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Mentres recibia
tratamento na unidqde
de hemodiálise

. A DOUS MESES-DO REMA1EDOS CONTRATOS
.DOS FONDOS DE PROMOCIÓ-N

Falece unha
das portadoras
do SIDA do
.hospital Povisa

A CRISE PRODUCE AS PRIMEIRAS PERDAS
DE POVOACióN NA COMARCA DO FERROL

(páx. 11)
Unha enferma crónica de insuficiéncia renal, que tora diagnosticada comoportadora de SIDA
(ver A NOSA TERRA números
323 e 324), faleceu o martes pasado mentres recebia tratamento
na Unidade de Hemodiálise do
hospital Povisa. Ainda sen coñecerse as causas da morte repentina, o suceso produciu grande
preocupación entre os pacientes
desta unidade recentemente determinados como portadores
asintomáticos de V.l.H. (Virus da
lnmuno-Deficiéncia Humana) a
partir da obrigatoriedade das
probas, en Febreiro de 1987.

O monetarismo prescrebe receitas para a crise· que non- teñen canta
da particular estrutura económica da ria de Ferrol, dependente por .
completo da empresa pública. O próprio ministério d.e lndústria recoñece que a iniciativa privada non podera levantar a comarca máis perxudicada en todo o Estado pola desfeita dos estaleiros. E, contado, o

sector público abstense de investir e prolonga ·unha dramática situación que xa-dura dez anos. As administración Central e autonómica e
sete oficinas de promoción e fomento de emprego orquestran abancarrota económica e social da Ria. Os resultados están a vista: Ferról
é a única cidade galega que está a p~er povoación.
·

Bule-Bule
Catro páxinas
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XURXO S. LOBATO

dimisión por "utilización indiscri~i~acia da uni~ade, .co r~su,1:ado
de graves enfrentamentos con d1st1ntos cole~t1vos c1dadans .. SiDEGASA .é 0 último conflito laboral sen solu~1onar, un dos moitos
d G 1
DEGASA. Os seus subordinados pedirían posteriormentre a sua que afectan xas a amplas comarcas e ª iza.

Policias encargados de "res.olver" os proble·
mas labora1s.
Na fotografía o capitán Gonzáfez Medrana
durante a detención do portavoz do comité de emporesa de SI-

~ue.

lega
1paJrno

~,,

Fontes de AP afüman
que existe un pacto
con Felipe González
neste sentido

Adiantaranse
as eleicións
autonómicas

A vertixinosa calda da bol8a ·revela a fraxilidade ·
do sist€h1a especulativo

SUMARIO

PSG-EG e BNG non aceitan
a proposta de Guerreiro_ ................................. (pax. 5)
No' Parlamento non discuten
de política ........... ... (páx. 5)
A transición galega . (páx. 5)
Optimismo ~o , movin:i~nto
abertzale pés1e a.repres!on
................................. (pax. 7)

occid~nta.is . ·non

Os países
aceitan ser mmona . na
UNESCO .......... :..... (páx. 8)
Éxito da reunión da Mesa de

Nmm~~ci~c~rooc~~
...............................
(páx. 10)

~E~n~~se~v~~~~~----~---~~----~-

Antón di que cura o _cancro

Fernán~

¡;¡·x~;;:;~;:;;~·;:.:~;¡;;¡~~páx.

11

l

................................. (páx. ~·
Na Galiza adiantaranse as elei- ·
cións autonómicas polo menos
o Bar9a quer reconverterse
un ano, depois do pactado por
ao nacionalismo ... (páx. 15). .
Felipe González e Hernández
Fallados os prémios Sotelo
Mancha, segundo a info~mación
Blanco .................. (páx. 17) . .
lacilicitada polo presidente alianSemana galega no Porto
cista a alguns altos responsábeis .
dopartido.
·
.
···············i-··· .. ··.······· (páx. 17)
David Rusell, un grande guiFontes aliancistas afirman que
tarrista na GaJiza .. ·(páx..18)
este acordo foi tomado na reunión que o Presrdente do GoberAs novas .revistas: El Globo,
no e o líder de AP mantiveron hai
N · d n
Ajo Blanco, El lndependienduas semanas na Moncloa para
ºc
·
te, ....... .......·..... (páx. 20-21)
lratar sobre temas de terrorismo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

· 1·acra?nac~~~g~A ~.1~ (prx~ g)

Maos·ternpos para
os Rolex de o·uro (páx. a)

~

Vello

"Existe unha poética do erotismo
especfficamente galega" (páx. :12 e 13)
·
A
F· ,
De palabra· amábel e respei~uosa ~té o extre~o, Migue1 nxo ernan.Vello non por isa deixa de 1nfu~dir un ar de firmeza a t~d.o O· que d1.
.CXunto cos seus ca.belos longos e a sua barba. car~~ter,st1ca tan q~e
non pase desapercibido. Tampouco pasa ~esap~rc1b1da a s~a poes1a.
Rachando os tópico -:--eert~s .ou no~-..un..hbro seu con_segu1u s1tu~rse
entre os máis vendidos na ultima feira do 11bro da Coruna, co~petin~o
-con obras de narrativa e en castellano, sup?stamente d,e-ma1or ven,, a ·
habitual. O poemário en c.uestión leva ppr t1tu!o "Entre agua e fogo. e
é o último editado por este xoven -ten. 2~ anos-, natural de Cospeito
da Terra 'Cha e- residente actual da Coruna, que,·entre a ampl~ xeración de
novas,
dun ·público que o s1 ua xa
entre os escn qres consagra o
.
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A CALIDADE-·auE A .ESQUERDA
DEBE ~REIVINDICAR .

A oberváncia' dos fenómenos externos do
novo curso políticó e social poden taparnos outras perspectivas de análise máis
prdfundas.
·
· Probabelmente os fluxos e refluxos, tinxidos de conservadurismo m i progresismo,
se~an consubstanciais a t~das as etapas
históricas. A que nqs esta tocando v1ver
neste momento preciso eremos que ~ caracteriza por un refluxo da frivolidade, polo
freo á fuxida obsesiva de toda trascendéncia e á asunción de ideários sostidos en exclusiva por un pragrriát ismo e _egpísmo
imediatos que sen dúb1da caractenzaron os
meses e anos pr~entes; Fluxos e refluxos que son o resultado externo d_unha relación ae forzas, un mercado das ideas no
que se confronta a élite dominante e os
comprometidos co cámbio.
.
A n íveis máis amplos chegamos. ao fin
da etapa posibilista que trouxo consigo (ou
que deu lu,Qar) ao trunfo do PSOE en 1982.
A saturacion desta etapa pode vir dada non
só porque xa non _quede!) prebe,ndas, nen
postas que repartir, senon tamen porque
cada vez son máis visíbeis as crecentes
necesidades m~.das nestes últimos anos.

1
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~ón:Manuel Veiga. Gustavo luca de Tena, Xan Car-
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Como definir logo a nova éppca? que . tadas na prática, que. proposta sexa m~ti
preconizan aaora os sectores ma1s activos
nada e detallada. Esrxe que a nova soc1eda sociedade'"? Se após da morte de Frandade funcione, que os socialismos forneco as ·coordenadas en auxe foron a utapia . zan non só un grau superiór de liberdade e
e a trascendéncia, seguidas logo Qun pexustícia senón tamén de eficácia e de optiríodo de futilidade, cultivo da apariéncia e
mización económica.
·
egoísmo individuai~ •.cales serán as pautas
a vir?
O paralelismo desta argumentación co
conceito de modernizacio11 preconizado
Con seguridade a experiéncia destes
pola direita non é unha idea casual. As forano~ pasaa_os n_on !oJ ,en balde1. e a recupezas de intelixéncia, da técnica e da econoracion dos 1deais vira acampanada de mamja xamais puxeron tan perto da humanitices insoslaiábeis e isenta de inxenuidade
dade a felic1dade e a satisfación masivas.
e o simplismo que unha ~ociedade tan
As diferéncias radicarian en se se trata de
complexa como a actual de nengun modo
modernizar a µns poucos ou ben de fc;>me~rmite. Pontos cruciais poden ser a nececer para todos o a~so aos novos me1os.
-sária coordenación das protestas nascen. tes unha política de consenso para o en- A madurez da sociedade e o próprio defrerltamento a un sistema, verdadeiro actor
senrolo do proceso histórico non permiten
da crisé, na cal radica, ao cabo, o fondo
xa o oferec1mento ·de propostas revolucioda euestión actual...
nárias descarnadas, amparad~ ~me~te
Pero a nova fórmula de construcción do
na crítica do pasado. A, revolucron v1!1_deira
deberá basearse non so na reclamac1on de
cámbio, pode vir, sobret<>9o •. da con~Uf!
xustícia e liberdade, nen por acaso menos
ción das duas etapas antenores, d~ ~s1m1lación do fondo e da forma, · das ideas e
necesárias e l:lrxentesi senón tamén na dedos feítos; da ideoloxia e da xestión e non
mostración de eficacia. A revolución que
ven non é menos revolución pero esixe a
da primacía dun deles. A nova época es_ixe
calidade.
que as ideas.veñan solida_
mente fundamenO
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XOSE REI D.ESDE
EUSKADI
Neste número de A NOSA TERRA incluímos a primeira colaboración de Xose Rei sobre a .
actualidade política de Euskadi. O xornalista ourensán Xosé
Rei foi redactor-xefe de La Voz
de España de Donosti na sua
etapa máis criativa que censurou o ministério de Ricardo de
La Cierva decretando o peche
· do diário. Posteriorme
foi protagon!~ta prin
reedición La Voz de s ·
,
coa éabeceira renovada de La
.Vdz de Euskadi coma cooperativa de producción, Rei foi di-rector da publicáción durante
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Qué se pr:etende co título do artigo?
Ben, o soltar "Desciende el número de mozos objetores" pode
non ter importáncia, mas eu creo
que vai mais no sentido de dizer,
muito solapadamente, "ya no pasa
nada, sa hasta desciende el numero de declarados objetores".
Por outra banda, haberia que coñecer a veracidade das cifras, vexamos:
No 1985 -ano no que se aproba
a leí, agora retida polo. Tribunal
constitucional, que non ser por que
non falla dunha vez- declararon. xectores de conciéncia un to-.
·12 .170 . mozos (con out ro
· - o\

6, 6.407 e no 87, 5.482.
Po is ben , estas cifras apresentadas con pulcritude desinteresada
haberia que manchá-las un pouco;
asi os declarados obxectores no
85 'son en grande medida os mozos que xa desde os últimos tempos do franquismo e na etapa da
"transición democrática" (vexa-se
Sindicais na Función Pública, asi
a ironia) víñanse negando a facer
como que respeite os acordos di~
o servício militar.
cutindo previamente coas cent~a1s
Supondo que dos anos 75-85
sindicais firmantes calquer pos1bel
(por dizer algo) houbese 7.000 obmobilización conxunta antes de
xectores, onde vai o tan cacarexaconvocar tamén á UGT, como redo descenso?
mata de facer através da prensa.
E diredes-me vos:
Galiza ten importantes probleSI que baixou, mira do 86 ao 87 .
mas políticos, econó~icos e so_ Pois, en verdade, non me_queciais, etc. que nece~1ta~ dunha ·-daria mais remédio que reconecer
constante unidade sindical . q~e
que efectivamente baixou, mas
poda contrarrestar a dependencia,
non sen··~ntes dizer que non estraexplotación laboral e subd~se.n"'.ol
ña, se ternos en conta que durante
ve.mimento a9tual. Non har d~brda
os anos 85-86 os obxectores, es~
de que esta unidade pasa f~nda
tudan, rebaten, luitan contra a ler
mentalmente por unha forte !'lilanza
de obxecdón á que conseguen
(~speremos que, a non mo1 l~r:go
meter no constitucional por ilegal.
prazo, total) entre a CXTC? e m<!-IS a
Mobilizacións que se ven paral_i· INTG, pero tamén, s_e e pqs1bel,
zadas neste impasse de algo mars
. porque CCOO, atr?ves dos acordun ano.
des r:nínimos_ contnbu~ nestes obP0r outra banda o silenciamento
xectivos ou cando menos_ non se
da lei de obxección a todos os niopoña. As últimas actuac1ons desveis foi evidente.
te sindicato parecen demostrar
Os chamados a listas non coñeque os seus intereses ~egue~ e~
cen tal posibilidade. Nos axu~ta
tandb fortemente sometidos as dimentos non se informa debida- ·
rectrices de Madrid ... de calquer
mente ao mozo.
xeito mellar non ter presa ~ e.spe-_
Lembro que nos últimos anos,
rar a ver que pasa nas prox1mas
un dos traballos que nos tiñamos
semanas, porque desde a INTG
asinados era acudir aos concellos
seguimos. interesad.os en manter e
cunha c~rta informativa -e non
\ A PRIMEIRA
respeitar acordos.
-O
pedíamos que se lle mandase unha
M,.ANUEL MERA
a cada mozo no momento de ser
.. \ CRÍACION DO
· · (Secretário Xeral da INTG)
chamado a se tallar, non, simples- ·
\ XOSELOIS.
·mente, que a tivesen á vista. Nen
DESINFORMACION SOBRE os· iso.
\ AUTOROO
.
·
.
Vernos, pois, como unhas. c11ras ·
~ . ·\ "CARRA80UXO', ·OBXECTORES
\ PORFIN. .
A re~peito do artigo por vó~ ~epro- · :.__reais seguro- ma~ -·~~,t~da.s
dese xeito "inofensivo" e as~pt1_ducido na ANT nº320 do Ma~19 B~
-\ RECOLLIDA
nedetti, e.a propósito da no~1<?1~ di- co", non son en ·realida~e se~on o
argumento . dun título tnunfailSta e
_NUNLIBRO fundida en "La Voz de Gallc1a ~a tendencioso
·como:
.
sua sécción de última hora do d1a
"Desciende el númem de mozos
1 O-outono-87, quero facer algunhas anotacíóns, agradecendo de que se declaran .objetores de conciencia".
,
·
,
man a sua publicación.
o caso é que en cada. i!1~orma
En tal artigo . -que engadc:>fan'7se unhas apreciacións-de tipo ción utilizan o mesmo entena co.n
numérico exclus.ivamente (en apa- ben contrastados meios <?Orno ~e1CANGAS (Ppntevedra)
xou ben cla~o o· Benedettr no artigo
riéncia).

e

"º'

~~~~~: Pepe carreiro. Cali, Cak'os Silvar, Fe-

cartas

Lamentab~lmente, p-arece, polo ·
RESPEITAR OS ACORDOS.
que demostran as últimas a~ua
O pasado mes de Fevreiro a CXTG,
CC.00 e a INTG chegábamos. a - cións de CCOO, que · por parte
deste sindicato -mais unha vezuns acordos sobre distintos temas
laborais. Estes acordos, así foi re- , hai intención de non respeitar os
acordos. Concretamente, a . -sua
·coñecido por todos os .sindicatos
asinantes, era un paso importante . belixeráncia cara a CXTG e a INTG
a respeito da particiJ?~'?ión _ con voz
para poder defender mellor os d!e sen voto nas· Com1s1ons de Conreitos dos traballadores e garantitrol das Elicións na Función Públizar unha mellar representatividade
ca, son un golpe báixo e un ponto
sindical. Tratábase, iso si, de acorde fricción difícil de salvar e· que
dos mínimos que en principio son
pode dar _ao. traste c~ _pasado pe~ .
obrigadamente con_xu~turais ? dariodo de unidade mmrma. Esta e
das as .fondas diferencias existenunha importante responsabilidade
tes entre CCOO e o sindicalismo
que ten CCOO e que nori po~.e obnacionalista sobre aspectos vitais
viar sob a falsa argumentac1on de
. da loita laboral 'a solución da pro"que isto é o que marca a· Leí".
blemática nacional.
Nestes acordos reivindicábase
A Lei, esquecen aqueles g~e neun Plan, ou Programa, _Econón:ii<?o . gan o direito de representat1v1dade
para Galiza, que a pa~ir do sector
ao sindicalismo nacionalista, perpúblico (próprio) impul_sase o d~
mite que un sindicato "máis repr.esenvolvimento econom1co e remasentativo no ámbito estat.al" poda
tase co paro, StJbemprego e traba- · ter representación na Galiza ainda
llo en precário. Mírábase como
que 11~ nosa nación non teña a
·fundamental levar adiante unha
máis preséncia; mentres que os
ofensiva frente á Xunta da Galiza
sindicatos que superamos o :1 O por
que asegúrase ~ particip~ciór:i sincento dentrq do país non ternos didical nos organismos e institutos. reito a contar con representantes
traspasados ou a traspasar polo · nos institutos e organismos de
Governo Central (INSERSO, Temcontrol sindical de caráct_er estatal.
po Libre, Seguridade e Hixie~e . no
Nen CCOO, nen nengun sindicato
Traballo, SMAC), así como es1x1r o . democrático pode, nen deb_e, detraspaso do INEM, etc.
fender uns critérios tan · anti-galeEstes acordos permitiron celegas, ~áxime cando hai mecanisbrar unitariamente o 1 O de Marzo
mos par.a s.uperalos e des.de_ a
e 1 de Maio e, tiñamos agora en
mesma administración autonomrca
preparación, a realización dunha_s
se oferecen.
Xornadas sobre o Emprego e a SiNa última reunión , éntre ·os· sindituación Económica na Galiza. Non
catos firmantes dos acordos de
· era moito, pero non estaba mal s~
i=evreiro, quedamos en reu~ir:ios
ternos en canta que foron os pnnos primeiros días do prox1mo
meiros pasos e .Qu~ CCOO sempre
mes, aproveitando este - te~I?º
foi moi reácia a plantexarse unha
para facer unha ampla reflex1on
alternativa (ainda que mínima) ne-tamente galega, que se podía pro- . que, de ser posíbel, evite a ruptura.
· fundizar nos próximos anos se nos Sen dúbida dos resultados desta
próxima reunión depende de que
vindeiros meses aumentaba a posta en prática dos acordos d_e Fe- · CCOO modifique a sua post~r;:., na
Comisión de Control das Ele1c1ons
vreiro.

·ºrec'

antedito a quen quero agradecer a
sua claridade e o seu rigor.
Que nos serva un pouco de lección e ao ollarmos unhas noticias,
nos soe a mosca detrás da oretla.
FRANCISCO SOUTO
(Composte\a)

"DIADA PATRIA
GALEGA" NA SUIZA
A S.G. "Sementeira" ven de celebrar o Dia da Pátria Galega, fóra da data histórica, por razóns
coñecidas- cun acto de lrmandade no local social, e de fonda
sjgnificación galegui~ta .
Despois dunha breve presentación a cargo dun membro do
Cúmio, tomou a palabra o Delegado do eido de ~ultu ra, , q~e
puxo de manifesto a 1mportanc1a
para os emigrant~s galegos de
reivindicar os dire1tos colectivos
do povo, empezando polo direito
a falar a nasa própria língua e o
deber de coñecé-la e empregá-la
en todas as manifestacións da
nasa vida. Deu un pequeno repaso á situación económica da Ga·
liza, situación de d~pe ndéncia e
de clara face colonial, para perguntarse que facia~ coas divisas
enviadas polos emigrantes galegas, gue non se empregaban na
criacion de postas de traballo
para un agardado retorno . Situou
a entrada da Galiza no Mer~ad~
Comun como claramente discriminadora dos intereses galegos
e avogou pala unidade do povo
para loitar contra os aldraxes
que é sometida a nosa Terra, rematando a sua oratória con un
"Viva Galiza Ceive".
A continuación escoitamos
charanga "Fiadeiro", d?. _Promo~
ción da C. Galega de Zunch , cu
repertório que nos situou nun r.ecanto galega, e aledarnos cu~~
has cancións qoe al~uns escoi_
táramos ás nasas avos, un~a ac
tuación, celebrada polos asiste~~
tes que enchi~n. a saa, d<?s con a
pañeiros de lunch, que t!ver~ ni.ben estar conosco nun dia sr~
ficativo.
·ón
acto rematou coa actua~i
de "Semente"' fato de ~a1tas,
con muineiras, alalás ..e foh;~t~~·
facendo do local de . Sem u
ra" unha leda romana._ naG~le
non faltou -o canto do Hd,~aº de Ir
para pechar este '
~°ándade, coa sala, rebenta_ndo .
todos pastos d~ pe.
base d
s rega
A noite continuou
polbo, callos, ~mpan.~ que o
0
do todo con ~C?n vrn e amigo
membros, fam1hare~altriqueiras
pagamos das nasas
.
1
S.G. "SEMENTE!~
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Dez ·anos_de crise comezan a reducir a QOVOación

Duas administracións e sete oficinas
dé ·promoción -orquestran a -bancarrota
económica e social da Ria de Ferrol
O monetarismo prescrebe
· receitas para a crise que
non teñen conta da

part.icular estrutura
económica da ria de Ferrol,
dependente por completo
da empresa pública. O
próprio ministério de
lndústria recoñece que a

iniciativa privada non
poderá levantar a comarca
máis -perxudicadá en .todo
o Estado pola desfeita dos
estaleiros. E, contado, o
sector público abstense de

investir e prolon~a unha
_
dramática situación que xa
dura dez anos. As
administración Central e
autonómica e sete oficina·s
de promo.ción e fomento de

emprego orquestran a
bancarrota económica e
social da Ria. Os resultados
estan a vista: Ferrol é a
única cidade galega que
está a perder p~voación.

PRAZA QE ARMAS.- Estamos
afeites a ver este cuadriláterQ
nas fotos das manifestacións. E
unha praza dominada por un alboio neoclásico, herreriano, xesuítico, con escaleiras de máquina de escreber e remates de estilo império, que representa a
casa do Concello e imita aoo.poder mellar ca se fose un boletin
oficial en pedra. Dinque · esta
casa do alcalde foi o único xesto
paternalista que Franco gastou
ca sua cidade pero máis parece
a residéncia colonial dun virrei, a
casa dun delegado do governo
Azerrata, instalada por decreto,
atropello e mando (e asi foi) no
medio dunha praciña feita coas
árbores refrexadas nas galerias,
::era
nas que o povo de Ferrol tiña o
seu lecer. Desde que enxertaron
leccontra toda estética e ·equilíbrio
cias,
esta prótese de bastón de man!lla.
do no pátio principal da cidade,
IUTO
todas as manifestacións veñen
;te\a)
contra e esfinxe da Praza de Armas: hai non tantos anos, por
diante das mocas e das balas;
despois en autorización vixiada
;ele(con policías que se facían p~sar
l, por fotógrafos de- prensa, arnda
zóns
nanse recorda) e nas últimas nun si)nda
léncio ben máis dramático. Esta
é a praza máis visitada de prosentestas de toda Galiza, a quemáis
J do
veces se ten reproducido nos
)elediários coa foto dunha manifesque
tación até o extremo de criarnos
~ncia
a ima~e monográfica dun Ferrol
s de
en pé de guerra.
.tivos
PATRONO A DISTÁNCIA.-A
ireito
Ferrol
acaille máis que a nengunaeo
ha outra cidade galega o privilégá-la
xio tráxico de desempeñarse en
s da
exclusiva para un patrono que
repaordena e manda en nome de for:l Gamidábeis intereses que case
1cia e
nunca coinciden cos da própria
1 percidade. En 1726, cando se crian
ivisas
os estaleiros de A Graña, a decigalesión está tomada nunha lonxana
an na
cidade a unha distáncia de tres
1ballo
xornadas e média que era o tem>ituou
po de facer con postas o camiño.
rcado
de Madrid. Agora manda a- dez
iiscrihoras de tren. Despois de 1909,
1legos
nos tempos en que os técnicos
povo
da Vickers Armstrong eran paxes a
tronos da Constructora Naval,
'ª•reJíl un
chegaban desde Southampton a
Ferrol en tres dias de navega1os a
ción. Os ingleses traen novas teromoconoloxías e conseguen por
n, cun
concesión o que durante anos
un r.e~
cobizaron: estar no corazón des· cunta ria que parece unha carta náu~scoi
tica das obrqs do Devon ampliaha acda e mellorada. Pero antes de
;istenpór· igrexa e escola e de meter o
, corn·
inglés no estaleiro, os británicos
eron a promoven cos seus ataques ás
l signicostas da Galiza (o desastre dos
galeóns de Rande en 1702, por
uación exemplo) o gran cámbio xeo-es:3aitas, tratéxico que a convertia en ca1liada~
pital da costa Norte da península
nente1
(1726) con grandes protestas ·de
qu
Cádiz e ·Sevilla.
) Gale
de Ir
PROXECTO MILITAR.~ -Conando - vertido polo mabdo a distáncia
en proxecto militar (estaleiro de
guerra e bpse naval), Ferrol consolida a sua base urbana pero o
seu gráfico de povoación queda
como exemplo de cifra de oscilación e inseguridade campamental. Nos seus primeiros dez anos
de arsenal a salarización arrasIra . unhél ·~omarca agrícola de

J
1

'ª

densa demografía do que resulta
un salto de 1.500 a 20-000 habitantes no ano 1746. É o de Ferrol
un censo de grandes alancadas
e caídas espectáculares porque
só catro anos despois non ten
máis ca 7.000. E dalia vinte anos
acada outravolta os 15.000 pero
en cousa de trinta máis pasará
novamente polos 14.000. Unha
relación tan directa cos intereses
da política española significou
que as guerras fixeron medrar a
cidade pero as crebas da facen da pública que s_eguian ás suerras deixaban a c1dade en ruinas.
Ferrol resistia heroicamente o
asexo de ingleses e holandeses
pero resultaba derrotada polas
suspensións de pagos das arc~s
reais. E como acontece con todas as máquinas industriais pensadas para a guerra, os tempos
de paz t~mpouco lle favorecen.
obxectivamente.
AVANGARDA E DEPENDÉN-.
CIA.- Esta combinación de
avangarda técnica, industrial . e
.Política co sacrífico de toda a

povoación e a utilización dunha
cidade e comarca inteiras en fun- .
ción dos intereses do centralis-mo, é unlía constante galega que
se fai paradigmática no Ferrol. A
relación de páxinas que inaugura
Ferrol na história da Galiza é tan
longa como mal recoñecida. Por
esta ria chegan ao paí·s e en moitos casos á península os avances técnicos que anúncian a Revolución Industrial. Aquí se dá tamén a primeira folga, o primeiro
sindicato, a primeira prensa P~?
letária, a primeira insurre~c1on
armada de carácter republicano ·
federal (Francisco Suárez) que
alporiza ao própr[o Pi i MargalL
Nunca antes se deran unha revolta de mulleres (o r:iome esquecido · de Antónia de Alarcón)
como que deu morte por man
airada ao xeneral governador do
. Departamento de Riego contra
Isabel 11. Nos tempos da Revolución Industrial a capacidade que
Ferrol ten para se afacer ás no:
vas correntes é nioito máis parecida á aas cidades industriais do

a

Sul· da Inglaterra Ga a das concentracións urbanás -de Andalucía, Levante ou Castela cercadas
polo foxo. da igrexa e do absolu~
tismo. Moito poderia cambiar a:
Praza de Armas por causa do
postizo monumental que lle foi
. colocar Franco, pero as manifestacións que ali' chegan esixen
como tiai cen anos que se atenda tradición industrial e á continuidade do traballo nesta·ria.

a

EU NON TIVEN QUE EMI- _
GRAR.- Este . era o título dun
anúncio ·a toda plana que publicou Astano nos periódicos galeDE AP.UCARSE OS
gas en 1970. Un ·obreiro que vira
a cintura para pegarll~ con forza
MESMOS
a unha maza explica na lenda
CRITÉRIOS
q1:.1e grácias á imaxinación e xenerosidade empresarial do GruESTADÍSTICOS CA
. po Barrié de la Maza a sangri~
NOHESTO DO
emigratória dos sesenta non fo1
· con el. O ano 1963 ·marcou efecESTADO, O ÍNDICE
tivamente o gran momento de_
· expansión de Astano. Desde o
DE PARO DA .
o Banco Mundiál lanza un s1.COMARCA ESTARIA 64
nai dé alarma contra os investimentos en grandes estaleim~ e
NUN 40,~ POR .GEN
recomenda a sua reconvers1on,
pero a administración espa~o!a
.
,
non quer renunciar ao ·prest1x10
contar co ún.ico estaleiro da
O SECTOR PUBLICO de
Europa capaz de construir _buINVESTIU EN TODAS ques de 30.000 toneladas.- As_t?J-·
no é neses anos a realizac1<:m
AS ZUR AGÁS NAS
dun proxecto de industrializaclón
longamente reivind_icado, o outro
DA GALIZA, CQN
pé a temi que diversificab8: a deGRAVE ·PERXUICIO . pendéncia da ria a resp~1to da
. indústria de guerra, o ingreso
PARA
reclamado d~~ códi.RECONVERSION DA _ longamente
go· comercial e de rel.a~1ons de
traballo p-lenamente c1v1I e n?rRIA
malizado. Sen esta perspectiva
non será fácil comprender hoxe
a traxédia que sígnifica para Ferr-ol a liquidación de Astano'. No
·ano 73 o Grupo Pastor adx~di.ca
ba o estaleiro ao sector publico.
- A Xunta de Fernández Albor
Neste momento, o 85 por cen da
contradecía os postulados
indústria da comarca do Ferrol_.
económicos da direita e pedia a .

.

A
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plena intervención na crise da Ría.
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·Ferrol: dez anos d~ cris~ comezan a r~ducir

a.povoáción

. j_ven da i>á>tjna ~

..
está constituída pala construción
. naval e a rep~ración de buques.
Astano,. que t1vo 6.750 empreQa- ·
d~s nos anos do famoso anun- ·
c10, ql;Jedou con 2.200 dentro do
estale1ro en regulación permanente.

A PIOR RECONVERSIÓN.- .
Tanto CXTG e INTG como
CC.00. apostan pola reabertura
do estaleiro e consideran que
non s~ P?d~ renunciar ao degrau
de ef1c1enc1a e especialización
c~:mseguido por esta empresa,
amda que fosen precisas certas
, adaptacións. USO entande que a
reconversión é un feito e que o
asteleiro non debe abrir nas condicióhs que antes existían. Desde que no 77 o go.verno Suárez
(UCD tivo o 33,9 do votos no Ferrol) , fai . a pri'!leira proposta de partir o estate·1ro de Fene, discútens~ ~o lucións de tooo tipo. O
enxene1rn de Astano Primitivo
González acabou un proxecto de
grandes alxibes para levar água
dos rios galegas ao sul. Os governos talan ~con . máis forza asi
que se aproximan as e·leicións)
de levar ali unha fábrica de tubos
sen soldadura, de convertelo en
cab~~~ira de plataformas de perforac1on, de facer do estaleiro e
da ria toda unha base de repacións do barcos da OTAN ou de
potencialo como planta de des- ·
guace, actividade que hoxe ocu" pa unha cativa parte da sua reducida capacidade. Nunha espera de interminábel solución todos parecen sen embarg¿ de
acorde en que a tasa de paro do
Ferrol é socialm'ente máis dramática potas características do
mercado local de traballo. A tasa
de actividade de Ferro! sitúase
nove pontos por baixo da média _
estatal a causa da reducida base
e<?onómica da comarca. De aplicarense os mesmos critérios es::
tadísticos ca no resto do Estado
o paro local estaria nun 40,5 por
cen. Se ademais se ten en canta
que parte da povoación empregada ten carácter militar, un de
cada dous traballadores da Comunidade de Municípios de Ferrol está en paro e só unha muller
de cadé;l dez paradas da ria ten
· traballo.
PÚBLICO OU PRIVADO.-As
críticas dos próprios reconvertidos diríxense principalmente
contra a falta de vontade do governo central para proveer solucións. Madrid tiña na sua man a
posibilidade de .investir nas ZUR
galegas e non o fi~o amparándose .en responsabilidades non ·
exercidas polo Governo autónomo. Outras zonas de reindustrialización si ·que receberon ·investimentos do Estado. A Xunta, despois dunha sesión memorábel·
(Febreiro de 1984) responsabili- ·
zou á administración central da .
situación de crise de.Ferrol e "de
non valorar correctamente as posibilidades de Astano". Os aliancistas, abandei'rados do máis·
duro liberalismo económico,
convertíanse de fronteiras · da
Galiza adentro ·en def-ensores
afervoados da empresa pública.
Todo iso sen ·excesivos riscos ~
políticos e outros servícios da
sua competéncia. Tampouco o
Governo central é consecuente.
Solchaga recoñece que o motor
da reconversión industrial.da Ria
tiña que ser · o sector público
pero apostou polo privado. A
pouco máis dun mes da data fi:nal dos contratos dos excedentes con FPE (Fondos de Promo_ción de Emprego) Astano é un
ermo e a criación de emprego
non se produce. O-PSOE do Fer.rol recoñece finalmente os erras ·
. cometidos na política de ·recon- ·
versión e reindustrialización da
comarca (que paga coa perda da
alcaldia e o desmantelamento da
sua estrutura . política) e declara
o seu propósito de que as manifestacións deixen de insultar as
suas siglas na Praza de Armas.
A intervención da Xunta e a sua
recén estreada identidade co
Governo central tería a fórmula

ago~a cai como _
unha bomba en
certc;>s se~tores de Ferrol
conf1rmac1on de ·que 0 m d
t~~ que estar en Rota. A. as~~aº
c1on €'.st.ratéxica de Ferrol ~ u~
conce1to que . quedou· obs·oleto
ta~to por causa dos novos conce1tos ~e d~!ensa global como
po~a as1gnac1on de espácios que
atr~bue dentro da OTAN as co
ta~ da Gal~za a outras frotas
Allanza anti-comunista. ·
a
SOLUCló,Ns FÓRA.- E noentant~ chegan os empre os
promet1dc:>~ desde hai dez angos
a povoac.1on de Ferrol vese far~
zada a por en práctica a fórmula
s~~ular galega de buscar soluc1ons noutra parte, de emigrar .
Como tan!as ve~~s ~e ten obser ~
va~o, o nivel re1vmd1cativo é ben
rr:ia1s alto no$ momentos de crecu:nento económico ca nos de
cnse, polo menos até que non se
supe:ran ~.ertos sinais de alarma
na s1tua~1on persoal e familiar. o
1~1 (lns~1tuto Nacional de lndús. t~1a), que se comprometera a serv1~ d~ locqmotora de novas indus~nas, virouse en INE (Instituto
Nacional de Emigración) segunA reconversión de Astano
~º acusan os obreiros reconverprogramouse segundo o modelo
tidos. Nas grandes crises do
dos estaleiros de Goteburgo, sen
XVII~ .e XIX era a emigración á
ter en conta as enormes diferéncias
An:ienca, enrolarse nos bacallade contexto. O novo peirao da
de1r?S de Terr~nova ou nos pesMalata (á esquerda) sacrificará as
posibilidades marisqueiras da baía ·
que1ros de media altura, o que
que todos os informes recomendan
recortaba o padrón ferrolano
potenciar.
Ago_r~ son pastos de traballo e~
Asturias, Baleares ou Aragón.
e sector público saneado. SolTense chamdo a atención sobre
chaga aposta polas plataformas
o contrasentido de que as próde extracción que segundo o xepr!as medidas decretadas para
rente d~ Z~R. Lagares, son o fucnar emprego na comarca en cri turo da industria. Pero a unidade
se, estexan producindo emigrade , précios da Organización de
~ión. . De feíto os traballadores
Paises Exportadores de Petróleo
inscritos nos FPE dispoñen socerrou os campos do Mar do
bre
o resto dos desempregados
Norte.
Hoxe
o
70
por
cento
das
para que tal sucedese~
a avantaxe de contar cunha priplataformas están amarradas. A
APOCALÍPTICOS E INTEma do F<;>r:ido par.~ a empresa
crise dos grandes petroleiros reGRADOS.- Como en todas as
que lles pe colocac1on. A emigrap ítense en Off-Shore. A ZUR
crises históricas de Ferrol desde
ción óbvia, por outra parte a
nasceu no 85 como un intento de
1876, o pesimismo é un aliado
sa~a de conflitividade que ac¿msacar os corredores burocráticos
fundamental dos que procuran
pana na sua própria terra aos
da administración á luz do dia e
desmobilizar e liquidar. Un abano
traballadores de Astano. Tamén
buscar proxectos e solucións
. de especialidades máis limitado
é unha realidade imposíbel de
para os ·pastos de traballo liquica o dos mercados de -fraballo
negar que é no sector naval ou
dadores. O seu papel era trabade Vigo e A Coruña, o subdesennoutraS- ramas afins do metal
llar man con man coa Xunta os
volvimento do espácio industrial,
c;>nde poder:i traballar os especiaempresários, as patronais •.as' cáa falt!=l ~e empresas de pequerio
listas dun estaleiro reconvertido
maras de comércio. Abriu camie medio tamaño, a deficiéncia
antes que nunha fábrica de con~
ñ?,
_
e
n
fin,
a
calquefa
tipo
de
inixeral de ·servícios e a carestía . c1at1va. Lagares é ben explícito
servas vexetais. O caso é que
comparativa do solo,. configuran
Ferro! é a única cidade galega
cando asegura que a ZUR cumun horizont_e ao que parecen caque nestes dez anos perdeu popriu o seu cometido no Férrol.
drarlle todos os xuícios negativoación : catro mil viciños desde
Pero a incapacidade do sector
. vos. Se semellantes estados de
o último padrón.
público para investir fixo ·inúteis
opinión estivesen no. certo hai
todos estes esforzos. O resultaPROPOSTAS E DESPROPÓmoitos anos que Ferrol, vítima de
do é un dicionário de entidades
SITOS.- Segundo o Estudo de
conxunturas ainda piares, non
salvavidas (ZUR, PIAFU, EMPIFlRecoñecimento Territorial da Gaexistiria. E como en todos os
DESA, OPI , GAEIG, SOOIGA,
liza as propostas de subvencións
momentos de fondo debalo ecoque chegaron á GAEIG emanaetc.) que continuan a tradición
nómico este desánimo convive
das coordenadoras de crise indas da comarca de Ferrol, son
cos oportunismos de toda laia, e
nada tnáis que oito e producirán
ventadas polo governo Suárez
con entusiasmos· non xustifica62 postas de traballo. O panorasegundo ._a fórmula que recomendos nas políticas monetaristas.
ma de iniciativas que entran denda criar· "tmha comisión sempre
Apocalípticos que predicen o mitro do realizábel para promotores
que se queira sair do paso.
lénio e desaparicións discuten
lo.cais está ben representado poOTAN. PARA LEVAR.- Na
cos integr~dos que consideran
los proxectos formalizados na
campaña do referendo para saneste momento como o máis graOficina de Promoción Industrial
cionar o ingreso na OTAN, denve que ten pasado a cida.de e a
do IN/, en Ferrol. Entre estes protro da proposta do governo do
comarca sen que por iso deixe
xectos están as granxas· de viPSOE
había
unha
alusión
espede ser un momento, unha consión e coello, os invernadeiros de
cífica ao aceso á tecnoloxía de
, xuntura que pasará. Torrente Baflores, o cultivo de cogumelos.e,
avangarda na construción militar.
llester tala d9 fin d;:i dependénespecial'mente, a acuicultura. inNo Ferrol chegouse a afirmar en
cia, do fin dunha época na que
tensiva. As iniciativas de cultivos
campaña
que
as
.
posibiliqades
Ferro! e o se.u ámbito de influénmariños valóranse en moi primeide desenvolvimento para a Bacia dependían de Madrid. Ao seu
ro termo á vista da experiéncias
zán pasaban polo ingreso. Taver, comezan os tempos de vade explotación intensiva_do lit9mén . se puxo en circulación a
lerse por si pfóprios. Dicer isto a
ral na Bretaña e Gascuna. ·A na
idea de .que o porto, pola sua siun empresariado que tradicionaldo Ferrol, que ten perfeitas con.tuación estratéxica na recalada
mente é produto da gran empreducións naturais para producir
de rota do Sul, podería ser unha
sa (Bazán, 'Astano ou a lyfariña) e
moluscos . e espécies de fo~do,
importante base de reparacións
subsidiário dela, antes q¡ue clase
requeriría un saneamento int~
dominante. e . prota~oni~ta pleno . para barcos da OTAN. A realidagral. Pero outros proxectos opode
maniféstase·
estes
días
no
· da situación e<:;oríomica, é non
ñense obxectivamente a estas
senso contrário. A Comandáncia
. ter canta de caracterés particulapropostas. Tal é o caso ~a ·amXeneral da Frota ven de anunciar · pliación do· peirao comercial para
res deste espácio económico.
o seu traslado de Ferrol a Rota . . calado de catorce metros, que
DICIONÁRIO DE SALVAVIAs razóns desta decisión son pocondenará a marte a ensenada
DAS.- Resultados é o que toe estratéxicas. Políticas
da Malata. Tampouco a activi~a
dos .esi~en para crer na vontade • líticas
porque España é asjnante dun
de de . desguace, promovida
política dos reindustrializadores.
pacto de defensa · continental
como utilidade alternativa de AsDe certo pasaron dez anos ·e xa
que reparte espácios de influéntano, contribue o saneam~nto da
se recoñece que as medidas
cia
e actuación. Desde o final da
ria. Un tia sitaación de .cnse tan
para converter aos obreiros en
década dos sesenta, en que a
profunda como a que vive Ferr~I,
auto·-patronos non absorberian
Mariña adopta as especificanon é xa que lago 6 mellar cenano máis optimista dos casos
cións OTAN e se converte en asrio psicolóxico .para com~ate~
máis dun dez por cento _dos repir~nte ao ingreso na Alié!nza, Es- · contra . actividades contamiria~
convertidos. O Governo copiou o . pana asume o papel de encarretes que podan xerar postas ~
modelo de reconversión · dos esgada do chamado flanco Su!. O
traballo ainda a costa .de co~de
taleiros .de Goteborg, que proeixo Baleares-Estreito de -Xibral- "riar un entorno natural 1rrepetibe ·
duciu bons resultados nun país
G.L.T.
con seguro de paro ilimitado, · tar-Canárias corresponde · hai
anos, de feito, ~ frota e o que
grande flexibilidade de emprego
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A CRlSE oosGRANDES
PETROLEIROS
REPÍTESE·AGORA
COAS
...
PLATAFORMAS DE ,
.
EXTRACCIÓN
PROPOSTÁS.COMO .
ACTIVIDJ\DE
PRíNCIPAL DE
ASTANO ·A MÉDIO

pRAzo

FERROL É A ÚNICA
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_·__ Na "primeira comparecé~cia- dé González Laxe como Pre8idente

..

Adiantaranse as
-eleicións ·na GaliZa
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Fontes de AP afirman
gue existe un Qacto
con FeliQe González neste sentido
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Na Galiza adiantaranse as eleici'óns autonómicas ·polo menos
un ano, depois do pactado por
Felipe González e Hernández
Mancha, segundo a información facilicitada polo presidente aliancista a alguns altos responsábeis do partido.
Forites aliancistas afirman
que este acordo foi tomado na
reunión que o Presidente do
Goberno e o líder de AP mantiveron hai duas· semanas na
Moncloa para tratar sobre temas de terrori~mo.
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Hernández Mancha manifestara xa ao sair do pazo presidencial que Felipe González
non gostaba de ocorrido na
Galiza. A Moncloa ne~aria este
extremo, pero o presidente de
Alianza Popular, nunha roda de
prensa mantida despois do
seu regreso de Londres voltaria ratificarse no afirmado.
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No entorno presidencial parece existir un evidente enfado
con Hernández Mancha ao
que se acusa de non ter noción dos asuntos de e$tado e
de andar de "lengoretas de
conversas privadas".
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Dirixentes aliancístas tiveron
coñecimento por parte do seu
presidente, de que na conversa mantida na Moncloa se tratara a chamada crise galega,
chegando ao acordo de adiantar as eleicións como xeito de
non entrar nunha belixeráncia
entre socialistas e aliancistas
que pudese danar a democrácia, tal como pudo saber A
NOSA 'fERRA.
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Segundo o subsitituto de
Fraga, Felipe González manifestoulle que, desde un primeiro momento el estivera en contra da moción de censura na
Galiza, pero que non pudera
parar o proceso.
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Acordarían asi que, promulgada unha lei que faculte a disolución do Parlamento Autonómico, se convocarían eleicións antecipadas.
- Un portavoz socialista negaba totalmente tais conversas,
afirmando que "todo é unha
mentira de Mancha" co fin de
evitar a descomposición de
AP, sobretodo na Galiza onde
poden ser iminentes múltiples
abandonos".
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Mentres tanto en Alianza Popular da Galiza prodúcense xa
divers.ós movimentos para situarse no ponto de partida
cara a carreira de candidato a .
presidéncia da Xunta.
De momento· Romay Beccaría xa abandonou o seu pasto
de portavoz parlamentário en
Madrid (que de feito non desempeñaba para dedicarse
con m~is intensidade á Depµtación coruñesa).
Mariano Rajoy, ·desauciado
xa dunha praza de parlamentário nesta lexislatura, diante da
negativa de que dimitira toda a
lista de CP, na que figuraban
alguns homes próximos a Barreir~ Rivas, tenta voltar do Levante e intentar tamén ser o
candidato.
Vázquez Portomeñe, exconselleiro, que dim1tia con
Barreiró Rivas e logo aceitou o
posta de portavoz parlamentário de AP, tamén está situándose na carreira, apoiado entre .
outros por Cuíña Crespo, presidente da Deputación de Pontevedra.
Porque hai algo que parece
estar presente: que Fraga vai
ter bastantes dificultades para
desembarcar na Galiza. En primeiro lugar está a própria oposición da equipa de Hernández
Mancha que o que menos quer
é telo outravolta "entronieténdose" no partido.
mesmo
pasa con outros sectores de
AP que intentan situarse na dirección da formación dereitista, e que temen unha recaída
do hoxe parlamentário euro.peu na presidéncia partidária.
Os distintos baróns galegos,
comezando polos presidentes
das Deputacións, agás Romay
Beccana, son tamén totalmente contrários ao liderazgo de
Fraga na Gal iza. Seria como .
cortarlles as asas a uns caudillos que medran precisamente
pola falta de dirección centralizada.
Pero en toda esta situación,
tanto no adianto das eleicións,
como no novo candidato aliancista, vai influir sobremaneira a .
dinámica do novo goberno, na
sua capacidade de xestión. O

o

A.E.

q Gov~rno pon c9mo gran logro o terlle posta as reixas a San Gaetano en
vmte d1as áe xest16n .
González Laxe compareceu
si~ parlamertária. Amagou tadiante do parlamento para
mén Laxe uriha e outra vez (~áis
explicar a composición do
ben amenazou) con sacar a luz
novo goberno. ·Fixo unha
~ousas pouco 1~pro!Jas do ant~.exposición técnica que non
nor gabinete. As~ sairon ~,relucir
.
,
os gastos de representac1on .dos
convenceu a n_ing~en e .
últimos tres -meses que deixaron
qu~~ou sen debat1~ ,O fond~ - as are.as vacias; que non habia
pollJ1co. Pe.ro a ses1on serv1u papeles _nen de Sidegasa, nen de
para que se puxese en
Mafriesa e sobre todo non houevidéncia a falta de traspaso bera un ver~.adéiro ~;aspoaso de
de poderes, o resent1mento . poderes. 9. cabreo - de G ..Laxe
de CP, e como os papeis
con CP y1rra dado pola ac~1_ti:ide_
do anterior goberno ~e de1x~r a
Parlamentários cambiaron
Xunta totalmente vac1a e de non
de AP ao PSqE, pero 9º3:
-aceitar o resultado- da moción de
mesma canc1on: a carencia
censura . . A verba resentimento
dun programa de goberno.
. saiu üntia e outra· vez ao longo
desta xornada.
.
Se nos ternos que ater á primeira
Xosé Manuel Beiras intentou
sesión plenári& do Parlamento
conducir o debate a términos pohaberia que manifestar que moi
pouco ou nada cambiou en Fon- · líticos pero até na sua última intervención tivo que recoñecer
seca en relación coa etapa Fer.nández Albor. Só cambiaron de · que era imposíbel que "amaioria
da. cámara non quería discutir de
banéo; m1,.1daron as tornas pero
seguen os .mesmos dicursos, _ polític;a"
ainda que ditos por persoas difeCríticas á formación do
rentes.
Se antes era o PSOE o que cri- . goberno.
ticaba ao Goberno Albor por falta
González Laxe ·explicou a comde programa que impedia toda
posición do goberno dunha fordiscusión minimamente séria
ma técnica, criticando a anterior
(cantinela que repetia unha e ouXunta pola ineficácioa e desgotra vez), nesta primeira comparecéncia de González Laxe foi o - berno, e afirmando que esta era
portavoz dos 'populares" (que ·fa-- a primeira vez que se "explicaba
axeitadamente a formación dun
.cendo un pouco honor ao seu
gob~rno". Referiuse lago ás liñas
nome tivo unha intervención mebásicas desta formación: "máxidio populacheira) o ' que· unha e
ma coeréncia e homoxeneidade"
outra vez acusou ao goberno _tripasando a relatar a ·continuación
partito de carecer de todo pr.oos distintos desdoblamentos e
grama.
O enfrentamento entre o presi- · · novas direccións xerais (cinco
novas direccións xerais e unha
dente Laxe e o portavoz de CP,
secretaria xeral técnica que suVazquez Portomeñe, subiu alporán 50 millóns de pesetas ·ao
- gunha vez · de tono, sobretodo
por parte do Presidente que se · ano). Tamén afirmou que el era
un verdadeiro pr:esidente.
permitiu darlle leccións de corte-

Pretendia a qoordenacióh -partamentária das tres ·formacións

-BNG.- e.PSG-EG
PRECíSASE

AXENTE COMERCIAL

1·arn-

1 para

Loita por situarse en AP

Na sua intervención de réplica, ·
o seu · discurso foi soporífero,
- máo e tora de tonó, (con chamadas á colaboración a Beiras e a
Camilo Nogueira) e un intento de mostrarse como Presidente, ainda que a sua capacidade parlamentária _non lle ·permite dar a
imaxe necesária. _.
.
O deputéldO do BNG, Xosé
Manuel Beiras, intentou levar a
discusión ao. terreo eminentemente político, e, así,· refériuse á
contradición Galiza-Estado, e a
como este goberno nacera precisamente desta contradición,
(moción de censura apoiada por
galeguistas e votada · a andar
pola facción autóctona do PSOE)
pero como logo, na formación do
Gabinete, venceran os intereses
do Estado sobre os de Galiza.
Camilo_ Nogueira, polo PSG- EG · criticou ao novo goberno
pola própria formación (conse. lleiros designados antes de nomealos o presidente), pola improvisación (tardanza . e falta de
cadros) e pq_la ·carénQia de programa operativo que se manifesta até na cópia de eslóganes.
Tanto Olives Quintas, corno .
Sanchez Castiñeiras, portavoces
, respectivos qo PNG -e CG, de- .
fenderon a constitución do goberno, o prill)eiro de forma tan
veem~nte que . o levou a un pequeno enfrentamento co parlamentário do BNG quen o .avisou
de que anden con cuidado por-.
que eles tamen teñen, agora,
responsabilidad.e na Xunta; e
Castiñeiras, pota sua parte chegou a afirmar que se non o facian
ben, el seria o primeiro en reprobar a actual Xunta.
AntóQio Carro, do PSOE (que
realizou cursos acelerados de
galego) fixo lJflha ·gran cita de si
· mesmo (en español pois éra o
Idioma que talaba antes no parlamento) e afirmou que AP quere
voltar ao bipartidismo ao que calificou de "anacrónico e cóntrário
- ao momento histórico".
'
- Vázquez Portomeñe acusou ao
novo gabinete de continuista, e
de ter practicamente a mesma
estructura.
Afirmo~. despois de criticar a
falta de programa, que ~ financiación foille · imposta a Gal iza
. polo GoberÁo- central e calificou
ao tratado · de Adesión como
"Dictado ·de Adesión". Tamén
dixo que a <;tiscusión que se estaba dando ali era totalmente
valdeira.
·
Nesa apreciacíón parecian
-coincidir todos os presentes. · D
.
A.~

somos coñecidos
na _Galiza inteira,
pola nasa .
especialización
en -libros
galegós
_e portugueses ·
República
Praza do ·Libro · El Salvador, 9 .
Tel. 26 63 .77 Tel. S6 58 12
A CORUÑA
-sANTIAGO

PARA RELACIÓNS
PÚBLICAS, PUBUCIDADE E
PROMOCION DE VENDAS
OS INTERESADOS PPDERÁN
SOLICITAR MAIS
·INFORMACIÓN CHAMANDO
AO TELÉF9NO (986)

43 36 24

rechazan o ·acordo ·co :pcG

O Bloque_Nacionalista Gaíego e
o Partido Socialista Galego-Es- querda Galega non asinarán o .
acordo proposto polo Partido
Comunista da Galiza para "dar
un golpe de timón na política galega" co fin de "impedir u11ha direitización .do gbberno, recuperar a iniciativa política da esquerda ·
e Griar condicións para que o
desgaste do executivo non sexa
capitaljzado · pola ·dir.~ita". Entre .
as iniciativas propostas polo
PCG, .através de Anxo Guerreiro,
estarian a coordenación das dis. Jintas iniciativas comuns no Parlamento Galego", Congreso dos
Deputados e P~rlamento E~ropeu.
·
.
· ·
Xosé Manuel Beiras, deputado
do BNG, a quen lle. tora dirixida
a proposición, afirmou que a car""
ta lle _éhegou dous dias despois

siderou esta chamada ao acor-do
tripartito "como unha das caras
que apresenta o PCE", pois en
~adrid chama á unidade comunil)-ta, en 'Andalucia apresenta
outra estratéxia e en Cataluña
.unha terceira.
Nos círculos nacionalistas
consíderase que o PCG; o único ,
que ,intenta é aparecer na Galiza
dalgunha maneira,. pois · ficou
-practicamente-- barrido do mapa
Carlos Vázquéz, do PSG-EG,
após as últimas eleicións. Seria
pola sua banda, manifestoulle á
din, como darlle ·un balón de osí~ .
A NOS~ TERRA que co_n sidera-· xeno que, soclalmente non ia vaban esta prposta "como_un paso
ler para nada a un partido que en
atrás despois dos intentos ·de fu- . Euskadi propón "non machacar
sión hai anos .atrás entre o PCG ao nacionalismo para que nori
e PSG:.EG", entre outras cousas
medre" en yerbas de Carlos Vázporque a coordenaciq~ ia ter que quez, co que, aponta, "non se
facela co PCE e non· co PCG que pode dicer que sexa o naso alia.
D
nof1 ten parlamentários, nen en do".
A.E . .
Madrid nen en Estrasburgo. Con-

de inteirarse polos- meios de co·municación da propost~ do PCG
e que .a remitira aos organismos
correspondentes para · ser estudada. A falta do pronuncionamento oficial do BNG, todo parece indicar que non se terá en
canta a proposta de Anxo Gue- ·
rreiro que, poda que non sexa
contestada · oficialmente pola
Freryte nacionalista.
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A '-'transición ·galega" . . .

E

Permanecen na Xunta .a maioria dos anteriores altos cargos·
O .carácter renovador do
Executivo presidido por
González Laxe pódese por
moi en cuestión despois de
ser nomeados ou ratificados
· a maioria dos 9argos do
novo governo. Non só .é que
Xose Luís Barreiro cante coa
maioria dos seus
colaborádores cando era · ·
vice-=presidente, e ·que o·
mesmo faga Suárez Vence,
·
senón que tamén en
consellarias encabezadas
por. persoas do PSOE .
seguen unha boa parte dos
altos cargos.
Non sabemos se a ·alguén se_lle
ocorreu facer un plan para pór a
andar algo que se chame a "transición galega" ou parecido, pero
o certo é .que se houbo quen,
desde o actual goberno ou desde os partidos que o sustenten,
pensa cambiar algo na Galiza, en
consonáncia con eslógans empregados e coa palabraria ao
uso nos debates parlamentários
da moción de censura, vaino facer con moito. tino. Todo parece
un cambiar "sen traumas'', "un
cambiar para que nada cambie",
máis ben.
A manobra da ''transación galega" podía ser filia de mentes
como Ramón Piñeiro e García
Sabell. Seria un paso .adiante na
sua poi ítica. ·
Despois de desmantelar as
forza autóctonas (por duas veces
o Partido Galeguista, a primeira
durante a ditadura e a segunda
no Congreso de Poio), de tratar
de impedir a criación de partidos
nacionalistas (UPG); de afirmar
que non facian falta partidos nacionalistas pois xa todas as formacións políticas asumiran o galeguismo ("galeguizándoas" co
desembarco de persoas provenientes do nacionalismo nos partidos estatais, entre eles o agora
Presidente da Xunta), agora viria

seus cargos ou, todo 0 máis son
cambiados .de qepartament'o. A
sua capac11dade incombustíbel
parece pro~a~a. o seu espirito
de p~rmanenc1? supera o, outra ,
hora, s~u presidente Fernández
f.'lbor, ,figura apresentada como
frug_al , que fo1 capaz de deixarlle so ao novo presidente 70 mil
peseta~. para g~~tos de represent.ac1~n; todo 1na moi en conson<;inc1~ coa pretendida imaxe
senon t1vera gastado el 17 mil_lóns nestes 1O últimos meses.

-.
Eleicións 82

o paso de dar-lle. un carácter ·re-· tares xerais inéluídos, por máis caz e retrógada, e sido responque xa nas intervencións non sábeis dos males que sofre o
novador á política galega, pero
aparecese a censura ao labor país, entre eles a desmoralizasen cambiar as ·persoas que a redesenrolado.
·
xen. Unha transición ao "galeción ("hai que darlle un ar novo
guismo renovador" con altos ·
que ilusione aos cidadáns", recargos do centralismo e até da - - Agora, unha boa parte_destes petiu Laxe en máis dunha ·dúcia
ditadura, que de todo hai. Seria _altos cargos reprobados, que te- · de ocasións durante as sesións
de investidura), permanecen nos
rizar o rizo da "transición a la esrían realizado unha política inefipañola". Quen sabe se de tanto
trasegar non volten ao ponto de
partida!·
- Pero nen seguer chega·a "iso",
a unha operación -d~señeda des-:de a m•esa camilla. E algo menos
Cando un inandatário non ten
de casa en A Coruña (feíto veelaborado, menos cerebral se se
poder real, o· control, necesita
rídico).
quer: é unha loita polo mando,,
Todo parece indicar que o
un auto-convencimento da
pois o poder ségueno tenqo os
sua pÓtestade que ademais
novo presidente está tan camesmos.
se afirme cara o exterior.
rente de poder, de capacidaA moción de censura non só
de de dirección e mando,
era a reprobación de Fernández
Esta necesidade levaba a
como o anterior pois ~egue o
Albor (era en parte o que pretenFernández Albor a proxectar a
mesmo . camiño "inaugural".
dia Xosé Luís Barreiro, para que . ·
Presidéncia da Xunta através
Por pr_esidir até preside a
se lle dese a razón no seu intento
tjunha imaxe inauguradora.
clausura dunha exposición
de golpe. de estado, caindo o
Eralle mester sentirse presiduns grandes armacéns. Chedente, ainda que fose presiPSOE nesta táctíca por óbvias
gou un novo presidente... e
dindo unha reunión de amas
razóns), senón de toda a equipa
seguía inaugurando.
de governo, conselleiros e direc-

....e seguian .inaugurando

· Que Xosé Luís Barreiro e os
cargos ex aliancistas repesquen
e manteñan na.s direccións xerais
aos seus ant1gos compañeiros
(nalguns casos tan criticados
como por exemplo Homero Pérez, por citar a un dos máis notórios), parece case normal. En primeiro lugar porque o vice-presidente nunca realizou a máis mínima autocrítica da sua etapa no
governo autonómico . Segundo
semella agora trataría de levar
adiante a política que lle foi imposíbel de desenrolar nos últimos meses con Albor.
Có que non casa moi ben esta
conducta é co pretendido carácter galeguista co que tratarán de
impulsar desde o governo a Coalición Galega. A nova imaxe de
CG vana ter que facer, en boa
parte, con feitos, porque o pavo
galego é tan escéptico (e sóbranlle razóns) que non se ere
case nada. De momento esa
imaxe apreséntase borrosa, difusa, e non tan só empañada pola
continuidade de altos cargos que
nunca deron mostras de galeguismo (ainda que Barreiro argumentará ao seu favor que con
eles realizou causas tan importantes como a criación da RTG).
Menos explicación ten o comportamento do PSOE, dado que
o~ seus conselleiros seguen tamén a tónica do contihuismo,
sen que tivese pegada neles o
anúncio da bebida que lanza un
retoco uatrévete a cambiar".
Unha clara mostra do continuísmo seria a Dirección Xeral de
Cultura, á frente da cal seguira
unha persoa como Raquel Casal,
que estivo con Portomeñe e con
Alexandrino Fernández Barreiro e
que, agora, seguirá con Alfredo
Conde.
Afirmaba un destacado militante do PSOE que a cultura será
o _seu campo de batalla, o seu
escaparate do cámbio, o espello
no que o povo verá reflexada a
laboura do governo. A Alfredo
Conde prometéronlle aumentar
sensibelmente o. capítulo presupostário destinado ao seu departamento para que aceitase a
consellaria. De xestionar eses
importantes recursos encarr~g~
rase unha persoa que xa fo1 director xeral nos anteriores governos (deixando · a un lado toda
diatriba sobre a capacidade p~r
soal), e,ademais , o éonsellerro
parece que vai contar entre os
seus principais asesores cunha
persoa que pasa. por ser un ~os
máis fieis colaboradores do vice~
presidente Barreiro Rivas. Cal vai
ser logo a política cultural d?
PSOE? Ten un programa especifico para este eido? Cále~ sC?n a~
rnzóns do .seu fervor cont1nwsta ·

Se só intenta non incomodarª
cer:tos sectores ou persoas concretas a sua capacidade de governo queda totalmente en entíf:
dito. Se non teñe_n persoas cua ~
ficadas que aceiten o cargot 1_
seu poder de ilusión queda to.do
. , ment~ post o en tela . de xu; de
poia nen son capace~ s~q~~orn
ilusionar aos seus pr9pnos rsoas
pañeiros. Se non ~~nen. pe a irncoa suficiente cualif1cacion carnposibilidade de, q~e faQf:Sta. o
biar algo no ·pa1s e mani
.
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· O 78% dos detidos nos últimos dias ·fol-on f20stos en .libertade

Despoi~ ·das·'últimas actuélció~ policiais,
Euskadi agarda pola.negociación · ·· ·
A negc:itiv. ~ · da ~rg~niz~ción armada ETA á proposta dun~a
negoc1ac1on fe1ta a b?1,xa polo Governo de Madrid serviu de
pretexto tanto a Gonzalez como a Mitterrand para
desenc?dear a maior yaga represiva ao Norte e ao Sul de
Euskadi contra ~ Mov11J1ento de Liberación Nacional Basca
(MLNB). A galena de t-forrores vividos nestas semanas aos
dous lado~ d.a "muga" son un compéndio da violación de
todos. <?~ d1re1tos hum.anos, mentres que·o obxectivo final da ·
operac1on ~ra exposto subliminalmente polo mismísimo
lehendaké!.n Ardantza: "Herri Batasuna e máis ETA van ter
.
que cambiar de estratéxia política". ·
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Porque diso se trataba. Tras o
avance contínuo e .espectacular
do MLNB, tras o fracaso de todos os intentos de reforma políti ca en Euskadi -aqui hai que engadir o esfarelamento das op cións nacionalistas de direitas-,
Madrid optou por xogar a suas
bazas máis fortes contra un partido que, como HB, está a escasos milleiros de votos de proclamarse como hexemónico e que,
segundo ven de manifestar Jon
ldígoras , acadara esa situación
antes de qué remate este século .
Un cualificado representante
da coalicfón abertzale , tal como
é o parlamentário lñaki Esnaola,
explicábao con estas verbas:
"estamos nunha guerra e os conte ndentes prepáranse coas suas
mellares armas para o conten cioso final. ETA xa mostrou as
suas nas últimas semanas . Agora tócalle facelo ao Estado español. Mais a negociación é irreversí bel ". No mesmo senso talaba o
tamén parlamentário lñaki Ruiz
de Pineda: "aqui vale o símil de
cando se vai facer a proba definitiva dunha ponte. Cando os en xeñeiros rematan o traballo e an tes de abrir ao tránsito teñen que
pasar os camións de vinte toneladas cheos de ferro. Nese intre
semella que renxen toda as estruturas, pero , apesares dos cru·xidos, a ponte aguanta ainda que
salten alguns parafusos. E na
Euskadi estase a demostrar que
o povo aguanta os embates e
que e~tamos fortes ".
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O horror
A búsqueda do dirixente de lpa-

ntide
Jira

rretarrak Philippe Bidart non foi
máis que unha excusa~ para poder· por en marcha un enorme ·
operativo policial , con elémentos
represivos baixados desde Paris
na véspera. A avogada abertzale
Christanne Fando desenmascaraba calquer dúbida sobre un
senso "casual" da operación ao
desvear que xa o dia 2 pala noite
forori moitísimos os xornalistas
que durmiron en hoteis de San
Juan de Luz ou en Biarritz: "a
prensa foi invitada de primeira
liña ao espectáculo. Baixaron
cos "txacurras " (policías no argot
euskaldun) desde o Norte e así
puderon filmar en directo a detención a tiros do lñaki Pikabea".
O papel da prensa , tanto no
Estado español como no francés, foi preponderante na "razzia" desatada contra os refuxiados bascas e militantes de base
na Euskadi Sul. Desde un mes
antes da operación dedicouse a
intoxicar sobre a posibilidade
dun atentado espectacular en
Madrid , seguindo coa aportación.
de datos sesgados sobre unha
hipotética negociación , para rematar dándolle cobertura informativa á parafernália fascista
montada arredor do xuício ao
"comando
Madrid".
Despois
converteríase no alta-voz lisonxeiro das tropelias policiais, acalando, iso sí, Cqntos desmáns fixeron CRS ou gardas civis nas
xendarmerias ou cuartel iños.
A mesma Chistianne Fando
enxuiclaba deste x13ito a redada
en lparraloe: "foi como un estado
de sitio . A xente mais vella lembráballe os tempos da segunda

samente con antelación . e co
consenso e benzón norte-americanas, lanzáronse a por todas.
Calquer causa é válida: a segunda fase da operación estase a
desenrolar agora co intento de
criminal izar ·a Herri Batasuna e
·aos seus dirixentes- máis cualifi. cados. Coa excusa de atapar
"material de guerra" chegouse a
requisar documentación estritamente .política nas sedes das
xestoras pro-amnistia e a clasificar como "armas químicas arra- _
.xadizas" (sic~ a ovos ocos.Jon ldígoras ven de intentar
ser involucrado pola policía nunha burda manobra xurdida dunhas declaracións obtidas baixo
tortura e ás que un xuiz deixou
sen validez. "Non viñan por min.
Tiraron para arriba e qu_ixeron
emerdar a Herri Batasu na" dixo
ldigoras. Pero outros tres x'uíces
tamén veñen de denegar pala
segunda vez unha manifestación
solicitada polo partido abertzale,
esta vez en defensa da liberdade
de opinión.
. lmp~rta nada, nen tampouco
ninguen se arrebola, de que dos
104 detidos nos últimos dias só
23 --e estes, a maioria con ·acu. sación~ leves e a/nda por proba_r.ingresaran na cadea. A
operación inclue desde a sua xiénese o percurar unha brecha
pala que colar os plantexamenUnha das tillas de Santi Arróspide é arrincada dos brazos da sua nai
tos do Ministério do Interior esguerra mundial cos nazis ocude semanas nu~ calabozo de pañol. lsto xa foi analisado por
Pamplona, mentres que as se- moitos dos refuxiados expulsapando as ruas. Os policias franceses entraban nas casas botansións de electrodos e golpes por dos, quer-i denunciaron a manodo abaixo as portas, detendo a
onde que ira , ratificaban máis brq poli cial " extraditaron a uns a
todos os ocupantes e incomuniunha vez a validez das denúnclas Venezuela; a outros, a Arxélia· a
cándoos en celdas de 1 '25- por
dé Amnistia Internacional. Os de- uns tortúranos; a outros deí~a1 '25 . Mais dunha nai fo i á xentidos non contaron xaniais coa .nos ceibes . Oueren que xurdan
darmaria cunha mau esposada e axuda dun avogado de ofício du- más histórias entre nós. Pero técon outra sostendo ao filio de
rante os interrogatórios e as de- · ñeno mal. Porque non fodimos o
tres anos. A un tillo pequeno dun
núncias de maos tratos físicos e mellar das nasas vidas para agorefuxiado asasinado polo GALinpsíquicos <tm oFéans.e nos xulga- ra arrepentirnos. Estamos fortes
coma sempre e dispostos a seterrogárono sobre o paradeiro de dos da Audién cia Nacional. ·
guir resistindo até que se chega
seu pai. A série televisiva "Holoa unha verdadeira negociación
causto" quedou pequena ao lado Resistir
sobre . a alternativa KAS. O dedo visto aqui".
En Euskadi Sul a xente non coO acoso contra a esquerda mais non son outra cous.a que inrreu mellar sorte. Unha nai, á que abertzale segue na cresta da toxicacións das que van ter q·ue
1 .
lle aplicaron a lei antiterrorista, onda. Mádrid e máis París, cun- . decid irse en breve".
estivo amamantando a .sua tilla
.P EPE REI
ha estratéxia preparada minucia-
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s recentes accións protagonizadas pala policía francesa permi ten unha interpretación máis precisa da oferta negociadora realiz~da por
Felipe González despois da sua entrevis -·
ta con Mitterrand. Sen mediar unha el< plicación convincente, o presidente do
governo español aceitou a posibilidade
e mesmo a comenéncia dun diálogo negociador que até ese momeAto rexeitaba
enerxicamente. A partir dese anúncio ,
desenvolveu-se unha campaña de prenS? orientada á preparación dunha opinión pública pouco propicia -po lo traballo intoxic-ador anteriormente realiza. do- a unha perspectiva negociadora.
Tal campaña, ademais, servia p ara revalorizar a imaxe " dialogante " do partido
gubernamental, intentando mudar a trad!cional atitude defensiva que se perceb1a nos voceiros oficiais cando outros
sectores políticos plantexaban semellan te cuestión.
Mitterrand necesitaba esa nova imaxe
de González para activar a un nível superior 9s mecanismo represivos en Euska.di Norte. Sabendo que o "pau " estaba
garantido, o presidente español podia
xogar coa "cenoura" da reinserción para
fac;;er realidade unha desexada combina.,.
ci<?n~ presión policial na, F~áncia e pres1on política sobre os sectores sociais
que aceitan a lex1t1midade da acción de
ETA. Nos despachos de París e M.adrid

o

~YRÉ

son conscientes da inviabi lidadé· dünha
vitória definitiva no terreo policial debido
ás posibilidades- de recómposición que
ten un activismo armado dotado -como
é o caso- dun apoio social estimábel :
Busca-se un obxectivo imediato diferente: forzar un ha negociación na que ET A
aceita rematar coa sua actividade a
cámbio · du nha -até agora imprecisasolució r» r:.i ara os presos e exiliados vence llados á devandita organización. A am-

sensación de que está ·mudando a tradicional corre lación de forzas implicadas
no co nflito basce. Semellante conclusión
pertence máis · ao ·mundo dos desexos
e a u)lha análise rigorosa de r_ealidade.
A experiéncia da recente história basca
· demostra os límites de todo razonamento que pretenda reducir a. valoración
analítica a unha contabilidade estadística de mortos., feridos : matelial requisado ... As variacións que se rexistan nesa
cuantificación son · indicativas da evolución de certos aspectos do chamado
problema basca, pero non abondan para
formt,J!ar unha previsión fundada sobre o
futuro do mesmo.
A atitude das autoridades francesas e
a política do PNV son , certamente , fenó- .
menos novidosos a respeito do que oca-;
rria , por exemplo, no ano 1 ~82 . Pala
contra, hai factores cuxa estab1l1dade re. sulta significativa: o apoió sotial que po, sue a esquerda abertzale e o talante
neo-españolista do fel1p1smo. O pnme1ro
constata-se. mesmo nas repetidas con- ·
xunturas eleito rais vividas no território
basca. O segundo é o denominador comun- que preside a xestión gubernamen. tal dun .partido· disposto a consumar a
"un idade de destino no universal ".
.
Por iso, .ademais doutras posíbeis
bigu1dade gube rnarfiental sob re a amp11 :
consideracións , conviria ·peguntar-se se
tude dos hipotéticos indultos forma parte
da própria táctica negociad orél d'.' tpmpo · u11 gov·erno que considera neces á~ o p;,oque-. serve para medir a re .1c;(; 1on dos . mover unha "'festa nacional espanola e
que designa: a tal efeito, wnha dat~ que
sectores rñilité;lres do a p ;1r ello estatal
venb senda utili zada para celebrar o
diante dunha concesión cit.:sas .caracte".descobrirnento'" de América e a festa ~a
. rísticas .
.
·
A ma1or eficácia po kial derivada dos - Guarda Civil, ten a credibilidade nece~a
ria para aterecer unha saída satisfatona
cámbios operados •-.._; P?l ítica francesa
ás demandas nacionais que plantexa~
durante a·s últimos .::lnos e ut1l1 zada polos
amplo s sectmes da soCiedacie basca.
dirixe.ntes do r :'.10E para transmitir a
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A vertixinósa caida da bolsa revela a fraxilidadé do sistema especulativo

Maos tempos para os Rolex de ouro
Foi un espectáculo alucinante. As nove da noite do
pasado martes día 20, todas as emisoras de rádio e
televisión de Ocidente, e as redaccións dos xornais,
enfin, a opinión pública en xeral parecían millonários
rendistas: "Wall Street p~chou hai escasamente ·seis
minutos. Todo ben, recuperou 129 pontos do Dow
Janes", era palabras do correspondente en Nova York
dunha estación radiofónica española. Un inexistente
observador imparcial .ent~nderia que o que máis e o que
"!lenas ten aforrados un _par de m1llóns para investir en
titulas da bolsa estadounidense. Non hai:tal, claro.
Despois da treboada veu a calma. Cando menos
aparentemente, porque cando esta ·edición de A NOSA
TERRA vexa a l_us pode ter pasado de todo.
E o que pasou no luns negro
tenen vertixinosamente, á velo-=dos mercados bursáteis intercidade da luz (nalgun. caso,
nacionais. foi o que tiña que
mercé á fibra óptica, estritapasar. Asi como a alza das comente asi). Consecuentemente, o dominó de desplomes en
tizacións dos pasados meses
elevou escandalosamente o
c¡:idena nos catro continentes
valor .especulativo das ac- - (Africa non canta, so a brancións, tamén baixa chama á
quísima República do Sul), "o
baixa. O efeito de contáxio que
mundo inteiro é un .casino. Las
exercen as finanzas estadouni- . Vegas, polo menos, cerra ás 5
denses en todo .o mundo capida mañá". '
talista arrastou á caída á todos
os mercados. Algunhas bolsas
A culpa é dos
cerraron, outras ·amagaron o
ame.ricanos
peche, interrupcións nos negóDa actual revolta das finanzas
eios, practicamente todos replanetárias teñen moita culpa .
xistaron os - máis importantes
os Estados Unidos. lsto non é
descensos da sua história.
nada novo, senóh unha opiVárias son as causas de tan
,nión moi estendida en sectores
repentino empioramento da simoi amplos de todas as societuación da conxuntura econódades. Opinión de quen a ten,
mico-financieira mundial. En
non do de quen lla forman.
·primeiro lugar, hai unha apaPero . que o . presidente dun
rente: a instantaneidade das
bando, o Stern ·francés por
comunicacións: Os sistemas
máis sinais, · escreba -que "os
de transaccións telecomunicaEstados Unidos· viven por riba
das, as conexións informáticas=-das suas posibilidades, ás naon-/ine, asi como permiten aos
sas expensas", xa é demasiagrandes operadores manter un
do. Que se anúncie o déficit
control cuase automático de
comercial dos EEUU o mércbtpdos os intercámbios, tamén
res ·dia 14 e que o luns 19 unha
provocan que os movimentos
acción de IBM teña -un 20%
de pánico, as vendas masivas
menos de valor é unha esaxede papel · "que queima" nas
ración.
mans dos detentadores de tíNinguén ' o vaL recoñecer
tulos de propriedade das soporque é un tabu. Nen o "Ficiedades anónimas, se conq~-
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que foron portada do Fortune
seis meses atrás. No Guinnes
affair estabelécense fianzas
xudiciais de médio millón de libras.
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Fin do "capitalismo
popular" ·
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A única lei invariante do sistema capitalista, a do máximo
benefício a calquer précio, alimentou na cabeza de Margaret
Thatcher a idea de desmantelar o sector público británico.
Ao carro xunguíronse enseguida os conservadores franceses. Coa caída do Stock Exchange londinense e o MATIF
parisino, quedou ao descoberto a endebleza do xogo neo-liberal. Hoxe , martes 20, saían
á venda 2.193 millóns de accións da British Petroleum propriedade do Estado Británico.
Moi baratiñas, en pacotes máximos de 1.000 por persoa,
para que hax~ "máis accionistas que obreiros sindicados en
l~~laterra " . Pero ante a cotiza.
O dificil para o sistema é encontrar unha explicación honrosa aos últi- c1on de BP estaba a 14 peniques por baixo do précio "de
mos acontecimentos
oferta". En Fráncia ainda é
de e Abelló, que venden Antinancial Times" nen o "Wall
piar. Desde a chegada de Chipor
unha
fortuna
a.
o
s
bióticos
Street Journal" dirán nunca
rac , várias empresas estratéxiitalianos e lago compran asenque a caída do luns obedece
cas francesas foron colocadas
tos no Consello de Administraá léxica do sistema. Que unha
a 4 mnlóns de pequenos accioción de Banesto. En 1986 houespeculación tan desesperada,
nistas. O 15 de Outubro , unha
Unidos
197
bo
nos
Estados
gañar- millóns tan rapidamente
acción de Paribas vale apenas
OPAs (Ofertas Públicas de Adnon contribue en nada a estamédio franco máis que o préquisición), por un montante de
bilizar a estrutura indusrial-ficio de título da OPV (Oferta
65.000 millóns de dólares.
nancieira. Que un negócio é·
Pública de Venda) do Estado o
"Cazar á presa" é o deporte de
rendábel se se planifica a Ion- .
19 de Xaneiro pasado. Excemoda, con OPAs salvaxes,
go prazo. Que os excedentes
lentes negócios para as aforracomo a de ·James Goldsmith
. de liquidez duns representan
doras famílias . Unha rentabilisobre Goodyear. Máis tarde
as estrangulacións de tesouradade do O,1 %. O presidente'
sábese que, moitos destes hiria par~ outros. Que o cándido
da Patronal francesa declarou
pemillonários movimentos, t?aeufemismo "realización de beonte luns que "a bolsa non é
séanse na chantaxe, no uso de
neficios" · non encobre máis
unha lotaria, senón un mercainformación reservada, confique á usureira actualizada que
do flutuante" .
dencial. ·A policia entra nos
matou Rr<scolnicoff.
O mundo é dos audaces. E
despachos de respeitabilísidos millonários.
O
mas firmas de consultants e
Máis o mundo é dos audaFERNANDO CARBAL.U\
tira esposados a indivíduos
ces, os· novas herois son Con-
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As nacións con máis recursos ·non se adapt~ a ser mi noria numérica na organización

A maioria de paises trata d,e evitar a ·ruptura da Unesco
Non era o gran favorito, pero afinal o ex ministro español de
Educación, o· bioquímico catalán Federico Mayor Zaragoza,
resultou eleito candidato do Consello executivo da UNESCO
para o posta de director xeral da organización, cargo no que
será ratificado ·con seguridade na Conferéncia xeral o
pr-óximo 7 de Novembro. Publicamos a continuación
.
extractos dun amplo informe do xcirnalista Georges Lory no
número 1296 da revista Jeune Afrique. A reportaxe,
intifulada "UNESCO: atropello por un sillón", foi publicada
antes da decisión do pasado -sábado l7, mais ven siñifica
unha coerente aproximación á aparente loita por unha ·
poltrona, que· representou máis unha fase do enfrentamento ·
entre o Terceiro mundo e o Ocidente. industrializado.
A UNESCO, sita en Paris, foi a
primeira organización interrtacional en acoller ao Xapón e á Alemaña após a Segunda guerra
mundial, e alguns países que
non forman parte da ONU son
membros dela, como a Suíza e
Tonga. .
.
Até Q momento presente, na ·
história da UNESCO, a eleición
de director xeral non conducia á
polémica aberta. Os diplomatas
iniciaban os seus traballos de
aproximación, os diferentes grupos rexionais (Grupo 1: :Europa
ocidental, Turquía, Israel e o Canadá; 11: Europa do Leste, Albánia, Xugoslavia, Bielorrúsla e
Ucránia; 111: ~mérica Latina e o ·
Caribe; IV: Asia ·e- o Pacífico,
Mo'ngólia, ALJstrália e Nova Zelándia; VA: Africa e Grupo VB:
Mundo árabe) emitían os seus
critérios, e, ben antes da reunión
do Consello executivo, tíñase
unha idea do futuro director xe;- ·
ral. O Consello .pronunciábase· á ·

primeira volta, e nunca a Conferéncia xeral' ten rexeitadQ a sua
proposta. (... ).
Se a conferéncia xeral rexeita
a proposición do ConsE'.Jlo executivo, este ten doús d1as para
apresentar un novo candidato.

Unha boa xestión
En ·1987: non abonda con ad;,,inistrar·correctamente a UNESCO
para ser eleito. Compre reunir ~n
vasto consenso. Non é doádo dirixir a gran máquina, sobretodo
desde a saída dós grandes contribuintes que foron os Estados ·Unidos -e a Gran Bretaña. M'Bow
tivo que asumir un orzamento
amputado nun tércio . ~jos seus
ingresos. Holanda, o Xapón e a
RFA ameazaron con abandonar
a . organización se saía releito
M'Bow. A .Suíza, cuxa opinión
pública é hostil ás Nacións Unidas, deixaria probabelmente a
UNESCO. Nos países europeus

non se imaxina á RFÁ abandonando un organismo e deixando
á ROA a talar en nome da Alemaña. (...) En caso de eleición contestada, a máis séria ameaza é a
folga de aportacións económicas. Na UNESCO como na maior
parte das orgariizaciór;s .inter~acionais, -o orzamento e financiado por cotizacións proporcionais
ao PNB. An"tes da sua marcha,
os EUA contribuían co 25% ao
orzamento. Hoxe, a URSS (incluidas Ucránia e Bielorrúsia) é a
primeira, seguida do Xapón, a
RFA, a Fráncia e a ltália. (...)
Esta cuestión crucial só pode
ser resalta por consenso. Matematicamente a metade- menos
rica dos paí~es membros representa o 2% do· orzamento. Dita
doutra maneira pode impar a
'
....--:__-------

sua lei aos que totalizan o 98 por
cento dos recursos ... Este é un
dos argumento~· dos USA para
xustificar .un control estrito sobre
os proxectos intérnaGionais e a
sua saída da UNESGO A história
demostrou que a organización
pode funcionar sen os dólares,
per.o tamén marcou os límites da
concertación Norte-Sul.
Alguns meios conservadores,
en Washington, porian como
condición para o retorno americano a instauración dos votos
poderados para as cuestións importantes. Esta demanda
inaceitábel para o conxunto dos
países apegados ao princípio
democrático "un país, un voto".
"Os americanos non dan 1O vo· tos a Rockefeller contra un a un
'pobre'', subliña un diplomata

• •d ad 0
·
e
ctlVI
0 bx .

e

·

Como se observa na lista anOs seis anteriores directores
terior, todos ·os directores
xerais da UNESCO foron sir
Julian Huxley (Gran Breta~a), · precedentes da UNESCO
eran soviéticos. Juan Luis
Jaime Torres (México), Luther
Cebrián, director de "El País"
Evans (Estados_ Un_i~os),. Vit~
torino Veronese (Italia), Rene . e .responsábeJ .dos seus editaríais, é. Presidente do lnterMaheu (Fráncia) e o seneganational Press lnstitute (l.P.1.),
lés sainte Amadou Mahtar
poderosísimo lotjtJy da inforM'Bow. O editorial do- xornal
mación que r'rnlltou brava"El País" do pasado luns 19
mente contra a NOMIC resalientaba a "marcha cara odactada polo prémio Nobel
·caos da qrganización, debida.
da Paz, o irlandés Sean Mac(...) á presión excesiva que a
Bride.
própria Unión Soviéti.ca ~".'e~
F.C.
cia · nesa
orgarnzac1on .

asiático .
Pódese ver, como o fanos partidários de M'Bow, na saída dos
países anglo -saxóns unha _man~bra da direita reganiana, s1mbollzada por unha Heritage Foundation [ver artigas precedentes en
A NOSA "!"~RR~J que rechaza
toda a part1c1pac1on dos ~sta~os
Unidos en proxectos de 1nsp1ración terceiro-mundista e que
quer ligar a axuda americana ao
estranxeiro ao progreso do q~e
se convén en chamar , ~conomia
de mercado. Pero,. ma1s prosa1camente, pode anahsarse o, r:ne~. mo fenómeno como un cambio
· de humor d~s grandes pag~~ores a respe1to de organ1zac1ons
que preconizan progra~a_s, alon·
xados das suas conce1<?1pns:
Nova Orde da lnformac1on e
Comunicación, a NOMIC, revelouse como o principal escollo
nos debates ao princípio do decénio en curso. ·inspirada po1os
países do Sul e os ~º. 91~co ~º:
cialista, a NOMIC pnv1lex1a a in
formación que fa~orece o ~esen 1
volvimento. En s1 non es~a ma'
responden moitos en Oc1dente,
pero isa pode 9ese~boc~~ e~
emascarar a informac1on cr!t!ca s
respeito dos sistemas poli~ 1 ~ 0 ·
o debate é ante todo teonco,
pois dos douscentos · proxect~s
da NOMIC financiad.os · po
UNESCO o ano · pasé;l~O (bec~~~
. rádios rurais, formac1on de ere ·3
nalistas, por un mor:itante
¡
millóns de dólares) nengu~, fo
1
obxecto da m.enor contestacv1jÁ
GEORGES LOA .
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Fenosa proibiu á Tv filmar no encaro do Tambre

O Delegado do Governo felicítase .porque non párecerali
vários miles de persoas nas inunáacións
O Delegado do governo na
Gal iza,- Domingo ·G arcía .
Sabell, felicitouse, ante os
meios de comunicación, de
que os encoros aguantasen .
a riada, en contra de
opinións vertidas nestes
anos, salvando asi a vida
vári6s miles de persoas. Por
outra parte Fenosa declarou
que no encoro do Tambre
non sucedeu nada anormal,
pésie a que a água
desbordou por riba sesenta
centímetros. O subdirector
xeral da err;Jresa pasou ali a
noite entre o nervosismo dos
máis de cuarenta
empregados -normalmente
só hai ...1n-:- que trataban de
evitar o pior. A TVG
tampouco pudo achegarse
ás instalacións, cámaras e
xornalistas tiñan proibición
de acercarse por parte de
Fenosa.
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Os rumores sobre unha fenda na
presa, difundidos . por vári?s
meios, non puderon ser co.nf1rmados nen desmentidos por
este periódico.
As numerosas perdas habidas
-uns 2.000 millóns en Caldas
de Reis, 15.000 en Padrón, 600
en Noia por exemplo- corren
perigo de non ser indenizadas se
ternos en conta que ainda hai
cantas pendentes do "Hortensia".

O concello de Noia
denunciará a Fenosa
O Concello de Noia ten previsto
apresentar nos próximos ~ias
denúncia contra Fenosa por 1mprudéncia temarária. Centos de
persoas tiveron que ser desal~
xadas neste concello ante o pengo que supuña a presa. Com.o é
sabido duas gruas foron precisadas para levantar as comportas,
cuxos mecanismos estaban paralisados por unha reparación.
En cuestión pode ser posta tanto
a época eleita para a obra, com9
o arranxo das duas comportas a
vez. O condutor da primeira grua
enviada non se atreveu a colocarse na presa ante a água que
desbordaba nun impresionante
espectáculo. Ás seis da mañá o

·· ·

· ..
cisamente á non abertura das ·
comportas.
.
Directivos de Fenosa declaraban, sen embargo, que todo responé!eu con normalidade·, ainda
que foran acertadas as medidas
de desaloxo, simplesmente por
prudéncia. Para- os afectados a
solución do problema estivo nun
ponto clave: que parou de chover.

O que Albor inaugurou
A variante da Estrada Padrón-Riveira iá ser feita no seu dia sobre
colunas, deixando as pontes que
permitisen a entrada e saída de
água. Os alcaldes de Padrón e Dodro non estimaron oportuno
facer caso deste interés dos viciños. As obras realizadas hai
· dous anos, ~n ·período · de eleicións autonómicas, remataron
dous meses ante.s do previsto, a
tempo para· a inauguración leva=.
da a cabo polo alcalde de Padrón, Xesus Villamór e Fernán. .
dez Albor.
A r.ealización final da variante
facilitou o estancamento da água
González Laxe visitando aos damnificados
e que a.inundación alcanzase al-turas de dous metros de nível,
non recordado na história da
zona.
_. _
En Padrón, protección civil da
localidade, posta en cont?cto
coá da Coruña desde as seis da
tarde, non deu a voz de ala.rma
até as catro da mañá; iso si, pediron lanchas "zodiac" no que
viña ser algo asi como chamar
ao cura antes que ao médico. A
tardanza en dar o aviso foi causa, como en moitos outros pontos de Galiza, de que as perdas
fosen moito maiores; centos de
animais, vacas, parcos, galiñas ...
non puderon ser salvados das
águas.
·
Por parte das auto_ridades m~
nicipais non parece haber proposito de emenda. Unha proposta
do Concellal do MCG, Xosé Lapido, solicitando a reforma da
variante para introducir nela arcos que permitan o paso da
água foi votada negatiyamente.
Poló demais, parece que-no c.on"Se
a que noto arranxen ... " Reparación polos vieiños dunha ponte barrida pala auga (Portella da Lestá
cello non hai cartas neste mo- Val do Dubra)
·
. .
mento nen para pagar aos técnisubdirector xeral de Fenosa do'rViciños da zona á que afecta o
d?utros ano~ converteuse nunha_ cos que levanten acta dos da·
·ba dunha mesa, entre o - encoro criticaban duramente a
_x1gantesca .r_1ada -que chegou a
nos, iso si nas eleicións foron
e a tensión do mosituación, pois o que pudo ser
alcanzar ma1s dun medtrob.dde aJtugastad0s de 30 a 40 millóns. O
men t o.
ra dentro das casas, e 1 o preunha inundación semellante a
M.V.

e~peramos
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E agora SIDEGASA

dCO ~O

<ia a 1n> desenstá mal,
1cidente,
ocar en
crítica a
>olíticos.
teórico,
·oxectos
>S . pala
, (becas,
de xo~1te · de~
ngu~, fo1
stac1on.
.ORY/J.A

Os ~nfrentamentos entre poliAgora son os traballadores de
cía e traballadores do dia 9 de
Sidegasa os que precisan de
Outubro na estación de Teixeiro,
sair a rua para defender os seus
concéllo ilo que está situad~ a
Postas de traballo. Os enfrentarnentos protagonizados polos · factoría tiveron unha gran v1ruléncia. A6 corte da via resp9ntraballadores de Astano, Ascon.
·deu a policia curi~a c~:mtl:'r:ideno~ Telanosa, teñen agora un
tnste e obrigado relevo da man . cia inusual que fo1 ate criticada
polos :mesmos policias .que a ·
da acción. reindivicativa dós
realizaron. Horas despo1s dos
obreiros da factoría siderúrxica
S~degasa. . ·
. .
·
enfrenfamentos os membros da

Xurxo S. Lo.b ato

Xurxo S. Lobato"

Compañia da Reserva de A C_
oruña iniciaban unha asamblea
permanente . para esixir a dimisión do· capitán que m~nda a
compañia ao non cons1deralo
apto para o :mando e culpalo de
envíalos sempre a uns enfrentamentos contra os traballadores
que obedecen ao . c.apricho :d ?
próprio mando pol1c1al. O ~ap1tán .(po~e verse na fotograf1a de

rez, que, diante_ dos tra_ba.llado:.. ,
res, afirmou QUE? os apo1.ana nas
suas peticións. . .
. ~ ..
,
. As novas mob1~zac1ons estan
á espera da resposta. do .~rupo
Celsa, que ten unha opc1on de
o colectivo de Sidegasa ta- - compre sobre a empresa. O
grupo catalán pretende pechar a .
mén estivo en asamblea pe~ma
factoría.- Nas fotos vense duas
nente, entrevistándose ~o d1re:ctor da factoria, (foi t?men acc19- . instantáneas da protesta protagonizada odia 9 de-Outubro. o
nista maioritário},_Oswaldo Sua::-

portada agarrando polos ~u.ede
llos ao portavoz do com1te) xa
tora cuestionado polas suas ac.cións represoras contra os tra~
balladores ,d e T elanosa.
·
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.Bon ánimo e unanimidade na.reunión convocada pala .Mes~

1

_ 1.

t~tic~'}lente

Vintedóus concellos, de ·
variopinto matiz político, e
de pequeno tamaño na sua
ma1ona, aprobaron por
unanirriidade diversas
medidas de galeguización ·
da vic;ta municipal nunh/a
reunion celebrada en
Compostela· a proposta da
Mesa pola Normalizació·n
Lingüística.

E.dfficio do· Gonoello de Corcubión
afüude negativa que mantiñan a
cio de Noriílalizacion Lingüística
respeito do galega diversos orMu1i11
icipat". De Fene destacou
ganismos oficiais, ao seren enactiividade non só de cursos de
viados documentos en ~alego
gale·gµización das distintas esfetalé o easo de Tui coa alfandegá
ras. do concello, senón tamén os
ou doutros con organismos mili- ·
esforzos por criar'· un ambiente
tares ou xudiciais.
cidadán que fíxese ver a necesidade do proceso.
.. Os concellos deroñ a coñecer
programa semellante
tamén- as' suas iniciativas de esiao "dos 131" ·
xéncia de coñecimento do idioma para aceder- a postos do fun- . Por unanimidadé foi aprobado
un progran:ia. apresentado pola
cionatiado municipal, .asi como o
Mesa, pre~1sto para entrar en viestabelecimento de normas a
gor a partir do próximo mes de
respeito da publicidade e rótulos,
polas cales se abarataban os im- . Maio, data na que se celebraria .
unha nova · reunión~
postes deste tipo, no caso de
. Os pontos deste programa son
utilización -da língua própria.
semellantes aos aprobados no
De Fene déronsé a coñecer taano 84 por 131 concellos galemén· as iniciativas de criación- de
gas, a iniciativa do de Santiago,
cadernos sobre temas diversos e
a emisora municipal cuxa .língua pero cuxos efeitos e vontade
prátic-a forori escasos.
veicular'é o galego.
Os pont9s a incluir se.rían sinAlgun concello S~halou tamén a
1

a

Un

os seguintes: Capac1tac1on do funcionariado con
cursiños concertados coa- Xunta
e impartidos en horas de traballo
(para o caso de concellos pequen?s os cursiños poderian ter caracter comarcal); · consideración
d~ c~~E'.cimento dó galega como.
P!'~ontano para aceder' a oposic1ons ou concursos destinados á
func::~ón pública municipal; renovac1on e galeguización da documentación (para o cal a Mesa xa
ten establecida unha série de facilidades e i;>ara q que se espera
contar tamen coa colaboración
e~onómica da Xunta); galeguizac1ón das comunicacións exteriores; rotulación en·galega das dependéncias da casa consistorial
etc.
'
En base a estes pontos foi elaborada tamén unha moción que
será apresentada parta a sua
aprobación e posta en práctica
por todos os concellos da Galiza.
Na reunión estiveron presentes
representantes dos concellos de
Soutomaior, Vilaboa, Dodro, A
Rua, Rois, Mugardos, Cervo,
Moeche, Ares, Carballeda de
Valdeorras, Punxín, Neda, Fene,
Brión, Malpica, A Capela, Arzua,
Vilalba, Tui, A Estrada e Ribadávia. Confirmaron a sua as1sténcia
pero non asistiron . os de Paderne, Xunqueira de Ambia, Laxe,
Outeiro de Rei, Vigo, Culleredo,
Boimorto e Cee.
· Representantes da mesa criticaron tamén a auséncia dalguns
concellos de maioria nacionalista
que non sé dignaron a estar presentes na reunión.
Por outra parte a Mesa informou de que a_sua Asamblea Xe- ·
ral prevista celebrarase probabelmente no próximo mes de
Decembro.
o
M.V.

1·ncoada a declaraeión comu conxuntOs
histórico;..artísticos
de Cambados
.
.
a
- e Baiona ·
A Dirección Xeral de Cultura
e do Património HistóricoArtístico ven de incoarexped iente de dedaración
de Conxunto Histórico
Artística a favor das vilas· de
Cambados e Baiona. Estas
resoiucións, publicadas n·o .
Diário Oficial da Gfillza o 24
e 28 de Setembro
respectivamente, baséanse,
nos válores históricoartísticos de ~mbas vilas.
Concretamente de Cambados
poñse en valor o triple carácter
que lle· confiren os seus tres diferentes ·núcleos históricos: paceiro, mariñeiro e popular asi como
o interés das suas arquitecturas
cultas (Pazos de Fefiñáns e Montesacro, lgrexa de San~a Mariña,
edifício de Correos, Hospital,
·etc.). As áreas incluídas dentro.
, do perímetro protexido inter_esan
aos vellos cascos de Cambados,
Fefiñáns, Santo Torné do Mar· asi
como ao entorno de Santa Mariña de·oozo.
As zonas protexidas no Concello de Baiona son extensas,
abranxendo ademais do núcleo
histórico de Baiona-vila (do cal
se valoran "as suas longas ru.as,
as prazas enlousadas, as casas
señoriais, a grácia: dos seus .balcóns e miradoiros e os seus monumentos: a Colexiata, o Castelo
de Monterreal, as murallas, _o
cruceiro e o baldaquinó de Trinidade, etc.) os núcleos de O Burgo (e península de Santa Marta),
Barredo, Sabaris e parte de A
Ramallosa. lnclúense dentro do

COlila

~ ·

Vintedous conceHos abrirán .
·a marcha ·da galeQuización nlUnicipal ·

Vários dos presentes na reunión
. sinalaron o ambiente positivo da
mesma, asi como a unanimidade
rexistada.
·
Catro concellos, onde o proceso normalizador ven funcionando
xa desde as primeiras corporacións democráticas, apresentaron ponéncia dando a coñecer a
suas experiéncias.
Malpica, Brión, Fene e Sou~o
maior relataron a sua prática similar en vários terreas, como a
realización de cursiños de g,a lego ·
para funcionários, a rmrmaUzación da toponímia e documeliltos
municipais, coincidindo vários
deles nas. djficultades que neste
camiño apresentara,. no momento da sua entrada en vigor, o decreto de bil ingüísmo, asi como o
papel retrógado xogado en moitos casos polos secretários munici pais. .
. · .
. O representante do concello
de Soutomaior fixo fincapé . na
necesidade de galeguizar ·os
concellos, ,por ser estes cercanos ao vicindátio, sinalando ta- mén o estarzo que moitas veces
supuña o proceso, ante a pasividade das institucións superiores '
·e a escasez de recursos próprios.
O representante de Fene, un
dos concellos abandeirados da
g~leguización · informou dá criación e funcionamento do "Serví-.
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núcleos galegos teñen recebido
esta distinción . . Lembremos tamén que a só declaración oficial
como conxunto Histórico non
asegura a integridade económico
· dalgunha Administración. Feitos
estes que por infrecuentes teñen
levado ás no$aS cidades históricas ao SfüJ marasmo estético e
social actual.
A incoación dos expedientes
de Baiona e Cambados é un feito feliz, ancorado desde hai moitos tempo por viciños, asociacións culturais e profesionais (especialmente polo Coléxio de Arquitectos) e partidos políticos.
Estes expedientes teoricamente
van impedir, restrinxindo a "libertade" edificatória m..al · entendida
e somentendo os próxectos arquitectónicos aos control da comisión Territorial ou da Dirección
Xeral de Culfura, que se sigan a
dar casos como o de certo ex alcalde · baionés que pretendeu
construir apartamentos e riun
parque/ de atraccións (en Novembro do 85) xunto ao Castelo
de Monterreal de Baiona · ou o
mais recente caso dun particular
que derribou un Pazo en Cambados para éonstruir un anodino,
pero rendábel edificio de aparta~ntos, por citar tan só dous .
Colexiata de Bai~na (La Ilustración Gallega y Asturiana)
e.xemplos sobranceiros.
ámbito protector edificacións · ai- '· '. Estes expedientes agora inParadoxicamente estas anlladas - e espácios singulares
coados véñense a sumar aos ouceiados expedientes, que restricomb son o cemitério de Sabatros dóus-xa declarados Conxun- · xen en certos aspectos o esquerís, a lgrexa, adro -e reitoral de tos Históricos-desde que ~ ~oma construccióh-espec1:1laciónSanta Cristina, Convento , das
berno galego ten competencias
promoción, foron publicados nun
Carmelitas, a Ponte de A Ramélna matéria (Conxwnto de Mondo- _Diário Oficial da Galiza conxuntallosa, ·o párque Natural da Virxe
ñedo e Cidade Vella de A .Coruri:iente cos Reais Decretos que
da Roca, os cemitérios e igrexas
ña).
.
legalizan q cámbio de presidende Baredo e Belesar e mesmo os
Lembremos que desde 1944,
O
tes da Xunta.
montes de Peniza e o do Castro
cando · Santiago foi declarada
PLÁCIDO LIZANCÓS
Morado.
" "cidade monumental", outros 22 .

pen _di'

Xoguetes
de homes
"
.nas mans.
de nenas
MANUEL LUEIRO REY

E

u non sei se nas ·de-

m~is rexións autonó-

. micas as causas fundo mesmo xeito que
f,unc1,onan en ~alicia. Máis, si
e as1, non tena outro remedio que confesar que entendo -sen intención de demostrar que descubro nada
novo no contido confuso
desa carencia de valoresque o Estado das Autonomías (que se desenrolou
como recurso para contentar
a todos e non satisfacer a
ninguén) ·é un verdadeiro tra~~so en tód~lo~ termos: polrt1cos, .econom1cos, sociais,
educativos, e por riba de
todo como defensa da orixe
histórico de cada quen.
Para afirmar o dito, non fai
falla ser un "deuto" nestas
custións, nen enche-la boca
con razoamento·s enganosos
que trabucan o que pode ser
un feito "maquiávelico" cunha porcallada que. non ten
nome.
A cousa é, simplemente,
que todo camiña por un carreiro de sospeitas, de dúbidas, de desconcerto e desacerto. O máis pitoño observa
o panorama de indixencia o
mesmo na Presidencia como
nas Consellerías ou no Parlamento.
E antre as cou.siñas pequenas -:que tamén cantan- (como o que o novo
Presidente, para visita-lo
Rey mercou un traxe da
moda galega que está de
moda, o cal nos pon en garda sobre que estarán mercando os Conselleiros, agora que tamén van saúdar ao
Rey, para sair galanos nos
retratos) está, por exemplo,
o desbaraxuste na demora
de procedimentos administrativos e funcionaríais. Non
é invención miña. Veredes.
Onte entereime de que os
funcionarios traballan duas
horas ao día, con café con
leite no repouso, porque as
duas horas, sen parar, quéimanlle os olios a calisq uera.
Hoxe souben que un secretario xeral fuxiu do seu pasto
cando trunfou a moción de
censura, "pechando con
candado" a caixa do arquivo
onde están os documentos.
OuA outro secretario xeral o da presidencia- confesa
que non notou nengunha
anomalía,
e
maniféstao
(pasa á páxina 23)
.
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Reunión de
sindicatos
contrários ao pacto
social
Si'ndicatos de carácter na~io
nalista, asi como colectivo~
autónomos diversos de todo
o estado que teñen en comu~
a süa postura crítica a resperto do pacto social, dias 17 e
. 18 en Vigo os. X Enco~tros,
Sindicais nos que cambiar~n
impresións sobre nego~i?
ción colectiva e concertacion
. social proxecto de lei· d~ folga, paro e política de ernpre·nvi
go, etc.
Ao encentro estaban .1 tados máis de· 3~ colecti_vd~~ ·
centrais nacionai1stas, sin
catos _de rama, etc.
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Antón ·Pérez afirma curar . o~ cancro
con.medicamentos ·dun científico español
.

.

.

Mais de douscentos casos
de cancro desauciados que
foron sa11ados: paralíticos
que andaron, hemopléxicos ·
.que se valen por si
mesmos ... e outras moitas
enfermidades que tiveron
curación, son a tarxeta de
visita con que adornan os
seus devotos a Antón Pérez;
un home que afirma facer
mediciña do século XXI
cunha certa faciana de
curandeiro. Todo vaJéndose
de dez tipos de
medicamentos producidos
por unha fundación
madrileña e, polo que di,
esperimentados con éxito en
várias partes do mundo.
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"Se non o vexo, non o creo, todos os que veñen saen planchados, e, mira, para arreglar cacharros vellos hai que· ser moi intelixente", afirmaba un viciño de Anfeoz (Celanova) referíndose a Antón (asi, por Antón sementes, coñéceno na comarca), unha persoa que se dedica nas Regadas a curar casos desauciados xa
pala medicina hospitalária.
A maioria dos que acuden en
busca de ser sanados fanno cando xa están nas últimas e intentan agarrarse ao que sexa. Persoas que non talan por mor dun
cancro de gorxa, que teñen os tiviaos todos cheos de buxeiros,
que lles dan un mes de vida ou
un ha semana ... persoas que ainda seguen vivas e nos contaron
a suas histórias:
·
Luís é un valenciano con cáncer de gorxa que, cando fixemos
a reportaxe habia unha semana
que chegara a Celanova sen poder talar. Aos oito días do tratamento pudemos manter con el
unha conversa case normal.
Julia é unha rapaza cordobesa
que tiña un pulmón seco e outro
case inutili;zado polo cancro.
Leva seis meses de tratamento e
agora anda normalmente.
Lete é un rapaz de _Fornel~s
que agora anda de chofer. Dabanlle un mes de vida se non se ·
operaba e leva vivindo normalmente case un ano.
Un rapaz de Vigo chegou totalmente alelado e agora xa sabe
sumar outravolta.
... Son . algunhas das histórias
contadas polos próprios protagonistas, pero que, ainda asi, resultan dif1ceis de crer se non se
lles busca explicación.
Antón Pérez, o autor desas
surprendentes curacións, afirma
que todo é posíbel "porque estou utilizando a mediciña do século XXI", cuxa base está "ne~
honradez, imaxinación, confianza
e uns produtos que me axudan".
Estes remédios, como gasta el
de chamalos, son dez medicamentos "producidos por unha
fundación madrileña e inventados por un científico español de ·
faíl]a mundial, que recentemente
ganou a medalla da investigación". Antón resístase a dar o
nome tanto do inventor como da
fundación, ao tempo que afirma
que xa non é nada experimental,
senón que están tamén proba- ·
dos_noutros países do mundo.
Ainda asi especifica que o inventor ."é unha persoa a que lle
rn,orreu toda a sua familía de
can<?ro" e ·que a fundación está
·bastida co "diñeiro de moitos traalladores". ~firr:na tamén que se
~e t~n oferec1do ao Ministério de
c anidade ~ste produto para que
ure aos d1v_ersos doentes, pero
ao que non están dispostos é a·
darllos a un laboratório privado
Para que .faga negócio.

Numerosas persoas congréganse diariamente á espera ~ ser atendidas diante da

Céma

do Antón construida par el

mesmo

'

Porque, pontualiza, arredor do
cancro, como doutras enfermidades hai montado un gran negócio: "os cancros dan moitos
cartos; no Estado español ~ás
tanse máis de 400 millóns diarios
en quimioterápia -que non resolve
nada, pero iso si, hai empresas

"OFERECÉMOSLLO AO
MINISTÉRIO PARA QUE
EL O PRODUCISE"
"QUERO SER COMO
'

UN MEDICO DE
CABECEIRA E QUE AS
PERSOAS NON VEÑAN
A MIN CANDO XA
ESTÁN DESAUCIADAS"

"SE NON TIVESE
ESTES REMÉDIOS
TERIA QUE.DEIXALO
TODO"
"NO ESTADO
ESPAÑOL GÁSTANSE
MÁIS DE 400 ·MILLÓNS
DIÁRIOS EN QUIMIOTERÁPIA QUE NON
RESOLVEN NADA
PERO DA QUE 'FAN NEGÓCIO AS
EMPRESAS"

-

puladores da sociedade non lles
que se forran".
O mesmo pasa coa droga, se- interesa".
Porque Antón Pérez. (militante
gun el. "Desintoxiquei", comenta,
"a rnoitas persoas este ano, pero_ antifascista e nacionalista desde
ninguén veu perguntarme como a sua época de estudante de
o facia é nen a intersarse por medicina en Compostela) ten un
isto. Xa está ben de facer cartos acentuado carácter piogresista
coa droga e despois facelos ta- no seu discurso que o leva a pormén coa desintoxicación. Xa . se a favor da medicina pública •.
está ben de que os pais carre- da medicina científica, pero que
guen con todo!. Os rapaces non tamén lle fai criticar a situación
inventaron a droga!" exclama en na que esta se encentra hoxe: "a
medicina social está bastante
ton enérxico.
mecanizada e moi pouco ·humaMóstrase contrário aos trabanizada". Reclama o pa.pel daque- ·
llos forzados para a reabili~ación
les médicos de cabeceira de ande drogaditos e de polos cor:no
piltrafas a base de "Valiums", e tes, "que coñecian a toda a família,· os diversos problemas e non
pede que o tema da droga "se
lles importaba pasarse horas e
plantexe seriamente", ainda que
horas talando cos pacientes",
ten que concluir que ."aos mani-

Mentres recebia tratru}lento
na Unidade de hemodiálise

Falece unha portadora
d_e SIDA no POVISA .
Unha enferma crónica de insuficiéncia renal, que tora
diagnosticada comoportapora
de SIDA (ver A NOSA TERRA
números 323 e 324), faleceu o
martes pasado m~ntres recebia tratamento na Unidade de
Hemodiálise do hospital Povisa. Ainda sen coñecerse as
causas da morte repentina, -o
suceso produciu grande preocupación entré os pacientes
desta unidade recentemente
determinados como portadores ·asintomáticos · de V.l.H.
(Virus da lnmuno-Deficiéncia
Humana) a partir da obrigatoriedade das probas, en Fe:..
breiro de 1987.
A enferma ingresou polo
seu próprio pé na Unidade
para unha sesión rutinária de
hemodiálise, pero no decurso
desta sentiuse mal e de a
. pouco produciase o seu falecemento sen que a urxente
asisténcia recebida lograse
deter o proceso. A paciente
estaba adscrita a un programa separado despois de ser
diagnosticada como portado.:
ra asintomática de SIDA xunto
· con outros suxeitos de tratamento dentro desta ·mesma

unidade. Como xa informáramos (ANT 324), outro dos enfermos crónicos do riles adscritos -ao programa de hemodiálise e diagnosticado coma
portador de V.l.H. desenvol-·
veu recentemente síntomas
maiores de SIDA polo que
está sendo tratada en réxime
de hospitalización .no próprio
hospital.
En médios da Consellería
de Sanidade da Xunta de Galiza trascendeu a notícia de
que, a partir do recente relevo
político estáse procedendo a
unha nova investigación da incidéncia destes casos de portadores detectados dentro da
sección de hemodiálise de
Povisa, nunha concentración
. que se considera a máis alta
destas unidades especializa-'
das en todo o Estado.
.
Déntro deste hospital priyado constituise - últimamente
unha Comisión ·de Seguimento ·do Sida na que participan
membros da Dirección Médi...
ca e da Administración do
centro asi como do próprio
personal de asisténcia sanitá- .
ria:
D

.G.L.T. .

Antón .quer ser iso, "un bon
médico de cabeceira", pero
"teño o problema que cando me
ven a xente é que xa está totalmente désauciada. Eu entendo
que se agarran ao que podan ,
pero se viñeran antes, terian curado moito máis".
Antes de facer . nada, nen de
mirar sequer, reclama que lle
traian o diagnóstico dos especia. listas, con análises e placas.
Despois de ollalos, intenta 9uralos ou se ve que non pode xa o
di directamente.
"Noa engana a naide", afirman
as persoas que en dúcias están
á espera de que os mire, revoloteando por unha casa, construída pedra ·a pedra por el, na que
se intercalan tallas de madeira
da sua .autoria, esculturas modernistas, con pedras tallada~ ou
raras, traídas desde distintos
pontos da Galiza polos seus pacientes. Por que "o primeiro ·que
pretendo é darlles confianza, por
iso na casa non hai nada pechado, é de todos".
·
Rexeita terminantemente o
. nome de curandeiro, menciñeiro
ou meigo, no sentido pexorativo
da palabra, ainda que se· dedara
gran admirador da niediciña tra- dicional galega, que utilizaba
como principais métodos "a mediciña natural e psicolóxica'!, ao
te!'flpo que nega (como a maioria
·dos autores versados no tema)
que na Galiza existan bruxas
"senón meigas; persoas que utilizaban esa mediciña natural e
psicolóxica".
·
Antón entroncaria con este
tipo· de medicina "pero se non tivese eses remédios do laboratório teria que deixalo todo". O acceso a este medicamento
. ·revolucionario tívoo Antón "porque demostrei que era o mellar
parapsicólogo, cunhas condicións naturais que me deu e~te
país".
Despois -de percorrer todo o
. mundo e ver que fóra da Galiza
non tiña tanto poder, por unha _
casualidade, veu parar a Santa
Baia de Anfeoz "ainda que a verdade é que este val de Arnoia interesábame porque ten algo especial". Chegado hai doce anos,
até hai seis non comezou a praticar outravolta a mediciña e ·~tíxe
no porque me obligaron ps amigos" e porque "eu ante todo son
· unha persoa _que loitou toda a
sua vida por esta terra", realizando asi a única definición -sobre a .
sua persoa.
. Oferecéronlle moitos cartas
para mudarse para outras partes:
balneários, chalés, clínicas (os
seus pacientes talan de cantida- .
des astronómicas de - millóns)
pero, "negueime a marchar, porque eu son galego e aqui está a
miña xente. Por eta teño que loitar como loitan tantos outros;
como Beiras no Parlamento ... se
tivésemos outros doce máis ... "
Persoa_
s e persoas de todas as
partes do Estado, .da Su íza, da
Alemaña, acércanse a Celanova
para pór remédio ás doenzas e
talan e talan maravillas de Antón.
· As suas curacións foron a sua
gran propaganda, as gabanzas
dos curados o mellor reclamo.
Louvanzas -que, surprendentemente, se repiten por parte dos
viciños pois como dician na cantina, "en toda a alcal.dia nunca
ouvin talar mal del, nen sequer
ao cura''.
-Pero foi un vello 0 que nos fixo
a definición desta persoa para a.·
que sosteñen un nome: "Ao comezo pensábamos q\je era un
meigo; vaia meigo, de m.eigo
nada, o que é é unha persoa moi
sabida; como me chamo Benito
Calviño".
O
A.EYRÉ
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O seu último libro figurou entre os máis vendidos na feira do libro de Coruña

De palabra. amábel e
respeituosa até o extremo,
Miguel Anxo Fernán-Vello
non .por iso deixa de.·infundir
un ar de firmeza a todo o que
di. Xunto cos seus cabelos
longos e a sua barba
- característica fan que non
pase· desapercibido.
Tampouco pasa . ·
desapercibida a sua poesía: ·
Rachando os tópico -certos
ou non- un libro seu
conseguiu situarse entre os .
máis vendidos na última feira
do libro da Coruña, ~
·
competindo con obras de
narrativa e en- castellano,
supostamente de maior ·
venda habitual. O poemári,o
en cuestión leva por título ·
Entfe á,g ua e fogo1"' 1e é o
últ.ñmo ·e ditado pm este
xoillen, - ten 28 anos:--.,,
natural de Cosp·eito dai Teiirra
Cha e residente actual da
Gomña, q ue, en re a ampta
:x:eraoióll'l1de ¡p oetas 11110\lps,
goza dos favores dun
púb'lico que o situa xa entr1re
os, esic.ritores consagrados
do pa1is. Premiado en
di1veirsas -ocasións f'Es·quío",
''Premio da Crítica
Españdla ··. fiinal11
ista do
"Nacional de Uteratuira·:) é
autor tamén --de teatro breve
(Prémio da Esco'la Dramática
Galegia) e dun l1ibro de
·
conversas, en colaboración
con Francisco Pil'lado, que
.con stituiu outro éxito de
. Miguel Ánxo Fernán-Vello non só
vendas (trátase. de ·
·
é un récoñecido escritor, senón
"Conversas en Compostela
. que para moitos a sua figura
con Carbal lo Calero). Para a rnpresentac·ión do
alguns, as culpas desta boa · constitue
poeta. Como perversa -interroganacollida poética lévaas, en
te plantexámoslle se hai ir:'ten~ i ón
parte, o feíto de que tres dos
na sua imaxe. -Por suposto qt.Je
seus primeiros libros teñen
non hai nada intencionado. Eu
creo que non existe unha imaxe
como fio· principal o amor.

Miguel Anxo Fernán-Vello

"Existe unha poética do erotismo -especificafnente galega"

l(l

1

1

1

determinada do poeta. Tal cousa
levaríanos a crer que hai tamén

unha imaxe específica do médico ,
ou do avogade>. O que hai son
.modelos culturais, cl ichés , formas
estabelecídas visualmente que
non teñen nada a ver coa realidade.
.Outras das· impresións, que
causa, Miguel Anxo é? de levar a
poesia moi de'ntro, o que· ratifica
unh·a obra qu izá surprendent emente -ampla para sua idade . -.:.Eu .

escrebo poesía desde moi neno,
pero non me d in canta de que o
facia até pasados moitos anos ,
cando atopei no faiado da miña
casa en" Cospeito, aqueles proxectos de poemas. Sempre tiven
unha percepción musical da reali dade que os meus pais fomentaron· intelixentemente, en vez de
coches regalábanme instrumentos
musicais. Nunl1a certa época de-

.

diqueime ao estudo sério da mús.ica.. n_o con~ervatorio, fixen até
quinto de gu1!arra clásica ,, estudiei
solfeo, harmor:i . a,. etc. Nun mom~_nto. ~et~rm1nado sacrifiquei a
mina -propria carreira universitaria
por unha e_
sixéncia natural , interior, de:ded1c_
arme ao traballo cultural e a escrita de poesia.
· D~sde un princípio Fernán-Velio
~eclarase en.favor dun tratamento
rigoroso da hnguaxe. A linguaxe é
~nha das claves e non por casuahdade Carballo Calero figura entre
as p~rsC?as que admira. - Intento
contribuir na medida· das miñas
posi~!lidad es á criación e á estabi hzac1on dunha língua literária
poética , -p~ra o idioma galego, nu~
r:iomento importante que é este
ftn de século. Contribuir dentro do
estarzo que fai toda unha xeración
. liforária, na cal os poetas son a
vangarda , .para construir unha língua de ·rango e. de grande riqueza
que. estexa perfectamente imbricada d ~ ntro da tradici ón literária
do noso país que penso que existe unha literatura galega -"por
supos1 o que existe", reafirma el
mesm o, respostando quizá a certas opinións que gastan de cuestionalo todo. e construindo dentro
da modernidade unha lí ngua utilitária de vangarda . O galego futuro
terá que partir, como todas as línguas, do ,modelo que os poetas
actuais lle están fornecendo.
-Vostede vendeu un gran número de libro na última feira de A
Coruf!a pero os editores din que a
poes1a non vende.
Eu nego rotundamente esta afirmación . Outra cousa é que os índices de leitura xeral s~xan moi
baixos, que desde as editarais
non se fomente en absoluto a leitura de libros de poesia , que as
institucións culturais non promocionen a literatura, a lírica. Esta
afirmación ·que veu circulando
desde hai vários anos, viuse completamente desmentida coa aparición da colección "Leliadoura". Alguns libros desta edición están
esgotados , entre eles un libro meu
que se vendeu en moi poucos meses, cunha tirada de mil exemplares , tirada que é absolutamente
normal, non só na Galiza . sen ón
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Modo de reSolvelo: ..
En cada cadro- v?i Unha silaba. Cada palabra
. comeza no cadro· no· que está o seu número. A
última silaba de cada palabra coincide coa primeka da seguínte.
1.- Medio de transporte aéreo. 2.- Interrogativo: ¿En qué lugar?. 3.- O contrarío de· enríba.
4.- Día da semana. 5.-d Peza de roupa feminína,-composta de saia ·e blusa formando un todo.
6 ..:..:... Enfermidade. 7 . - O que fai ou arranxa zapatos. 8.- _Cortar e triturar cos dentes. 9.- Erguido. lO.-Anaco cilíndrico de peixe . .11.- Pedra grande, p'enedo. 12.~ Oixen en voz alta1 o
nome de alguén para .atraer a súa atención. 13. Bruxa, feiticeíra. 14.- Louvei, eloxeí. 15.- Lado,
manee. 16.- Liña, trazo, sínal. 17. - Embarcación de recereo. 18.- Tecido, pano.

X.ESÚ

SEÑOR.

CAR.TeL QE PRO\ii aiC>A · A PES C.A.>
PE l<<> NON Fi)(O CASO.
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Modo de-resolvelo:
Cada solución varía só nunha letra da inmediatamente anterior.
.
1.- Moble especialmente destinado. a
durmir. 2.- Barro, lodo, terra con motta
auga. 3.- Instrumento para desbastar ou
· pulir metais. 4.- lnstrúmento musical de
_corda, usado na antigüidade. 5.- Molusco
cefalópodo, calamar. 6.- O contrario de
branda. '7.- Pequeno monte de area nun
litoral ·ou nun ·deserto. 8.- Señora, muller,
9.- Tecido forte do que se fan os toldos,
tendas. velas denavíos, etc. 10.- Fama re·p1,..1tación.
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en España pu en Fráneia. Hai xa
un público de poesía galega formado que está ao.tanto do que se
produce e que· está ademais funcionando como a crítica que non
existe. Por todo isto digo que a
afirmación dos editores é falsa
outra cousa é que a sociedad~
contemporánea teña uns modelos
· que son contrários á poesía e á
sua expansión.

Linguaxe erótica e
canto á terra
"En Fernán-Vello ac hamos umha
paisagem ... um mundo paradisíaco (... ) um mundo anterior ao pecado" dinos Carballo Calero no ·
prólogo á última obra · do poeta
quen gosta de utilizar de cote termos como ave, mar, vento, pel,
claridade, brancura". -O tema de
arranque das miñas tres primeiras
obras é a expresión do amor, tamén a procura dunha linguaxe
erótica, dun erotismo non só vital,
senón tamén textual, un erotismo
que está dentro da própria palabra e dunha sensualidade tamén
própria.
Fernán-Vello reclama para a sua
1írica o calificativo de amorosa,
"na que a muller xoga un papel
activo, non determinado palas influéncias cristianizantes que outra
lírica tradicional recolleu ". Carballo Calero falara sen embargo no
prólogo de "Entre água e fogo " da
"mulher que é parte do mesmo
varom ..." -Efectivamente, o que
eu digo está na antítese do que
afirma don Ricardo que ten unha
visión persoal, máis clásica, da
muller.
A esta triloxia amorosa, segundo definición de Basílio Losada,
composta por "Seivas de amor e
tránsito", "Do desexo en corpo e
sombra" e " Memorial de Brancura", sucede outra obra, o "Libro
das paisaxes vivas" " que é unha
ruptura en evolución co anteri or".
Nela Fernán-Vello trata o tema da
terra, o país, a paisaxe, tan na
liña da xeración Nós. -E un canto
á terra, a unha paisaxe estética,
unida íntimamente a unha paisaxe
ética. Para min paisaxe é un sinónimo de país, algo dinámico. Nun

••

momento finise·c ular onde pululan
certas estéticas de. variado . tipo,
un confusionismo xeral e unha obnubilación <:Jos aparatos VÍS!,Jais
_do deseño, e4 opto por defender
a terra desde a expresión lírica. ·
O pensamento de Fernán-Vello
transcorre sen rupturas, da estéti- ca á etica e daí á política -para a
que defendo un uso ético até o
extremo. -A tlondade -que vexo
intimam~nte 'unida á beleza.

e..

. •\

montes, é .unha· estética da paisaxe, o sent1mento do Home frente
a esa paisax~. Castela non pode
ter unha lírica erótica, porque cando se chega a es·e extremó .de
percepción da terra, da realidade
cría unha mística .. · unha estética'
de suma importáncia, pero aqul ·
cando nos de1xan traballar libre-mente coa nosa sensibilidade,
penso que o que recriamos é unha
~írica erótica e isto non é reduccior:iismo, pois é a erótica na própria
hnguaxe que serve para construir
figuras.

ma do poeta e dé home comprometido. Fála dos "Vinte poemas
de amor & unha canción desesperadat', cuxos milleiros de exemplares circulan por todo o murido.
Falanos tamén dos talleres de
poesía de Ni·carágua que pululan
polo país a partir da revolución,
de sandinistas que defenden as
fronteiras _lendo aos seus poetas,
moitos. dos cales escreben versos
de amor e cuxas obr-as circulan
tamén a centos.

-grandes temas que están presentes sempre e que ofer:ecen infinitas variantes. ·

Un )concello etnocida
'

Fernán-.Vello $ vicepresidente da
Asociación Cultural "O Facho", dinamizador por tanto ·desde hai
. vários anos, da cultura na Coruña.
Nesta cidade tense dado nos últi-.
·mos tempos unha frente ' cultural
comun contra á intransixéncia
Un erotismo
- e o antigaleguismo-cia-adminlstr~-<
ción municipal. -Na Coruña estaespecificamente galega.
"Dás_ modas poéticas
_mos mantendo unha cultura activa
fá:lan os que non len
de r:esisténcia, dado que no conVoltando ao tema do amor, Fer"O amor é unha forza
~ello está vixente un modelo de
nán-Vello declara a existéncia dl:Jn
poesía"
revolucionária"
etnocídio cultual. Neste ser:itido é
erotismo espec.ificamente galego.
u:1ha vergoña histórica que ünha ·
Basilio Losada; no. prólogo a "Me· -Ese· mundo de paraíso satisfei-Como ve a sua · xeración de
c1dade que ten unha tradición limorial de Brancura" descreberá , to, de gozo, sensual, dos teus
poetas?
beral, cultural e galeguista indisprecisament~ · esta idea do poeta:
poemas, non está rifando cun
Creo . que está que se dá en
cutíbel, hoxe estexa gobernada
"A poesía .d.e Fernán-Vello é unha - sentido de compromiso cara a
cham~r xeración dos oitenta, para
por . auténticos bárbaros, axentes
reflexión -estética, non eruditarealidade?
entedermonos, é unha xeración
da incultura e da insensibilidade.
sobre a peculiaridade dun erotis-Radicalmente non. Primeiro o
cuJta poeticamente, está instalada
As asociacións culturais na Corumo noso.' (, ..) A nota distintiva
amor é unha forza, unha raíz que
na modernidade e une iso a unha ·
ña souberon, penso eu, con grandesta sexualidade. galega seria a
está no máis profundo do home,
co~ciéncia ·artística que é a pride dignidade,.... manter acesá esa
espontaneidade, a falta dunha
e da cal un r:ion se pode afastar, a
me1r~ vez que se dá nestes últiesixéncia. cultural. Esa confrontaconciéncia de culpa, un íntimo
non ser a costa de cair en graves
.mos anos, é dicef uns criadores
ción xera unha crítica que -aínda
respeito polo goce da sensualidadistorsións. O amor ademais é
que queren ser perfeitamente resque políticamente teñan o voto-d~ e os seus símbolos, e a capaunha .forza revolucionária da perponsábeis da sua obra, que teñen
abarca a moitos sectores que anc1dade para transferir a expresión
soa. E curioso observar como os
un r;ív_~I de auto-esixéncia que . tes non estaban sensibilizados: ,
destes dados a unha simboloxia
movimentos máis profundos e
nos ult1mos anos non había e que
lírica. (...) Hai, pois, unha peculiarimáis revolucionários da história
se estendeu a case todos os poe"O poeta é un ser
dade galega de viver a sexualidada literatura tiveron a reinvindicatas actuais e iso repercute na calide , pero esta peculiaridade non é
ción positiva do amor como algo
dade dos ·textos . producidos. É,
rebelde por- natureza"
consecuéncia dun destino xenétipor outra parte, unha xeración disreferencial, o romantismo, o suco , senón de feítos culturais. (... )
-O poder secuestra a linguaxe
par, moi plural , aberta a moitas
rrealismo, Paul Eluard.. ,, Alan
A Galiza rural , a única culturalpo~ibi1idades e qu_
e está por conlembra ao remate da nosa converGinsberg fala do amor como unha
mente válida, non tivo un Petrarsolidarse. Pero ademais de ser · · sa, un dos métodos que utiliza
poténcia revolucionária . No tocanca , voceiro da nova sensualidade.
como digo, 'unha xeración culta · é , . para ter d . ominadas- ás persoas
te á relación dunha estética deterOs seus Petrarcas foron Esquío,
informada, posue unha escasa
é eliminar os estímulos. A arte e a
minada co compromiso , estou
Torneol, Pero Meogo, pouco feímadurez persoal e intelectual , .daí
cultura son duas expresións que
completamente de acordo · con
tos aos mitos e frustracións da sepor exemplo os níveis de envexa
contribuen a liberar á persoa, a
Peter Handke cando' fala da perxualidade burguesa". Medievais
dotala de autocoñecimento. O
soa comprometida - non da obra . e de ruidande que se dan. en cerlogo na expresión do erotismo,
:
poeta é un ser rebelde por naturecomprometida. Unha persoa com- . tos elementos.
consecuéncia "de terse jntegrado
-Hai' modas poéticas? _
.za e a palabra poética sempre foi
prometida elabora sempre unha
o noso país tarde, mal e a médias
Eu -creo que iso das modas é
perseguida polos réximes dictatQlinguaxe comprometida, libre db
na civilización burguesa". -Eviunha . recorréncia_,...dos críticos· e . riais.
secuestro á que a teñen sometida
dentemente, creo que existe unha
Como constructor dunha estéti- .
das pe!soas que non len ·poesia.
a sociedade, a publicidade, as
sensoalidade galega-portuguesa,
Os que somos leitores de poesía
ca própria -para este país, o poeta
·modas. Pódese dar o caso de esunha visión do erotismo, di Ferdeclárase debedor de Resalía, de
sabemos que é falso, porque se
critores non comprometidos .pernán-Vello, e non hai máis que ler
Pondal . de Otero e tamén de Paul
ben hai momentos de expresión
soalmente, pero que teñen unha
a Otero, leras cantigas e non con
poética determinados, dentro do
Eluard, do surrealismo francés ...
obra comprometida coa literatura,
ollos de crítico senón con olios de
universo da poesía son pequenas
-Sinto como un camir)o que esa
fálase éle Borg~.s ou de Cunqueireferéncias pontoais. Como se
leitor que goza co texto. O poeta
tracición vai trazando . E a tensión
ro. Cunqueiró aporta máis a este
portugués Eugénio Andrade , fala
pode talar de que está de moda a
·entre a tradición e a rriodernidade,
país coa sua obra que 'posibeltamén de que hai unha poética
no s.enso que se lle deu a estes
poesía de amor? A poesía amoromente cun traballo político.
termos desde hai un século.
11
erótica !;!alego-portuguesa. E tasa sempre est ivo de m.oda, é un·
·Miguel Anxo fálanos lago con
mén esta na paisaxe, nas rias, nos
tema esencial e cofrente. Hai ·
. M.V.
deferénciB: de Nerud~. o paradig-
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V Xornadas Agrárlas

~ potenciación do -cooperativismo,

.

1mprescindíbel para o ªgro galega
A absoluta necesidade de
que o cooperativismo se
desenvolva no proceso
dy_nha estratéxia de futuro,
fo1 unha das conclusións.
implícitas que se puderon
sacar das V Xornadas
Agrárias celebradas en Poio
do 9 ao 12 deste mes de
Outubro. Foi precisamente
esta área do
cooperativismo a que máis
expectación e participación
acadou.

...

dos · labreªos no sentido de
desviar mais recursos para as
cooperativas era imprescindíbel.
.
Das administracións defnándase que se crie atgun servício
específico de · promoción e
asisténcia ás cooperativas (con .
xente ·con ideas c!aras).

Forestal

Sindicato de servícios ou
sindicato ·.

Na área sindical _tanto os ponentes como na mesa redonda
na que participaron represen..:
Este interés viria dado en gran
tantes de Comisións La.bregas,
parte porque xa nalguns sectoUnión Agrarias e Xóvenes Agrires agrários galegas se tiña a
cultores, ·houbo coincidéncia en
conciéncia da . necesidade da
que o sindicalismo agrário galepotenciación" do movimento
go é moi feble, asi como na imcooperativo . como única saida '
portancia que deberian ter os
sindicatos.
factíbel e actual para o naso
agro, ao tempo que se comezaPúxose de manifesto a éxisban as primeiras conversas
téncia de dous Üpos de sindicapara o seu potenciamento.
lismo, un dedicado máis a dar
Tanto nas comunicacións
se:rvícios (Unións Agrárlas, e
como na discusión destas XorXovenes Agricultores) e outro
nadas púxose de mariifesto
reivindicativo (CC.LL.) ainda
que os primeiros se declaran -· _As asambleas un paso necesário para a criación de cooperativas
esta necesidade, partindo dunreivindicativos e Comisións Laha situación que calitic.aron de
bregas considera tamén nece- tres que Xóvenes Agricultores ,
zonas, ainda que houbo unanimipraticamente inexistente, e moi
dade en considerar que hoxe por
sário
para dar servícios aos desmarcándose xa completa. incipiente, cunha certa imporseus afiliados.
.
. mente da Plantaforma, afirma
.hoxe o trabal lo de ·capacitación
táncia do cooperativismo de
Centrouse tamén. a discusión que está xa compl.etamente sua!;lr~ria segue sendo máis nece· aprovisionamento e alguns casano que nunca.
.sobre as últimas accións sindi- perada.
sos illados como Coren, Feiraco, Copaco, ou Leyma. Tamén
· cais, concretamente da Plata-: Captación agr~ria
Constatous~ que a Extensión
se constatou que non se están
forma para a Defensa do· Sector
Agrária xa non é un servício de
dedicando os recursos necesáLácteo,-_ A: r:naioria dos presen- No . referente á Capacitación transformación de tecnoloxía,
rios, nen por parte da administes co1nc1d1ron en ·que o tema - Agrária criticouse o absoluto tendo agora unha crise de identitración, nen por parte dos lada Platafor~a. r:ion estaba su- despiste e total improvisación de . dade polo que actualmente teria
bregos, a este tema.
perado, · co1nc1d1n~c:i, co repre- que fixo gala a administración que reformularse. Existe tamén",
No caso específico dos lasentan~e de Com1s1ons Labre- autonómica no tema das ensisegundo as opinións maioritábregos afirmouse que lle dedi.rias, un procesg de abandono
gas, mentres que U11ións Agra-. ñanzas medias.
can unhas cantidades ridículas
rias afirmaba que habia xente
No toéarite ao servício de Ex- por parte da directiva con hostilia este mester, chorándolle _20
que non pod!a .estar_ n~ -~lata- tensión Agrária houbo división de dades manifestase dous consemil pesetas anuais· á cooperatiformp (a ma1ona comcrdra en opinións sobre o seu funciona- lleiros de Agricultura , un pola sua
va e non 500 mil a un nov0
que nun mom~n~o extre_mada- mento, podendo apreciarse po- ineficácia e outra por ser un
auto-carregador. Puxose de
mente grave e 1mpresc1ndíbel las intervencións a grañ diferén- "niño de roxos" (Garrido Valenmanifesto que a ·concienciación
a.unar todos os esforzos); men- cia existente entre as distiotas zuela).
·

No eido forestal, o máis técnico
d~s es_tudados nas Xornadas
. evrden~rous~ Ur:1 novo plantexa- /
mento dos tecrncos forestais que
non se · mostraron tan forestalistas · e os gand.e iros non tan def ensore~ do seu sector, póndose
de marnfesto que as duas especialidades non só poden conviver na Galiza, senón que deben
complementarse.
Afirmouse tamén que hai 1 millón de hectáreas de monte que
non están suficientemente utilizadas, o 30 da superfície da Galiza, polo que esta situación non
pode continuar, tendo cabida to.das as espécies.
A coincidéncia foi unánime en
que estes montes son a clave da
reforma agrária da Galiza, asi
como en que non se pode permitir que teñan acceso a eles axentes externos ao próprio agro,
como empresas de soxa ou entidades bancárias. .
~estas V Xornadas quedou tamen demostra~o que adquiren,
ano a ano, ma1or peso, influindo
ña política agrária a desenrolar
na Galiza. O mesmo Conselleiro
de Agricultura, Francisco Sineiro
pediu a palabra nestas xornada~
para manifestar a importáncia
que teñen, prometendo a sua
axuda e afirmando que diversas
cuestións que ali se plantexaban
xa as tiña na sua axenda de traballo.
O novo conselleiro fora durante estes anos un dos participan tes activos das Xornadas. Outros
diversos cargos, tanto da Administración autonómica como da
Central participaron tamén de
maneira activa durante este fin
semana.
o
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·ERNESTO ·CHE GUEVARA
OU A OUSADIA DA·COERÉNCIA REVOLUCIONÁRIA
. ANTÓNIO LIZ

"

, A produción escrita sobre o Che .
·Guevara será das máis abondosas
que haxa sobre un revolucionário
coetáneo. Porén, será . tamén a
que teña un meirande grau de terxiversacións claramente predeterminantes e, ademais, que pior
análise ten desde a óptica revolucionára. ·
O imperialismo, co_n lanquilán. dia na "pole position", puxo toda
a sua .máquina castradora de
ideoloxia revolucionária a pral da
tarefa de quitar-lle eséncia e contido á praxe e á teoria da que o .
Ernesto foi capaz de imprimir-lle
ao facer revolucionário. Os seus
mass media presentaron-no desde diversas faces para cobrir todos os gostos consumistas do .
mercado, indo desde "condottiero" ate Cristo do. sécuo XX, desde
simples aventureiro a "puro" revo- ·
lucionário. Tentou-:se desvirtuálo
desde diversas facianas para que
a sua mensaxe revolucionária
quedase asulagada ñur:i caos tal
que só a leitura teimosa e a non
apriorista das suas próprias -obras·
fano ir aboiando do esterco. Quixo
o imaperialismo castrar o· seu rotundo e diáfano facer revolucionário, que foi o próprio dun comunis.:.
ta teimoso e coerente co seu tempo, que insufrou unha grande
dose de sávia nova ao marxismoleni·nismo tanto no eido teórico .
como no facer social. Pero o im-

perialismo xogou eon diversas barallas e coa axilidade baralleira
· dun taur xa que non só alcumaba
ao Che con epítetos vários onde
nen por asomo se albiscaba ten ·
sequer a palabra demoníaca: comunista, senón que tacendo unha
xogada maxistral, destinada ·esta
ao consumo da esquerda en poténcia, c_onvertia ao Che nun
"puro" revolucionárb (sen especi- ·
ficar ·O de puro, claro) para matar
dun ·só tiro vários páxaros de moita enverg¡;¡dura tais como ao próprio Che que quedaba convertido
nun Cristo revolucionário · deste
século que tiv0 qtJe fuxir de Cuba
(antes dixera-se que tora asasinado ali) porque na llla non se estaba a facer a "verdadeira" revolución e que dita revolta (a "verdadeira") non era posíbel xa que· o
Che morrera no seu intentó por
conqueri-la e sen deixar alunos
nen-epígonos." Desde logo a xogada era maxistral: o Che quedaba
valeirado de contidq revolucionário; en Cub·a non se fixera a revolta; e a revolución non e·ra posíbel.
Desde .a esquerda militante haí
auténtico fervor ou pánico ao Che
Guevara. Paradoxicamente (a primeira vista) estas duas posturas
antagónicas son dunha eséncia
claramente idiotizante. Por unha
banda pon-se ao Che como algo
imaculado, case relixioso, que,non
permite analisar a sua figura partidária valeirando a pescuda de calquera pinga de análise marxista

da obra (escrita e social) do Che.
Pola banda dalá (pertiño á dacá)
ten-se-lle ter.ror á praxe do Guevara facendo.do "foquislT]o" -que el
now inventou- o anatema para
conxurq.r ao demo. Estas duas ópticas · (esquerdismo e direitísmo),
xa tan clásicas na história do co- _
. munismo, · son ben converxentes
ao final, por contraditório que pareza. Ambas as duas obstruen a
análise da obra social e ideolóxica
como tal para a investigación e
conclusións pertinentes ou ve-lo
nas suas obras e accións descontextual[iado do seu· tempo americano e da ·conxuntura internacional 'que se estaba a viver daquela
é norí poder chegar a nengunha
análise que valga o nome de pes. cuda científica e que se alonxa radicalmente do método de análise
e práctica do que ó Che Guevara
·era teimoso portador: o marxismo.
Ten-se falado moito (e asumido
· pouco: debe ser por aquilo de que ·veñen dados por concretas condicións materiais e históricas os· reo falar non ten cancelas) da acvolucionários mergullados nos
ción militante do Che. Quizá a parf>rocesos. sociais (e que son os
te menos tratada (inda que sexa
má) da obra teórica do Che sexa · que posibilitan que a explosión
estarrique o edifício correcto) son
a aportación humana -que non
persoas cheas dun profundo aga"humanismo" filosófico- que fai
rímo polas irmá~s e irmaos·asobaao materialismo dialéctico (aportallad.os e alineados. E esta formulación que Althusser rexeitou conción asenta-se no principio de
fundindo-a cun aboiar novo de roqu~ a liberación integ~al do ~o.me/
mantismo burgués: aqui trabucou muller na que a persoa sent1ra-se
se, ao no.so entender, o grande fi'..
isenta de hipócritas moralidades,
lósofo marxista). Formulación que,
que coutan os comportamentos
grosso modo, ven dicer que se
naturais do home/muller, que os
ben os procesos revol~cionários

ceibarán de prexuícios e insatisfaccións e tendéncias anti-sociais.
A base económica da sociedade
revolucionáría é imprescidíbel,
como primeiro paso, para podermos comezar a artellar ao home
novo, á mu/fer nova; orabén, ese
alicerce é a cimentación, e non a
casa, sobre a que ergueremos
todo o edificio posterior e entón
será cando haxa xa cidadáns dunha sociedade descousificada que
terán unha atitude radicalmente
nova ante o traballo e ante a sociedade. Tudo isto é imposíbel
conqueri-lo só co anovamento
das forzas produtivas e do reparto
social dos seus produtos, hai que
conquerir, ademais, unh? ve:r~a
deira solidariedade, para 1so e 1mprescind íbel o agarimo ao irmao ,
ao compañairo e á compañeir~
como fenómeno social. Velaqu1
tedes o home novo, a muller nova:
os bons e xenerosos.
, Hoxe, com·a onte, Che precisa
unha leitura directa, acougada e
non apriorista (tanto máis porque,
agás honrosas excepcións, o que
se ten escrito sobre el é, no mellor
dos casos, pura palla e simples
porcallada na pior e·meirande parte das veces). A leitura da produción teórica do Che coido que nos
levará, ao menos, a unha conclusión comun: foi un home c9ere~te
consigo mesmo e comprometido
· cos oprimidos do se~, tempo (e
isto, onte e hoxe, e-che unha
grande ousadia).
O
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Mundial de xadrez

O fútb·ot e-· a ·l V

Publicidade e ·espectácUlo.
··no deporte ,da intelixéncia
O enfrentamento entre Gari Kasparov e Anatoli Karpov
polo título mundial de xadrez que se está a celebrar en
Sevilla ten despertado nos meios de comunicación
españois un inusitado interese alimentado máis pola .
vasta campaña de publicidade despregada cara á
Exposición Univer~al e os actos celebrar na cidade
an~~luza no 1992 que polo próprio senso deportivo .e
pollt1co que sobrenada sobre os escaques brancas e
pretos do taboeiro. ·
.
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Karpov e Kaspa'ov ao comezo da primeira partida

·o

Con cinco partidas xogadas e
un marcador igualado, o encontro polo título mundial de .
xadrez que se disputa no Teatro "Lope de Vega" de Sevilla,
aderézase con todo tipo de
comentários alleos ao propio
evento deportivo. Así o que é
un dos máis apaixoantes encontros da intelixéncia deportiva -onde a desumanización
da alta competición acada cotas de crueldade-, ten mudado nunha operación prop~-
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gandística de primeira magnitude da prevista Exposición
Universal de Sevilla no 1992.
Nos tres pólos de atención
.do campeonato están portanto a batalla-das pezas de xadrez, na que ainda é cedo
para determinar, e con esa
prudencia sé amasan os especialistas que comentan as
partidas, quen ten meirande
vantaxe e posibilidades de
trunfo; o duro enfrentamento

do campeón CO? directivá da
FIDE e o seu presidente Campomanes · e toda a propagan- ,
da sobre Sevilla.
É difícil cualificar a im~
táncia, e a ·realidade, da pugna política na que se deb~ten
os dous xogadores soviéticos,
acaparadores de· trunfos no
· -derradeiro lustro no alto nível
deste deporte. A identificación
Kasparov-Gorbachov-Perestoika e de Karpov coa anterior
. ·etapa sovi_ética, ten quizá
máis vixéncia xornalística que
virtualidade. O certo é que o
deporte soviético ten xa determinado a sua entrada no
circuíto comercial e publicitário no que. se move desd~ hai
moitos anos en Ocídente. ·Non
só coas aparicións publicitárias de Kasparov, como polos .
millonários prémios que se
entregan no yaQlpeonato.
Durante dous' meses e médio -segundo prevén os cálculos que non contemplan un
tru.nfo rápieo de nengún dos
contrincantes por ter gañado .
· antes en seis partidas.:..._ uns
milleiros de persoas seguirán
apaixonados as transcricións
das partidas e as navidades
que sempre se introducen nun
match desta envergadura. Os
demais, atraídos pola incontíbel forza da frivolidade -se
Karpov pede. uriha colección
de música clásica e vídeos, se
Kasparov sábanas de satén
rosa, ...perderanse polos
arrabaldos máis alonxados ·
non só do tá.boeiro senón da
intelixéncia. Gaña o espectáculo e o xad(ez segue case
igual. lso si, estan~e a vender
máis taboeiros.
D

x.c.

A polémica para televisar o
partido Madrid-Poryo non se
resolveu até o. último momento

Cada vez que hai un partido
de fútbol interesante existe a
mesma desputa: que se TV en
directo si, que se · non ... e,
sempre, até o .final, incertidume nos cidadáns e forofos.
É ~urprendente a ditadura
dunha Federación de Fútbol
í!O mesmo n ível que xa non
surprende a ninguén a sua falta tradicional_de organización
e bon funcionamento.
A TVE vese imposibilitada
de retrasmitir. un partido. que
lle interesaría · ao · clube en
cuestión, · neste caso ao R.
Madrid, asi como á maioria

dos afeizoados. E todo porque este espectáculo entraría
·en colisión de intereses con ·
outros espectáculos.
,.
· E como obriga'r ao$ cin~s· a
que ·poñan todos pelícuJa~ de
idéntica calidade para non perxudicar uns a outros nas
s~as respectivas taquillas. Es- ·
taselles furtando aos cidadáns
(sobretodo a aqueles de menor poder adquisitivo que non
poden ir aos campos ou non
posuen antena parabólica) a
posibilidade ·de contemplar·un
espectáculo. E fano aqueles ·
·que alaban sempre a competéncia e o libre mercado .
Se a ~FEF quixera · salv~
gardar os· intereses dos seus
asociados poderia facelo.
Chegaria con que preveran
estes mércores "deportivos" e
puxeran os partidos de copa,
que nestas primeiras xornadas case a ninguén Jle interesan (as taquillas asi o (!móstran) aos xoves.
As equipas europeas tamén
se podían pór de acordo ao
comezo da _tem·pada para
coordenar os seus partidos e
non interferirse.
Podian pero non o fan, porque o que ·impera neles é
unha rivalidade que lles fai
perder os dous olios para que
o inim1go perda un. Asi, uns e
outros, d$ixan de receber nas
suas arcas substanciosas
cantidades que lle arrebañan
a unha TV posta entre a espalda e a parede polo interés
crecente dos cidadáns.
-- Pero é igual, hoxe no fútbol
de. primeira división o que priva é unha rivalidade. que xa
~on ten ~_yer nada coa deportiva, senon co interese de pavonearse de certos presidentes. Así lles vai a moitos deles.
E aos amantes do ·espectáculo tamén.
o
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Intentan voltar ao catalanismo

.E.

an;a, a crise do nuñismo
-o Barc;a; entre eles Josep Lluís

O Sarga non está somente
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Sempre se dixo polos cataláns
que o Ban;:a era "mes que un
club". A sua forte imbricación co
povo era tal que o 14 de Xuño
de 1925 da Ditadura de Primo de
Rivera suspendeu á entidade por
1
seis meses. Delito: unha gran pitada dos afeizoados cando entonaron a Marcha Real nun partido
co Júpiter.
Cando as tropas · franquistas
entran en Catalunya dítase un ha .
arde de supresión do F.C. Barcelona, ainda que despois seria
anulada.
. ·
En 1953 o Sarga contrata a Alfredo Di Stefano. O Madrid move
tamén os seus fios. O Delegado
Nacional de Deportes estabelece
q.ue o xogador prestará os serví.,.
c10~ unha tempada en cada
equipa. O Barcelona quédase
sen xogador arxentino.
.·
Desde Madrid contestouse
que .seria máis que un clube,
pe~o que non era unha equipa,
po1s m~nca conseguiron igualar o
potencial futbolístico do Real
Madrid, ~poi~do dende o poder.
De~po1s . d_o franquismo chegou a presidencia do F.C. Barce. lona ,un home con pinta de NaP~leon de psiquiátrico, con áns1as de grandeza.
·
Era un "charnego" ,. que fixo

sombra, cousa nada difícil dada
a sua minguada figura, os xoga-·
dores xa citados, Cruyff Maradon~· ·· Ninguén mis que ~u, di o
presidente en plan de empera-:...dor.
. .
_
- Paralelamente comezaba unhas obras xigantescas: ampliación do Nol! Camp, do pavillón,
construGción do "miniestadi" ...
Houbo tamén surprendentes todo o riláis _gránde do mundo.
Máis xogadores extranxeiros que
retirad~s como as de Víctor Sagi,
o · candidato (catalanista) ao que ninguén (catro ao ano); máis entodos dqban como o ·vencedor. trenadores que naide, a plantilla
Sagi viuse ameazado _coa publi ~ máis grande, os saldos máis alcación dunhas fotografias, mo- tos, o maior número de prazas,
mentos antes dun '- debate entre .os máis grandes beneficios económicos.
os candidatos.
Este foi o seu cabalo de bat.aOutros contendentes uníronse
. surprendentemente, á equipa de - lla: Unha xestión económica
boiante que, agora, a oposición
Núñez, como é o caso de ·Gas.,_
está desmontando.
parte Casaus.Fixo o "Sane del Bar<;a", división da Banca Mas Sardá, unha ·
Comeza o nuñismo
.emisora de rádio ..: comercializou
Comezaba así a "era Núñez'~ .que a fondo a imaxe do clube. Pero
c~lificou,, e.orno a do "Barc;a exist.e unha paradoxa: cando se
tnomfant , . pero equivocouse ·na lle -abrían posibilidades de pro:sua idea de que o F.C. Barcelona · fundizar no catalanismo (coa
era máis que- un clube: conver- chegada da chamada democ;:rácia) e no carácter democrático
teuno nunha fotonqvela.
.
As cousas non podían come- do clube que mellar tiña ceprezar mellar; no seu principal ano s.entado a loita contra a Ditadura,
de mandato gañaba a Recopa. a· dirección do Sarga asumiu' as
Pero ali empezaría tamén o seu posicións máis retrógadas dun
declive. Dous dias despois de mundo tan conservador como o
producirse "b gran éxito", despe- do fútbol-espectáculo do Estado
.
día a Neeskens e .c ontataba a Si- español.
Os catalanistas déronse xa
monsen. Os afeizoados, xa tiñan
un berro de guerra: "Neeskens, conta de este extremo, e pouco
sí, Núñez non". Pero logo virian a pouco··foron rodeando a Nú. os Schuster, Krankl ou Quini. . ñez. Agora están no acoso final,
Pero Neeskens seria o "berro -con Pujol e CIU de directores da
manobra. O nacionalismo quer
máis ágresivo".
Núñez despedia do clube a recuperar o Bar<;a.
PUCHEIRO
calqu~ra que lle pudese facer
Núñez.
As eleicións non foron. moi normais. A campaña realizouse "á
americana"., con múltiples millóns gastados por parte dos
candidatos, sobretodo .por Nú- ·
ñez, que puxo al:ltc5buses .~ para
que os sócios de fóra de Barce- ·
lona se desprazasen a votar.

en crise do xogo esta
tempada. A sua crise é moito
máis profunda, é a crise do
seu presidente, Josep Luís
Núñez; o fin dunha época, a
era "nuñista" e o intento de
que o clube se reencontre
co catalanismo. Pujol e CIU
andan detrás.

Núñez e o alcalde de Barcelona Pascual Maragall no centro ·da imaxe. ·

cartos na construcción. Pero a
crise dos setenta era moi forte
para a maioria das empresas.
Necesitábarise sobretodo, para
poder compe~ir no mercado, un.:.

has boas fórmulas favorábeis
nas condicións de financiamento. A fama permitia estas condicións, polo que algúns empresarios intentan proxectarse dende

.
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~esponsábel d.e pro~o. colos e comenenc1as .
daquel governo noviño
levaba quince dias facendo ·
inventário de todo o que dei. xara a equipo anterior para ·
gastos de repres~ntación.
Agora , entregaba o seu infor- .
me nunha única folla de papel.
-E isto é todo? -perguntou o· super mentres limpaba
as salpicadelas de lama que
/Mt' ·11e· quedaran nos pantalóns
despois de ir inspeccionar a
·: _pojs asi· é, menos que o
enchente. Miraches ben nos
que ten Lola-Flores no Banco . .
caixóns? Viches se habia al-E que nen tan sequer nos
gun peto secreto?
dá _para ir. cear . es.t a ·noite.
-lmposíbel -negou o suChamaches xa ao "Anexo · Pi·las"?
bordinadomesmamente
ollamos debaixo da cama ·e
-7-Chamei e din que con isa
nada.
non hjii nen para propinas.
-Tiñan cama! Que o oemo
· -E cando chegue o Nadal,
me leve ~e isto non ·se ha sacomo irnos -sacar do fondo de
ber hoxe mesmo en Madrid reptis para_champán ou para
rosmou -o super ao·tempo que
figuras de Sargadelos?
· sa(;!udia os zapatos emporc~- ·
· Non houbo resposta algunllados por pisar tantos lame1ha. Polo- momento só se esros. E esta pastilla sen. identificoitaban as fregas que o sú- .
car que ven no inventário ...
per lle daba coa manga aos
poderia s.e'f· dr,oga? . ·
pantalóns para limpalos de
-Xa a mandamos analitanta salpicadela cómo. tiñan
sar ... era unha ·simples aspiripor andar no méio dos damnina.
ficados pola enchente. Dam-Que desastre!... Un chi-.
nificados? A ver quen viña
ele, un calendário, un bolígra·senda máis damnificadO' nesfo, unha média,_tres impresos . te intre. A .cousa estaba clara.
da lotéria primitiva e unhq
A última-hora da tarde a direcconta que non chega · aos . ción xerál de protocolos e coquince nJil pesos.... C<?mo
iTienéncias era declarada por
. pode funcionar un pa1s as1?
décreto zona catastrófica.. . O

O

· Vários tramos de papel contínuó
coas ú!timas anotacións, trozos
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - de pata .derramado e un xa~rón
~------..------~~ afeitar ~~n tapadeira, con:ipo. man a caot1ca m.esa do yuppie.
O frasco de pastillas valeiro non
disminuia a catástrofe anunciada
polo Financia! Times .
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Xestión, maldita xestión, repetia para os seus adentros. Romperse a cabeza buscando ideas
planificar mil negódos, para
nada. Todo tora perfeito e sutil
até agora, pero demasiado rápi-·
do. A incríbel velocidade das finanzas, do mercado; a velocidade coa que incluso se rexia agora a sua vida e que para el representaba un dos signos ·dos no- ·
vos tempos, viñera traguer tamén a sua desgrácia. Era luns e
algun outro yuppie, encarregado
de porlle nomes ás causas para
que todos as entendamos, bati- ·
zarao co nome de "luns negro"
Morreran os hippies, pasaran
os tempos da militáncia e agora
tocáballe morrer a el , ao yuppie.
Que seria o que viria despois?.
Quen seria o encarregado de
porlle un nome, clasificalo, distribuilo para consumo de todos? .
Necesitarían algun yuppie para
íso?
Ao lado da porta da entrada
permanecía pendura.do o saxofón, voltou os olios ·cara el e pens.ou que, se soubese tocar, ~oca
ria algo triste.
O
M.V.
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A NOSA TERRA
·Crise da ·relación .entre cultura e espácio
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· Co título de "A crise de
relación entre cultura e
espácio" tivo lugar en
Sargadelos, do 24 ao 26 do
pasado mes de Agosto, un
seminário para tratar de
fazer un chamamento ético
ás institucións e á sociedade
ngalega en xeral sobre o.
grave deterioro que está a
padecer o noso património
histórico-artístico, asi como,
en palabras de Cesar
Portela, " a brutal
disociacióon que, no eido
da cultura e o espácio, ex_iste
entre cultura e poder, cultura
e economia, meio ruralmeio urbano, cultura e
sociedade". A realización
do debate estivo avaliada
pola Area de Arte e
Comunicación do Seminário
de Estudos Gal egos. O
impulSo, a organización e a
condición de anfitrión
correspondeu á
personalidade infatigável de
Isaac Diaz Pardo.

n-

a0
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A sesión inaugural foi aberta e poresidida por Lois Tobio, un dos
nove membros fundadores do Vello Seminárioo de Estudos Galegos. Ás reunións asistiu un grupo
nutrido dos mellores arquitectos
que hai hoxe no país: MeixideCalvo, Reboredo Santos, Baltar Tojo,
Bar Boo, Pedro de Llano, Manuel
Gallego, César Portela. Profesores de .arte: Henares Cuéllar, Raquel Casal, Felipe Senén, Eduardo Subirats, Felix de la Fuente,.
Políticos, como o vice-presidente
do Senado Rodríguez Pardo, o exdirector xeral do !CONA, Sanz
Pecb. Os coordenadores de área
do Serrúnário: Garcia Caridad (xurídicas), Diaz-Fierros (agrárias),
Uxio Labarta (mariñas), Varela
Martínez (xeolóxicas). A conferéncia-prólogo foi pronunicada
polo arquitecto César Portela.
As sesións carniñaron desde un

princípio c~a á realización dunha
"reflexión crítica global, para retomar un debate xeralizado da
cuestión", tal como apontou o ar- ·
quitecto Manuel Gallegc>. Ante as
perspectivas inquietantes que están a tomar os feítos en canto á
disociación entre cultura e espácio, formulouse unn diagnóstico
desde a imparcialidade, independéncia e rigor intelectual. Denunciouse a atomización do urbanismo, a perda da visión global, da
necesidade de atopar ese proxecto
integral de futuro para Galiza.
Realizáronse mui severas críticas
á clase poi ítica polo seu descoñecimento, descoordenación e inoperáncia. Mesmo houbo claras
alusións á crise da sociedade de~ocrática na Galiza, apontándose
nalgunha ocasióf! ao feíto de vivermos nunha situación pre-democrática.
Apontouse a necesidade de respeitar o património e de criar
novo património. Pedro de Llano ·
· insistiu na necesidade perentória
de catalogación, por municípios e
detalladamente, do noso disperso
e riquísimo património tradicio_nal, e da necesidade de campañas
culturais para mentalizar. Raquel
Casal sinalou a constante agresión
que padece o património arqueolóxico, un dos máis desasistidos.
A este respeito os arqueólogos
presentes denunciaron que a Universidade non forma arqueólogos.
Henares Cuéllar, que se desprazou
desde Granada para. asistir ao encontro, falou da obrigatoriedade
de contemplarr, por unha parte, os
valortes nacionais e autóctonos, e
por outra a realización dunha política social avanzada, pois o presente debate entra de cheo na resolución dos grandes problemas
de índole socioeconómica da nosa
sociedade. Sinalou tarnén o profesor que había que analisar os
axentes da especulación e os mecanismos de intervención.
Sanz Pech remarcou o desexo
de integrar no aspecto económico
e político a dimensióon ecolóxica,
para protexer o meio natural galego, e restauralo nos seus aspectos
máis característicos e autóctonos.
Felipe Senén, e a maioria das intervencións, reivindicaron un senso pragmático, sinalando que so-

braban ideas, que babia que pasar
da teoría á praxe, abandonando o
sentido litúrxico da cultura, e concentrándose en formular alternativas e estratéxias. H(fnares Cuéllar
e outras intervencións insistiron
na importáncia de deseñar un programa xurídico-político. Outras
intervencións apontaron que se se
cumpriseri as leis actuais xa se daria un grande paso adiante, porque .
ó máis grave é que nen se cumpre
a legalidade vixente.
Menudearon as críticas aos
meios de comunicación. Críticas
contundentes, que denunciaron a
ignoráÍlcia,' pasotismo, caréncia
de ética e rigor de numerosos
meios de comunicación a respeito
<lestes temas. Críticas que non fo-·
ron desmentidas, senón máis ben
confirmadas, polo practicamente
nulo tratamento que deron ao presente seminário de Sargadelos, no
entanto andaban os reporteiros dos
distintos meios como cabales des. fogados polas imediacións de Viveiro e Cervo, coa teima da volta
ciclista á comunidade galega.
Detectouse un ton marcadmente
pesimista en moitas informacións,
talvez debido á impoténcia de pór
remédio, se as institucións e clase
política non se coinciéncian.
Abondáron as denúncias concretas
de barbaridades arquitectónicas
em Vigo e A Coruiña (proxcecto
"Bofill"), de agresións ao litoral,
á montaña, o problema dos incéndios ... Diaz Pardo apontou a im- ·
portáncia do propblema da identidade, para que agresións "non integradas" non detetioren máis a
face substancial do noso entorno.
Houbo reiteradas intervencións
preocupadas polo problema de
_ Santiago de Compostela, sobre o
que o próprio Seminário Lanzou
unba proposta concreta de cara ao
ano 1999. Reflexionouse sobre o
tratarnento polémico que se dará
á rota do Carniño de Santiago. ,
Afinal, o Seminário decidiu oferecer a sua desinteresada capacidade
de asesorarnenmto a todas aquelas
instáncias que a soliciten para, en
palabras de Lois Tobio, "reaccionar contra as tendéncias destructuivas que poñen en perigo o noso
pasado e o noso presente'
O
XAVIER SEOANE

Críticas ao asimilismo iberista na
I Semana da Cultura Galega en Portugal
Un mellor coñecimento e atención ás letra galegas foi a petición que o poeta e crítico literário
O car Lópe dirixiu ao portugueses no di curso que inaugurou a
Semana da Cultura Galega organizada no Porto polo Sindicato Galego do Ensino e a Inve tigación
da CXTG-IN e o sindicato de Profesores do Norte da Federac;áo nacional ·de Sindicatos de Profesores, membros ambos da FISEFSM .

r-

Osear Lópes dixo que sen perxuício de considerar ao Galego
como língua próxima quer como
variante do Portugués, o público
leitor luso estaba obrigado porrazóns de afinidade, de coincidéncias e de pasado comun. a se inte- ·
resar pelas letras da Galiza que
contan cunl)a importante narrativa
actual e unha poética de alto prestíxio. Ao abordar a relación entre
a Galiza e Portugal, Lópes fixo
unha crítica da idea do iberismo
que considerou coma limiar e antecámara de abdicación da identidade nacional e cultural. O ingreso de Portugal nunha estructura
política ibérica, tal como suxire o
partido de Pinto Balsemáo, pocieria significar na sua opinión a i:exionalización do cantil atlántico a
respeito do centralismo español.

Conferéncias de Ferrin e
Villares
Na semana pronunciaron senllas conferéncias Xosé Luis Méndez Ferrin e Ramón Villares. Ferrin falou da evolución da literatura galega no século XIX e da influéncia do nacionalismó a traveso
dos seus mitoloxemas recurrentes:
o celtismo, o europeismo e o
atlantismo. Villares fixo un percorrido detallado sobre a história
contemporánea da Galiza con detimento nos fitos da construcción
do nacionalismo.
·A Associa~áo de Jornalistas e
Homens de Letras do Porto que
está a celebrar o seu 120 aniversário, sumouse a . esta importante
cita da cultura galega na capital
do norte. O presidente da Xunta
Directiva da institución, o xomalista e escritor José Viale Moutinho, pronunciou un discurso no
que fixo referécia á11 afinidades
electivas de ambas e dua:s nacionalidades e ás criativas coincidén- .
cias. e co'mplementariedades das
suas respectivas culturas:
Co gallo desta celebración, que
organizaron Mario Davide Soares,
secretario xeral do SPN e Humberto Busto., secretario de relacións intemacionais da CXTG-IN,
presentouse en Porto a, exposicidón documental De Rosalía á

Castelao: Galiza (1837-1950) cedida pola Direcci9n Xeral de Cultura, que foi visitada polo público
na Xunta de Freguesía de Bonfim.
Co título Retratos da Galiza montouse na Casa de Cultura do Profesor unha exposición de fotografías orixinais de Xosé Luis Suárez
Cana, Manuel Sendón e Delmi
Álvarez. No mesmo local quedou
instalada unha mostra completa do
livro galega actual.
Nos apartados de video e cine,
proxectáronse as curtametraxes de
Chano Piñeiro Mamasunción e
dos videos de Antón Reixa Chove
contra Pasado, Salvamento e Socorrismo e Episodios Familiares.
Tarnén se .presentaron espectáculos de Mimo, polo grupoAncoradouro e de música popular polo
grupo etnográfico Castro Floxo deOurense e polo Grupo de Musica
Popular Brétema.
Os organizadores da Semana da
Cultura Galega recibiron apoios
da-Dirección Xeral de Cultura da
Xunta, da deputación de Ourens:xe, do Concello de Vigo, da Libreiria Couceiro de Compostela e
da Fundación Barrié. Por parte
portuguesa contribuiron o grande
éxito de público da-Semana a Freguesía do Bonfim, o teatro Experimental do Porto e a compañia
· Niepoort Limitada. ,
O
G.L.T.

Alexandre Castanheira
ofereceu ·recitais poéticos na
·Galiza ·
impedía calquer manifestazón liAlexandr~ Castanheira . escritor e ·
bertadorá saída' de sí próprio. No
director da edizón en língua porrecital de Vigo houbo momentos
tuguesa da revista "O Movimento
dunha especial intensidade emotiSindical Mundial", órgao central
va, como cando AJexandre Casda Federación Sindical Mundial
tanheira recitou o poema de Zeca
(F.S.M.), deu na semana do 5 ao
Afonso "Os Vampiros", poema
9 de Outubro tres recitais na Gali. za, sob o lema de "Poesía da re..: · ben coñecido dos presentes por
formar parte dun dos seus mais
sisténcia portuguesa".
antig9s LD. e por ter sido hal?iEn Baiona, o luns dia 5 na Casa
-tualmente interpretado polo Zeca
da Cultura; en Santiago, mérconas suas aétuacións pola Galiza.
res día T na Facultade de Filoloxia
Alexandre Castanheira, c.on esde Santiago; en Vigo o venres día
tes tres recitais, que loron acom9 nos locais da Asociación Cultupañados das referéncias históricas
ral de Vigo.
precisas ao tempo en que foron
A poesía que Alexandre Caselaborados, quixo incrementar un
tanheira recitou nestes actos foi
pouco máis as ligazóns exiStentes
unba parte mínima pero significaentre ambas as nosas duas culturas
tiva daquela; poesía .que se sumou
e avanzar asi na superación do deá resisténcia que o povo portusinterese que desde as institugués, ·colectivamente, ergueu para
cións, quer autonómicas, quer esmellor se defender do fascismo
tatais, se actua arestora.
sal~arisfu que tan cruelmente

o

lle

Convocado o Cunqueiro de Teatro,
co~ 1.000.?00.de .pesetas

Forcadela prémio Sotelo Blapco
-de Poesia
Manuel Forcadela con O varredor
do Outono recibí~ en Compostela
o 1 Prémio de Poesía. Leliadoura
convocado pala editorial Sotelo
Blanco. Ao prémio Leliadoura dotado con 250.000 pesetas e · a publicación da obra apresentáronse
49 orixinais . O xuri_composto por •
Basilfo Losada, Xesus · González
Gómez, Xavier Seoane, Henrique
Monteagudo e- Olegário Sotelo
Blanco como secretário (Xoan
Mam1el Casado remitiu o seu voto
por escrito) selecionou cinco fina- .
listas dos que finalmente votaria
a obra de Forcadela.
Pero se be·n o xuri de Poesia ·
apenas gastou tempo para dirimir
o _seu voto, o do prémio de teatro
A Biblioteca -do Arlequín, composto por Francisco Pillado Ma-yor, Agustín Vega, Xoán Cejudo,
Xoan Bemárdez e Gustavo Luca
de Tena, con Bautista Sotelo
como secretário, optou tras un ha
delongada deliberación declarar
deserto o prémio que consistía en
250.000 pesetas e a publicación
da obra. O xurado sancionou 23
orixinais, alguns ·deles en verso, ·
de rnoi diferentes clasificacións

te'máticas e estilísticas. A cuantia
do prémio de Teatro ficará acumulada para a convocatória do
1988.

Prémio Cunqueiro
A Conselleria de Cultura convocou o Prémio Álvaro Cunqueiro
de Teatro, dotado con 1.000.000
de pesetas. Ao concurso poderán
optar esc;ritores galegos, con obra
inédita. O prazo d_e apresentación
de orixinais, limitado a un máximo de tres por autor, finalizará o
23 de Marzo do 1988. Será preciso que o envio se faga baixo plica
ao Centro Dr~mático Galego (Rua
do Villar, 35 º - 15705 Compostela). Neste mesmo enderezo comprométense a enviar aos interesados as bases completas .
Por outra banda, o centro Dra!
mático Galego ven de anunciar a
posta en cena de Medea da man
de Eduardo Alonso. Os ensaios
comezawn o pasado dia 2_e a estrea está prevista para o 24 de Nov.e mbro en-Compostela. O proxecto recebeu unha subvención de
3.000.000 de pesetas da Conselleria: de Cultura.
O
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ba; sen embargo, naquela ocasión
foron de grande interés para min ·
as clases de José Tomás,.?' ·
ANT-E. d~ música ·galega, á
m_arxe ~o valetro <,le composicións
para gu,1tarra que lle interesa?
D.R.-<Debo confesar que non
estou mm mformado do ambiente
musical galego. Até agora preocupábame máis_ ~e pasar, o t~mpo
. xogando ao tenis, mdo a pta1a ou
á _aldea que doutra cousa: plante.xabame descansar da , acti vidade
!11usical; ~gora 9_ue xa son daqui
mteresare1me ma1s ao respeito.

\) •

'~A

""

guitarra é un intrumento
de diversas orixes, non s·e
pode dicer que proceda dun
sítio en concreto; en tempos
·
dicíase que proviña do
laúde, pero é mais probábel
que viñera da vihuela:.. .
Desde o ponto de vista da
construción é
orixinariamente española;
esta afirmación parte de
finais do século XIX, cando
comezou a asentarse o
modelo de guitarra que·
.usamos hoxe en dia". Quen
isto afirma é David Russell,
concertista en sa1as de
grande sona a nivel mundial:
arredor de vinte países son
testigos do bon facer "<leste
guitarrista, nado en Escócia,
desenrolado en Menorca,
formado musicalmente en
Londres, e que por razóns
familiares ten na Galiza
actualmente actualmente a
sua residéncia estábel.

A docéncia
ANT -Pode falamos do seu aspecto pedagóxico, corno profesor
que é esporadicarnente? Custa
compatibilizar este traballo co de
concertista.
D.R.-"Eu teño moita sorte ao
non necesitar da docéncia corno
meio de vida, non preciso diso
economicarnente. Normalmente
ás leccións que dou son cursos
como os que organiza o Conserva~
tório de Vigo, trátase dunha espécie de "clases rnaxistrais", que
ven sendo como unha actuación.

Un dos mellares guitarristas actuais reside agora na Galiza

Artista viaxeiro.

David RusSell

ANT- A variedade de pa í es no
que ten tocaq condiciona o repertório e ollido e n cada oca ión ?
Preocúpalle o contexto ocia!
onde actua?
D.R.-"Cando viaxa e chegas
a un país ou continente con outros
modo de, vida distinto ao que
che on habituar , e te e tabiliza
durante un tempo, o valore que
ti leva xa non contan, e bota por
terra o tópico e e de paí e superiore e inferiore .
· ts9 comprobeino cando estiven
na Africa, decateime de que os
europeus tan dados que orno a
observalos con certo desprécio , en
moitos a pectas non hai tal .... Isa
si son consciente de que eu teño
no peto tantos cartos como o que
podan gañar moitos africanos en
dous anos.
. O repertorio si varia egl!ndo o
lugar do concerto. En · Africa,
onde quedei impresionado do entido vital que teñen da música, tiven que ir desbotando a composición de J. S . Bach. Si toquei música e pañola , e foi curio o un
ca o: no Sudán nunca chove, en
Malawi chove médio ano, entón
eu tiña pen ado tocar " Recuerdos
de la Alhamba" de Tárrega, evocando o xardin de Granada, a
água . .. Todo isto produciu muito
impacto no Sudán, ávido como
e tán do líquido elemento; en Malawi , ao crllc familiar a evocación, re ultáballe. unha música
·aborrida".
ANT-Como músico interésan lle outra di ciplin a paralelas:
a literatura , pintura, etc.?
D.R.- " ' unha cuestión difícil
esta da estilísticá. Hai dez anos a
forma de tocar música barroca por
exemplo era pouco barroca, tendo
en conta que nas outra artes o barroco responde a un conceito de
esaxeración, mentres que na música facíase cunha frialdade que non
se correspondia coa esénc ia da estética : Pero nós, como intérpretes
ternos que preocuparnos de facer_
o barroco de hoxe , non o de hai
dous séculas: Debemos satisfacer
a un púb_lico que demanda unhas
sensacións e. se non o consigues,
fracasas no intento .
. ANT--Que nos pode contar da
sua relación con A~drés Segovia?
D.R.-"Eu débolle a Segóvia o
estar falando aqui agora. O que
acontece é que· a sua época com~ .
guitarristfi-mestre' xa pasou · . 1:J~1
moito tempo; a ·sua liña xi;i ,de1xa.0a de ser · guia para os xóven~s
gúitarristas. I'so . si, agora, recen
'morto, é aproveitado polas c~~as
de discos que re-editán gravac1ons
O
de .hai cincuenta anos. ·

"Músi~a en Compostela" foi para niin ·á Meca

, r

A pesar da sua condición de interpréte de autores previamente consagrados, David Russell non renúncia á función artística de cria- ·
dor que eré corresponderlle.
D.R.-"Conversando co meu
pai que é pintor, a cotio ·falamos ·
deste asunto da · execución material dunha obra de arte. Eu, como
interpréte, son tan necesário como
o compositor na criación da obra;
os dous somos imprescindíbeis , e
ainda que· se toque duas veces a
mesma obra .o resultado non e o
mesmo nas duas ocasións: As notas non soan ao mesmo tempo. Na
literatura, por exemplo, ocorre o
mesmo fenómeno: Shakespeare
non existe mentres non é representado; unha poesía mesmamente , se ti non a les non existe . .. "
Normalmente respéitase máis

ao compositor, porque foi o criador -inicial, pero o intérprete tamén é decisivo .· Lembro un concerto que din cun jazzista, no que
ao fio dunha introdución moi bonita que el fixera , contábame:
"Nós , os músicos de jazz, collemos unha melodía e ímola variando todo o que podemos". Os clásicos, o que facemos é estudar a
obra para que cando a nova interpretación que se fai dela pareza a
primeira vez que se toca."
ANT-E fácil que un bon gui- tarrista · de jazz ou de flamenco
sexa un bon _g uitamista clásico?
D.R.-Non é fácil, como tampouco ·a min, guitarrista clásico,
resulta <loado tocar· outros estilos;
se non vives nese mundo resulta
difícil. Eu podo imitar ao flamenco pero ao non viver ese mun~o •.

non escoitar flamenco a diário ,
· non lle podo dar co estilo axeitado". ·

Música

en Co~postela

· Denantes de se casar cunha galega
e dar cos ·seus bártulos ~n Vigo,
Davil Rusell xa aterrizara no noso
País co gallo dos ·cursos " Música
en Compostela". Daí ven lle a sua
relación con músicos da talla de
Andres Segóvia e Frederic Mompou; tamén conserva a sua admi ración pola capital galega, na que
afirma atoparse moi agosto:
_D.R.--:-"Musica en · cornpos~ela
fo1 pra mm a Meca; era o destino
dos bons músiéos , cando me cbncederon a Beca pra ·poder .vir a
Santiago o entusia~mo proprio da
ocasión veuse descompensado ao
comprobar que Segovia non esta-

·Fala.bámolo; ·agora pode.mas escribir correctamente no naso idioma:
témo-lo .Diccionari() Xerais c;la .Lingua. Completo, normativizado,
etimolóxico e con variantes dialectais.
Profusamente ]ustrado.

l

.

.xera1s

Q9
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E ademais, proximamente,··a Manual de Galega tlrx_ente,
colaborador eficaz nas profesións máis diversas: xornálistas,
actores, profesores, avogados, _funcionarios, políticos,
estudiantes~...
·
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nos; etc.) e qúe serán difundidos
palas Bandas de música militares .
e civis. Isa alcanza tamén a obras
/
antigás que se seguen a. utilizar na
litúrxia e que son moqificadas
para a modesta oapela de Alvarez.
A única publicada deste autor é
CTui, ca. 8NIT/1810 o "Adj.uva nos, deus" (Tui nº 10/
6) que demostra -a extrema deca-Tui, 5/II/ 1882)
déncia das capelas e a música relixiósá daquéla época. Se xtdgamos
Mestre de Capela da catedral de.
P,Or esta obra, ben pouco api;endeu
Tui durante 48 anos. Nena de
Alvarez de Rábago e máis ben pacoro na catedral tudense, terí ~se
rece. preferir o dubidoso go~to de
formado co mestre Manuel de Rá- Palacio. Non coñezo ·a sua música
bago (ver A.N.T. nº 323) e cando
m~is ambiciosa, para solistas e oreste morre. tenta opositar á vacante
questra pero o "Adjuva nos ,
ainda que non ten a idade legal _ Deus" ·non xustifica o xuício dos
pára facelo. Os máis ·diversos proeditores de que a soa música sexa
blemas van retrasando a celebraatormentada e por iso moderna e
ción da oposición ~ mentres, solitampouco o de que o uso de mocita en Xaneiro de 1831 un ano
dulacións e liberdade formal imde permiso para ir estudar a Sanplique certo alonxamento da traditiago con Ramón Palácio (Ver
ción. A impresión é mais ben de
· A.N.T . nº 286. 13/II/86), o que
ser músico de feble formación e
se lle concede sen perceber_ saláO
menor talento.
rio, permiso que se prolonga seis
FONTES:
meses máis en Xaneiro de 1832.
Arquivos catedralicios de Mondoñedo
Fina1mente, o 28 de Febreiro de · (obras) e Tui (obras).
1834 gaña a oposición a mestre
EDICIÓNS:.
senda o único cándidato aceitado.
Motete "Adjúva nos , Deus". En "PolifoA capela que recebe Álvarez
nía Sacra Galega". Sada, 1982. Edición por
Joarn Trillo e Carlos Villanueva.
está ·xa en crise absoluta e irrecuperábel. A crise de fins de XVIII,
BIBLIOGRAFIA:
a guerra anti-napoleóniéa e as deLópez-Calo , ·José:. "La música en Galicía". En "Galicia Etema" , Vol. 4. Barcelosamortizaéións provocan que os
na,
1981. Trillo, Joam e Villanueva, Carcabildos vaian suprimindo efectilos . "La música en la catedral de Tui". A
vos da capela por falta de meios
Coruña, 1987 . ldem. " Polifonía Sacra Galeec_onómicos. Vaise tamén producga" . Sada, 1982. Villanueva Carlos: "Dos
vidas Paralelas: Pacheco y Alvarez; maesind:o a progresiva suplantación dos
tros de capilla de Mondoñedo y Tui" . En
violins por instrumentos de sopro
"La Voz de Galicia". A Coruña , 9111/83 .
e máis concretamente polos novos
ldem e Trillo , Joam : " A músicaa nas cate· instrumentos desenrolados logo, de
drais galegas•'. En "La Voz de Galicia". A.
Coruña,
12/Xl/8 I.
1840 (saxofóns, figles, bombardi-
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O lobo
no santoral
bretón
e no galego
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O antara! bretón é incríbel . Cada
parroquia ten un santo de seu, con
culto local e milagres propios.
Como ten que ser. E tes santos
non están reco ñecidos pota Eirexa
pro s í consentido . Por e o é inútil percuralo nos antorai s ao u o .
Os milagres dos santiños bretós
son deliciosos, poéticos , inxénuos. Na sua enorme carga de
poesía está a sua verdade e o seu
auténtico poder. Os milagres dos
santos bretós están relacionados
con vacas , cervos, cás , serpes ,
dragóns baleas , peixes e os catros
elementos naturais , entre os que
se contan , sen dúbida , as almiñas
do purgatorio e a santa compaña.
E tarnén como é tóxico, co lobo .
O medo ao lobo foi un dos gran- de terrore da ociedade labrega
e pa toril.
Cando na pa ada primaveira
andivemo a Annórica , na compaña de Saleta do noso compadre
Felipe Senén e do no o amigo
Raul e Alfred ao chegar a Saint
Thégonne , chamouno podero amente a atenci n contemplar a repre entación , tant no calvário
com na fachada principal da eirexa, dun ant , cun lobo ao pé tirando dun carriño . Ao ollar ao
santiño bretón pen amo inmediatamente no no o San Froilán por algo é un dioce an Jugué e af nda ,en San Franci co de A í ,
nas Fioreti e no poema de Rubén
Daría Lo motivo del Lobo .
Entre o
antiños bretó saint
Malo, saint Ronan e saint Hervé
tiveron que ver co lobo . Saint
Hervé obligou a un lobo a que servifa a un seu curmán como se o
lobo fora un burro. O lobo apañou

tal castigo por papar o burro da
propiedade do curmán do santo. O
conto non parou ahí: saint Hervé
condenou ao lobo ,_ ademáis, a
compartir a sua corte coas ovellas.
Coidamos, con perdón , que saint
Hervé se pasou.
Saint Théogonnec tiña un faco
cativeiro que xunguía a un carro
que utilizaba para carretar pedra
para a eirexa que andaba a construir. Un día un lobo tivo a infeliz
idea de xantar ao faco de saint
Théogonnec. Nunca tal fixera. O
santo percurou ao lobo e tomou
venganza pese a ser santo e obrigouno a ocupar o posto do faco .
O lugués San Froilán , que viviu
entre os anos 832 e 905 e foi bispo de León tamén tivo relación co
Jobo. As biografías qúe coñecemos do santo padreiro dos lugueses son as de López Pelaez, a do
P . Germán Prado e a de J . González. Todos eles seguen a biografía
escrita por Juan Diácono na Biblia
Gótica de 920 ·que se conserva na
catedral de León. San Froilán foi
emigrante; eremita, fundador e reformador de rnosteiros, bispo de
León , conselleiro de reises e santos . Fixo varios milagres e tivo o
don da profecía. Juan Diácono
canta dous milagres seus: o da
proba do Jume e o das duas pamba que lle sairon voando da sua
boca . Na iconografía do santo
aparece sempre o lobo tanto na
luguesa como na leonesa. Nuri
fermoso e f arnoso grabado de
Castro Gil, San Froilán é repreentado coas pombas e co lobo .
Segun pescudaron os entendido o
milagro do lobo atribuido atribuído a San Froilán é o máis popular
dende o éculo XIII ,- Pro esto importa pouco . Vale a pena transcribilo tal e como conta frai Bernardo de la Peña no eu libro Santos
de la Orden de San Benito:

Camiñaba o santo (Froilán) pra
ir a predicar a un lugar onde o
agardaba muita xente da nobleza
e apartándose a ter oración, denan tes da alba, deixou só un burriño no que levaba os seus libriños, ricas (!lfaias de sabios e pobreza de iñorantes. Saiu un lobo
do péchado do monte e f~cendo
presa no animaliño comeuno dei-

xando ao santo sen axuda pra levar a carga. Chegou o santo a
tempo que o · feroz animal estaba ·
no cruento do seu maleficio e rifoulle, decindo: "Pois quitácheme
o alivio que tiña pra levar a miña
valixa, servirás de axe en adiante,
no seu lugar rendido". Con esto
puxo o lobo os apare/los do barro
e cargándolle as alforxas, comenzou a camiñar e desta sorte trouxoó . mµitos días aproveitando a
muitos que ollando incluso as feras suxeítas a palabra dQ santo,
executaban ·abedentes canto nos
sennós !les decían."
Según nos enseña o Leicionarió
Cisterciense, o lobo serviu ao san- to per multas anos. E non somentes ese senón que sanctitatem ejus
demostrans. Pasma que un · fobo

puidera demostrar santidade. A
sua santidade ystaría .fundamentada na obediencia e na sua renuncia a atacar as ovellas, . como se
sabe o seu bocado preferido. Calqueira sabe.
.
Coidamos que é sorprendente_
similitude dos milagres de lobos
comús a santos bretós e galegos.
Como é sabido, aló polo século V
d. XC. houbo en Galicia un asentamento de bretós, no _norde . da _
provincia de Lugo que deu lugar
a dióceses de Mondoñedo. Tense
noticia dun bispo britoniense, chamado Mailoc que interviu nun
concilio de Braga 'no ~no 571. A
historia da diócesis galega dos
bretós é unha Jénda, imprecisa e
sotil. As noticias que ternos son
vagas e incertas . De todos xeitos
ún cavila se non serían os bretós
os que trougueron a Galiza as Jendas dos seus santos, cuia lembranza se fora perdendo aínda que non
a dos seus feitos miragrosos. A
Jenda de saint Thégonnec, saint
Hervé ou saint Malo --0u as tres
a vez- puido pasar a través dos
Nefeuto , neste artigo irnos tratar
bretós establecidos en Galiza a un
de relacionar a Sitleda dos melinsanto do país, neste ca~o san Froi. dres e os biscoitos cunha das ponlán.
tas máas bravas do naso litoral, e
o tema é sÜxerente e mesmo
tod_o iso pola maxia das palabras.
apaixoante. Agardamos e desexaNon irnos seguir o camiño de
mos que alguén o trate con máis·
Menéndez Pidal que supon para o
competencia · e autoridade. Podfa
naso Sillobre (naturalmente relaservir pra descorrer un pouco máis
cionado cos nomes aqui estudao veo de misterio que encobre a
dos) , a procedéncia dun nome
diócesis de Britonia.
O
persoal latino Silius, pois os sufi-

a

Pena
Silleda.

"

CÉSAR VARELA 1

xos -obre, -eda, -eiro son claramente abundanciais .
Tamén non concordamos con
algun toponimi-sta que seguindo a
metodoloxia alemana propón a
posibilidade c;la derivación <lestes
nomes de palavras de orixe galo,
na bas,e de -sil co significado de
"cor ocre mineral" ou "pirixel bravo"
Nós , ao revisar nomes da mesm~ família, como {lena Silleda en
· Ponte Caldelas, seguiremos a via
que levamos en rnoitos dos no.sos
traballós, e é que nos topamos outravolta cun tema de orixe lítica.
Pensamos que o iriorme farallón
que constituen os montes próximos a Baiona, na Virxe da Roca
(olio ao nome !), onde está situado o cabo Silleiro, xustifican a suposición de que ese nome proceda
dun Laxillaro , onde o prefixo lade Laxe confundiuse na fala popular e no tempo co artigo latino
illa ficando ·o Xilleiro ou Silleiro
actual.
A prócedéncia pois do nome da
vila de Silleda ; haberá que procurala nunha Laxilleda orixinária
que haberia no Jugar onde hoxe
fica asentada a citada poboación
· das terras da UI 1a . .
E de esguello, non estaremos
b.atendo na orixe semántica da palabra "sillar" cando nos referimos
O
ás pedras de ~antaria?.
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XORDANIA-EXIPTO
28 días recorrendo Amman, Petra, Agaba ' Sinai ' Suez ' Luxor ' Aswan e O Cairo. Vó e recorrido en autocaravana
acondicionada con ' literas. Précio:
175.000 Pta. Datas:2 ao 29 de Decembro
MARROCOS
Unha rotq de 20 días.polo Rif, as Cidades lmperiais, o Atlas e a~ kasbahs e os
oasis do sul, nun autobus acondiciona-

Novembro
Consúltanos polos teus próprios .ProA MÁXIA DO HOGGAR
·.xectos dé viaxe e billetes económicos.
· deserto máis
· extenso do INDIA .CENTRAL E NEPAL
Un mes · polo
..
. .
mndo en Land-Hovei: até Tamanrasset. Un mes rec,orrendo l)elh1, RaJhastai;,
Précio: 114 _000 Pta. Datas: 1 ao 30 de Agra, ~~nares, Katmandu e P?cara., ~o,
Outubrcr 2 de Novembro· ao 1 de De- recomdo en autobus e hote1s. Precio:
cembro'
·
.
185.000 Pta. Datas: 3 ao. 30 de No.
vembro
E TREKKINGS POR:
.
_
PATAGÓNIA ~ENTINA; en No- Madrid-Nepal por. treri dq.:,l
o
d
20 d
vembro. ACONCAGUA~ en ecem- e marzo ao
e Abril

do. Précio: 63.000 Pta. Datas: 1ao20 bro.
~e Outubro; 1 ao 20 de N6vembro.
ALXÉRIA: DUAS ROTAS . ·
O GRANDE. ERG üCCIDENTAL
Unha rota de 18 dias en autocaravana
todo-terreno por esta zona do Sahara
até Ghardaia. Precio: 78.000 Pta. Datas: 5 ao 22 de Outubro; 1 ao 18 de

·

n. .. s uz·.
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CLUB DE VIAJEROS ·

Ronda de S~nt Pere, 11. 6~ 3a.·· 08010-Borcelona · TIF.: 302 50 81
Ledesmo, l 1º izqdo · 48001-Bilboo ~Tlfs.: 4Ú 42 65-424 22 15
Rodriquez San Pedro, 2.0f.1202·28015-Modrid·Tlfs.:.4451145
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ra pode· chegar a contar-nos unha
sen ·que se ~nos caía ·por
todas as partes.
O'
h~stória

-

-

Innán ·Rei
r . -.
.Artu '
por.Carlos G..Reigosa
.

A colección Xabarín dá, de novo,
un livro de autor galega: Irmán reí
Artur, de Carlos G. Reigosa, o
autor de Crime en Compostela .
Como que a colección está dirixida á mo.zos, ' o presente livrn supón-se que para eles está dirixido.
Son tres relatos: A tentación de
Lanzaiote, · Amor de Merlin e A
marte do ·reí Artu.t, , así corno un
limiar: Viva. o reí Artur! do · autor
e dous máis, un León T. Vivanco
(introdución) e outrq Méndez Fe- ·
rrfn . (Prólogo). · Do prólogo de
Méndez Ferrín, .nada que . dicer,
ainda que nós non crémos que
Reigos~ poida remediar nada que
desfixera Cervantes. Do de León
T. Vivanco poderiase falar muito;
pois hai demasiado incen.s o na ·sua
introducción, e o leitor_que non
coñeza as obras de Reigosa podé
crer, ou acabar crendo, que se encontra ante un escritor sen par. E
po_la sua obra, Reigosa non o é, e
iso de que o teñen por un dos menores escritores galegas vivos ,
gostaria-nos saber de onde o tirou
Vivanco, pois ·que .eu saiba, por exemplo, non houbo nunca tanta
unanimidade de crítica como respeito a Crime en Compostela, salvando a Anxo Tarrío, · que segtie
a crer que Vázquez Montalbán é
un bó narrador policial (e que eré
que a novela policial é de carácter
evasivo, lea-se o que se reproduce
na introducción da reseña que Tarrio publicou sobre Crime .. .).' As
Pucharcas da Lembranza pasou
sen pena nen glória. E Homes de
tras da Corda foi saudado correctamente, e ponto e aparte. Deixando de lado a venda masiva de
Crime ... ninguén considera a Reigosa un dos "mellores escritores
galegos vivos" (agás do Vivanco,
claro; pero non esquezamos que ,
os limiares poñen-se para acadar
a leitura do que virá e para asgurar
unha boa leitura, e sobretodo,
para guiar ao posível leitor, ainda
que guia-loé determiná-lo, Genettre dixit). Así que esquezamo-nos
do limiar de Vivanco, leáqlos o de
Ferrín e, tamén o do o autor,
"Viva' o rei Artur!", onde o autor
se corifesa e di o que é o seu livro,
máis ou menos. Pero deixenio-nos ·
de limiares, · prólogos 'e introdución e vaiamos aoque interesa, os
relatos .de ·Reigosa.
O primeiro é "A tentación de
Lanzarote". Cal é a tentación de
. Lanzarote? ·unha que teñen todos
os"horpes, a dúbid~ . .Dubida nun
momento determinado que Artur
fixese o ben, pois escoitou as duras palabras dun inimigo do seu
rei e· amigo, pero ·ao final remata
matando-o ainda qu~ o dúbida non
se esvai até máis tarde, mercede
ás palabras do "meígÓ" Merlín.
Digamos que o relato está ben escrito, que Reigosa ama co_ntar histórias, pero que aqui (como xa en
Crime ... ) se lle ve moita moralina
e demasiada grandiosidade. As
perguntas que se fai Lanzarote, o
que lle di Merlín, son· as grandes
constantes da filosofía da existéncia (ou case) e Merlín ceiba-lle un
discurso sobre os abusos ·e contraabusos do poder, etc. O discurso
de.Merlín ven contraposto .ao dun. cabafeiro inimigo de Artur que é
Il}Orto por Lanzarote éeque espicha en seudo-nietszchean, cuasenazi (a filosofía ·do forte) : Ou
sexa, que ao remate, roáis que un
.cruce ·de éspadas; o relato convrr- te-se nun c;ruce de filosofías, dito
todo iso . con grandes palavras:
'.'Ocorre así porque o proceder do
rei foi humano e, como todo humano, discutibel e opinabel. .. ";
"Os homes só nos resta. actuar en
conciencia, aínda sabedores de
que ó cabo poidan esta-lo erro e o
artepentimento; recoñecelos en
cada. caso honraranos e distinguí-

XGG

CarlosG.
Reigosa
IRMÁN

RE·Í AR'.t'UR

1) Col. Xabarín, "28. Edicións- Xerais.
Vigo, 1987. 126 páx. 530 ptas.

·unha
biografia ·de.Viqueira

ranos", etcétera .. Fai falta dicer o
final do relato?-Cairá na tentación o noso amigo Lanzarote? Imaxi- ·
naqe. Acontecerá, mais ou me-, ·
nos, o que lle acontecía ao capit;in
Truenb: grandes perigos, grande~
feridas, pero ao remate trunfo da
verdade.
·
·Q segundo relato, "Amor de
. Merlín", está máis conseguido
que o primeiro, sobre todo polo
seu fina:l, pero Reigosa volve a
atrapallar-nos coas -grandes perguntas e. as non menos ·grandes ·
respostas: soedade, amor, etcétera, pero aquí acada un final bri_llante e unha miga sentimental.
Con todo le-se con menos .reticéncias que o primeiro, ainda . que
non acabe de entrar, por esa teima
da retQrica grandilocuente, Como
de grand!locuéncia p~ca . o último
relato: "A marte do reí Artur":
"¡ó nóso pobo ... ¿Quer o que lle
convén ó noso pobo? .¿Quen ..o
sabe 7 ¿Que é mellar. para el? .
¿Que é peor? ¿Sabe sequera o
naso pobo o que quere?, etc."
"Sobre .a mentira non se pode
· constru'ir nada";· "Pódese constniir
. sobre a mentira que non se sabe
que é mentira"; ou as palavras fi- .
nais de Artur.. En fin, que muita
retórica que acaba enchendo· a
cousa de moralina, pero tal ve..?- .
sexa porque a colección está diri.xida a un público·m9zo . .. pero se
miramos o catálogo dela (da colección) veremos ·que a moralina
non · se impón non seus títulos,
pois de Stevenson a Toumier ·esta
está ausente.
.· '

Hai outras cousas que· podiamoscomentar, como por exemplo ó
abuso de frases feítas: ''E outra
vez a barbarie e· a atrocidade im.:. . puxéronse de cabo a· 'rabo' e' de
principio ao fin do campo'' (faf~
dunha batall.a); ou "os meus (poderes) veñen dun silencio profundo e antigo, etc."; "Mentres o Rei
Artur tamén sorría, ditoso ante
tanta ventura", e máis que é necesário reseñar. Hai tarilén a pegada
cunqueirán: "levara á perfección Q
diálogo . cun sobriño imaxinario
seu, o xoven Tolón, cabaleiro da
Taboa Redonda· que lle facía as
preguntas que el quería oír ... "
(pax:. 92-93, de perfeita construción ctinqueirán). E hai, sobretodo, no · autor unha certa intención
de ser "chico para todo", pois o
mesmo nos dá livros que poderíámos chamar de situación (quer dicer, de lembranzas e recordos un
pouco aduviados: As puchaicas .. -.
e Homes ... ), novela polié:ial,_ ain-~
da que sexa de baixa calidade (o
famoso e multitudinário Crime .. . ), relatos de aventuras, se é
que tal podemos considerar ao
presente. Dos seus livros en español non falo por non té-los lido,
poro polo que canta o introdutor
. seica lle dá á novela de aprendizaxe (outros chamanlle · de "iniciación" ou "iniciática", que ,me pa:.
rece incorrecto) Oxford, amén e
un "western" ou al.go así: Los
otros disparos de Bílly. A · próxima entrega de que irá? pQr que
non de .ficción-científica ou de
novo periodismo, poucas trécolas
lle quedan por tocar ao noso ~u
tor. o que si lle pedemos -visto
o seu gasto por contar, o que con- ·
siga é outro cantar- é que coide
máis a construcción dos seos relatos e novelas, pois só desa manei-

Ediciós Do Castro deu-nos, neste
19&7, duas biogq1fias de persoas
relevantes no curso da cultura ~
lega. A .biografia de Xoán V. Viqueira e a de Rafael Dieste . .
Apesar de'que ps dous protagonista_s cruzaron as suas vidas, os
biógrafos seguen camiños diferentes na forma de aproximarse a
eles. ·
,
·
X. Torres descrebe a f.a¡nília, a
actividade ·e a obra escrita de X.
Viqueira. É 'unha biografia lineal,
rápida e chea de respeito co .biografado.' Torres fuxe de toda distracción; menciona de paso o entramado escolar e cultural da Gal iza dos anos ·20, pero rexeita excursus marxinais e supera co~ dados obxectivos toda veleidade
ideolóxica.
Moi ao c.ontrario, L. Rei dá-nos
Xoan Vicente Viqueira
1m Dieste de haxiografia "rematadamehte partidista", confesa el (p.
contrasta tañfortemente con escri213) e aproveita a oportur.idade
tores como C. Casares, quen, rede contrapor a serenidade do seu
centemente_, nun semanário portuheroi "que nen pensa nen di caugués afirma que a língua galega e
sas como v.g. a carta de Manuel
a portuguesa son línguas diferenAntonio pragada de rexistos epates inda que un galego non teña
-tantes"(p. 33). Iso referido aos
problemas para entender o portuan9s en que ambos debatian as
gués. E iso dit-0 por un home que
formas· de sentirse nacionalistas,
ensina língua en institutos do Espouco antes de que Manuel Antotado. Asi pode Casares insistirlle
nio lle remesase a Dieste unha
aos escritores lusos a q~e miren a
.epí-stofa invitando-o a cá'mbiar:
Madrid, a España, porque parece
"¿ Queres rexenerarte? Faite soldaque estos sqn amigos de. mirar o
do de Abd-El-Krim ou fuxe"
Norte europeu. Non así Xoán Vi(p.35). Esta ·biografía de Dieste, .
cente Viqueira e, certamente, Toda que xa falou ANT, intenta conrres deixa moi clara a documentadensar toda a atmósfera circun- . .- ·ción <leste pensamento viqueiradante na que se move un personano. Eu gostaria de máis dados
xe de vida demórada e en constaninda para que se acuse recibo de
tes _rnutacións. Viqueira era difetan sereo p~nsar ·e tan pragmático
renJe, o seu biógrafo tamén usa un
propor "unha aproximación máis
modelo diferente de desvear a percedo que tarde" das diferentes forsonalidade do filósofo galega.
mas dialectais. Algo que os pedaTorres supre con nunierosos dagogos van calculando dia a dia no
dos e documentos nos apéndices
contacto cos rapaces e que os sáo que no~ dá tan abreviado no texbios de gabineto queren impor via
to. Recoñec.e que non toca os asautoritária. Penso que unha sensa-pectos temáticos das .sua.s pubJicata pedagoxia vai parella cunha
cións de cátedra. E isto é unha desensata prática dos meio de coficiencia que botamos de menos e
municación neste lento inda que
· que cómpre encher por parte dos ·
contínuo acercarse do galego e o
especialistas _neses temas . Tamén
portugués, língua única, con fonteríamos agradecido máis extendas e históricas diferéncias. Visión na participación de Xoan V.
queira era claro nas suas proba e
Viqueira nos intentos escolares
o seu influxo en Castelao e neudas Irmandades da Fala de A Cotros evidente .
ruña. De feíto ali iniciou-se o enPor fin, ambas biografias oferesino do galego e a introducción do
cen material gráfico suxestivo que
galego nas aulas. Algo que fixeas fai máis lembradoras <lestes garan moitos mestres nos centros
legos decisivos.
O
públicos pola sua conta e contra
· as disposicións oficiais. Algo moi
FRANCISCO CARBALLO
característico das escolas de ferrado. Precisamente os inspectores
atacaban estas escolas por non uti- ,
lizar -o español.. Narciso de Gabriel recolle un texto do Magiste. rio Gallego de .1888 con. esta contraposición:
·
. "Apesar de todo hai pais que
encómian a estes profesores porque non abrigan aos seus fi.llos a
Esta é umha pergunta difícil de
que falen a linguaxe nacional nen
a que usen na literatura· e na escricontestar para um espectador da
ta os signos de orl:ografia, argu-.
. TVG pois a algo tam importante
como é neste país o tempo, dá-sem~ntando que eles non coñeceron
semellantes cousas e viviron no
lhe .u m tratamento penoso. Santiago Pemán com o seu personalí'ssi.:.
·mundo e que iso é bon para os que
·seguen carreiras, polo que non
mo estilo acadara grande interesse'
entre a audiéncia, tras a sua desaqueda dúbida que neslas aldeas fai
pari<;offi do ecrá a informa<;orri
mciitísimo dano a liberdade. de en~
meteorológica tomou un giro triste
..sino e noi:i menos que non se faga
obrigatório (Ulas Xomadas de Hise burocrático, de cando em vez
ºtoria de Oalicia p.157)".
coneta-se com o Centro Meteorológico zonal da Corunha e o res~l
. Outro dos aspectos de renovado
tado é pior se cabe, informes pointerese da obra de· Viqueira é o
bres e na língua alheia com um
seu aprécio do portugués e a sua .
estilo mais burocrático ainda. O
· decidida busca dunha aproximatempo nom só deve ser importante
ción de todos os diferentes dialecnos noticieiros, serrón que deveria
tos das lingua luso-galega entre
ter algum espa<;'o próprio ao estilo
si. Resulta alegre ver esta abertura
da RAI. Neste .país importa muito
de Viqueira, home que procedia
por onde andam ás nubens, por
dunha cultura europeizada, e que

televisión

Que tempo

vai?

'

onde sopra Eolo ... e na nova programa<;om estas pequenas causas,
mais importantes, ficam sem cobrir (Resultado: os elementos vingarom-se nas instala<;ons da casa
-meigas fora-).

A nova

progtama~m

O Telejomal serarn passa a emitirse meia hora antes, e a emissom
abre-se todos os días as 12 horas
da manhá.
·
Dentro dos programas que se
repi tem de Luns a Venres ternos
as seguintes novidades:
As 19.05 h. Amigos que abrangue a nova programa<;on infantil ,
está o espa~o dividido em duas
partes, incorporando á primeira
debuxos animados de factura galega.
As 20 h. dirigido por J.A. Perozo
ternos Visións que tratará do devalar cultural diario.
As 20.30 H. Manuel Panpim
entrevista a um personage de actualidade.
As 15 h. tras o telejornal meiodia quince minutos de desportos .
Os Luns segue a longametrage
nocturna e ao seu remate cheganos A Tumba A berta, apresentado
por Alberto Comesaña, falará-se
de todo ainda que pensando na
gente de espirito mais novo.
Os martes as 20.15 h. comeza
um novo serial diário baixo o
nome de The Guilding Light. Ainda seguem chegando protestas
polo jeito em que rematou o Entre
Lusco e Fusco, foi guilhotinado
de súbito sem que os maos pagasem os seus crimes.
As 22. 15 h. ternos a Contrafio
apressentado por Amália García
neste espa~o falará-se tamém um
pouco de todo.
Na noite dos mércores segue a
versom castelhana.
Os Joves as 19. 30 horas tras o
remate de Ana e O Reí que gosto~
pola sua originalidade, chega Gwllermo Tell.
Pola noite segue em antena os
excelentes trabalhos de A Melhor
Televisom do Mundo.
Os Venres antes da chegada do
inefável Vemes Chove teremos
Contacto íntimo já veremos aonda
chegamos no plano das intimidades .
Os sábados as 13. 30 Yo landa
Goñzalez coro o Bazar Fin de Semana tratará de explicamos a: todos como pasar esses días de lecer
sem olhar a teve.
As ·15.15 horas repom-se o Espantalho e a Sra. Kíng, logq-chegam · os garbosos Pítufos e as
16. 30 umha longametrage das
chamadas para todos os p~blicos .
Na nbite de esse mesmo dta outra
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Longametrage, estando programa-

ou pouco atractivos no nÍímero ge
. apertura, non presáxian nada bQn.
Non-se pode incluir., por exemplo,
unha reportaxe · sobre a. xomada
'dun camioneiro, cando é un tema
· moi recurrido e ~ando ademais
non se oferece un enfoque novo.
Páxinas· de Madonna ou Michael
J ackson son igoalmente frustr&ntes. A "Ajo Blanco''" haberla que
pedidle algo máis que cair nq que
xa están publicando dúcias de revistas nada "vangardistas" .

Para fálar de pintura hai que ser
dos uns excelentes filmes.
poeta, afirmaba o· artista na tarde
· O Iínos Ver chama-se agora A , de . outono dun Mádrid cansinó. ·
Porque poesía e pintura sofren ~
Ver que Ai ser isto tras lograr este ·
incrível nome para o·programa, os
afanánse no mesmo. dilema: o espácio . .
genios descansarom.
. ·
1
Nos domingos ternos um gran"A ruta estrelada que viches no
ceu significa que marcharás á Ga- ·
de programa dos chamados familiza á cabeza dun grande exército
liares, Viva o Domingo comeza as
15.30 h. e as 19 horas prolonga-se
e que, despois de ti, todos os povos irán ~li en pelegrinaxe deica a
em, certa maneira uÍµ filme. Tras.
·· o Telejom~ seram e entrementres
consumación dos séculos".
Estas palabras do Apóstolo
chegan os desportos, um produto
venezolano, ·os diálogos e as ceSantiago que se aparece ao Grande Emperador de Ocidente na cannas som de Mortadelo, isso si, se
ción de Xesta chamada Pseudose olha com inocencia e um chisTurpin, son un toque de atención
co de ironia até podeis rir-vos,
. ·neste serial os actores até movem
sobre unha mancha no espácio
os brazos.
·
que ocupa demasiado lugar no ceu
Olharemos o ecrá "A ver que
para que ninguén poda confundirvai ser isto" que nos anuncian. O
se. Cobrir espácios, manchar, é o
esforzo no medre das producgns
fin último da pintura. Encher esas
próprias é encomiável, mágoa que
manchas de significado é a funtodas resultem um pouco um reción dun home dado, desde antes
mendo de si mesmas, todo se voldo "portal de Belén" até os nosos
vem magazins, o magim nom tradias .
balha muito últimamente em Sam
Na nova pintura de Xosé FreiMarcos, adquirem-se pacotes de
xanes aparece, inevitábel, o fervesérif(S que som subprodutos auténdoiro dos suplícios do infemo,
ticos, dalgumhas delas até comezo
.. non tanto no tono da Divina Coa suspeitar se nom se cobrará por
média", coma no das nosas fábuemití-las, mulheres biónicas e
las ... os condanados están someticousas polo estilo. A gente anda
dos a toda índole de tormentos ...
já lembrando séries como os Caros dous amantes teñen o pescozo
son ou Rio Vai e outras de exceamarrado ao mesmo corpo, e
lente qualidade, mas nos tempos
ódianse... o camíño da vida é
que corren semelha que se l:Jebe
unha gamela de proa indefinida,
noutras fontes . Júlio e um mal redirección inexacta, volutas nas
medo da rnuito melhor brasileira
ondas, navegación con vela de
A Herdeira, já emitida. O vestuáfortuna .. .
rio da série garanto- vos para a
Cenas todas narradas en supervossa tranquilidade que nom tem
posición de cores, sobre a poesla
nada a ver com Galiza- Moda.
mesta do óleo, sabrosa e irreemPoi-se o concurso Juntos, algo é
prazábel, coma un flan relixioso
algo.
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Desde o quince de Outubro a Galería Trinta de Santiago de Compostela apresenta a última obra do
pintor galego Xosé Freixanes.
Membro da histórica "Atlántica"
-ponta de lanza da plástica galega no fin do 70- e afincado en
Madrid desde hai catorce anos,
onde expón con éxito e asiduidade, o seu traballo poderia definirse coma o percorrido infatigábel
polo riscoso camiño da coeréncia.

O que hai que ser para
falar de pintura
O monxe Raoul Glaber na sua
crónica di que, uperada a fronteíra do ano mil, a terra cobriu e
dunha "candidam ecclesiarum
vestem" ("branco manto de igrexas"). Esa era a sensación que lle
producía a aquel monxe antígo a
vivéncia a posteriore do Románico. A pouco de superar a fronteira
do ano dous mil ínterésalle a un
ese intento de definición, de sensación gráfica, para achegarse á
última pintura dun dos nosos artistas plásticos.
O critério é sempre arbitrário,
o por onde empezar a falar cando
se ve algo recén pintado perténcelle á máx:ia estúpida do subconsciente e as tuas palabras --en tanto falan dun cadro-- xogan a cachar en emboscada "ideas de artista" demasiado materiais, concretas -tanto coma o lenzo embadurnado-, como para "idealizalas". E, sen embargo, facíase preciso falar do Románico para en- .
trarlle á nova obra de Freixanes.
E falar, sobretodo, de manto, de
cobertura, de amalgama, de densidade do óleo. E tamén; logo, de
estrutur:a na acumulación. .
Porque, como ben se sabe, o
ser humano divfdese. en cabeza,
tronco e baixo ventre e ~ última
obra de Freixanes estrutúrase en
ceu, purgatório e inferno. Quede
claro, por se logo non se quer ver
morte na ~olor desmedida, .ironía
n,a participación dos· corpos, saet:ilex10 na cita reHxiosa calvário no
trópi.co oü noite, no a~arelo. .

A busqueda de información, no
sentido pleno da palabra, en revistas de difusión xeral, estaba convertíndose ultimamente en algo
que remataba inevitabelrnente en
frustración. Cinco revistas de baloncesto, moitas máis de moda,
de informática, de técnicas de
guerra, de todo o .imaxinábel pero
un ermo absoluto se 9 que se pretendía era ler, informarse. "Tiempo" e "Cambio" cubrían malamente o campo do leitor interesado nunha información máis alá da
proporcionada por calquer tele- ·
xomal. Comprobábamos en vivo
e no quiosque como a opuléncia
de tecnoloxia comunicacional non
necesariamente traía consigo máis
datos, máis ideas e máis información.
Os nacimentos das últimas semanas están a criar algunhas espectativas neste terreno "El Independiente", "Ajo Blanco'', "El
Globo".

''El

li;ld~pendiente" ~NTE"

"El Independiente'; é de todos os
proxectos que máis arrisca en canto que a- sua presentación non
existia ate agora no mercado do
Estado español, ainda que si noutros paises, mesmo en Inglaterra
onde existe o diário The Independent do oal foron tomadas máis
cousas que o nome, Nun xa habitual formato sábana, preséntase en
caderniños, primeiro catro logo
seis, de política, economia, espectáculos etc. A clave está en
atraguer, sen estorbarse, a .segmentos diferentes de J)ovoación e
·incluso aos diversos membros da
mesma f(llllília. Para iso combínase a información política ou finan. ci'eira coa de famosos, onde Jaime

AMr~t21

.

Poucas ideas se ven ate agora,
para tratar de buscar un camiño
próprio, en evolución , desde o
anarquismo do 77 .aos tempos actua~s.
·
·

El Globo

Xosé Frebcanes

Peñafiel (o xomalista máis coñecido das revistas do corazón) é xefe
de redacción. Todo isto dentro
. dun campo de público ao que se
lle poden aplicar os tintes de crítico e culto .
"El Independiente" xoga tamén
a condensar nun só periódico a información máis interesante da semana. O leitor pode prescindir
moi ben dos "tochos" no que se
están convertindo os xomais diários e resultar tan ben ou millor
informado (xa se sabe que, en comunicación, moita cantidade pode
significar ruido e non maior infor-·
mación). Para o seu público <'El
-Independiente" cuida bastante o
estilo e a calidade, baixo unha
presentación á inglesa, que non se
ruboriza en . recoñecer, sóbria e
eficaz, toda unha afrenta á posmodemídade.
/
/
O terreo menos comprometido .
para "El Independiente" . é o da
ideoloxia. A sua liña edito~al, a

·"El Globo" er~ a esperada. Máis
ainda por ter entre entre os seus
popes a: un coñecido, Manuel Rivas. Ser filia de El Pais, facia esperar moito, pero, á vista dos seus
prim~iros números, todo fai su por
que a cousa vai quedar no que Rádio El País, un filio que ten no
seu pai un listón inalcanzábel.
Nen o momento depacimento; nen a orixinalidade e eficácia da
idea, nen o "glamour" son os el
El País .
Apresentada na liña de "Cámbio" ou "Tiempo", non consegue
facerllos sombra, con menos gancho e menos compreQ.sión do que
debe ser un semanário. No segundo número lanzábase a bombo e
platillo o tema do tabaco, fumaré
mao, un globo moi desinfládo
para os temp0s actuais.
Maqueta que pláxia a "Cámbio", e a. outras semellantes, cun
xulgar tantos polos seus artigos e
·. texto que en nada é o interesante,
editoriais, como polos seus colacuidado e prioritário que promeboradores, non difire en moito da
tía. Os contidos liquídanse con
de El Pais; meio acomodado entón
superficialidade. Búscase un dee con poucos riscos deixa ver, sen
terminado segmento "yuppie",
embargo, alguns _matices máis crípero nen eles están di.spostos a titicos e un esforzo maior á hora de
rar os cartos.
levantar e aprofundar en temas,
A portad~ do primeiro número
algo do que está moi.falto o pano·é toda unha explicación do que
rama_da prensa en xeral.
pretende ser a liña editorial. A
banca, moderna iso si; a rpoderAjoblanco
nez ' acomododa representada pór
Borja Casani, ex-director de La
o renacemento dunha das revistas
Luna; as institucións, pola banda
abandeiradas da transicióri, de cada cultura, que sempre é menos
riz libertário daquela, supoñia
compromiso co sector público
unha espectativa cara como ia ser
(rector da Complutense) e a nota
agora. A inclusión de vários dos
de cor, Vitória Abril, moza e ac-·
antigos membros, entre eles o ditriz, profesión de moda e guapiña
rector, na nova equipa de redacsen obscenidades. Só falta Vic:.tor
ción abría a curiosidade. O seu
Manuel e Boyer. Nas páxinas· de
primeiro número sen embargo é
internacional preséntase a Mons.ede resultado frustrante. Unha maqueta seníellante a outras revi~tas .
ñor Obando ·como artífice da paz
en Nicaragua. Toma xa, nova dide "vangarda" do grupo Z, a in·
reita.
clusión de temas moi machacados

E onde _sempre, n
Zeta .

grupo

Será polo. bon recordo que trae .a
época do destape e a loita contra
a .corrupción dos primeiros anos
da· transiCión que "Interviu" segue
representado para nós un bon tanlü entre as publicacións. Ainda
máis cando, despois dunha temporada _certamente baixa, a revista
volta polos seus fueros e segue á
levantar temas con habilidade.
Dentro do sistema, "Interviu" segue ser das ·que teñen o elástico
máis ancho. Con todas as suas tachas que as ten e moitas, as suas
páxinas seguen tendo algo de fresco e vivo.
E se queren surprenderse, despois de ler El Globo e outros cousas., vexan "Primera Linea", tamén de Z . .O seu número 30 apresenta a un interesante Mickey
· ·Rourke, falándonos do IRA e de
~ollywood; unha reportaxe sobre
o País Vasco, máis que decente
(toda unha prob.a de lume para un
xornalista con dignidade, se ainda
quedan), Kubrick sobre Vietnam,
rock americano descoñecido, pero
co seu interés. Todo un descubrimerito, polo menos este número e
dentro, claro está, do que se pode
esperar e, xa que ultimamente . .
acostumbráronnos a esperar moi
pouco.
O
M.V.
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TRES ENANOS RUSOS NUNHA CASA DA .RUA 100 DA CIDADE DE NOVA IORK NO
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"·' PROCEDENTE DO MUNDO

D~ MODA, NOS ANOS SESENTA DE- - GRAN CARGA DE SENSACIONALISMO ou DE COMPASIÓ N, ELA

DÍCASE A FOTOGRAFAR PERSOAS MAR-XINADAS -POLA SOCIEDA- .REALIZA, POLA CONTRA, UNS RETRATOS CARACTERIZADOS POLA
DE COMO XIGANTES,

ENANOS, - TJ~AVESTIS, - HOMOSEXUAIS,

NU- .

SINXELEZA, ~

ALGUN DELES FEITOS CON FLASH FRONTAL, QUE
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DISTAS, .... FRENTE Á POSTÚRA DO FOTÓGRAFO COMO UN .SER

AMOSAN NON XA COMPRENSIÓN SENÓN AINDA QUE SO N SE-

INTRUSO, XERALIZADA NESTE · TEMA QUE FOTOGRA.FIA coN

RES _QUERIDOS PARA ELA.

No ANO 1973 su1cíDASE.
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PORTORlc;:;ANA MOi POSTA, 1965

XOVEN CON RULOS NA SUA CASA DA RUA 20 DO OESTE NEIORKINO, 1966
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1 PREMIO XUVENIL DE
CONTOS
Organizado Pala Biblioteca - Club
33 e a Obra soéial da Caixa Gali:..
cia, co fin de estimular e premiar
as dortes literárias dos xóvenes
menores de 18 anos, convócase
este ·Prémio baixo das seguintes
BASES
l Poderán particpar todos · os
xóvenes que non tenan cumpridos
- os 18 anos a 31 de Decembro do
1987.
2 Tema Libre
3 Extensión mínima de 10 fólios
e máxima de 30 fólios escritos a
máquina a doble -espácio,
4 O prazo de apresentación finaliza o- dia 15 de Decembro · do
1987. Os traballos apresentaranse
en sobre pechado baixo lema, incluindo en sobre aparte: nome, enderezo e fotocópia do DNI ou Libro
· de Familia, persoa,mente ou por
Correo en Biblioteca - Club 33.
Praza Salvador Parga, 4. 15704
Santiag9, e tamén nas oficinas de
Obras -SOCiais de Caixa Galicia en
A Coru~ t:=errol,._ l¿Jg9 e. Santiago,
e nas vnc1nas nmc1paJs de Ourense_,. Pontevedra, Vigo, Barcelo- .
na e Madrid.
-

(ven da páxina 10)

Xoguetes de homes
nas mans de nenos
como se fose un milagre, como se
de súpeto lle aparecese a virxen
de Fáfima. O secretario de Economía e Facenda, Por non ser menos, ven dicindo o mesmo e no
mesmo tono de sorpresa, mais un
chisquiño desconfiado advirte:
"Non se pode dicir que, por agora,
se bote en falla nada como na Presidencia". E na Consellería de Cultura -para non quedar atrás-- o
seu secretario pon a sal e a pementa dicindo, Por unha banda
que non se atopou con cousas
"notables no que a expedientes

5 Convócase un prémio único
de1100.000 Pta. e dous accesits de
25.000 Pta. cada un. O prémio poderá declararse deserto, acumulándose o seu imPQrte para o seguinte Prémio convocado. •
16 Os Con!os premiados quedarán
en poder da Biblioteca - Club 33
poidendo recollerse os restantes
·
durante todo o mes de Xaneiro.
7 O fallo do Xuri é inapelábel. A
participación no Prémio implica a
aceitación destas Bases.

VI CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFIA XUVENIL
FOTO 33
1 Poderán particpar todos os
xóvenes que non tenan cumpridos
os 18 anos a 31 de Decembro do 1987.
2 Cada concursante pode aJ:?resentar tres fotografi~ como máximo, montadas en superfície ríxida.
3 Tema ·libre. Tamaño mínimo
18 x 24 cm_
4 O prazo de apresentación finaliza o 15 de Decembro do 1987. As
fotografias enviaranse en sobre fechado, baixo lema, incluindo en
sobre aparte: nome, enderezo e
fotocópta do D.N.I. ou Libro de

sen tramitar" se retire; e Por outra
. "que hai un bó número de expedientes pendentes de tramitación",
facendo unha alusión -ou acusación- aos contratos laborales de
personal sobre o "estilo do clientelismo e amiguismo". Polo visto non todo vai ser pecar e caironde non se notan ·aínda "anomalías", é nas Consellerías a quen
menos afectou o cambeo persona.
¡Tamén é casualidade!... ¿Non
sí? ...
Loao, como algo que eu non sei
a onae chega a medida do tóxico
e os límites do absurdo, o director
xeral da Función Pública -que dimitiu, mais aínda non lle foi aceitada a dimisión- sae ao paso (cecais sentíndose responsábel de
3
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.Cen sorteos
da "loto"

Os milagres existen e as meigas
tamén , senón que llo pergunten a
ese anónimo basco, único acertante da "loto" do 30 de Maio, co
que cobrou 843 millóns de pesetas.
O acertante basco superou o
anterior prémio record de 319 millóns de pesetas, que estaba en
poder dun xubilado madrileño premiado con 524 millóns. Unha peña
de Málaga chegou a cobrar 524
míllóns.
Hai cousas na " loto" que chaman: botes de hasta 354 millóns;
fallan as estadísticas e a léxica;
poden sair no mesmo sorteo cinco
números pares e un ír:npar ou vi.ceversa. O 1 e o 4 7 est1veron mo1tas
semanas sen sair; igual que o 25;
o 32 estivo 36 sorteos sen ver a
luz· o 24 e o 26 non apareceron en
9 meses¡ séguelle o 17 con 40 s~
manas· as veces saen os seis numeres 'altos e ao revés. Un asturiano tivo unha corazonada, cobriu
dous boletos múltiples iguais e cobrou 470 millóns. Unha vez aparecen na mesma combinación 4 nú-

.

'

5
8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
26
29

7- 8-23-28-29-42 40
28-33-34-35-44-45 37
8-18-24-26-38-42 14 ·
12-15-18-25-31-33 9
2- 4- 7·18-24-~ 25
2-14-15-17-22-37 48
8-15-19-20-38-45 42
5-12-17-19-28-32 21
8-11-19-38-41-48 14
4- 8- 8-14-30-49 39
3-12-18-25-26-49 2
10-13-19-27-38-43 35
4-22-26-31-38-38 3
8- 9-24-25-41-48 38
9-24-26-33-40-44 48
12-14-18-32-41-48 29
12-33-34-38-39-40 ' 18
1• 8-32-33-48-47 8
8-12-21-25-37-38 13
1- 2- 7-21-32-33 49
3- 8-21-24-44-45 9
10-20-29-31-38-45 11
1- 3- 7-24-29-48 2
12-13-15-22-24-44 32
11-15-21-25-38-39 42
16-18-19-32·38-38 37
8-18-25-26-29-47 2

3 18 523
3 14 980
17 42 ¡:1.s:KJ
51 1.441
3 10 765
5 14 638
1 10 634
3 24 1.300
2 17 779
3
7 ·801
2 17 765
5 48 1.206
o 10 442
8 19 1.314
o 18 1196
1" 't1 1.808
1 10
384
1 10 591
9 27 1.350
2 18 638
4 23 893
2 14 874
1 10 730
5 25 1.038
10 102 1.453
6 30 1.207
1
5 440

.

meros terminados en 6; neutro
sorteo sairon 7 números pares. Un
acertante de Vigo cobro u 147 millóns de pesetas e comprou unha
gran imaxen de San Pancrácio
para poder rezarlle todos os días
desde a sua casa.
O 55 por cento da recadación
destinase a premios, pero só se

A p R E N D E N
N D O,
X

Família, ~rsoalmente ou por co,... .
rreo en Biblioteca - Club 33. Prí!Za
Salvador Parga, 4. 15704 Saritiago, e tamén ~~s s~uintes oficinas
de Caixa Gal1c1a: de Obras Sociais
en A Coruña, Lugo, Ferro! e Santiago, e nas princ1pais de Ourense,
Pontevedra, Vigo, Barcelona e Madrid.
'
5 -~st~lécense tres prémios:
-Pnme1ro: 50.000 Pta. e diploma.
-Segundo: 35.000 Pta. e diploma.
-Terceiro: 25.000 Pta. e diploma.
6 As fotografias exporanse nos
loca.is de Biblioteca - Club 33,
Rua Nova, 33 - 2º, en Compostela,
do 21 ao 31 de Decembro durante
o·horário que a mesma permanezca aberta
.
7 As fotografias premiadas ficarán en poder da Biblioteca -Club
33, poidendo recollerse as restan-"
tes <;:furante o mes de Xaneiro.
-8 O fallo do xuri é inapelábel. O
mesmo comunicarase f?ersoalmente aos interesados e difundirase atraveso 'dos meios de comunicación.
·
9 A particpación no cgncurso
implica a aceítación destas bases.
Organizado _pota Biblioteca Club 33. Obra ·Social da Caixa Galicia

toda esta entiáda) da infonnación
. sobr~ os funcionarios de San Cae- .
tano, negando as demoras e as ·
duas horas de traballo con café
con leite, sinalando ao remate da
súa feria l)n razoamento esmagante: "Xamais chegou á Consellería
da Presidencia, unha denuncia sobre o exceso de tempo invertido
Polos funcionarios en tomar café
na cafetería de San Caetano".
¿Qué lles parece? ...
Todo isto, que 'non son mais que
faiscas, fíxome lembrar aquilo de ;
"O pior que se lle pode facer aos
nenos é meterlle nas mans xogue- tes de homes, pois .o perigo latexa
_ ·
a cada intre".
¿Non será ese o probelma? ...
Vostedes t~ñen a palaqra.
o

baten records cando "hai bote". A ·
recadacíón divídese en cinco categorias: na primeira repártese o 24
por cento (a esta tamén se lle engade o bote acumulado . ante~ior
mente). Para a segunda, ctn~o
acertos máis complementáno,
destínase o 9 por cento; os de 5
acertos levan o 17 por cento; os
de catro acertos reparten o 20 por'
cento e por último, os de tres
ácertos Íevan o 30 por cento. Ainda así, estes últimos, rara vez suben de 500 pesetas. O máís atractivo da "loto" é que
ainda que sig.a algunha sem~na
con prémios baixos, . .ei:isegu1d.a
sae un "lotazo" de ino1t1s1mos m1llóns que levanta a moral aos de_
caídos xogadores.
En dous anos a "loto" produciu
2.300 apostantes millonarios, e o
feíto de que. nunha ou duas semanas non haxa acertantes plenos, o
bote acumulado produce máis
morbo, e por gue non dic!lo, máis
codicia. Tamen encoraxina aos
apostantes que saian premiados
números de forma continua.
O pasado 24 de Setembro celebrouse o sorteo número 100 dun
' xogo que cada vez ten máis apostantes.
D
JUAN LOUZAN

BAIUCA
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ANA MARTÍNEZ PASARIN
Ana Martínez PaSarín, con obra
pintura, dibuxo e grabados, expón
na Galería Sargadetos de Barcelona {r/ Proven~a 274). Aberta ate fin
de mes.
. .
. .

FELIPE CRIADO
O pintor Felipe Criado éxpón dibuxos e aguarelas n·a galena Arcada
(zapatena 4 A Coruña).

ARTISTAS GROvENSES EN
CAMeAoos
Nunha denominada viaxe cultu- ral "da Siradella á Pastora" chega
unha embaixada artística de O
Grove á Casa da Cultura de Cambados. A mostra inclue obras de
Gogue, Paparolo Monón Conde
Corbal, Davila, X~vier, FiÍo, Enrique, Conde e Amk o que supón ·
unha escolma de alto nivel plastico. En hq~á~io de mañán e tarde
pode ser v1s1tada até o 27 de Outubro.

! libros
AUTO DOS DANADOS, por Antó-·
nio Lobo Atunes. Publicaos Dom
Quixote . . Lisboa, 1986. 9ª Edición.
324 páx.
Ultima entrega deste popular
novelista portugués que mereceu
o prémio de romance novela da
AssociaQao ' Portuguesa de Escritores. Unha família da clase altamédia logo do 25 de Abril. As suas
reaccións e o seu mundo que se
ven abaixo. ·unha escrita desigual
e unhas técnicas de "composición" que Lobo Antunes non acaba de dominar. A presente é, contado, unha interesante novela que
pudo ser algo mellor se o -autor
aclarase as ideas novelísticas e,
sobretodo, se a sua ironía fose
menos visível, pois ~n verdade- Lobó Antunes non é un escritor no que trfunfen os segundos
graus.
.
DIES DE PASSIO, por Jordi
Capdevila. Editorial Laia. Col. El
Mirall i el Temps. Barcelona, 1987.
180 páx.
Pnm-eira novela que descobre un
escritor con garra. Influenciado·
polo Faulkner <fe Mentres agomzo,
Capdevila fai o retrato dun grupo
da clase média-:.al.ta catalana, coas
suas cobardías e o seu mundo
mediocre e a sua gana de escapar
durante unhas vaca'cíóns de semana santa (daí a paixón do título,xa
que paixón amorosa·non hai-muit.a.
no livro). Un escritor que se se co1da e elexe ben os ·· seus temas
pode dar muito que falá(, e sobretodo se sabe coidar ri1ais é!S frases.
UN NEGRE AMB SAXO, por Ferrán Torrent. Quadern·s Crema.
Barcelona, 1987 _ 212 pax. 800
ptas.
i·t. ·- d
Terceira novela en so 1an<? e
Torrent, o máis áxil dos novelistas

policiais cataláns ajnda que se de- .
senvolva en Valéncia. a acción das
suas obras. Unha Valéncia, urbana, dura, contraditória, brutal ás
veces. O mundo da prostitución
infantil e da droga,
impoténcia
frente a cor'rupcion_ Uns diálogos
áxeis, vivos, di.vertidos. Unha novela que se· le dun tirón -e que divirte.
LES ILLES OBSTINADES, por
Xavier Lloveras. Els IHbres de
l'Ossa menor_ Edicións Proa. 90
páx. 1.000 pta.
.·
.
Prémio Caries Rina 1986, Xavier
Lloveras é un poeta catalán novo
e orixin·a1, que non se move nos
circuitos poéticos (sic) cataláns.
Empapado de Lacan e Mallarmé,
discípulo de Pound, move-se en
dous terrenos: a prosódia tradicional e o verso livre; excelentes poemas son-nos dados e un certo humor negro e unha sobredose de
sarcasmo, fan unha leitura dura
pero arrequecedora. Un livro que
nos entrega un grande poeta.
O SUBRREALlSMO EN PORTUGAL, - por Maria Fátima Marinho.
lmprensa Nacional- 'Casa da Moeda.~ Lisboa, 1987. 740 páx. 3.000
escudos.
_ Cheo de información e cunha
boa -que non excelente- bibliografía, este livro pudo ser o "livra".
sobre o ,surrealismo (poético,. pois
de pintura e outras actividades
· non tala) portugués e non é máis
. que un compédio de dados mal
colocados, . unha incompr~nsión
total cara o surrealismo e unhas
ganas de facer surrealista ou parasurrealista a toda unha xente que
non é asi como unha certa teima
en negar o surrealismo de xente
que del se reclama. Non talamos
da estrutura do livro por9ue é tan
má que case despista ao eitor. Un
acto "fallido".
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FRANCISCO RODRÍGUEZ

on teño a máis mínima intención dexulgar moralmente comportamen.
tos e atitudes. Só quero descobrir
o seu sent ido e a sua intención obxectivas. Efectivamente, no referido ao conflito
lingüístico que vive o noso país, non se
po~.e . r~co~r~~ a outro calificativo que ao ·
de h1pocnta , se queremos caracterizar a
conduta dos que, finxindo 'amar .o noso
idioma, intrigan e axi~a~ para que non se
tolere o seu uso, a sua introducción como
ve ículo do ensino, no sistema educativo
dos seus tillos. Pasaron du_nha hostilidade
que se apresentaba como tal , a outra que
se quer ~~achar en pretextos pedagóxicos, en d1f1culdades para a aprendizaxe e
o rendimento escolares por mor da sua
auto-catalogación como "castellano-falantes" de língu(;l materna. Queren simplesmente imposibilitar o contacto dos
seus tillos con actos de fala e escrita nos
que a nosa língua sexa normal.
Os opositores -"os c_ontras"- , ben or~
questra~o~ e dir~xidos polos que saben
d_
as argucias e h1pocresias da legalidade
v1xente, ~<?n queren _servir de base para a
restaurac1on. do galega. Non queren pór
ao.s seus flllos en contacto co idio ma
como meio ~ e coñecimento, porque sa- _
ben que sena unha batalla que gañaria.
Os seus ti llos non poden ser restaurados,
deben estar pri vados de i.mersión nun ambiente no que só o profesor tería o deber
. real de empreg9 do, galego. Xa que logo, ao que se oponen e a que os seus tillos
teñan a oportunidade de poderen dialogar
C?a n~sa própri~ realidade, co grupo que
simboliza os d1re1tos e ~s posibilidades do
nos~ idi~ma. ~~ra "os con!ras", por motivac1ons 1deolox1cas e pol 1ticas, é mellar
manter aos nenas de costas ao país, porque, en definitiva, é o que procu ran. Moven-se contra todo o que cheire á nasa
realidade, axitan a favor de t odo o que benefície ao español.
Está claro que a mellar maneira de
aprendizaxe dun idioma é convertendo-o
en veículo de comunicación. e de coñeciUn dos poucos acertos que, consciente
mento ordinários. Os nenos poderán talar
ou inconscientemente, tivo a política linindividualmente no que queiran, pero fagüística oficial , pola menos teoricamente,
rari-se competentes no galego, e estarán
até agora foi o . de administrar-se como
predispostos -por un proceso- ao seu
.universal para todo o sistema .ec:Jucativo e
uso de veren-se motivados a facé-lo.
para todo o territó~io. Non se pode pretenQueren privá-los desta posibilidade. Conder que o galego sex-a só -para supostos
tamos cun idioma román ico de-fácil intelitalantes ideais de ghetto.s campesinos ou
xibilidade para os asimilados ao español,
-para os fillos .daqueles que, por mor dune moito máis nos seus níveis técnico-científicos que son prioritariamente dos que - ha determinada opción ideolóxica- cultural , o reivindicasen. Por ·este camiño pare· fan uso os libros de texto. Nen o pretexto
cen tamén querer transitar alguns de bo_
a
da opacidade poden argüir.
·
· N'

fé e -outros, ofu scádos por pretendidas
cientificioades nebulosas, moi típicas de
meíos académ icos colon iais, . que ainda
acreditan que Galiza é un país bilíngüe e
a planificación haberia que facé-la santificando este aserto, como se fose Canadá
ou Bélxica.
.N un proceso de asimiliación , o que inter esa é a restauración social do naso idioma. Non podemos concebir a situación
como estática e irrevers íbel. De ser así , a
sorte do galega estaría cant ada. Saben-o

, ¡,:¡

perfeitameote os opositores. Precisamente, a sorte do 9~1€'.~º r?di<?,;:i en par.alisar 0
pro<?eso de d1v1s1on linguistica da nosa
s~,c1edade , e e~ ~cabar coa desmotivac1on que o perxud1ca, pera colocá-lo nun
Pr~ceso de t~nsi~_n diferente: a recuperac1on ~e rnot1v,ac1~ns para o seu uso, a
conquista_ de amb1tos perdidos ou nunca
d~sempen?dos na soc1edade contempo- .
ranea, o cambio das normas que o sepultan e o fan desaparecer. Os fillos dos
"contras ", como moitc;>s _mái.~ , son produto
deste proceso de as1m1lac1on lingüística ·
Nada hai qe mau en que podan participa~
nun _proceso de _signo contrário. Cómpre
subl1nar, adema1s_. que nc:m conleva as
n:e.smas consecuencias ps1quicas e ideolox1cas que xerou o favorábel á imposición
~o ~spanol. Nen sequer significa. o desconec1mento deste idioma nen impede o seu
uso funcional ou pragmático.
Os "comprensivos " señores e señoras
qu.e están dispostos a toleraren como
as!9natura o ensino do noso idioma, pero
ma1s nada, defe:nde.n o proceso polo que
todos estamos 1ney1tabelmente abrigados
a usar o español. E hora de que, por enrib~ de pomposos direitos individuais que
so_ se protexen cando se trata de favorecer o español, ~e fa_gan valoracións que
partan da func1onalidade colectiva dun
idioma. Todo o demais non fai máis que
escurecer o problema. Na dialéctica colectiva só existen duas políticas: favorecer
a asimilación ou tratar de paralisá-la, invertendo o proceso de asulagamento do
espácio galega por un idioma alleo, desde
unha perspectiva histórica, xenético-estructural e social-colectiva.
Cada vez é máis difícil un proceso de
sociallzación da nasa língua. Cada vez é
máis difícil viver o galega como unha língua natural e espontánea. A escola é un
dos instrumentos, desde lago non o único
e seguramente tampouco o máis importante xa, para lograr unha integración
máis axeitada ou unha re-instauración que
teña máis presente os lazos colectivos
que o idioma representa. Velai por que é
un tema de tanta transcendéncia política.
Tema político, social, e non estritamente
pedagóxico. Como tal deben asumilo os
que precisamente desexan inviabilizar a
sua normalización social. Curiosamente,
ben que saben recorrer aos impedimentos
e cortapisas dunha lexislación política que
non favorece precisamente ao naso idioma, recordada por órgaos do poder estabelecido, como "La Voz de Galicia", con
sotil cinismo, en campaña orquestrada
para agrandar e protexer as protestas dos
"contras".
O

"1ver ao rego
O carldidato branco
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n Setembro de 1977 o director
xeral da oficina das Nacións Uni.
das para a Educadón a Ciéncia
e a Cultura · puxo nas mans de Sean
MacBride a direéción dunha comisión
internacional que tería de estudiar a situación dos meios de información no
mundo. O irlandés Sean (Xan) MacBride
é premio·Lenin e prémio Nobel da Paz e
. tora comi~rio das Nacións Unidas para
Namibia. Traballaron nesta comisión
dezaseis personalidades dp xornalísmo
e ·a cultura de todo o mundo. Beüve. Méry; por exemplo, que daquela era director de Le Monde, e tamén Marshall
Mclohan, o xornalista gringo Elie Abel,
o chileno Juan Somavía e Gabriel García Márquez entre outro$. MacBride fixo
unha proposta de traballo que consistía
en explicar que cou~"' 6 á circulación libre e equilibrada de información; que
ven senda a nova arde da información
traída polos avances técnicos; como se
pode protexer a obxectividade e independéncia dos meios de comunicación.
Aresposta desta pergunta foi o famoso Informe MacBrfde, no que se di. que
a prepoténcia económica non permite

ma histórica de censura. Porque censura e inquisición é a do megáfono contra
da viva voz, a dos decibélios contra da
palabra. Censura ·é que un país satélite
. (España, por exemplo) teña que apandar con bases militares de ocupación ,
pero .tamén con axéncias informativas
de ocupacíón que trasladan ás rádios e
aos diários a visión do mundo da Asso, ciated Press e da United Press lnternational.
Nunha abdicación do espirito· demo·crático os governos de Estados Unidos
e Inglaterra retiráronse da Unesco e declararon a - guerra a Amadou Mahtar
M'Bow por ter tolerado a comisión e o
informe MacBride. A patronal española das empresas de comunicación fixo
canto pudo por crucificar a este senegalés culto, 'liberal e anti-imperialil:?ta e
apresentalo com¡ u.n badoco dese,rtor
da selva, co'ma u.n terrorista ~egro xuraméntado .contra as liberdades brancas.
·tal cousa como a libre circulación de inAsí que cando es.te candidato branco
formación no mundo. Os redactores do
anúncia o seu propósito de ,reintelectuadocumento foron tan remirados coa
fizar a oficina das Nacións Unidas compro'sódia que mesmo parece que na- - préndese moito máis graficamente que
quela escrita non se quer asegurar que ·· ·a cultura pode ser estupefaciente ou ·
o imperialismo, como estádio superi_o r
emancipadora, segundo teña ou non
do capitalismo, encarna u1_1ha nova for-- teña .a benzón de Washington.
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s países ocidentais na UNESCO pretenden abolir na prática a lel: "un país, un voto": 9
máis correcto ~egundo eles sena
que 6 número de votos fose proporcional aos recursos. Trataríase a nível internacional dunha espécie de
democrácia de notábeis ou restrinxida ·á vella usanza.
Debe ser unha forma que teñen os
paises "democráticos" de se defender das "ditaduras terceiromundistas" que ademais son moitas.- ·Aqui,
como estamos entre demócratas,
nin~uén abre a boca sobre . o que
esta a pasar na UNESCO. -
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