a canudade de grallas de imprensa
d~masia~a~, ainda que unha delas propor:
c10~a .~ unic~ rasgo de ~umor .en toda a no- ·
vela: ~Jnha rapaza da c1dade t1vo o malfado
de sufnr a mortadela dunha araña ... " (páx ·
153)
,
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_Sobre .Solaina
de Ausencia
de Xulio L.
Valcarcel
Se anali o "Solaina da ausencia"
·(senda o máis posíbel analisador
e non feridor), atopo algúns versos endeca nabos e moitos heptasílabos, ao lado doutro de medidas diversas, que ao meu entender
non combinan axeitadamente.
O hibridismo, as médias decisións poden ser perxudiciais. Andar recontando agora as once, as
sete sílabas, os catro ou tres pés
do gato, obedece só á miña intención (coido que boa) de axudar a
romper co tal hibridismo ou definición. O autor pode non andar
contando ílaba . Pode non ser
consciente de todo de cretas ritmos e .cantidades que lle xurden
nos ver os por "familiaridades"
anteriores como poeta e leitor de
tantos e tantos metros clásicos. O
que se impón en definitiva é que
o poeta se d ante, se autocoñeza
e evite o que lle perxudica. Eu
opino que lle está a perxudicar esa
espécie de hibridismo e que debed a rachar definitivamente coas
combiacións clásicas que o perseguen e que vai como subsconcientemente espallando entre outros
metros menos cadenciosos, ou
ben tomar máis conciéncia delas ,
aceitalas e utilízalas consecuente e
atrevidamente. No remate deste
poemário que comentamos o autor
demostra moi boa capacidade para
e a firme deci ión.
Valla un pequeno exemplo. No
poema da páxina J3 o total é de
18 versos, dos que 6 (a terceira
parte) son heptasílabo , combinados ·con outros cos que ao meu ouvido , non combinan. A matéria do
poema son sons, fenómenos. A
língua é fenómeno acústico. Xúlio
e máis eu , e moitos, lembramos
endecasílabo e hepta ílabos ainda sen querelo porque soan ben.
É como mú ica pegadiza.
Na páxina 9, no comezo, o que
ternos é:
POR QUE RUTAS
chegache
misteriosa
Se analisamos un pouquiño e
lemes seguido: "Por que rut~s
chegache misteriosa", descobnmos que ~stamos ante un -~rfeito
endecasílabo clásico melod1co da
feitura dos de Garcilaso gu Ca- /
móes.
Por outra banda hai un sabido
ton elexíaco conotacións sabidas ·
' ,. auséncia, · nau f,
de desarriparo
ra~
xios, . "maestros derribados" . Ha1
a preséncia e i)ersisténcia das le!11branzas, da infáncia, con. reconecimento de que é "imposíbel o retomo"~ Hai a compracéncia nun
tamén clásico dorido sentir (como '
xa .dixo M. Álvarez Tomeiro falando do 'mesmo poeta), ~on palabras quizá demasiado es~~das; ~~
ñecidas e sinxelas. O ma1s d1f)cil
en Literatura é .conseguir a . si.n~~. leza. Azorín falaba de "la dific•} ·
facilidad". Hai .a morte dun avo
en meio do tema más presente da
-morte, de feitos doces e m~cantes
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da infácia en relacióÓ ~ amor·
Ora ben: 0 autor QeSle hbro pretende unicamente un ton ~xo •.
.coaficlencial e espootáeo, e con-

·~Ü>do .eu ~vome a esi;irUe ou meUor, a pcdirlle ao amigo

Xólio' L. Valcarcel ~s coidado

e tnlbalJo de poeta. Mesmo na correctión de probas, na ol1ografla.
No~ fanal, na sua "Apor.tación pan un ~xo de ausen- .
cia" demostta o bon poeta que . ~
cando traballa o verso. Comeza
asi:

Ausltlcia fl&Y
dttlos.de seda
palas túaic&s IJrlnas
A SU1 pel de coello

etiD ll1JUUS

una

Sombras cansas, as pí/pebras
Un rtJIT longo e Jarama

1a

Un precioso poema, como se
ve. Todo está axustado, labrado,
con máis forza imaxinado, con rotundidez expresado, con musicaJidade e vibración. Vibran nese
mesmo fragmento formosas aliteracións e sinfonías de s e de a Precisamente agora o poeta non rexeita o ritmo e cantidade de heptasílabos , mesmo con asoáncias
que, ainda se~o clásicas, ~ob~
vigor e autent1c1dade. Na pnmeara
parte deste poema, asoáncia a-ad
e na segunda esa mesma e tamén
eni-a. Nos dous últimos versos,
en realidade ternos tres heptasílabos:
que csba.r,J nas xanelas.
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MJormece na distáncia ·

aquel neno que fomos pensativo nos

miri.
Tamén me parece un acerto ao
longo do libro o de em~zar co
verso final do poema antenor.
Comovedor, realmente solidário e temo o envio a Vergara Vilariño.

B.GRALQA
(1) Xulio L. Valcárccl. "Solaina da ausencia". Vía Láctea. Sanliago. 1987-.
.
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Tipos duros
(Outra cidade,
outra lei)
Consignamos a tradución aproximada do orixinal inglés, coerente
coa filosofía da fita, e a peregrina
tradución castellana, á que temo
que acudir para identificar o fil me.
Película de prometedore ingredentes que se ven logo ba tante
aguados por un guión e realiza. ción pouco arri cados e carente do
talento e a corro ividade que o
plantexamento inicial pedía . A
proposta da fita é recuperar á parella Douglas/Lancaster. metel~s
nuns papeis que gardan e~identes
paralelismos coa sua situación real
no cine de hoxe . e comparar de
xeito esclarecedor a xeración por
eles representada coa plastificada
e valeira sociedade americana actual.
O duo en cuestión (dous salteadores de trens) sai da cadea tras
trinta anos de illamento, para
comprobar amargamente como
cambiaron costumes, entorno e
xentes. Xa non hai tipos auténticos, dunha peza, coma eles. Detrás da moderna sofisticadón todo
é banalidade. A parella é marxinada por esa sociedade: uri é relegado a un asilo, o outro empregado
CQmo ridículo vendedor de xelados e outras porcalladas sintéticas. ·
Non é difícil ver nesa história
unha diáfana parábola -sobre o verduleiro cine americano actual, tan
vulgar e oco como esa sociedade
retratada na fita, da que loxicamente é fiel refrexo. Os clásicos
que_in~a fican, vellos pero plen~s
de luc1~ez e sabedoría' (como aqui
dem?stran Dougla.s e · Larlcaster),
son· ignorados ou. sepultados por

- ese cine, comó se relega no filme ·
aos- dous veteranos gánsters. Ou
cando son esporadicamente resgatados, non hai vefculos ·dignos da
sua categoría. Ironicamente, o
contraste entre a interpretación da
·parella e á frouxedade xeral desta
fita, boa vontade aparte, demostra
o aserto.
Porque· se esta proposta arriba
enunciada funciona, atnda que insuficientemente, é en grande parte ·
pola forza da preséncia dos: dous ·
''monstros". Inda qu~ algun gag
non é desafortunado, director e
guionistas optaron por cultivar a
parte amábel e máis inocua de en:tre as posibilidades que a história
oferecia . En especial i parte final
é previsíbel e · con~encionaJ, co
que a cousa fica , ao remate nun
apontamento ben intencien~do,
que sabe por onde van os tiros
pero utilizando logo material de
fogueo. Pensemos no que un Blake F.dwards faria con esta história
e actores; inda que pode que xa
estexa farto de levantar actas (maxistrais) da defunción do cine. A
falta · dun impecábel calígrafo,
conformémonos cun escrito emb<monado, con faltas, pero intelixíbel e non de todo inócuo.
o
GONZALO VILAS
T .O .: Tough Guys. Producción: Joe Wizan . Touchstone Pictu.rcs . USA. 1986. Di rección : Jeff Kanew . Guión : James Orr e
Jim Cruickshank . Forografía: King Baggot.
Monlaxc: Kaja Fehr. lnrérpreles: Kirie Douglas, Burt Lancastcr, Eli Wallach, Charles
Duming . Alexis Smith . Dana Carvey .

tra), o mesmo pa8a comas ofertas -

do Instituto Portugués do CU.Cma
(lembrades a Mar e a Terra), que
desp~ ao públicó galego e comunidade de na~ns da que formamos parte, que des~ á crecente audiencia do além Minho ! ! .
O senhor Geranio Roddguez
· aióda nom abriu a boca, 8inda
nom se sabe que ideias tem para a
TVG, ergo, será o jeito este para
ficar muito num. posto tam olhado
polos políticos autonómicos.
Dizia González Martín que para
Bemaldo de Quirós era este o seu
derradeiro trabalho, nom som eu
quém de julgar nem tenho o propósito mas com o que esta fazendo s6 se pode émborronar a sua .
o
própria e. persoal história.

:á

C.B.A.

N.B.
Falando de filmes espanhois, as
distribuidoras estam . oferecendo
paquetes deles de saldo (a qual
pior) aos directivos da -casa, e os
individuos · atopam-se duvidosos.
Desde aquí pedo-lhes \lm pouco
de corage e que pensem no país.
. É vergonhento o cativo- orzamento da TVG, cando do orzamentado como gasto da C.A. ·no
ano 86 de1xou o govemo autonómico de gastos 29..()()() 'milhons, e ·
todo o que se meta nos meios de
comunica~om proprios nom fai
mais que dinamizar a ecooomia
galega e criar múltiples empregos
indirectos em sectores de futuro.

arte

Bailar cun
extrano
Ruth Ellis era unha rapaza trintañeira que vivira bastante, traballaba nun cabaret no Londres do
1950, levábase ben co dono
practicamente orgaizaba o negócio: animación , clientes e rapazas .
Tiña un filio e vivia nun piso a
carón do cabaret. A sua vida ia
indo. Un dia cometeu un erro: tirouna a bailar un extrano , iIJtimaron e namorouse del. O extrano
era filio de boa família , que ao
princípio estaba tolo por e~a, per?
. a clase social sole ser un 1mped1mento para que a cousa vaia ben.
Ademáis , a rapaza non tiña boa
reputación, e o mozo ia pasando
devagar dela, era só unha aventu, ra . Refugouse nun amigo de ambo · e dous, que estaba namorado
dela . Até que un . dia non pudo
máis e Ruth agardou ao seu amante e cunha pi tola apontou e disparou.
Ruth Ellis foi a derradeira mu ller executada na forca na Gran
Bretaña, no 1955 .
Hi ·tória verídica, de exo e pa; xón. levada até as derradeiras con·ecuéncias, contada esplendidamente por Mike Newel , co carimbo das boas producións inglesas .
E que conta como parella, á
duas figuras máis relevante da cinematografia británica: a loira Miranda Richardson e Rupert Everett. un que vai para estrela.
o

e

M. ESTRADA
Bailar cun extrano (Dance with a stranger): Británica . 198.5 . Director: Mike Newe11. Interp .: Miranda Richardson e Rupert .
Everett .

-

televisión

O espanhol
poderia ~r
comezado a
usar na TVG
Um verao alegre e divertido e o
que nos prometeron, e aí vai unha
pequena mostra do mesmo:
O programa cinematográfico
dos mércores, deixa de conduzí-lo
· M: Anjo Fdéz. que tam interessante trabalho desenrolou, e con-

Escritos
sobre Arte

Burt Lanc.ster nos MUS te~pos mozos
verte-se numha "Versom OrigiRuadá, menos mal _q ue a rapaza - Sosteño nas miñas mans unha exnal" durante o verao, quer dizer,
que o acompaña; Begonha Fontecelente carpeta que publicou hai
emitiráll-se filmes todos en espanla, vale bastante mais. Já vemos a
un par -de anos' ~ Conselleria de
hol, filmes muitos deles de escaonde nos leva a luita contra a chaTUrismo, Xuventude e Deportes
sos valores cinematográficos_ e
bacanería que tarn entusiasticada Xunta, co obxecto de dar a conulo interesse até para os mais
mente se emprendeu com ?S· últiñecer· .aos máis célebres artistas
sándios espanholistas, m.as sermas mudanzas da casa.
.
galegos. Aqueles que coparon os
vem-lhes para uniha cousa , meter
Coincidindo com o Dia da Pá- ~ anos , anteriores e posteriores á
o espanhol na prograrna~om e ver
tria, chega o 2º aniverssário da .
nusa guerra .civil. Son_a quintaecomo responde o persoal .
TVG, e esse dia hai programa~om
séncia da aportación galerga á
especial; e a quém se lhe encarre- ·
vangarda histórica · estatal: CasteO luns 22 foi-se En_contros, o
ga? ao inefável Juan Pardo e comlao, Colmeiro, Seoane , Maside,
mesmo que muitos outros prograpanhia, indivídu~s que actualSo.u to, Torres , Laxeiro...
.
mas que dia a día estárn-se despemente tenhen no ecrá um concur-un
traballo
excelente,
tanto
É
dindo. Se Alvarez Pousa nóm é
so alucinógeno de excursóns a
pola calidade da impresión .e polos
um mestre para conduzir progra- ..
Madrid, e nom vaiades pensarrnateriais empregados como pola
mas de debate, nom por isoo Enante as dificuldades de tesouraria
seleción de autores e obras. Todo
contros deixou de ter atingido em
que estes Srs. som baratos.
iso acoarlpáñase cunhas breves pamuitos deles , mesmo nos últimos ,
labras en castellano, francés, inum notável interesse . Qs 1.eitores
No verao, o melhor a
glés e alemán que resumen a perque quixeram telefonar á rádio no
soa e a personalidade de cad~ un
'programa~om infantil
post-debate atoparian muitas _?~fi
dos mestres citados.
culdades e ás vezes umha prat1ca
O Sr. Bernaldo de Quirós muito
Mais apresurare.ime a dicer que
imposibilidade .
fa,lou ao tqmar possesom da rentanon vou enfrasc'anne nun rosário
. biliza~om e profesionaliza~om da
de gabanzas ou <Je críticas cara as
No seu lugar um novo espa~o
TVG, eis os resultados da sua povertentes artísticas que ~ cada un
fílmico com muitos dos filmes em
lítica: criou-se umha selva de
des to~ "históricos" representan ou
esparihol. ¡"Ele" a nolll)alizamandos intennédios em Sam Mar-na sua maioria- t_e ñen i;:epre~om!.
Entrementres programas
cos que nom a salta um cigano,
sentado (ademáis de que os seus
como Lua Nova e algun outro já
canto fracasado veu parar a San
carniños correron bast31'te perto
~on pratitamente en espanhol.
Marco~, canto favor devido se trada autopista expresionista e popular), senón que aproveitarei a coduz en rémoras e inúteis, canto
Un de variedades
xuntura . para: irme por outras bra- ,
elefante procura ali o seu cemi~e
rio? A burocrácia medrou espectañas: oportunísima e totalmente neDesde umha sala de festas viguecularmente, fazer as causas mais
cesária a idea que deu pé á carpeta
sa, vai-se lanzar um "Show",
. -Estampas Populares de · Galisimples converteu-se em compliapresentara-o um individuo des-·
cadissimo, as tensons e o malestar
cia- por canto ens~na a todos os
garbado que arremedou durante
foráneos que nos visitan que a Gaentre o persoal ; pola política neum tempo a J. Luis . Blan.co em
liz~ é algo· máis que un enorme
pótica, sübirom · de tono; chega.m
individuos de Madrid ~ de Castil- .
marisco vestido á última postmoha que entenden o país como .o s
demidade. Pero, feíto. isto, te.!!_tapingüinos da Terra do .Fogo, por
rei proporcionarlle unha fórmula
ex . o novo Che fe de programa~ é
tirada do máis tóxico recetário que
tal vez nosd volte dese práeido '
um tal Rodero, valhisoletano,
guionista de "Verano azul" dim
limbo n~ que dorrniña a máis plana das· realidades: os grandes mes·que tém grandes ideas; lembrades
tres fóronsenos, deixáronnos,
os excelentes filmes lusitanos
pero deixaron tamén excelentes
Manhá submersa e a Crónica dos
epígonos que continú.an os seus
Bons Maland.ros de tan infeliz
carniños· e sosteñen ba1xo o·estansubtitula~om, pois para este sendarte da Galiza Moderna u11ha loihor non se adaptam ~o que deta · constante por ser recoñecidos
manda a "realidade galega" -asi
alén de Fistera e Ourense, que
que. foróm os derradeiros : Ofertas
mellor que darlles unha oportuniinteresantíssimas e -variadissímas
dade? que mellor que axudarlles .
do Instituto Brasileiro do Cinema
e axudarnos a demonstrar entre to-.
son desbQtadas (No Brasil o 95
dos· que hai no_vos c1iadores .para
per cento · da prograrna~om de te
o futuro? Tempos novos, carpetas .
ve é 'própria, umha das cifras mais
novas , novas realidade ... .Coidan
altas do mundo, tém umha das
que terá despertado o noso indiví- _
mais valiosas e originais cinema- ·
duo? .. .Oxalá,
o
tografia~. da que a sele~om emitiL. .CASADO CADARSO
dii na TVÉ 2 é unha pálida mos-
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Edicióna Xer•I• de G811ci~ _.S.A.,
voc8 • cu•rU edición ao
~ •x.,.1a• de Novela en Un. Jl89'ga,
dotado
con ·
,~.000 di ~: que ae reJCer• poi.. lllJIUinhlS.

P,.._

-~·

f'rlmMta.- Poderjn concorrer

.o Jritnio todó8 ~uelea autores

nacionali<;t~de. que
oreaenten 08 MUS Or1Xln811 8f'
Ungu• g•lega, cor:-forme aos cr1t6rioa d• normativa do 1.l.G. "
R A.G Os textos preantados ha
sér irÍéditoa . e totalmente orixi-

de (:91quer

n•~un<M.-

Os orlxinaiá serán
preN,ntadoa p_qr triplicado, en
P.8P81 omaño fóHo ou en holan<tell macanografados a ' dobre
~cio, antes do dia 10 ~e Sembro do 1987 nos loca1s so~Tais de Edición Xerais de Galici• S.A.; r/ Dr. Marañón, 10.
36~11 Vigo.
. .
T1rceir•.-Co or1xmal, q1:1e de0er6 ser presentado ba1xo o
tema, adxuntarase, en sobre pechado, o nome completo, ende:
rezo e telitfono do autor, as1
como o tftulo da novela.
Cuarta.-0 xur•do estará composto por cinco membros, escolleitos, para cada ~ic~ón, entre
recoñecidos profis1~na1s da cultura e un secretário con. voz e
sen voto en represent11<;16n de
Edicións Xera1s de Gahc1a, S:A.
prémio outorgarase por ma10rla de votos.
. .
Quint•.- A compos1c1ón do
xurado darase a coñecer o día 15
de Setembro.
Sexta.- O xurado emitirá o
seu fallo no curso dunha cea que
se celebrará en Vigo na semana
do San Martiño, nun local que se
dará a coñecer oportunamente.
Sétima.-0 prémio non poderá nesta cuarta edición, ser declárado deserto e a decisión do
Xurado será ina~lábel.
Oitava.- Edicións Xerais de
Galicia, S.A., que se reserva os
direitos de edición sobre a novela premiada en todas as línguas
do Estado español, coa pos1bilidade de ceder tais dereitos a terceiros, poderá publicar esta, sen
limitacion de número de exemplares nen de edicións. Os cinco
mil primeiros exemplares estarán fibres do pago de direitos de
autor. O benefic1ário do prém!o,
que se compromete a renunciar
expresamente a calqu~r pre~ef'!
sión sobre os devand1tos d1re1tos, receberá gratuitamente cincuenta exemplares da obra publicada. Edicións Xerais de Galicia, S.A., reserva asimesmo, e
durante o prazo de seis meses, a
contar desde o dia do outorgamento do prémio, a opción de
publicar carquera das obras presentadas ao mesmo, subscrebendo a tal efeito, cos autores,
os correspondentes contratos de
edición.
A participación nesa convoca\b1ia requerirá a aceitación das
normas contidas nas presentes
bases e as decisión do xurado
que teña designado.

o

PREMIO MERUN DE

·ut---

UTERAnJRA PARA NENOS

B'A

Edición Xerais de Galicia, S. A.,
convoca a segunda edición do
Prémio "Merfin.. de literatura
para nenos, en llngua galega,
dotado con 250.000 pesetas, que
se rexerá polas seguintes:

~lff:

BAS~S

Primeira.- Poderán concorrer

ao prémio todos aqueles autores
de calquer nacionali<_j~de. que
presenten os seus orixma1s en
lfngua galega, conforme aos criténos da normativa do l.L.G. . R.A.G. Os textos presentados
han ser inéditos e totalmen'te orixinais.
Segunda.- Os orixinais serán
presentados por triplicado, .en
papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografados a dobre
espácio e cuntla extensión mfnima de 50 fólios, antes do dia 15
de Setembro do 1987 no locais
sociaisf de Edición Xerais de Galiciai S.A.; r/. Dr. Marañón, 10.
362 1 Vigo.
Terceira.~ Co ·orixinal, que
deberá ser presentado ba1xo 1
lehma, adxuntarasl!i en sobre pee ado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así
como o tftulo da novela.
. ·
Cuarta.-o xurado estará comPo.sto por cinco membros, escolle1to~, para cada edición, entre
reconec1dos profisionais da cultura e un secretário con voz e
ser:i .voto en representación de
-~d1c1óns Xerais de Galicia, S·.A.

q
pr~mio outorgarase por maiona de votos.
,

Quinta.-:- A,_ ~omposición do

.

de .Setembrop.
,•
Sem.- O xurado emitiré ó
MU fello no curso dunha cea que
ae celebrar6 en Vigo, coincidindo
co fello da IV edición do Prémio
·xeraia• de Novela, na semana
do San Martiño, nun local que se
daré a coñacer OPQrtunamente.
Utlm•.- O prémio non poderá, neata ~unda edición, ser
declarado deserto e a decisión
do_,x.urado será inapelébel.
Oitav•.- Edición& Xerais de
Galicia, S.A., que reserva os direitos de edición sobre a novela
remiada en todas as lfnguas do
st d
- 1
• 1Td
1 d
o eapano
• coa pose
e
de ceder
tais dereitos
a terceiros,
P'()deré publicar esta, sen limitación do número de exemplares
nen de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares estarán librea do pago de direitos de autor. o t>eneficiério do prémio,
que se compromete a. renunciar
expresamente a calquer pretensión sobre os devariditos direitos, receberá gratuitamente cincuenta exemplares da obra publicada. Edicions Xerais de Gali-

~ ª

ª

cia, S.A.,0 reserva, asimesmo, e
durante prazo de seis meses,ª
contar Hesde o dia do outorgamento . do prémio, a opción de
publicar carquera das obras presentadas ao mesmo, subscrebando ·a tal afeito, cos autores,
os correspondentes contratos de
edición.
A particip~ción rles~a c9nvocatória requerirá a ace1tación das
normas contidas nas presentes
bases e as decisións do xurado
que se teña des.ignado.
d T
1 Prémio e utro
A BIBLIOTECA DO ARLEOUTN
Para pezas ori~inais .en língµa
galega, a fin de ll')Cent1var a criafividade dos escritores e drall)aturgos a prol dunha Dramática
galega. O prémi~, dotado con
250.000 pta., r~x1rase polas segumtes
BASES
i• Poderá concorrer ao prémio
calquer persoa ~en qistinción
de idade ou nac1onalidade.
2ª As pezas presentadas terán
de ser orixmais, inéditas, non
estreadas nin en parte, e escritas en idioma galego, sen
prescrición de tema nen de
extensión nen de carácter.
SOTELO BLANCO EDICIONS

1

xudicialmente contra quen inmente se compromete a recumpra estes requisitos. O
nunciar a calquer pretensión
Xurado valorará tanto os mésobré os devanditos direit';j
ritos literérios dos textos pre' receberé gratuitamente
sentados-canto as suas virtuaexemplares do seú libro imlidades como pro1>9stas drapreso na primeira edición e
matúrxicas ·destinadas á reali25 nas siuintes. Aaim~<?c
.zación cénica.
SOTELO LANCO EDICION.,
3• Os orixináis presentaranse
resérvese, durante un prazo
por cuadruplica®,, en follas
de seX is md·eses a P~órtir do fablll!J
tamaño fólio ou Oh-,, A4 mecado ura o, a opc1 n a pu 1nografadas a dobre espácio, e
car calquera das obras preseran remitidcu» a SOTELO
sentadas ao .prémio, subscreBLANCO EDICIONS Aoartado
bando a.tal afeito cos autores
Correos nº 559 - SAIQTIAGO
os correspondentes contratos
DE COMPOSTELA, antes do
de edición.
·
df 10 d S t
b d 1987
e• O
prémio poderá ser declara'e e em ro e
·
do deserto se, a xufcio do Xu.
4• os orixma1s, que irán precerado, nengun dos orixinais
didos polo tftulo e o lema espresentados ten valor e calicollidos polo autor, acompadade dabondo.
·
ñarase un sobre ·pechado no
ge A participación neste :µ,rémio
que figure _por fóra o lema e
supón a plena aceitac1ón por .
· ~ue conteoa unha ficha cos
parte dos autores concursanados de 1·dent1'dade acred1"ta-t es d as oresentes
_. _ Bases ·
tivos e o enderezo completo
do autor, asi como o titulo da
1 Prémio de Poesiil
obra.
· LEUADOUAA
·. 5• O Xurado estará composto
por·.
p
b
· · ·
1·
ara o ras onxma1s en mgtJª
· D. Francisco Pillado Mayor,
galega, dotado con 250.000
. autor e crítico teatral.
pta. e que se .rexirá polas seD. Gustavo Luca de Tena,
gumtes
xornalista e crftico teatral.
BASES
D. Agustfn Vega, actor e di- rector featral.
_ 1ª Podará concorrer ao prémio
D. Xoán Cejudo, actor e dicalquer persoa sen distinrector-teatral.
ción de 1dade ou nacionali- ·
D. Xoán Bernárdez Vilár, redade.
·
~resentando a Asociación de
2ª Os textos, cunba extensión
Escritores en Língua Galega.
mínima .de 400 versos, han
Actuará como secretário,
ser inéditos e orixinais.""'SOcon voz e sen voto, D. BautisTELO BLANCO EDIClvNS
ta Sot.elo Sótel-0.
resérvase o direito de reco.
rrer xudicialmente
6ª O fallo do Xurado, que será
·
t contra
··
inapelábel, darase a coñecer
quen mcumpra es es requiodia 10 de Outubro de 1987.
sitos.
o veredicto comunicaráselle
3ª -Os orixinais presentaranse
directamente ao galardonado
por triplicado, en follas ta. mano ffólio
e espallarase através dos
d ou DIN
d bA4 mecaá
negra a as a 0 re esp mel.os de -comunicación.
cio, e serán remitidos ~SO7ª A cuantía única con q_ue se
TELO BLANCO EDICIONS,
dota o premio é de 250.000
, Apartado Correos nº 559 ·ptas. para a obra _gañadora,
SANTIAGO DE COMPQSTEen conceito de adianto dos diLA, antes do dia 10 de Sereitos de autpr. SOTELO
tembro de 1987.
BLANCO EDICJONS que se
4ª Cos· orixinais, que irán prereserva os direitos de edición
cedidos polo título e o lema
sobre a obra premiada en toescollidos polo autor, acomdas as línguas do Estado Es-pañarase un sobre pechado
pañol, coa posibilidade de ceno que figure por fóra o
der tais direitos a terceiros,
lema e que conteña unha fipoderá publicar esta sen limicha cos dados de identidatación do número de exemde acreditativos e o enderezo completo do- autor, asi
piares nen de edicións. Os
5.000 primeiros exemplares
como o título da obra. _
estarán libres do pago de di5ª O Xurado estará composto
reitos de autor. O galardona:
por:

cª

.. .

publlcacións
O MONO DA TINTA

"O mono da tinta" é unha nova
revista galega de criaciól) que
ven de tirar agora o seu numero
1.
Unha revista surprendente.
Surprendente porque pésie a ser
unha idea· aparentemente modesta, o resultado é un produto
que se situa entre os mellares do
editado até agora na Galiza, en
canto a sua preséncia, deseño,
acabado, etc. Unha moi boa nota
entón para os confeccionadores.
Neste primeiro número colaboran diversas firmas, algunhas
delas moi coñecidas: Miguel A.
Fernán. Vello¡ X. Carlos Ouiroga,
Carvalho Ca ero, Lois Diéguez,
Manuel Maria, José António Simóes, Román Raña, Paco Castro,
lñigo Arambarri, Pedro Piñejro.
Tino Viz Carmelo Parrado, Agenor Frade, Masito, Carlos García
Villar, Santiago Vidal, Francisco
Albo García e Ramón Varela.
O envio de orixinais pódese
realizar ao apartado 259 de Compostela.
LUA NOVA
A Asociación Cultural Galega Rosalia de Castro de Cornelrá deu
un paso adiante no seu afán de
espallar as suas actividades entre todos a~ueles galegos residentes no Baix e especialmente
en Cornellá. Esta localidade está
perto a Barcelona e ten unha povoación que se achega aos cen
mil habitantes.
·
A Asociación .sacou á rua o número 1 dunha revista q_ue pro·mete ser ·ioteresante. O titulo
deste voceiro da Asociación é
"Lua Nova" estando escrito íntegramente en galego.
_
Forman a equipa de redacción
de Lua Nova, António Díaz (Oirectort Xosé Luis Gutiérrez, Ramón [ópez Pérez, Xúlio Simón
Rúa, Xúlio Couxil Vázquez e Ricarao Pérez Anta, así como a
equipa radiofónica "Sempre en
Galicia" que emite os sábados
duas horas de programación .e!"'
galego desde a emisora municipal ae Rádio Cornellá. Toda a
equipa de redacción está formado .por sócios desta _Asociaciqn

xano "Obras Públicas", formación que áesenvolve un pop-rock
eléctrico e con debuxos de saxo .
que lle impremen un estilo próprio.
·

No seu primeiro número (inicialmente a revista sei trimestralmente) destaca unha entrevista
co Presidente da entidade, o discurso de declaración de princípios da Asociación, así como
unha série de artigos de dispar
temática (cultura, a .rádio, opinións,. deportes, actividades que
desenrola a Asociación, pasatempos. etc.)
·
OBRAS PUBLIKAS
Este traballo supón o último da .
editorial discográfica basca Soñua e o _prinie1_ro. dp novo ~el~
Nola. Sonua po1s· de1xa de ex1st1r
por .imperativos de orde interna.
O disco pertencé ao grupo rio-

1

apoÍicións

-CüAR OTERO
César Otero expón na . Galería
Gruporzán (Orzán 139 - A Coruña). Até o 15 de Xullo

1 PREMIO
·De CATRO A CATRO"'
DE NOVELA CURTA

O Café De Catro a Catro, de Vigo,
convoca publicamente un pre- ·
mio de novela curta qúet en lemObras PúbÍikas, formado por . .branza de Manuel Antómo, máxi- .
mo
poeta do · mar e das vangarNacho Colis, batería; J.P. Ech~a
. das, rexerase palas seguintesoagoyen, voz; J.I. F.oronda, guitases:
rra; Emílio Laseca 1 baixo; M.A.
Simón, guitarra e viola e Roberto·
1.- -Os textos concorrentes han
Gil, saxo levan máis de dous
ser inéditos e ter unha exanos traballando e evol"ucionantensión de entre 85 e 100
do desde unba corrente cercana
ff>lios a dobre espácio . e
á liña ska até .configurar a ~ua. a~
unha só cara.
tual. lnfluenc1ados ·n un prmc1p10
poros novos grupos bascos e ga2.- Os orixinais se.rán presentalegas, este· traballo non é só un
.
dos en tres exemplares meexponente . da movida musical
,
canografados e enviaranse
rioxana -senón que supón a ponao Café "de Catro a Catro",
ta de pirámide de todo un amplo
rua Gerona, 6, 36211 Vigo,
movimento cultural que se está
antes do 1 de Outubro de
desenvolvendo na Rioxa.
1987.
3 ..,.-- Nos orixinais non figurará o
nome do autor, e si un
lema. Acompañado os orixinais aportarase un envelope fechado, dentro do- c·a1
irá unha nota co nome, enderezo, número de teléfono
do autor e título da obra; no
(Ven d• páxina 14)
seu_exterior, o mesmo lema
. eu non puiden orgaizar unha
que figura ao frente do traguerra civil para xuslificar b antiballo concorrente. O envefascismo que nos esixen "; ou talope correspondente oa tramén, "hoxe xa non hai fascisballo premiado será aberto ··
mo", "eso é auga pasada~; e
publicamente a,,..;fin de propara reverter o vaso, o sumnte
. clamar ao gañador. En cantalar académico dé Vargas Llosa
to aos restar:ites envelop~s.
afirmando que xamáis se viviu .
serán destruidos polo xuramillor no mundo como se vive
do. ·Os autores non premiana Europa Occidental, e · que
dos que desexen recuperar
as suas obras, deberán soliAmérica Latina, ten que agardar,
segutndo o camiño de Europa
cítalo ao Cafe de Catro a Caque tan ben vive. Pódenche restro, mencionando o título
ponder moitos, Vargas Llosa, a
da obra e o lema corr'espondente.
·
ese aldraxe tinxido a todolos fa:
mentos e esclavos de América ·
5.- O fallo do xurado, inapelálatina, e entre eles podían faceto
bel, será feito publico no
Benedetti
García
Marquez,
· curso dun acto que terá luEduardo Galeano ou Elvio Romegar no Café de Catro a Caro.
tro o dia 1 de Novembro de
1987.
Eu soio che digo, Vargas .Llo6.- O premio está dotado conn
sa: lémbrate da fame que e,st@n
· 200.000 pesetas, e a novela
pasando no teu pafs ...r/'eru-· e
pr~n:iiada ser~ editad~ por
non te esquenzas de Lurigancho
Ed1c1ón.s .Xer~~s de Gahc1a1 ·
(¿non che soa?) o. penal fimeño,
_7 ..:_ ·A ..part1c1pac1on neste pre.
~ da matanza sin dor pola lei que_
mio presupón a aceita<;ión
"'"11 ·defendes. JOuen ne dera ·ao
das - presentes bases pola
Peru -teu pa1s- ter un Fidel! o
parte dos aspirantes.

.1.

-que préside Enrique Ferrán_
dez.

..

ea(;ritor e 9rltic¡o liter6rio.
D. Xesus Gonz"ez Gómez, escritor e critico. liter'r:io.
_
D. · Xoan-Manuel Cauido
Mt.rtrnez-Carmdna, ~ritor.
D. Xavier Seo•ne Rivas,
r~resentando 6 Asociación
de Escritores en Lfngua .Galeg_a.
D. Henrique Monteagudo,
representando ao Instituto
da Ungua Galega. ,
Actuaré como secret6rio,
con voz e sen voto. D. Oleg_áriQ Sotelo Blaneo. ____ _
s• O fallo do Xurado, que .s erá
inapelébeli dara1.e a coñecer o dia O de Outubro de
1987. O veredito comunicaráselle directamente ao galardonado · e espallarise
através dos meios de comü-' n1·c·ac1"ón ·
7° A cuantia única con qye se
dota o prémio· é de 350.000
pta. para.~ obra gañadora,
en conce1to de adiant~o3
d" ·
d
SO L
1re1tos e autDr.
BLANCO EDICIONS, gue se
reserva os direitos de edición sobre a obra premiada
en todas as Unguas -do Estado español, coa PQ&ibilidade de ceder tais direitos a
terceiros, poderá publicar
esta sen limitación do número de exemplares nen de
edicións: Os 4.000 primeiros exemplares eStarán libres do8ago de direitos de
autor.
galardonado co
prémio, que expresamer)te
se compromete a renunciar
a calquer pretensión sobre
os devanditos direitos, receberá
gratuitamente
50 .
exemplares do seu libro im~reso na prim. eira edic.ión
e
A
5 nas segumtes. s1mes. mq, SOTECO BLANCO EDlCIONS resérvase, durante
un prazo de seis -meses a
partir do fallo do Xurado, a
opción a publicar calquera
das obras presentadas ao
prémio, subscrebendo a tal
efeito cos autores os correspondentes contratos de edición.
8ª O prémio poderá ser declarado deserto se, a xuício do
Xurado, nengun dos orixinais presentaoos ten valor e
calidade dabondo.
.
9ª A. participación neste P.rémio supón a plena aceltación por. parte dos autores
concursantes das presentes _
Bases.

Lurigancho

,,

A

Cara un ha terceira via .
ün -grande oportunismo. A esquerda cópia ~a direita e a direita. da esquerda.
Pódese talar de táboas. Os dous púxiles
están esgotados. Apértanse un .ao outro
o"ido que ameirand~ aportación
para sosterse e para impédir ·q ue o ou.·do naso tempo . á paz do · rnundo
·tro pegue. Máis semeUan amigos que
seria dispor dun modelo econónemigos. Senón fósemos tan partidismico-social alter.na.tivo aos dous grantas, tan rutinários, tan dogmáticos, se
des bloques ' enfrentados e armados até
non tivéramos tanto apego ás nosas
o indecíbel, un modelo viábel, non utóparticulé;!res convicci'óns, ha tempo que
pico, que asumira o bon que hai no Lesteriamos ollado o que estaba a pasar:
te e no Oeste, un modelo eficaz, que renon vencerá o socialismo ao capitalissolvera o escándalo Norde-Sul, tm me.mo, nen este eliminirá ao seu contrindelo progresista, que seguira os avancant~. Ou os dous se anularán con grances actuais do curso da história e, des_
d e perda de tempo histórico ou dos
pois: dispor dunha hábil estratéxia para
.dous surxirá unha síntese que aproveite
introducilo nunha terra de intereses
o bon de cada un e desbote o mao. Asi
imensos dispo~tos a se autoconservar a
de simples.
calquer précio.
.
.
De momento, séguese a gastar tolaNon irnos aqui a talar da estr.atéxia de
mente para armarse o un contra o ouconsecución. Pero si irnos, ir expoñendo
tro. E as guerras económica, social e
uns pontos que poden configurar unha
cultural seguen o mesmo camiño do enalterna~iva, unha terceir:a via entre capifrentamento militar.
talismno e socialismno: "o tema do
i..
Non ~xiste unha terceira via? ou, exisnoso tempo".
~ te, pero non se quere.? Desde fins do séDebemos empezar pola economia. Xa
::;:~an.. •.
~ cuto p~sado a humanidade percura esta
ollamos que a economia non o é todo.
Pero a economia está practicamente en
'. ..·Df;:.¡,V'-Ü'eéX.JWJ$-á-;w-im:JX¿-G(fj terceira
via máis alá do Norde e Sul,
todo. Non é dabondo para explicalo
máis alá do Lest~ e Oeste. O anarquis~-bip-l/317)ª · biii¡. · •
.ro mo,.nas su as diversas maneiras, é hasta
todo. Pero é precisa en toda explicación. A porta non é a casa. Pero, se non
u hoxendia o intento máis antigo pero tapasas a porta, non entras na casa. Desmén, máis desarticulado. O georgismo.
O cooperativismo. Os fascismos, horríde milénios a ecorioQiia pervertiuse e garda do exército tru'nfante, que ficaba
faino empezoñaiido todo. De tal xeito
preso nunha bolsa mortal. .. Xa se dixeribeis intentos fracasados. O trostkysmo.
que se convirteu no obstáculo crítico. O ria a bolsa -co tempo. ·
·A autoxestión i1:1.góeslava. Os experiseu arranxo posibilitará todo outro arra- . Hoxendia o capitalismo, máis ou mementos de Latinoamérica: peronismo,
nxo e o seu· mal derrama o resto dos nos transformado, segue seguro de si
Janio Qua~fros, Peru, Cuba, Nicarágua.
temas pendentes da sociedade humana.
O nacional comunismo da China e Albápróprio e confía en que a dixestión do
Quixéramos arranxar os problemas socialismo é causa de tempo.
nia. A primavera de Praga. Solidaridade
pendentes: da opresión da níuller, da
de Polónia ou o Irán de Jomeini. A
Non está a. cousa tan grave como
opresión das nacións, do militarismo,
unión do terceiro mundo. A ·loita dos
para que poda pensarse niso. Pero,
da contaminmadón, das reivindicacións tampouco é nada claro que ca tempo o
verdes, dos ecoloxistas, dos alternativos. ·.
obreiras, das drogas, da prostituci.ó n. socialismo, máis ou menois transformaDebemos seguir loitando por eles, para · do, poda dixerir e facer desaparecer ao
Preciosos achádegos, insuticintes e
palialos. Pero non teñen solución se capitalismo.
inestábeis, que fan abalar ao país que
previamente non se desfixo o nó goros adopta cara un ou outro .lado, ou
Máis pen dá a impresión de que os
diano da c.uestión ·económica. Digamos, dous bandos teñen pros e contras. Que
cara atrás, cara aétitudes de império roque é o "pecado orixinal" polo cal en- son complementários. Que o que un ten
mano ou de gremialismo e relixiosidade
feudalizantes. Cando · a suma destes
traron os outros peca~fos, as dores, as ao outro fáltalle e viceversa.
achádegos fará abalar o mundo detintiguerras, as opresións e as martes no
Ainda que a forza material poda semundo
/
guir sendo rrieirande no capitalismo, o
vamente cara adiante.
Despois dos grandes desenrolos eco- socialismo dispón dunha forza moral
Non hai que se·r pesimistas. Un siste-·
nómicos construidos polo marxismo e , mqi grande en frente da corrupción do
ma económico-social novo non se imdespois da revolución de Outubro do adversário. O un ten tibertade, o · outro
provisa. É .causa de séculos. A. humani1917, semellaba atopada a alternativa: a solidaridade. O un, o mercado, o ou.: dade experimenta pacentemente, entre
un periodo mundial de socialismo e a tro, a racionalidade. O un a felicidade.
sofrimentos indecíbeis e acumula inceconsecuión dunha fase final (relativa) O outro a xustícia. O un a criatividade,
santemente sabiduria. Até que se pecha
de comunismo, "o reino da libertade". o outro o heroismo.
o circo. Até que as inovacións son abonTodo ·iso coa condición prévia da derroE iso por percurar en cada aspectos
do para autososterse. Até que as soluta do capitalismo e a sua erradicación afagadores. Cada "virtude" en cada un
cións formen sistema. Un sistema vivo,
ten a sua contrapartida negativa. Ao po~
do planeta.
axil, libre, pero estruturado, estábel,
Pero, a far de ser sinceiros, góstenos derio militar do un hai que opor o paterresponsábel. rsa terceira via, ese sisteou non, pasounos como a aqueles exé'r- nalismo· social do outro .. As grandes
ma xeral é o que hai que percurar
citos republicanos en Belchite e en Bru- marxinacións, o dirixismo. A corrupción
e... por primeira vez na história será planete. Tiñan quebrado a frente. Tiuñan económica, o mercado negro. A corrupnetário. Non se tratará dunha revoluavantado desorgaizando a defensa ne- ción social, a burocrácia. A sobreexcitación de antíteses enfrente da tese dos
miga. Non se ollaba nemigo enfrente. A ción, a apatía. Ao aturdimento, a monoestablecidos. Será a primeira revolución
vitória sor.ria. Pero esqueceran dos flan- tonia. A sofisticación, _o sentimentalisde síntese da história.
.
·
cos. O exército franquista mantiña o seu mo, etc...
. A humanidade xeme agardando este
potencial nos flancos e como unha tenEn política, hoxendia, impera unha
momento. Deixemos outras cuitas e fin- ·
za inexorábel pechábase sobre . a reta,- grande · desorientación, só suplida por
quemos o dente neste manxar difícil. o
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odo o mundo fai c.tiistes co
de Cicciolina e é que a xen.
. t~, perde~ e;> ~espei.to polas
1nst1tuc1ons. C1cc1olina, indepen-.
dentemente doutra condición é
unha honorable diputada que conta .co respaldo de miles de electores. O seu peito espido encarna
certamente a soberanía popular e
nunca estivo tan perto a libertade
da sua simboloxía orixinal. Moitos
dos que se alporizan deberían reparar nas estatuas de mármore
que representan a trilox ía revolucionaria da Libertade, lguatdade e
Fraternidade: son atrevidas deusas sen sostén.
A italiana non só rompe coa hipocresía ño que se refire á moralidade epidérmica, mal chamada sexual, senón coa hipocresía política. Agora que sofrimos gobernos
desprogramados, e supoño que
non fai falta sinalar, Cicciolina representa a seriedade e absoluta
coherencia, a encarnación da mensaxe polo comunicador. A sua proposta foi nítida, con catro pontos
de liberalización sexual e o seu
anagrama era directo, ferm oso e
transparente: un peito ao aire.
Non comprendo como hai pazgu atos que ainda se escandalicen con
esta inocente historia.
A pornografía dura non ten nada
que ver coas tetas senón cos rostros. No mesmo Parlamento onde
vai sentar Cicciolina hai ca ras de
políticos, durísimas caras, que son
todo un exemplo de obscen idade.
Incluso hai políticos dexenerados,
que esgrimen argumentos t an fálicos como o misil. O discurso de
Reagan á nación nordeamericana
cando presentou no 1983 o proxecto de guerra das galaxias esta:
ba cheo de referencias enfermizamente sexuais, como o de deixar
aos rusos "impotentes".
A única incógnita que para mi n
esconde o caso Cicciolina é a do
seu outro peito. Ela só mostra un,
creo que o esquerdo. Fai ben en
tapar o outro. Chegará o momento
en que todos, comenzando pol os
puritanos, . quererán descu brir a
cara oculta da luna.
o
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explfcaban a ber-ro-s-na radio eses coplagas do mtmdo, incluindo o paro e
as cárceres, levou a dicir nunha entrerre~fpondentes de Baudrillard, os Savista a un ilustrado das veigas do
vater e os.Semprún, levantados en ira
PSOE que o importante era que se ceara algo máis que para expiar
liberal contra un grupo de nacionalislebrara o Congreso. Neste sentido
(anulación do pasado en forma
ta discrepantes. Se alguén quería lemeclesial dos acontecimentos. parécende ·nova criación) debeu monbrar ·o protagonismo que hai cincuen-=
se estes comparsas aos políticos do
tarse ese Congreso de Valencia. Quita anos tiveran as delegacións de Vap~rtido de Reagan que non durmen
zai~ . para demostrar que a toleranci'a
len.cia e Catalu.ña, que o fixese por
pensando nas olimpiadas. "O imporradical e a boa disposición para o diácarta e que apandase de paso coa rnatante é salvar as olimpiadas", din vollogo deben entenderse na medida en
rxinación de supervivintes como Gonv.endo a cara a ese país convertido
que hai que deixar talar aos profesocal Castelló, Ricard Blasco ou Walter
res, sénten en silencio·, e tomen nota
Janka, o alemán censurado pór Goyti- : nunha procesión sen fin de cabezas
rotas contra a ditadura do -xeneral
para os apuntes. O debate é un anasolo.
(nunca lle dan este título nos periódicronismo dos tempos en que criamos
En Válencia sorpréñdense da concos.) Chan do Kwan e do seu sucesor
que o mundo era mellorábel, en que
tundencia con que foron tratados os
compañeiro de academia militar.Ro ta
non conformes con esa interpretación
existía tal causa como o compromiso
· e a moral política. A insistencia na
escéptica (e xa é ser benévolo) do que · wó. Qué' talento o destes pensadores
pluralidade. cultural representada én . debe ser a elite crítica dun pais. Ese . que parodian a Guevara: Criar dous,
tres, ·cen congresos, centenarios, ·conVa1encia no 37 é outra <;;ousa antiga e valor cívico para o acto concreto que
cilios, olimpiadas, viaxes do Papa e
platónica e non conforme ao ·espíritu · contrapoñen os Baudrillerianos ao ingovernar'"'ó mundo de oca en oca. o
c_ientífico e liberal do congreso, como . ~telectuat orgánico, causa de todas a_s
GUSTAVO LUCA
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Alcaide de A co',.uña, Francisco Vázquez,. fixo na sua
toma de posesión unha cer- .
~ta concesión ao uso do galega.
Terminou o seu discurso, no que
afirmou que como o povo. lle d~~a
a maioria absoluta, invest1ao m_a1s
ou menos para facer o que querra,
realizando a intervención en .J.&
go. Pero para que _
as cous "';.~~eeA
dasen ~taras, ao fina.1 P! -u-nc1o
LI n nítido "Viva LA Coru a
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