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· O·INI non criou nengun Qosto de traballo na ria de
Vigo,e dos excedentes de Astano só se ·
recolocaron cinco ' .
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O CONSUMO DE' PSICOFÁRMACOS
..
AFECTAA UN 25 POR CENTO
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"Que haxa un podér galega interésame moito"
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O escritor alaricano entrou · no
novo Governo despois dunha
longa viaxe. Desde os seus iní· cios como escritor, pasando pola
consecución de vários prémios
de renome no mundo das letras
(Nacional de Literatura, Blanco
Amor, Chitón, ...) até ocupar postos de rango político: desde o
Parlamento até a Consellaria. Es-

critor premiado, partidista inde- .
pendente, do rural á ribeira; Alfredo Conde senta agora tras
dunha mesa comprida na que remexe os plans de política cultural, cavilando na ordenación de
arquivos e bibliotecas, de pistas ·
deportivas, de propostas culturais e proxección exterior, teimando na normalidade. ·
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O emigrante e o fotggr_a_fo_ _ _ _ _ ____
encóntranse 24 anos desp_o_is______:____ _

Asi é e.asi vive o
protagonista dá máis
famosa foto da emigración(¡¡14)
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Crise no PSOE

As eleicións na
Administración causa da
dimisión de Redondo
O proceso de desafección que
se está a producir no PSOE, do
que son exponentes r~presenta
tivos as demisións como parlamentários de Nicolás Redondo e
Antón Saracíbar, o abandono de
Pablo Castellano e as críticas de
div~rsos baróns, entre as que se
encontra algun ex-ministro como
Julián Campo, non se poden ex-

plicar sen a proximidade das
eleicións sindicais na Administración Pública e a celebración do
XXXI congreso do partido cando
os inquéritos comezan a indicar
a posíbel perda da maioria absoluta e Felipe González e se intenta adecuar a ideoloxia partidária
ás necesidades do Governo.
(páx. 6)

A NOSA TERRA visitou o campamento de
Colomoncagua

,

Os nenas enchen ,os
camp·QS de refux1·ados
- nas H
..Salvadorenos
-on duras .·· .
1

•

3ti-

o

Constituida unha coordenadeter a un xornalista (pax. 5)
Comezou o derrubamento
dora para salvar a Mariña
lnabilitación de Rivas Fontán
~~ Balea Marítima .. (páx. 9)
(pax. 4)
·
(páx. 5)
A taita de planificación do
Os catro presidentes xuran
Altos cargos da -Xunta rinse ' Deportivo
·(páx. 15)
defender as deputacións
do galega
(páx. 5)
mes dos prémios literários
(páx. 4) No 70 aniversário da revolu(páx. 17)
Novo atentado do Exército
~ión de Outubro . (pá~. 7) Congreso.dos escritores ga.Guerrilleiro ·
(páx. 4) -Xuristas de diverso"s paises , ~egos, bascas e cataláns
Fraga pactou a sua nominadefínense a favor da autode(páx: 17)
ción para a Xunta (páx. 5)
terminación·da Galiza .
Rockers ou. fachas (resposta
Francisco ·vázquez . manda
'(páx. 9)
a Joam Guisam)
(páx. 18)
(páx'. 8)• L--------'--~---~-------~--------~
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OS NOBEL
Os prémios instituidos a pr.:incípios de século, grácia á aportación económica do inventor da dinamita, o mecenas sueco Al·
fred Nobel, comezaron a ter problemas de
· financiación. P;:irece ser que os fondos están esgotados e outra fundación sueca
poderia facerse cargo da cuantia que· permita soster os galardóns con maior prestíxib no mundo. Segundo outras notícias a
fundación disposta 'ª colaborar non é sueca, senón norte-americana: a fundación
Rockefeller.
Pouco se sabe, sen embargo, o que estes acontecimentos podan influir na marcha dos prémios e tanipouco se coñecen
os estresixos da política internacional que
de cote veñen imiscuirse nas decisións tomadas cada ano. Conio en todos os asuntos de importándá, as democrácias ocidentais prefiren estar a salvo de miradas
indiscretas.
Alguns. dados tomados aleatoriamente
serven, porén , para abrir o espácio da dúbida. Por exemplo, o Nobel de economía,
outorgado por primeiro vez en -1969, ten
xa 19 galardonados, dos cales nada me-

1

.Correspondentes e Colaboradores: Manuel Hartas Vilanova, Antón Baamonde, Francisco Carballo, Xesus González
Gómez, Manuel Rrvas, Xesus Vega, M. Chouza R Cid X M
Aldea. X. Larra~ Vlla , César Varela, carmen G. Áres.'X~sé
M. Salgad~, J.A.M., Xesus López Témez. Xoan M. Garrelra,
Xosé Loderro, Femando M. Vilanova, Xesus Torres. Paco
Amzad~. S.A. Suárez. 4J<e Grande, Suso Plñelro, Pomin-

li'ngüÍstico, destaca a auséncia, a estas alturas, dun Nobel en línguaportuguesa. Todas as línguas de estados europeus posuen ese reconeCimento, cun ou máis'prémios. ltália ten Vários galardóns, unha língua nada _masiva como o grego modern()
canta tamén con dous Nobel. Os prémios
ao . español son coñecidos. Sen embargo
un idioma de criadores vivos como os portugueses Tqrga, Saramago, Fernando Namora: .. ou o brasileiro Jorge Amado, non
foron declarados ainda maiores de idade.
.. Tal como acostuman a · dirimirse estes·
asuntos, a entrada de . Portugal · na CEE
abría a posibilidade dun prémio, -Miguel
Torga Joi xa finalista en duas ocasións-,
pero non foi así.
No falernos xa das línguas minorizadas,
caso do catalán, euskera, occitano, bretón, etc. Plumas como Aresti, Maragall ou
·Espriu non cantan nestas lides. Só o poeta
provenzal, Mistral, compartiu prémio a comenzos de século con Echegaray.
lndubidabelmente os Nobel non poderán ser catalogados de anti-ocidentais
como a UNESCO.
O
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BRElJ\!'i)A: SITUACION
LINGUISTICA
A presente xorde tr~s a leitura do
artigo de M. Hartas Vilanova: "A.
Bretaña outra vez", aparecido no
nº 324. O autor indica-nos o baixo
uso do bretón constatado despois
dunha recente viaxe por aquela terra. Exactamente desde Rennes
até Saint-Malo. Non peño en dúvida o pouco uso da citada língua,
orabén, se o autor fixer outro percorrido que incluise a Baixa Bretaña o resultado seria outro.
Creo que se nori dec'atou dt.in
feíto antigo na ·história do país; a
convivéncia -e non estou seguro
do axeitado da palabra..:.... de duas
línguas no território, e de resultas,
a existénGia de duas rexións culturais ben diferenciadas. A Baixa
Bretaña ou "Breizh lzel" fica no
Oeste e fata bretón e a Bretaña
Gala ou "Bretagne GaUoise" fica ao ·
Leste e tala francés. O percorrido
do autor situa-se claramente dentro da · Bretaña Gála e, polo tanfo,
é lóxico que non sentise talar bretón nen houbese letreiros neste
idioma. Só hai tres cidades con
máis de douscentós mil habitantes
na Bretaña: Brest, Rennes e N;;¡ntes. Estas d,uas últimas xamais ta.laron bretón (a liña máxima da ex: pansión da língua bretona no S. IX 1
fica á sua esquerda), inda que ·teñan
denominacións
bretonas:
Ro8Zhon · (Rennes) e Naoried (Nantes); e a primeira, sexa a capital
histórica da Bretaña.
A CL!ltura bretona (da Bretaña
bretonante que diría Cunqueiro) re-

1

nos que 14 son norte-americanos. O mundo dos negócids e unhas nocións de eco.:.·
nometria parecen compor o concéito, cla-·
ramente reducionista, que o xurado ten da
econQmia. ·
·
No campo da literatura as sospeitas
chegan a ser tq.n convincentes que a nin-:·
guén surprendeu o últinío prémio a un disidente soviétivo, compensatório da pequena bof~tada dada a Reágan co prémio da
paz a Osear Arias. Na Unión Soviética ernpeza a ser rendábel a disidéncia como tórmula para converterse en candidato · ao
Nobel. Pasternaf<, o estrafalario Soljenits.e·
agora ún tal Brodski quen dedafa que a ~
revolución rusa foi un salto atrás na escala
xenética, son os agraciadós. Un xenial
poeta, mundialmente recoñecido, como
Evtuchenco, ten que pagar os custos ·de
non ser anti-comunista.
Razóns do mesmo tipo, conducir:on xa
ao desprestíxio do· N0bel da Paz. Pacifistas do calibre de Kissinger ou do sionista
Begin, e.x membro dun gr_u po terrorista,
coñecido co nome de "lrgun", superaron
· calqu.erlímlte de credibilidade.
Por outra parte e des.d e o n~so ámbitp

Director: A~onso Eyré López
~:i?a~ci~n:Manuel Veiga, Gustavo Luca de Tena, Xan Car-

fúxia-se hoxe . ao Ocidente dunha
liña que sai d() Oeste de SaintBrienc e remata no Leste de Vannes. Aquí si ?e sente o bretón e
aparecen indicacións bilíngües.
Esta língua divide-se tradicionalmente en catre dialectos: treguerés
de Treguer, leonés de León,- cornualfés de Kern·e w e vannetés de
Gwened; e hoxendia o número real
de talantes pasa algo do médio millón.
O
LC. CARBALLAL
(Membro "lnnandade Céltiga da Galiza")

PROBLEMAS DUN
QUIOSQUEIRO NA CORUÑA
Desde hai algun tempo a competéncia na venda de prensa e revistas faise agobiante, case irresistíbel ao dar licéncias se·n control o
Axuntamento, postura tan demencial que ás casas distribuidoras agóbiaas a chollo e a graves problemas de reparte;>, ~añando moito
menos e a nós obnganos por· ne- .
cesidade a suspender algun·s pagos que non afecten ao noso .pésimo maotimento, xa que algun.s vi- vimos (coma eu) a conta da nosa ·
família ante a alocacla mania de
dar permii:¡os.
Apesar de que a venda descendeu moitísimo · pela crise, moitos
non podemos cometer a loucura
de déixar· o pesto ao sermos mi ....
nusválidos e ncin haber traballo
para ninguén xa que se ·ao exceso
de vendedores lié arrimo que fun
enganado e . sacado case á forza
(pólas obras do aparcamento subterráneo da Praza da Galiza) do sí-
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No traballo "Ernesto Che Guevara ou a ousadia da coeréncia- revolucionária" de António
Liz (publicado no nº 325) habia
duas erratas que pasamos a
enumerar coa sua corresj:>ondente rectificación.
3ª coluna. Liña -12. Debe
pór: -~· ... a análise da obra social
.e ideolóxica marxistas do Che
Guevara porque te-lo por un
semi- deus intocábel como tal
para as investigacións ... .'!
4ª cqluna. Liña 9. Debe póf:
" ... E .e sta formulación aséntase· no 'princípio de que a liberación do home, da muller,
non significa só a emancipa-ción económica porque_isto é
só o alicerce que vai permitir
pór en pé a liberación integral -.
do hom&/muller... "
O

tio · bon desta praza a outro pior
(Arcobispo Lago confluéncia co tinal· da rua Ferro!) o caso é moito
máis grave ao dar o Alcalde hai
tres meses o silencio por resposta,
por segunda vez, ao seu antígüo
xefe e a unha carta certificada, e
ao insistir trabucábasenos ou negaba o sítio coa maior indiferéncia
ao 'Viver coma un reí e de costas
ás necesidades dos mais débeis, e
máis dun minusválido, ao non ter
nada que temer del.
Mentres . outros compañeiros
vendedores de prensa nas miñas
mesmas condieións saíron ben parados ou igual -polo cámbio,' (despois de recolleren moitas firmas e
iren moitas 'Veces . para ser repostos por este truán) eu son o máis
perxudicado ao tér aturado isolado
casi un ano, ·dándoseme casualmente "de momento~' o lugar rnáis
apart~do . do público.
,'\· AP~IRA
En parte libreime de grandes follóns ao estar meu pai xul;>ilado, xa
't:.. \ CRIACION DO
que de atoparse en activo, teria
tido que unir moitas. máis perdas
'.\ AUTORDO
ao ter que pechalo várias dias para
,~ \ "CARRABOUXO' ir ver os pesados munícipes co
' gran risco de non conterme, poder ·
POR FIN
armar grandes escándalos e co peRECOLLIDA
rige oe ir para aos calabozos da
NUNLIBRO , comisaria ou ao cárcere, xa que
·_ meu -pai, que .sabe por onde anda,
leva indo con toda a paciéncia e
educación . ao Axuntamento .25
dias, molestando a todas as nosas
boas amizades e autoridades nun
espácio de tres meses e nada, en-ganándoo con chamadas telefónicas finxidas ao xete da casa construtora e simulando andar tras el e
viaxe", trolas
finalmente, "foise
que lles serven para deixar pasar o
tempo, agrav~r máis a miña situación- e abµrrirnos _para que renún- ·
cie ao meu sí!io ou cerrarme · o

EDICI0Ns-A NOSA T~,
'

fe .de erratas
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,,,;,\ xo'sE LOIS.' ·

Aptdo. 178 de CANGAS (Pontevedra)

de

quiosque ainda que poda pagar o
imposfo municipal, cousa que farári estes días se non pago.
E difícil facer razoar a este govenante ao que se lle subiu o poder
á cabeza amparado nunha maioria
absoluta que o prote~e, abusa do
seu poder ameazando aos concellais, funcionários municipais ou
periodistas que se opoñan aos
seus caprichos ou disposicións
inxustas.
· Os abusos, abandonos e terquedade deste Alcalde fJxeron perder
ao PSOE hai pouco a P,residéncia
e outros cargos na Deputación
cando máis segura a tiñan, para
evitar a máis dun modesto- trabafla..:
dor a andar asoballado e a ter graves e irreparábais problemas coa
. Xutícia, ao reclamar os seus derei.tos ao Axuntamento, ao ser moito
mais difícil unha audiéncia con el
que co Rei ou o Presidente Felipe
González.
O

reformas recollidas na Leí, como a
xustificación da mesma, e os seus
supostos poderes que recordan ao
"bálsamo de Fierabrás". O primeiro
que chama a atención é o cámbio
de valoración do traballo parlamentário e do mesmo Parlamento
autonómico; de ser rexeitado, o
"parlamentiño" para ser o marco
que faga posíbel unha laboura lexislativa carregada de todas as virtudes devanditas. Este cámbio vai
acompañado da descalificación
nuns termos, cando menos, confusos, dun xeito de facer política -o
"canto pior, mellor", ou "exclusivamente de confrontación"-, que
seria, segundo se dá a entender, o
seguido polo nacionalismo radical
até hoxe. Eu non sei quen defende
o "canto pior, mellor'', pero si sei
de moita xente que está contra o
sistema autdlíómieo e constitucional, e non por nostálxia do franquismo, senón porque opina que
estes son, antes que nada, un
ENRIQUE PINTO VILLASANTE
atranco para a loita de liberación
A Coruña
nacional e social do noso povo.
Tamén sei das dificuldades dunO FUTURO DA GALIZA
.ha política de radical confrontación
E A LEI DE BASES
co Poder, pero coido -ternos experiéncias ben perto-, ~u e estas
No número 324 de ANT publicase
non se amañan cunha pol1tica cenun artigo de Eudósio Alvarez, explitrada na actividade parlamentaria.
cando os motivos e o senso da Leí
O Mediterráneo hai tempo que
de Bases promovida polo BNG.
está descoberto, e as ideas que laDescoñecendo se represent? a potexan no artigo do responsábel de
sición oficial da ·Frente, non podo
política institucional parlamentária
· deixar de amosar a miña surpresa,
do BNG son vellas, nos debates da
diante dunha argumentación que
esquerda; tamén é vella a posición
resulta embelecedora do sistema
dos revolucionários neses debates.
autonómico e o ·seu parlamento, e
E a acción reivindicativa e política
que expresa un legalismo reformisdas clases populares, a sua orgata moi lonxano das posicións tradinización e mobilización o único cacionais do na9ionalismo radical gamiño para acumular forzas e facer
lego.
retroceder ao inimigo; só ese cámPqlo visto tratábase de atopar
bio na relación de forzas permite
unha S?ída para as dificuldades do
impor de\erminadas reformas ~ ao
movimento de liberación nacional e
fin acadar un cámbio radi,cal , unha
topouse coa Ler dé Bases; terrios
solución revolucionária. E na rua,
xa unha alternativa viábel, realista
nas fábricas, nos campos ou nas
.(?), dentro clo marco autonómico,
escotas -onde está . a palanca das
no terreo nacional, e dentro dos líverdadeiras transformacións, e a
mites da economia de mercado, no
actuación parlamentária nunca poterreo social; amais amais, vainos
derá substituila.
.,
permitir rematar coa política de
Sen infravalorar a difícil situac1on
"canto pior millor", e mesmo coa
nacional que atravesamos, non 9~
"exclusivamente de - confrontabemos esqüencer que a necesaria
. ción", mellorar as condicións de · loita pela supevivéncia nacion~I da ·
vida do noso povo $ posibilitar a , Galiza, non ten coa liberación nasupervivéncia da nosa identidade
cional senón unha relación contranacional; pero, máis ainda, pode
ditória e complexa; de feíto!' calconverterse, "quizá", na- única via
qu~r, defensa da nosa ident1dade
para acadar o cárnbeo estrutural,
nacional, que non teña a vista poscase nada!; e todo isto en só 46 ta nos obxectivos finais, pode !efólios, con 66 artígos, disposicións varnos a un calexón sen saída. A
adicionais e exposición é:le motiloita pela liberación nacional e sovos. Ao fin ternos o noso "cabalo
cial esixe a cotio delimitar clarade Troia", que vai facer aos nosos mente os amigos dos inimigos, e
inimigos iren cedendG, como sen
sinalar os obxectivos fuxindo. das
decatarse, as suas posicións, até confusións. Calquer outra at1tude
atoparse nunha nova relación de
só ensombrece o camiño, e non
forzas, favorábel ao. movimento de benefícia máis que aquele~ que. teliberációq nacional, que faga inevi- ñen un horizonte curto e so asp1nm .
tábel o cámbio radical que anceia- a voar baixo. ·
· .O
mos.
A;S. {Cangas)
Non trato tanto de cuestionar as
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O consumo de
· psicofármacos duplícase
. entre as múlleres qu~ non
traballan fóra de casa, · .
afectando a un 25 por cento.
destas. O 70 por cento dos
tranquilizantes son
prescritos medicamente a·
mulleres, o 50 por cento das
cales son amas de casa.
Velaqui alguns dos dados
estadísticos que se sinalan.
no seguinte artigo e que
veñen demostrar que tras
ese mundo de catro
paredes, de apariéncia
"natural" e indubidabelmente
básico para o funcionamento
da sociedade, hai unha
fonda e progresiva crise que
abriga a recorrer en grave.
medida ao uso de
barbitúricos, analxésicos,
sedantes ou alcool; a esas
amas de casa, ás que
secularmente se lles
recomenda "facer o traballo
sen que o pareza". É o
précio do siléncio, un
siléncio que se estende a
todo, incluso a non
considerar de cote esta
matéria como posíbel tema
periodístico; sen embargo
non tacemos máis que
esconder as fendeduras que
ternos baixo os pés.

)iO

Delmi Álvarez I Arqu~o
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Na definición clásica e de por si
de "sus labores", encadranse, no Estado español, 11
millóns de amas de casa. Pésie
ao número, este sector é difícil
de localizar nas estadísticas, nos
estudos e mesmo nos xornais,
agás naqueles traballos feitos
por mulleres ou que proveñen do
campo feminista.
A situación social das amas de
casa, tan ignorada "ideoloxicamente", como presente e fundamental na vida de cada un, ten o
seu reflexo na escasa ou nula estima que este sector posue cara
a si mesmo. Quizá sexa este un
dos pontos da convivéncia comunitária onde a auto-estima
sexa escandalosamente máis
baixa e onde por tanto as enfermidades psíquicas, nomeadamente as depresións, sexan,
máis abondantes. Por cada dous
homes hai tres mulleres co síndromes depresivos, coa particularidade ilustrativa de que as depresións afectan en maior medida aos homes cando están solteiros e ás mulleres cando están
casadas. A média de idade en
~ersoas atendidas por esta razón
e de 42 anos no caso das mulleres e de 30 no dos homes. ·
Dentro das ·diversas enfetmi-·
. dades psíquicas, a depresión e a
ansiedade ocupan o 41,65 por
cento dos casos dentro do sexo
masculino, P,ero alcanzan . un
67 ,59 se se trata de mulleres. Do
total dos atendidos por estes
dous motivos ou outros semellantes o 70 por cento són mulleres; das que a metade son amas
de, casa. (Fonte: Unidades de
saude mental. Memória' estatal
de 1986).
· · O risco acumulatiyo de padecer transtornós psiquiátricos aos
60 anos é dun 43 por cento· no
caso dos homes e dun 73 no das
mulleres'.
',
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bre estes aspectos.
A esta situación hai que engadir que as mulleres que consultan ou reclaman asisténcia nestes aspectos, normalmente conseguen uns resultados escasamente satisfactórios, tras a utilización dos psico-farmácos habituais: anti-depresivos, ansiolíticos, somníferos, analxésicos, vitaminas, etc., ferramentas terapéuticas máis frecuentes nos
ambulatórios da Seguridade Social. Neste tipo de asisténcia as
doutoras Carmen Sáez e Natividad Fernández destacan a necesldade de expresión que adoitan
a mo$trar as pacientes, asi como
a tendéncia chamativa a criar lazos de dependéncia coa tera·peuta.
Estas mesmas doutoras sirialan a altísima proporción de
amas de casa entre as mulleres
asistidas, asi como o feíto de o
66 por canto das mesmas declárarense sexualmente fríxidas, un
15 por cento indicaren unha relación. "boa" e porcentaxes menores sinal&sen rechazo 01,.1 noxa a
respeito do ·sexo. Paradoxica- .
mente, en apariéncia, case o 46
por cento declara ter unha relación conxugal satisfa1ória, critério no cal incluen evidentemente
o sexo.

Os dados que oférecemos a título indicativo tañen sen dúbida
caracteres espe<?íficos no caso
da Galiza, producidos por factores estruturais como a emigración; o traballo no mar dos mari.:.
d.os; a elevada povoación rural; o
éxodo do campo ás cidades,
para instalarse en vivencias ·periféricas desconectadas do meio
tradicional; ou o regreso da emigración cando afecta tamén directamente á muller no cámbio
brutal de habitat que supón.
Desgraciadamente son, até agora, mói poucos os estudos e dados que existen no noso país so-

Drogadición encoberta
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Ainda que o termo póda parecer
demasiado duro, poderíase talar
dunha . alta proporción de amas
de casa drogadictas. As ·drqgas
ctiegánlle normalmente por via
médica, quer dicer legalmente.
Acostú111anse a cónverter en dependentes a unha idade tardía e
a maior P?rte das veces de forma encoberta.
.
Entre os diferentes .tipos de
drogas existentes, as utilizadas
pela muller son, nun. 32 por cen-

to dos casos, barbitúricos, analxésicos ou sedantes. Este grupo
só cobre un 13 por cento no
caso dos home~. O 60-70 por
cento dos tranquilizantes son receitada.s a mulleres. O consumo .
de psicofármacos' afecta a 25 ·
por cento das ·mulleres adultas
que non traballan fóra de casa,
pero esta porcentaxe de.scende
a un 11 por cento cando a·muller
posue outro traballo fór-a. Existe
unha real zación clara entre o aumento das actividades sociais e
·a disminución no uso de drogas
por parte da muller.
·
Non son estas as únicas éxpresións da gravidade da situación,das mulleres e en concreto...
das amas de casa. O alcoolismo
é outro factor fundamental ·que
afectaba a un 11, 1 por cento de
. mulleres en 1961, ·chegando ao
26,3 no 1979·. A frecuéncia de
mulleres atendidas por este mo,tivo era de unha por cada · dez
homes no 1961, disminuindo
progresivamente a diferéncia, até
alcanzar a relación de unha por
cada seis no 1980. Entre as per- ·
soas alcoólicas esta enfermidade ·
produce· "desaxustes familiares"
nun 74,5 por cento_de ocasións,
no caso das mulleres e nún 52,3,
no caso dos nomes.
Unha máis das problemáticas
de incidéncia importante que
afectan á muller como ama de
casa é a dos acidentes laborais,
send~ . un dos sectores ~áis
da!Jlrnf1cados .~or este .motivo.
.Ca1das, .enferm1dad~s de espalda, que1maduras, son ~lgunhas
d~s máJs importantes.
·

0 cárcere branco

A caracterización da ama de
casa coñécena moi ben os eriativos de publicidade. Os anúncios
de "e vostede xa Uó dixo á sua
viciña?" teñen o seu fundamento

nun amplo segmento da povoación, cuxos horizontes non .van
máis ala das catro ·paredes do
fogar familiar.
A obsesión máxima é o lavar
máis branca ou ter todo limpo
para cando necesite o resto da
familia, verdades das cales só
parecen coñecer a sua verdadeira dimensión os publicitários.
Exceptuando os vendedores
de obxectos para o fogar, os demais sectores sociais asumen
que a muller na cas~ non trabaua·
{dise por ex.: traballa a sua nai?
Non, dedicase ás súas labores).
Daquela, traballo é só o que fai
. fóra da casa. Facer comida, lavar, atender aos tillos e non só
cando ainda non se poden valer
por si mesmos) ocupan -_á muller
unha média de nove horas diá·rías que poden ser até 12 no
caso de famílias númerosas, segundo a profesora Mª Angeles
Durán.. Tradicionalmente o traballo do fogar é considerado como
algo "natural". Q xantar á sua
hora enténdese como un resultado espontáneo, como as froitas
que depara a natureza. O traballo
_doméstico caracterizase 'ademais por ser continuado, non hai ..
vacacións, nen festivos e, ·polo
seu non recoñecimento como
traballo, tampouco hai agradecimento, existe só a "0brigación".
A obra '"La perfecta ·casada"
de. Freí Luís de 'León, re-ed~tada
por unha só editorial ~n nove
ocasións entre 1938-e 1968, poderia darnos unha .explicación;
unha das suas máximas é "a negación do esforzo económico da
muller. O seu-traballo debe facerse sen parecer que se·tai". Velai
unha clave ainda vixente. Hai catro· séculas Freí Lufs de· León
afirmaba xa que "a muller e o boi
son os fundamentos económicos
das casas", afirmación que ac.

·

(pasa á

páxin~

seguinte)

AKOIADBBA

4/GAI.JIA POLJ!ICA

N°- 326 - 4 DE,_NOVEMBRO DO 1987

-

(ven da páxina anterk>r)

'

Non 8e descarta unha taiga xer~- na 9omarca

tualmente caberia modificar só
en parte. A importáncia· do trabaUo doméstico dentro da económia é algo que se segue a esquecer. ·
Pio XI nunha encíclica aterecida en 1930 tamén pontificou sobre' a muller-ama de casa, indi-cando que a inuller foi elevada
polo evanxélio
"int~rior dos
muros domésticos".· A muller
Na mariña luguesa quedou
cando "protesta" ante este enea. i"ecemento chámaselle "depresiconstituída unha
va" ou "histérica". Como ten inCoordenadora que-agrupa
dicado o psiquiatra González de
á case totalidade das forzas ·
Chávez, en semellante situación,
pcil íticas e sociais. A sua
dun executivo diríase que padece unha 'pasaxeira depresión a · función é reclamar a
industrialización dá comarca
causa do "estrés".
Sen embargo a coriciéncia das
e o seu porito de partida o
"mulleres non parece ser tan esanúncio de que a-factoría
casa como se adoita a pensar: o
de 1aminado de alumínio se
86 por cento declárase / a favor
de que os homes compartan as - asentará en Amorebieta.
tarefas da casa e o 82 por cento . "Se non funcionamos como .Reison partidárias de que a muller
nosa ou Sagunto non nos farán
traballe fór:a.
caso", dician na asamblea . de
· Actualmente pódese dicer que
construción da Coordenadora da
xa un -21 por -cento das mulleres
Mariña. As mobilizacións pare"disfrutan" dun emprego fóra da
cen estar presentes n~. mente de
casa, o que quér dicer, sen emtodos · os participantes nas reu-bargo, que realizan dobre xornanións, pero de _mqmento quedada, porque, como afirma Vitória
ron apr8Zadas. ·
nunha intervención no congreso
do.
Sau, nen sequer neses casos a
Na reunión .celebrada .o xovés
No 1980 o BNG lanzou unha
múller se libra polo menos dos · día 29 acordaron pedir unha sé- de deputados, os 1O mil milló'ns
para o tren de laminado xa están .campaña a nível de toda a protraballos máis· duro~ (quen frega
rie de entrevistas: Ministro e concedidos en Amorebieta.
vincia luguesa, onde se analisao forno,· limpa o water ou frota os
Conselleiro de lndústria; PresiO Ministro tamén afirmou na ban as indústrias extractivas
puños das camisas?). ·
dente do Parlamento español e mesma comparecéncia non sa- . existentes na provincia e se pegalega e responsábeis de lme~ ber nada dunha anunciada emdía que se manufacturasen os
.... e ainda din que manda
pal. Tamén decidiron _ qüe os presa francesa que se asentaría
productos na Galiza. ·,
nove concellos participantes da en San Cibrán para aproveitaela ·
Apresentaron mocións nos
Coordenadora tirarán un bando mentó do gálio procedente da
distintos concellos da provincia,
Tristura, transtornos do sono,
explicando a situación e cha- factoría. O investimento suposto
incluindo nelas o reclamo do tren
desinterese por todo o que a romando aos cidadáns a un apoi9 seria de seis mil millóns de pesede laminado.
dea, disminución da libido, andecisivo a pral dá industrializa- tas.
·
A case totalidade das forzas
siedade,
inquietude · interior,
ción.
..
Estes anúncios foron califica- . políti~as non apoiaron esta rei-queixas físicas sen especificar,
As mobilizacións acordaron dos como "cortinas de fume" e vindicación dos nacionalistas
son os síntomas que todas as
aparcalas
para máis adiante. A "caramelos" para "ternos con(como xa ven senda algo normal,
persoas padecimos ou vimos
postura de apoiar estas entrevis- tentos e que·non protestemos".
tendo-. que darlles a razón anos
nas nasas nais ou esposas en
tas con concentracións foi derro, Tamén se afirmou nestas reudespois, pensemos no sector
caso de ser, homes.
tad.a, pois os representantes dos nións que Alúmina pode ser prinaval, Sidegasa, encaros, etc.,
As decisións importantes son
partidos da dereita e as cámaras, vatizada ,no f\,Jturo. lnespal estu:recollido mesmo nos libros _
tomadas polo marido, . m~ntres
'opóñense . a este tipo de pre- da a sua saída á bolsa para
"branca" - e "verde" da Xunta)
que este se inibe nas demais (daí
sións. O PSOE trata tamén pola 1988.
quedando en suspense esta peo enganoso dita de que quen
sua parte de frealas (integrán'doA industrialización da comarca tición até que, agora, a situación
manda é a muller). O home saca
se a última hora na coordenado- e, concretamente,¡::¡ petición dun
xa se agravou completamente. ·
o poderoso argumento do diñeira, igual que UGT, despois de tren de lamjnado de alumínio xa
A INTG da Mariña tamén tiña
ro se_mpre que a estrutura famiexistir diversas ténsións no seu ' ven de lonxe (ainda que nas prientre
as suas reivindicacións a
liar é posta en dúbida. A separaseo) algunhas veces-_ con argu- meiras reunións da Coordenadocomezo -dos anos 80 o tren de
ción resulta economicamente inmentos tan demagóxicos como ra ~astarori bastante tempo en . laminado, seguindo a liña nacioviábel. Á primitiva idealización do
que o reclamar solidariedade discutir qúen foran agora os prinalista de· denúncia das indúsobxecto de amor sucede unha
"haberia que faceto antes con meiros en reclamalo).
trias de enclave e reclamo de
relación de dependéncia con el.
Andalucía", · e gue non estaba
O certo é que cando a instalacompletar os ciclos produtivos,
A identificacion e realización
ben arelar algo concedido a Eus-' ción de Alúmina as forzas de escomo única forma de paliar en
através dos tillos remata cando
kadi.
·
,
querda nacionalista xa reclamaparte os éfeitos da contaminaestes s~ fan independentes e se
ban unha "industrialización inteción e do expólio · das matérias
Cortinas de fume_
estabelecen como algo diferente
gral" para a comarca, pedindo
primas.
D
ao próprio "eu". A muller sen os
Segundo o Ministró de lndústria, concretamente o tren de laminaA.E.
outros (marigo, ·tillos ...) non é,
pero cando se dá canta é dema- .
siado tarde, a súa vida carece
entón de obxectivos, percébea
como inútil e só ·queda a depresión. (Edúcana para iso e lago
cúlpana de estar sempre con
· "dor de cabeza"). Para encontrar
Xun~aronse catro un dia, os prenalizar a sua poi ítica e incardina- ainda non está calculado o seu
a saída necesítanse · recursos
sidentes das· Deputacións Gale- · la dentro das directrices xerais alcance pois entre "coagas" e
económicos e afectivos· abondo
gas, entonaron un "ñon pasa- da comunidade. Barreiro Rivas _ "penegás", existen fondas difealcance de
e que non están
rán", decidindo atrincheirarse viuse. imposibilitado de levar. ao · réncias, mesmo en canto ás detodas.
nas suas respectivás provincias Parlamento a citada leí. Ao fin, putacións en si.
Virginia Woolf en 1945 escrediante dun posíbel asalto dogo- coa formación dun novo gabineMentres tanto a Xunta anda a
beu o seQuinte:: "porque todas as
verno tripartito. Beccaria, Guiña, te apresentouse un proxecto de nomear aos seus delegados proceas estan feítas, todos os praCacharro e Núñez talaron entre · lei que non viña cambiar en moi- • vinciais ou ."governadores bis",
tos e _tazas lavados~ os nenas foron mandados á escala e abrí- . eles (seica moi ben), e, como in- to a actual situación, senón que coque, ao fin vai haber en cada
ronse camiño no mundo. Nada .tegrantes da "v~lla orida", pen- só contempla (ainda non foi réti- provincia tres estruturas: gover:san que obras e paleadora non rado) un cámbio de opinióhs en- nadares. civis, Deputacións e. Dequeda de todo isa. Todo .se espoden perder.se se non queren tre a Xunta e Deputacións, para legados da Xunta, .cos respectivaiu. Nen as_biografías, nen os liperden tamén a poltrona.
ver de "non pisarse". Pero se- vos delegados de cada consellabros de história o mencionan. E
O goyerno autonómico anun- guen · tendo as mans. libres para ria, e de cada Ministério. Coa auas novelas sen se o propor, min..:
ciara que., ao fin, ia· pór a andar fixar prioridades próprias sen tonomia as vellas estruturas non
ten''.
unha leí que coordene as distin- contar cos plans avtonómicos caen, só se levantan outras. A di, O final case nunca é como no
tas administracións provinciais. nen coas necesidades interpro- reita,. enquistada nas deputa- filme de Almodovar "Que fixen
cións, defenderaas até contra a·
eu para merecer isto", onde Car- · Cos aliancistas no governo, as vinc:;iais.
Deputacións, verdadeiro poder
Agora González Mariñ~s anún- própria leí. Os catro mosqueteimen Maura mata ao seu marido
D
co óso dun ~amón:
·
· D · da direita, botaran unha e outra cia que se reformará substancial- ros asi o xuraron.
vez abaixo todo intento de racio- mente o proxecto de lei, pero
AE .
.M.V.
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Formad-a íinha coordenadora
Para rectamar a .industrialización
da Mariña luguesa

Os catro .presidentes xuraron.
defender .as Deputacións.
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.· Ainda gue
as catro bombas
non Quderon derribala .

O-ExércitO.
~ Guerrilleiro

voa
unha -torre de
,alta tensión en
Lugo .
Catro cargas .explosivas destrozaron os catro soportes
dunha torre metálica do tendido · de alta tensión ·de
Unión-Fenosa en Mei~án, perta da cidade. de Lugo.
.
A acción, realizada na madrugada do xoves día 22 de
Outubro, foi reivindicada a
meios lu~ueses polo Efército
Gl)errilhe1ro do Pavo Galega
Ceive.
Apesar da catr9 potentes
bombas (parece ser que de
moita maior poténcia que as
que fixeran rebentar nos bancos) a torreta non caiu ao
chan debido aos próprios cabos, asi como ao seu peso,
superiór ás catro toneladas.
O derribo do poste eléctrico suporia que unha boa parte da Galiza quedaría sen
enerxía eléctrica, ainda que
portavoces de Unión-Fenosa,
que valoraron os danos en
máis de 3 millóns de pesetas,
non quixeron precisar cal seria o alcance real das averias
de vir a terra os cabos.
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Galiza pala

desnuclearización
e contra as
bases
O berro de "Otan non, bases
fara", deixouse ouvir outravolta en toda Galiza con manifestacións en Santiago, Coruña, Ourense e Ferrol.
A convocatória estaba realizada pola Coordenadora
Nacional de Organizacións
Pacifistas en pola Coorden~
dora Galega pola Paz, e tivo
lugar o dia 25 de Outubro. As
organizacións Adega, BNG,
CC.00., CXTG, ,PSG-EG,
Comisión Anti Otan, INTG,
MCG, PCG, PCLN, PCPG,
PST, UPG, XCG e UNCE
apoiaron estas convocatórias, que coincidiron coas c~
lebradas en toda Europa, as
que asistiron miles de perO
soas.
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EN TOMOS ENCADERNADOS UN POR ANO DESDE·O 1980 AO PREZO DE···
s.ooo ~ PTA.
·
PEDIDOS. AO APARTADO. 1371 (VIGO) OU AO TELÉFONO. (986) 43 36 24
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Recorrerá a senténcia

O·Alcaltte de Pontevedra
inabilitado para exercer
cargos p.úb_licos

Fraga pactou o desembarco·
.
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A senténcia que condenou, na
Audiéncia Provincial, ao actual alcalde de Pontevedra
Xosé Rivas Fontán, e as ulteriores reaccións a que deu lugar o fallo poñen de relevo a
doble moral empregada á
hora de analisar a eficácia da
xustícia e en contínuo entredito· a separación de poderes
dentro do Estado.
É sintomático que sexa precisamente o xuício dun político o que fai rasgar as vestiduras sobre o anquilosamento
da maquinária xudicial, a sua
lentitude e própriamente os
seus condicionamentos políticos. Se a independéncia dos
tres poderes persegue unha
maior democratización do estado non debe surprender que
nese mútuo chequeo aparezan contradicións que anulen
as decisións ou as modifiquen
nun ou outro senso, dentro da
própria estanqueidade. Ao
exemplo, que non fican moi
lonxe -e referímonos a casos
da política galega- do proceso por presunta prevaricación
do alcalde de. Vigo, Manuel
Soto, respostou Carlos Príncipe decindo que "se está corr~ndo o grave perigo de xudictalizar a vida política". O temor·do dirixente local socialis~a. r~brícano -procurando
. 1so s1, na sua confusión, o
exemplo un país que precisamente agarda moito da xustícia ·internacional e ainda a sua
independéncia efectiva- as
declaracións de Garrido Valenzuela "calqi.Jér dia aparecemos nas páxinas dun diario de
f':Jamíbia (... ) consultei con dis.tmtas fontes xurídicas e nir:i- ·
guén lle topa senso á senténci8:" ··?ó, _engadiriamos nós, os
proprios xuices da Audiéncia.

Por menos declarouse o escándalo en Madrid coas manifestacións de dirixentes de
HB cando a reiterada proibición das suas manifestacións
recurridas xudicialmente.
O trasunto que poderiamos
fixar, nunha primeira aproximación, seria o da ineficácia,
por lenta, da aplicación da
xustícia. O xuício motivouno
unha afirmación contida nunha nota municipal que, diante
do xuício a Rivas Fontán pola
concesión da licéncia' do edifício "Las Palmeras", afirmaba
entre outras cousas que "o
procesamento do alcalde cria
un clima de inseguridade per- .
soal entre os membros da Comisión de Urbanismo" e foi
emitida o 2 de Abril do 1986.
A senténcia pronúnciase despois de que no meio se teñan
producido unhas eleicións
municipais que levaron outravolta ao poder municipal ao
encausado e condenado R~ .
vas Fontán, inabilitándoo retroactivaníente, pero non efeitivamente, póis o próprio automatismo con que se í'epón
recurso. á seriténcia, fai albiscar anos a maiores por riba do
hipotético fina·I da cuestión.
Haberia que $inalar que,
para que a xustícia sexa tal
non basta con administrala,
senón facelo con prontitude.
No caso. que nos ocupa as
consecuéncias políticas aprázanse ou aceléranse a pracer.
Nóutra orde de delitos o cárcere convértese en sala dramática de ·espera. Duntia caréncia -a lerititude da xustícia- non se pode inferir a .
ineficácia da separación de
poderes senón dos próprios
poderes en si. para f acerse
x.c. ,
efectivos.

.

1

Hernández Mancha
anünciou nunha
convención de mulleres
- · conservadoras que Manuel
Fraga ia ser o candidato
aliancista á Xunta da Galiza
para as próximas eléicións.
Antes tivo que produéirse
un pacto-do político
villalbés tanto coa c!Jpula
Manuel Fraga de que non ia
. dirixente de AP como cos
aproveitar Galiza para voltar á
presidentes das
presid~ncia do partido. Os reDeputacións galegas. Con· 1 celos dos actuais dirixentes
el poden desembarcar na
eran moitos neste sentido polo
que tamén acordaron que Fra· Galiza antigos
ga nbn o.cuparia nengun cargo
colaboradores franquistas,
~e-_r~leváncia na estrutura p~r:
entre eles Pio Cabanillas.
t1dana de AP na Galiza cuxa

constituía un delito de atentado
a independéncia dos xuices e
maxístrados, asi como de desacato e prevaricación.
Rivas Fontán e os seus excompañeiros noh deixarán, de .·
momento, a Alcaldia, pois pensa
recurrir o fallo da Audiéncia diante de instáncias superiores.
·
A senténcia, dada a coñecer á
opinión pública, ten unha gran
trascendéncia política, pois, de
facerse efectivo o fallo, resulta
un duro golpe para a expansión
do CG , na que entrará proximamente Rivas Fontán. _
A sua condena sumase asi ao
proceso que segue aberto contra
Xosé Luis Barreiro polo tema da
concesión da licéncia do xogo o
que está a ser utilizado como
ariete, contra as filas coagas, polos aliancistas.
·
D

Doble moral

I

Cor:i el vi~áñ aritigos -colaboradores franquistas

Rivas Fontán, á direita, na inauguración do teatro Principal

A sala primeira da Audiéncia Provincial de Pontevedra condenou
ao alcalde da capital, Rivas Fontán, a seis anos e un dia de in.abilitación por atentar contra a idependéncia do poder xudicial.
Co alcalde foron condenados
a mesma pena de inabilitación,
os concellais Edelmiro Barreiro e
Xermán de la Iglesia e o ex-concellal Aurélio Cortizo del Campo.
O fallo absolve,. sen embargo,
ao ex-concellal Isidoro Lago e ao
ex-segredário do Axuntamento,
Xulio Dapena.
Os encausados redactaran
unha nota informativa, a raiz do
proceso sobre o edifício "Las
Palmeras", na que afirmaban que
o "Poder Xudiciaf cria un clima
de inseguridade" no consistório
pontevedrés , considerando o tribunal que a nota en cuestión

.

llas, que ocuparía un lugar
destacado na Xuntá, xunto con
Fernández Albor; fálase de que ,
serian ·os dous vice-presidentes.
, Mentres · tanto a estratéxia
de Manuel Fraga xa está mé- dio deseñada: todos .os meses,
até o verán, fará unha visita á
Galiza para partici¡)ar nalgun
acto dos aliancistas. A rolda
comezará o dia 6 próximo· en
-Ourense e continuará polas demais provincias. Nestas visitas aparecerá na rádio e na TV
falando en galego.
No parlamento e~ropeu presentará propostas relacionadas coa Galiza que deberán ter
o eco apropriado nos meios de
comunicación · gal egos. ·Estas
presidéncia cairá case c'ori toManuel Fraga xa ten pertilada
_propostas servirán ademais
a sua pre-campaña galega .. tal seguridade en Fernández
para ter xuntanzas con -diverAlbor. ,
cara as eleicións autonómicas
Os .presidentes das deputá- · sos colectivos galegas ·afecta- .
. ás que concorrerá como cancións galegas, nomeadamente · dos. (A priineira xa tiv.o entrada
didato aliancista. O parlam~n
en Estrasburgo con referencia
Cacharro
Pardo, tamén esixitário direitista europeu.esixirá a
aos danos do temporal). sua nominación para antes de - ron para darlle o .apoio ao exCoa chegada do verán,
ministro franquista na Galiza a
finalzar este ano, para así pocomo todos os anos, Manuel
renúncia a montar .a sua próder preparar toda a sua estraFraga as.entar~se na Galiza e
pria estrutura partidária, así
téxia, ainda que presumib81per~orrerá feiras e festas, vila.
. mente o seu nomeamento ofi-. como que · serian eles os que
a v1la, comarca a comarca, faelexerian aos distintos parlacial vai ter -lugar no congreso
cendo profisión de galeguidamentários. . .
galego de AP.
de.
Romay Beccaría tamén taAntes do anúncio feito polo
' Estas accións ·irán coordemén déu garantías en nome de
presidente aliancista, Hernánnadas cun acoso parlamentáFraga de que as deputacións
dez Mancha nunha reurnón de
rio que poña en entredito oa
mulleres ·conservadoras, na- seguirían tendo a mesma autoactual governo, ao tempo que
nomía que agora.
que tamén partici19ou Manuel
Fraga, houbo que vencer rece- · ·Por outra parte en meios alian- · se in9ide en campañas de des. prestíxio coritra Xosé Luís Bacistas especúlase _ con que
los tanto por parte da direcrreir-o. Paralelamente seguirá a
acompañando Manuel Fraga
ción de AP como de certos
canipañ'a de recollida de firdesembarcarán na Galiza (de
membros destacados da-direi.:.
conseguir a maioria absoluta, . mas para pedir as eleicións an- ta galega, · sobranceiramente
tecipadas. Precisamente a esque o dan como seguro) divera!{Jun presidente de deputatratéxia aliancista. contacon
sas persoas relacionadas co
c1on.
que as eleicións se adianten.
responsábel de Montejurra e
A equipa de Hernández
Mancha esixiu a palabra c!e · Vitoria, entre eles Pio Caban!A.E.

Por facerlle unha perg_unt~ nunha rolda de prensa informal

FranciscoVázquez
.
manda de~er a un periodista
O Alcalde da Coruña, Francisco
Vázquez, mandou deter o dia 30
de Outubro ao xornalista António
Fernández, cando este lle realizou unha pergunta nunha rolda
informal de pre11sa despois dun
acto de mutilados do Exército
Republicano celebrado no Concello, en Maria Pita.
, O alcalde ·coruñés respondía
as pe~Ql!_nta~ de dous redaqtores
. dos d1anos La Voz de Galicia" e
"El Ideal ·Gallego" cando o colaborador de "El Correo Galleo"
prévia identificación, perguntou~,
lle a Francisco Vázquez que opinaba "sobre o mercado de Frutas e Verduras."

Segur-ido o xornalista, o mandatário coruñés enrubiou total.:.
mente e saiu eil busca dos seus
garda-costas. Chegados estes, o
colaborador de "El Correo Gallego" voltouse identificar como tal,
exibindo as acreditacións ·a tal
efeito, pero os gardas levárono
case en pariolas até a planta oai- '
xa, onde cotexaron as firmas do
documento.de identidade coa do
carnet de prensa e chamaron ao
xornal compostelano para cer- ·
ciorarse de que traballaba para
el , pésie a portar a correspondente invitación para o acto.

señor Barros, confirmaría que o
xornalista se acreditara debida,.
mente na sua oficina, manifestando qüe asi llo comunicaría ad
Alcalde.
· .
- António Fernández non recebeu logo nengunha clase de des- ·
culpas; por outra banda os dous
xor~alistas presentes tampouéq
se interesaron nen · fixeron nada
pol0 seu compañeiro, e nen .sequer relataron o incidente nos
seus meios.
· A teima de Pac'o Vázquez contra determinados xornalistas non
afectos xa- ven de vello, e non é
a primeira vez que lles proibe a
Despois de vinte minutos o entrada a actos municipais, soxefe de protocolo do concello, · bre todo aos fotógrafos.
O

Parlamentó

·R1rse dun··.niesmo·
que o leva .até non aceitar o
Uns "altos cargos" da Consepróprio topónimo. -e segue a
lleria de Ordenación do Terriusar "La Cortiña".
tório, que preside o Secretário
Pero o grupo parlamentário
Xeral do PSOE en Galiza, An.do PSOE votou a favor de que
tolín Sánchez Presedo, ríronse d_o galega (e até da próprja - se ·11e esixa ab alcalde de Pon1
teareas ·(outro que anda en
autonomia que lles dá de co.:..
mer), public~mente e con pu- ' cruzada · antigaleguista) que
.respete o topónimo .
.blicidade, pois diant.e habia
Un pergúntase que farán
xornalistas.
'
estes socialistas cando agora
O C~mselleiro, que se seipa,
teñan que votar outra posición
debe pensar que é algo norque, de .ig1:1al maneira, trataria
mal (que . de. certo o é) e non
de esixirlle a Francisco Váztomou cartas no as~nto, sequez o mesmo respeito pola
quer para limpar a imaxe.
nosa identidade que a Pepe
Non é de estrañar cando o
Castro. Votarán contra a sua
cabecilla do PSOE, Franciscó
práctica'? E tamén se pergunVázquez, anda empecinado
ta por que non. meteron xa .
nunha loita c'ontra o galego
aos dous no mesmo saco, ~
desde o consistório coruñés,

dicer, na mesma moción.
Efectividade parfamentária?
Son estas ·persoas as que·
califican continuamente aos
nacionalistas de intransixentes (sobre todo coa lingua) e
até de racistas.
· A pÓstura do BNG de apresentar no parlamento ünha
proposición para escolarizar
aos xitanos, conservando as
suas peculiaridades, non casa
de -nengún xeito, con ese arquetipo que lle· queren pór ao
. nacionalismo: Atreveranse a
non defender os direitos dos
_xitanos desde o grupo do goberno? Os galegas non merecemos ·o mesmo trato?
O
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.As eleicións- na administración causa da demisión. de Redondo

PSOE:. a rosa empeza a perder ·os Pétalos
e .o ·puño a abrir os.dedOs·
O proceso de desafección
que se está a producir no
PSOE, do que son
exponentes representativos
as demisións como
parla.mentários de Nicolás
Redondo e Antón Sqracíbar,
o abandono 'de Pablo
Castellano e as críticas de "
diversos baróns, entre as ·
que se encentra al~un exministro como Julian
Campo, nón se poden
explicar sen a proximidade
das eleicións sindicais na
Administración Pública e a
celebración do XXXI
congreso do partido·cando
os inquéritos comezan a
indicar a posíbel perda da
maioria absoluta e Felipe .
González e se intenta
adecuar ·a ideoloxia
partidária ás necesidades.do
Governo.

-

conflitos como en Gran Bretaña
firicapé, na sua_.oposición ~o or- · tido, como quedou ciar.o nas decando as Trade Unions, coa sua
claracións). ' Era unha oecesidade
zamento; no 4 por cen de suba
oposición, derrubaron ao goberestratéxica tanto da UGT como
aos funcionários.
'
no laborista.
Coas .eleicións· sindicais ás · do Governo.
Polo demais tamén no seo do
....,_
portas, a UGT necesita un certo
próprio partido existen dif.eréndistanciamento do Governo para · Existen algunhas
cias. Lóxica's se se ten en· conta
mostrar aos funcionários que , é
diferéncias
·
que a entrada dos dous tércios
capaz de ·defender os seus direida militáncia é posterior á chegatos contra da administración.
da á Mon_
cloa de Felipe Gonzálsto é ·o ·que q!Jixo sinalar Nicolás . Non qu~r dicer que, a necesidalez, de qµe a maioria dos cadros
de dun· cámbio estratéxico, non
Redondo. Que non quede .fortemente desbancado o sindicato
existan diferéncias dentro do ~ están na Administración, e, sosocialista nesas eleiciÓns é uriha . PSOE en canto ao papel que . bretodo, da baixa de votos rexistada eleición tras · eleición, cuns
debe de x_ogqr a UGT co PSOE
.necesidade sua, pero ta.mén do
sondeos de intención de voto
no Governo. E totalmente· lóxico
própriO' PSOE e do Governo, que
que anúncian a perda da maioria
se veria en moitas-máis dificuldaque os socialistas dedicados ao
absoluta.
sindicato e á administración tedes· cuns representantes contráA todo isto hai que unirlle que
'ñan diferéncias debido ás ·distinrios ás suas teses e aos seus
moitos aléaldes e presidentes
tas visións que-conleva a sua poplantexamentos de contrataciónautonómicos x~ foron castigados
sición diante da~· problemas. O
dedo. A conflitividade neste
nas urnas non precisamente polo
sector estaria servida. Daí o paso
conflito de apoiar a un governo .e
seu labor, senón polo do goberfacer política $.indical sen perder
atrás da UGT, co seu Seci-etário
no central.
Xeral á cabeza, para desmarcar~
a maioria a mans de CC.00. é
lsto Jeva a que eses baróns pise do Goberno (pero non do pardifícil de resolv~r e até pode criar
..

~

j

•
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A rosa comeza a perder os pétalos, o puño a abrir os dedos nun :
proceso no que o PSOE, despois ·
de cinco anos, recén cumpridos,
de governo, intenta adecuarse
para seguir gobernando en maioria absoluta, algo que os últimos .
inquéritos empezan a cuestionar.
· O XXXI Congreso federal do
partido, a celebrar a princípios
do ano que ven, vai ser o que
fixe as liñas para seguir na Moncloa o máis cómodamente que
se poda. Pero o feito máis .impar- _
tante do proceso de desafección
que comeza a v.iver o PSOE non
ven dado tanto polo próximo
congreso e a adecuación dunha
liña de actuación, senón pala
proximidade das eleicións, as
primeiras, nas Administracións
públicas. Esta seria· a verdadeira
causa da demisión como parlamentário de Nicolás Redondo e
Antón Saracíbar.
Mesmamente desde o Governo afírmase non · entender tanta
puxa contra os actuais orzamentos cando en exercícios anteriores eran bastante máis regresivos no aspecto social; ou -cando - Un aspecto da manifestación que o_pasado 24 de
se aceitou a reconversión e ainOutu~ro reuniu en Silbo a várias decenas de miles
da se apoiou, por só citar un dos · de persoas, nun acto que ioi cal\ficado como un
pactos máis · espiñantes que. a
dos máis numerosos dos que se lembran nos últiUGT asinou co goberno. /
mos . anos na cidade. A manifestación convocada
A Unión General de Trabajadoco lema de Askatasuna (liberdade) tr~ns9urriu en
res fai, precisamente, case .total
completo silencio ante a indicación pr~via dos xui-

ces que ilegalizaran xa dous intentos de convocatória anteriores, o primeiro dos cales tiña como
lema a palabra "negociación" e o segundo liberdade de expresión. Tanto a celebración do acto,
como a masiva asisténcia de cidadáns, foron datos ignorados ou minorizados pala maioria dos
meios de comunicación do estado.

dan un cámbio de estratéxia
dentro da política . felipista e a
·volta ao programa eleitoral de
1982 que, segundo afirman, converteusé agora "no libro vermello
socialista", do que no gabinete
non queren ·ouvir talar.
·
. A política do PSOE está apoiada pala banca e a patronal (nas
últimas entrevistas os líderes
destes sectores asi o poñen de
manifesto) · mentres é criticada
cada vez máis pala esQuerda .
O Governo pon como grandes
logros a "loita -antiterrorista" o
asentamento da democrácia e a
mellara económica, coa baixada
da inflación do 14 ao 5 por cen~.

.r

.

'

Este último ponto é précisamente o máis criticado palas forzas sociais que afirman que a
baixada da inflación produciúse
precisamente a costas dos traballadores, de aumentar os parados e de reducir as pensións ao
tempo que se aumentaban as
cargas fiscais e a banca e os empresários acrescentaban as suas
ganáncias.
Como exemplo poñen tamén
que a tan cacarexada reforma
fiscal a quen verdadeiramente
beneficia e a aqueles que teñen
uns ingresos entre os 7 e os 12
millóns anuais, que son, precisamente, os "yuppies" socialistas·
nos ministérios. Asi, desde dentro do partido, xa hai quen acusa
a Felipe González de estar governando para eles.
Ademais no debe do goberno,
en .relación ao panorama, hai que
anotarlle o aumento armamentista, o colapso nos xulgados, as
colas nas fiestras da administración, as listas de espera de anos
na Seguridade Social, os problemas no ensino médio e na universidade, o problema autonómico, os ·aoo mil postas de traballo
que se converteron en tres millóns de parados ...
Pero Felipe González está empeñado
nunha
reconversión
ideolóxica do partido, que adapte os seus programas e a sua
idiosincrásia · ás necesidades do
governo, á política que realmente está a facer. En consonáncia
co ideário de ser a socialdemocrácia o apagalume do capitalismo. Felipe quer pasar do "cámbio" ao "cambiazo".
O
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est.ado crítico ·

-Aniversário
XESUS VEGA

O

quinto aniversário da chegada do
PSOE ao governo coincidiu con
alguns sucesos que revelan a
existéncia dun certo desacougo no seu
interior. O ·distanciamento crítico asumido por Redondo e o episódio protagonizado por Castellano non constituen, cert~mente, unha peniténCia excesiva para
un partido que decidiu axeitar a sua poi ítica ás necesidades estratéxicas do Estado. Tal e como se ten afirmado en moitas ocasións, o PS9E _acometeu case todas as tarefas históricas que a UCD non
foi capaz de realizar. Apesar do evidente
que resuJtou esta función sustitutória da
direita tradicional, o précio pagado -en
termos de conflitividade interna..:_ for mínimo.
A experiéacia acumulada nos dez
anos de vidé;l do réxime parlamentário
permi~e formular a tese de que o nível
de ·enfrentamento interno rexistado nun
partido está moi determinado palas expectativas eleitorais que posue. . Non é
que este factor explique a totalidade dos
fenómenos· que se teñen apresenfado
nas crises partidárias desta década. Os

.xista, outra de intelectuais polo socialiscasos da UCD e do PCE -por citar un - no partido gubernamental obedecen a
mo, un movimento pola paz... "
exemplo- non son absolutamente ho- · esa mesma lóxica. Un partido que, nos
Aparentemente pode resultar surprenmologábeis: nen polo tipo de militáricia,_ últimos dezaoito meses, perde case a
dente este público recoñecimento das
cuarta parte do seu eleitorado de 1982
nen palas tradicions poi íticas existentes
próprias eivas. Sen embargo, resposta a
·.en cada caso, nen pola distinta posición
ten que sentir no seu seo o nerviosismo
unha necesidade política moi precisa.
que provoca o eventual abandono das
de cacja partido no proceso de reforma
Até que non foi visíbel o retroceso eleito. posicións conseguidas no aparello estapost-franquista ... Pero si hai un factor
ral, a dirección .felípista modelou un p~r
·comun: o detonante que activa a ruptura
tal. Se, ademais, consideramos o volume
e característica da militáncia actual do tido á medida da nova situación. Habia
interna é a constatación dun insuficiente
pastos para todo o mundo, incluso para
apoio eleitoral.
PSOE obtemos una cadro ilustrativo do
· Pablo Castellano. O problema non era
Os síntomas que agora se perceben . que pode ser o seu futuro.
A própria contabilidade do partido gu- . criar organizacións sociais senón. facer
de cadros e _militantes uns apéndices
bernamental proporciona o dado signifidas institucións estatais. Cando muda a
·,, cativo de que só téñen carnet de afiliatendéncia eleitór.al, hai, que utilizar un
, ción o 1,4 % dos votantes. A esta séria
novo discurso: o partido está mói "volcalimitación cuantitativa hai que engadir o
do" cara a Administración e pouco aberr
problema da calidade dos efectivos ..Recentemente, Benegas realizaba, ao res- . to á sociedade. Non se analisa o por que
desa situación nen se determinan os respeito, unha descrición moi realista da.filosofía existente entm a militáncia do · . ponsábeis da mesma. En vez de .criticar
seu partido: "estamos diante dun partido .á dirección o que compre é traballar para
"dignificar o papel dos locais do partido
volcado cara a accións nas institucións
.
..
e.as casa do povo". públicas, moi sensíbel portante ás indiNon é previsfbel que xurda unha Rlatacacións .que.veñen ·de arriba, con pouco
forma organizativa diferente a partir da
tempo para facer sentir a sua acción no
disidéncia hoxe existente. Redondo e
conxunto da sociedade e inevitabelmen'castellanos teñen fortes hipotecas co fe__ . te deficiente á hora de impulsar, canalilipismo apesar do trato que agora están
zar e organizar as complexas demandas
recebando. O que sí é constatábel é asociais".. Por outra banda, a ponéncia
perda daquéla imaxe unitarista difundioa
' . oficial para o próximo congreso recoñepolós propagandistas do PSOE. Esta
ce a existéncia de "clientelismo" no seo
ruptura pode alimentar a dinámica do
do partido e.afirma a necesidad e de prodesgaste eleitoral, ·a cal provocaria no- mover "unha organización de mulleres
vas liortas na "família socialista". O
progre$istas, outra org~nización ecolo-
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NO .70 ANIVERSÁRIO DA REVQLUCIÓN

PE OUTUBRO ·

~~~~~~~~~...,..---,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vanse cumprir setenta anos.
· da Revolución de Outubro.
Da transformación da Rúsica
· imperial na Unión de
. Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Este
acontecimento, trascendente
desde lago no século XX e
un dos n:iáis importantes ha
hist.ória da humanidade,
alumeaba o nascimento dun
novo sis~ema social, por
antonomásia, o socialismo.
Neste momenteo, a URSS
está a viver unha vibrante
época de cámbios, unha
· re-estructuración a fondo do

intelectÚal ·e de desenvolver
, Decerto, un dos maiors . , solucións debe liq4idar as.
paradig1T1a político no que
home
en
tanto
que
valor
· ·reticénciás e as
.
o
logros
que poden garantir
debe asentarse unha enorme
.. - . principal;':
· - -acomodacións.
na URSS a pureza da
federación de nadóns ·na
D~be comprenderse o
discusión é o 'da liberdade
A continuación, publicamos
. que viven máis de 280
reformismo que abandeira
de crítica, a poi ítica~ de . un artigo do historiador Oleg
millóns de persoas. .
En palabras dun editorial do Gobachov como un "retorno abertura en todos os meios Jlevniuk no que se sintetizan·
de comunicación. Xunto 'coa
a Lenin", ao ,.seu método
. . é:\S. experiéncias dos
órgao teórico do PCUS, m(
intelectual: Trátase de
traballadores soviéticos. na
altísima cálidade da sua
URSS trátase "de reformar ·
. , produción cultural e o
·retómar a revolución alá
fecunda etapa 'da
, praticamente todas as
onde
se
encontraba
na
.
industrializaCión
do Estado
compromiso
c.óntrastado
esferas: as·forzas
véspera do abandono da
dos soviets, con clara
dos intelectuais soviéticos,
productivas; as relaciÓns de
Nova Políticá Económica. A
garántese -a riqueza das
· mención dos éxitos e os ,
producción; os aspectos
aportacións e a
probábel reabilitación da
· ·fracasos, sen cuxo·
sócio-políticos e humano$
preguerra,
botará
sen
dúbida
coñecimento
complexo non
p~ofundidade
das
da yida soéial que poden ser
transformacións. A .
luz abondo no debate e
é doado entender a colosal
radicalmente
.-· re.,.orientación ec.onómicos
experiéncfa '1istórica da
participación de 'oda a
democratizados; de
que se abren á Unión Soviética cidadania nas denúncias e
construcfón na URSS.
dinamizar o progreso
·,

As difíciles condicións dalguohas etapas provocaron a utilimción de métodos autoritários
.

-

.

A complexa tarea da.industrialización<
da URSS desde 1917
.
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O desenrolo histórico da Unión
Soviética ditou a necesidade de
realizar a industrialización a un
ritmo acelerado. Polo nível de industrialización, a Rúsia prerrevalucionária ficou atrás dos paises
capitalistas máis desenrolados.
O caos motivado pala 1 Guerra
Mundial , pala Guerra Civil e a intervención foránea agravou a situación do país. No 1920 a produción industrial representou o
13,8% do nivel acadado no
1913 , o ano máis eficiente da
Rúsia prerrevolucionária. A produción agrícola reduciuse no
66,7%. Ficou destruido o transporte. O problema número un
para o Estado soviético era o relativo a restablecer a indústria e
seguir a desenrolala. Por esta razón, o plan estatal de eletrificación de Rúsia (GOELRO) ~ primeiro, calculado pará un periodo
de 10.:1 5 anos- estivo orientado
a reabilitar toda a economía nacional e levalo ao nivel da técnica moderna. O plan GOERLO foi
apreciabelmente sobrecumprido.
Na década dos 20, a medida
que se viñan restabelecendo as tracexadas no plañ eran impreforzas produtivas do país -pro- - sionantes. Na indústria, ás obras
ceso que durou seis anos-, embásicas asignáronselle catro vepezou a se perceber máis a neces máis recursos que perante o
cesidade de reconstruir a fondo
lustro anterior. A indústria pesaa economía nacional e moderni- da debia desenrolarse a un ritmo
zar a sua base técnica. As equipmáis acelerado. Plantexouse o
as desgastadas disminuían brusobxetivo de acadar, perante cacamente a produtividade laboral ,
tro anos, as taxas orientativas
mentres as frecuentes averías
marcadas para o fin do quinquémotivaban un crecente traumanio. Os contemporáneos calificatismo. A meados dos anos 20, os
ron 1929 como "ano da grande
diários comentaban con amargor
viraxe". Desde entón o ritmo
o estado do parque de máquiacelerado do desenrolo industrial
nas. A agricultura experimentaba
do país fíxose realidade.
unha imensa escasez de maquiA diferéncia dos modelos clánária. En condicións dun completo cerco capitalista e do cre- .sicos de industrialización dos
países capitalistas desenrolados,
cente perigo fascista na Europa,
que se realizaba durante 100a L/RSS p.signou un imenso pa200 anos a costa dos recursos
pel ao afortalamento da sua cadas suas colónias e empréstimos
pacidade defensiva. Nos anos 20
externos, a Unión · Soviética
a dotación técnica do Exército
apoiábase só nos seus próprios
V~rmello atopábase a nível baixo
recursos.
- escrebeu Gueorgui Zhukov.
Seguía a ser grave a situación
social: nas cidades reinaba.o deUn ascenso
.semprego (o 1° .de Abril do 1928
con moitos custes
na URSS habia 1.576.000 desempregados ce11sados). Todos
"A xente construía fábricas nunestes fenómenos · determinaron
ha condicións inauditamente difíaté certo ponto o ritmo de indusceis -escreb~u llia Eherehburg,
trialización do país. En Decem- · referíndose a esta época. Parece
bro .do 1925, o XIV congreso do
que ninguén, en part~ _algunh~ • .
partido --que pasou á História
construiu nen construira en ta1s
con:i? o Congreso da lndustrialicondicións" ,
zac1on-- tomou a seguinte resoNaturalmente, a abnegación
lución: "Hai que asegurar tal d~
da parte avanzada d':l sociedade .
senrolo economico da URSS que
dun país importador de rríáqui-- non- ;:>udo resolver·todos os pronas e equipas, mude nun país .. blemas. Durante a industrialización, no 1930, xa se liquidou por
~apaz de producir instalacións
completo ~ desemprego, e o E~
1ndustriais".
tado tivo que· resolver, pola_ RnSemente en Maio .do · 1929
meira vez, ·un probl~ma socio-:
despois xa de -acalorados ·deba~
eeonómico tan complexo como
~s no partido .e a sociedade, ·o
o uso efectivo da man de obra
Congre,so · dos Soviets da
en condicións de ocupación
URSS ratificou -o J Plan Quinque·
completa. Durante o primeiro
_nal (1929-.1933). As perspectivas

tar a este interrogante sen a activa axuda dos obreiros que coñecian mellor que ninguén a produción. En tales circunstáncias
nasceu o- movimento stajanovista. Na s_egunda metade do 1935,
Alexei Stajánov, mineiro de Donet§>k, sobrepasou 14 veces as
normas técnicas anuais, feito sen
precedentes, orixinando unha.
onda de records labor:ais dos
seus continuadores.
Os obreiros avanzados que se
incorporaron €l este movimento,
dominaron a maquinária moderna, organizamn racionalmente ·o
seu traballo e, empregando in- ·
tensivam_ente a xornada laboral,
aumentaron verticalmente a produtividade do traballo. Nos colectivos criábase un favorábel clima sócio-psicolóxico. Empregáronse amplamente a incentiva32 ción moral e económica do trag:¡ bailo. En· particular, elimináronse
~ os topes promédio do salário,
..., antes .existentes, que· limitaban
~ os ingresos dos obreiros. Na se~ gunda. metade dos anos 30, as
stajanovistas convertíronse en
herois nacionais e os seus retratécnicos
e
organizadores
da
inquinquénio o número de obreiros
tos
adornaban ruas e colunas
na indústria aumentou en cinco dústria foron obxecto de repre- . das manifestacións festivas.
.
millóns. A situación viuse agrava- sións.
Pero o movimento stajanovista
A industrialización demostrou
da porque·. millóns .de labregos
tiña os seus aspectos negativos.
incorporáranse á produción in- que os métodos volitivos resultadustrial. Cobizosos de topar un ron ineficaces ali onde era .preci- · Xa por aqueles anos manifestouse a viciosa prática de se orientar ·
mellar emprego, eles percorrian ~o asimilar a nova maquinária,
aos recordes estabelecidos por
o país dun extremo a outro, esti- erguer a calidade e · a eficiéncia
mulados polos rumores sobre al- do traballo. O 11 Plan Quinquenal , alguns obreiros. Era .preciso organizar un traballo harmónico e
tos salários, altas racións e ou- (1933-1937)- estimou necesário
vencellar _máis estreitamente entros priviléxios que, supostámen- conxugar o entusiasmo co profitre si diferentes sectores da prote, existían nalgures. A flutuación ·sionalismo e a competéncia. Tadución. Pero é un feito que, gráda man de obra acadou propor- . mén se estimou necesário formar
cias ao movimento stajariovista
cións catastróficas. Debilitouse a cadros e erradicar a atitude deslogrouse introdl)cir novas nordisciplina. Empioraron moito os pectiva cara o desenrolo da esfemas de produción na indústria,
índices económicos. Non era ra social. Durante o segundo
doado e requería moito tempo quinquénio, o nível de _vida da aumentar asi a produtividade laboral e cumprir o 11 Plan Quinhabituar aos novas obreiros á clase obreira urbana . aumentou
quenal con meffores· índices que
cultura do traballo industrial. considerabelmente. No· 1935
o prmeiro.
Ademais, tendo en canta a esca- aboliuse -o sistema de racionaDurante tres quinquénios pre- .
seza de enxeñeiros técnicos e mento da povoación e dürante o
bélicos incompletos (1928-1941)
quinquénio o nivel de consumo
executivos experimentados, pono país entraron en activo 9 mil
deríase comprender mellar por popular duplicouse con creces.
que naquel periodo s·e aplicaban Xa se dedicaba máis atención á · importantes empresas industriais
iniciativa das masas, orientán- e criáronse vários sectores ecométodos autoritários de xestión
nómicos nov9s. Ap~reéeron e
doas a cumprir importantes taeconómica. ·
· desenroláronse moitos .tipos de
reas do desenrolo económico.
O país puxo en tensión todas
produción, entre outros, equipas
as suas forzas para acadar un só
metalúrxicas e ener'xéticas, máobxectiv:o, o ·que deixou a sua
Movimento dos
quinas para traballar metais, auimpronta na vida da sociedade
inovadores da produción
fomóbeis, tractores, avións, lósoviética. Debido á estrita cencomotoras eléctricas, locomototralización e concentración de re- No 1935 a indústria plantexóuseras diesel, máquinas de construcursos nos derroteiros prioritá- lle unha tarefa importante: pasar
ción de camiños e· complexa marios, .formouse e consolidouse o - a unhas novas maneiras de proquinária agrícola, equipas de
mecanismo económico centrali- dución. Do éxito deste labor dezado e divulgáronse ar.ipliamen- pendía moito e, ante todo, .o au- · construción , ' máquinas eléctricas e aparatos. No. 1940, en
te os métodos m:1toritários de di- mento da productividade do trarección en detrimento dos méto- ballo e un ha utilización máis efi-· compqración co 1913, a produc- _
·Ión bruta da indústria aumentou
dos económicos;
caz do potential económico criaun 670 e multiplicouse- por 30 a
do
durante
a
etapa
~nterior.
Ao
Formo use un Jipo de dirixentes
produción da indústria de maquiresolver
o
proprincipio
tentouse.
cuxo principal ·méto.do de traba-. ·
nária e da metalmecánica, sectoblema aplicando vel.los métodos.
llo era o de "ordeno e mando".
res chave da indústria pesada: A
Esixiuse fixar un determinado
Deixábarise sentir asimesmo os
Unión Soviética colocouse no
prazo
-para
introducir
as
novas
erras e 'as violacións da lexislasegundo lugar do mundo polo
n_ormas.
Porén,
non
se
logrou
ción socialista, secuelas do culto
desenrolo industrial, despois dos
á personalidade de Stalin, que se realizalo in situ. Onde e até que
EEUU.·
D
desenrolou nos anos 30. Como ponto se debían aumentar as
normas?
Non
foi
posíbel
resposOLEG
JU;VNI~
(Historiador
APN)
resultado·, parte dos científicos, .

.
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Oito mil Qersoas reún8nse en Colomancagüa baixo· a vixiáncia de sÜld3dos hondureños

Os nenas ench_
en os campos.de refuxiados
.· salvadoreños nas·Hondüras··
·
.

.

Son vários anos xa de

guerra~ Os operativos -· -

militares na busca de
posíbeis guerrilleiros do
FMLN (Frente Farabundo
Martí para a liberanción
Nacional) bombardean
indiscriminadamente amplas
zonas campesiñas dos ·
·departamentos de Morazán,
Chalatenango, etc. Nun
segundo operativo terreste
de limpeza; os soldados do
exército salvadoreño ·
ded ícanse á captura e
tortura, á violación e
asasinato, á destrución das
casas e queima dos cultivos,
para evitar'a volta da
povoción: "acabando coa
povoación: "acabando coa
pbvoación, acabamos co
apoi0 popular ·á guerrilla... "
É no ano 80 se producen os prim~irC?s éxodos de campesinos,
pnnc1palmente neno.s, mulleres e
ancianos, cara a fronteira hondureña na procura· da supervivéncia. Pero sair daquel infern0 non
é doado: 14 de Maio de ·19'80: .no
lado oposto do río Sumpul, arr~
dor das sete da mañá, na aldea
salvadoreña de La Arada e os
seus arredores iníciase a mascre. Un mínimo de dous helicópteros, a Guardia Nacional salvadoreña, soldados do Exército de
Terra e elementos da organización paramilitar ORDEN, disparan contra a xente indefensa.
Mulleres torturadas e violadas
antes do tiro de grácia, bebés de
teta botados ao ar pra faceren
tiro de pichón, forcin algunhas
das cenas da matanza criminal.
Os salvadoreños que pasaban o ·
rio eran devoltos polo exército
hondureño á zona da masacre. A
médra tarde parou o xenocídio
deixando un saldo de 600 cadáveres que· foron presa de cans e
zopilotes durante vários dias.·
A finais deste mesmo . ano é
cando se enceta o programa de
Refuxiados Salv_adoreños en Co- ·
lom6ncagua, coa chegada · de.
2.~~0 persoas. Hoxe suman algo
ma1s de- 8.000 as persoas refu..:
xiadas nos seis campamentos
· n<?s ~ue ~e divide Comoncagua
(L1mon 1 e 11, Quebrachito Callejón, Copinol e Vegas). . '
_Despois de conseguir os permisos corres~ondents de Ganare_ .
(Comisión Nacional de Refuxiados); presidida por Abrahan García Turcios, coronel retirado do
Exército· Hondureño, e mais do
ACNUR (Alto ~omisionado Das
Nacións ·Unidas para os Refuxiados) .para visitar os campamentos, a meio dunha axéncia reli~iosa dos EE.UU. que desémpena un papel de axuda humanitaria éntre ·os refuxiados; e lago de
case 8 horas de Toyota por estradas poirentas que máis parecen pistas forestais, che.gamos
. no dom_ingo, dia 12 de ·Abril, lago
de pasar tres coRtroles militares
e soli<?itar óutros tantos permisos
pre~eptivos aos próprios campa:..
mentas de Colomoncagua.

Nenos de ollos grandes
observan aos soldados ·
O primeiro que nos asombra é a
cantidade de nenas, ós máis cativos totalmente espidos, que 'se
achegan con olios grandes -para
ver quen ven. Nesta espécie de
Campo de Concentración, onde
os militarés hondureños patrullan
constantemente e cercan o seu
perímetro, a chegada de calquer

.

.

'

..,

fuxiados, 'se o que lle preocupa
ao governo "democrático" do Sr
Azco~a Hoyo é o armamento na
fronte~ra do . seu PJiÍS, por que
non so permite senon que facilita
a estáncia de arreciar 12.000 refuxiados nicaragüanos, a meirande parte ex-guardás somocistas
armados polo governo Reagan
cometendo todo tipo de aldraxes
e_ ?bu~o.s entre a próP,ria povoac1on c1v1I hondurena. E evidente
b_?i~o. a careta democrática, ~
pos1c10J1amento do governo hondureño en Centroamérica.
Aqui foran as manobras "Escudo sólido" do exército dos
EEUU, que xuntaron no mes de
Xuño arredor de 50.000 soldados
de terra, mar e ar en Centroamérica. Falan de exercícios tácticos .
de contra-i~surxéncia; pero ben
poden tratarense de exercícios
preparativos dunha eventual inv~~i.ón. q~sde Nicarágua esa é a
v1s1on ma1s ou menos xeralizada
da opinión pública, e alguns
membros de Farabundo Martí
pensaban de xeito semellante.
Para os refuxiados, polo de
pronto, vai supor un meirande
control e presións militares, pois
c3 estamos a escasos tres Km. da
x fronteira salvadoreña, e os cam'a5 pamentos entran dentro dos lu_ _ _=::...~---' LL gares estratéxicos na visión da
Administración Reagan en canto
a esmagar á guerrilla salvadoreña.
·
vanse
15
dias
de
vacacións
sen
carro -(coche) é ·cáseqlje un
desenrolárense, as caréncias
Son arredor de 21.000 refuxiaacontecemento.
m~teriais en alimentación, saúde deixar sustituto-, e polo contídos (1.500 en San Antonio, 8.000
nuo
recorte
na
administración
de
Falamos con alguns internae rnfraestrutura en xeral, estes
en Colomocagua e perta de
anti-parasitários,
antibióticos,
cionalistas que levan aqui trabacase sete anos de estadía acá
12.000
en Mesa Grande) a sofreetc.
Este
apartado
sanitário
ven
llando certo tempo, en tarefas de · coas respectivas incorporación~
re as consecuéncias desta polítieducación, administración, capáde novos refuxiados ao longo do subsanóo en parte pala ·existénca xenocida. No 1983,· a reprecitación técnica, etc.; e isto :ábre- tempo, supuxo un cámbio total cia nos campamentos de Censentante do goberno dos USA
tros
de
Saúde
rexentados
por
alnos as portas do a contacto cos
na_vida destas xentes de orixe
n?-s Nación? Unidas Jane Kirkparefuxiados, que non sort dados a campesiña, que p·asou do illa- guns refuxiados capacitados até
trrck (?) fac1a unhas declaracións
talar a.té non saberen con quen · mento L,mi-:familiar do labrego hai dous anos por médicos honá prensa internacional nas que
tratan. Lago disto, non cesan a salvadoreño, do papel da muller dureños-que daquela tiñan aceso
dicía que "nos campamentos de
aos
campamentos.
. cordialidade e facilidades para como criadora de tillos e trabarefuxiados de guerra salvadoreHoxe, como parte do Plan Tricoñecer todo o entramado do lladora da·coc_iña, dÓ analfabetisños até os nenas de teta son
funcíonamento social dos cam- _m o -xeralizado, etc., a unha vida partito (ACNYR, Exército Honduguerrilleiros".
reño,
Exército
Salvadoreño)
para
PI=imentos, como tampouco cesa .en comunldade onde todo ten un
a Repatriación "Voluntária", a
o noso asomoro ·ante cada un sen~ido coleCtivo, onde todo se
Os nenos ensinan aos
povoacíón hondureña ten proibidos novas· descubrimentos.
decide ·en asambleas masivas
do todo tipo de contacto cos revellos
Mália as caréncias fundámen- coor~énadas · entre os vários
fuxiados. E isto é algo que se ven
tais de espácio físico onde poder ·campamentos, e onde absolutáBen diferente é a visión doutras
mente todos os membros da co- · arrastando desde o ano 85, cancenas
nos campamentos, como
do comezou o cerco militar, coas
munidade teñen aceso ao ensi.no
a asisténcia a unha clase de alfacontinuas
patrullaxes
tora
e
dene ~ capacitación en todos os
betización de adultos, na que un
tro dos campamentos, e arreos
obradoiros que ali existen. ,
nena de 13 anos imparte os seus
aldraxes,
como
capturas,
tortuA vida cómeza arredor das
coñecimentos na matéria a perras,
detencións
prolongadas
e
·seis da~ mañá. f?ara a xente encasoas de 40 e 50 anos maiores ca
até asasinatos coma o do 29 de
rregada das cociñas, que se turel, logo da sua asísténcia á escoAgosto
dese
mesmo
ano,
día
no
na periodicamente, un chisco anla, ao seu traballo nalgun dos dique morreron tres persoas, entre
tes. Os obradoi~os de zapataría,
ferentes obradoiros, quizá saelas
unha
heñiña
de
tres
meses
· alfarar~a, carpitaría, mecánica,
char unhas hortalizas ou aterder
asasínada a patadas, e houbo
etc., enchense de ,mulleres . e
aos chachos (porcos), e a corremáis
de
50
feridos.
homes, de nenas ' e nenos que
sondente capacitación para podesempeñan o seú labor produtider alfabetizar.
A
esperanza
posta
na
vo a pral do auto-abastecimento
Por veces chegan até os noda~ comunidade. Lago do almorvitoria
sos ouvidos, sobretodo na tardizo, a média inañá, estes asisten
ña ou xa na noite, os inconfundíAinda que a poboación se mania clases mentres os escolantes
beis sonidos dos morteiros, das
festa
maioritariamente
católica,
e·
da mañá ocupan ·os seus ·pastos
bombas de grande poténcia bono traballo. Hai tamén várias gra- · son cotias as xuntanzas para'. tadas dende os avións, dos amediscutiren a "palabra de Dios",
nxas (parcos, galiñas, coellos ·e
trallamentos... desde a zona
creo ver nese outro sentido a su- cabras) e un anaquiño de terra:
fronteiriza de Morazán: a guerra
pervivéncia
a
capacidade
de
recultivada .con hortalizas que, por
no Salvador ' segue; e mentres,
sisténcia
colectiva
tan
desenrolaturnos rotativos, van sacando
seguirá a.rnsisténcia dos refuxia~ .
da, e a esperanza posta na vitó- dos a ese "Plan de Repatriación
adi~nte ·para abastecer en parte
ria non lonxana do exército poas necesidades alimentárias da
Voluntária".
.
povoación, e completádas para · pular do FMLN, que abra outra
Entretanto, o goberno dss
nova porta en Centroamérica á li-· USA aprobou un montante de
os máis desvalidos nos Centros
beración de toda América Latina 700 millóns de dólares de axuda
de Nutrición existentes .en cada
l:Jn dos ·campamentos e criados · en contra da tiÍania ianqui.
militar
exército do governo fr- .
Non, non hai guerrilleiros nos
p~r e!~s m~sí!los, x·a que a orgatere do ·democristiano José Nacampamentos de refuxiados sal... nrzac1on Medicas sen Fronteiras
poleón Duarte. Éspérase .~a_mé~
vadoreños n(;!s Honduras, como
que se ocupa da Saúde desde
unha nova axuda · millonaria a
dicía Mr. Negroponte, embáixahai tres anos acá non recoñece
contra nicaraguana, e novo~ e~
dor dos EEUU naquel país; pero
·a existéncia .de desnutrición nos
préstimos militares ao exerc1to
si hai esperanza na guerrilla campamentos, onde a dieta báhondureño.
sica -e case·· única é a -base. de - hoxe xa exército popular-, pois
No outro lado da ·balanza, a
quen mais quen menos ten, ou
arr9s, feixóns e tortas de millo. ,
miséria faise máis -palpáb~I, e a
fivo, un pai, un irmán, un f.illo, alE por isto que 9s membros
represión brutal está de1x~~~o
gun ou algunha familiar. na guedesta .organ!zación. non gozan de
de ser notícia na prensa d1a_rra
rrilla,
que
hoxe
están
a
loitar
-¡¡¡ ex.ces1vas simpatías entre os retanto nacional" coma internacioo fux'iados; e tamén palas conivén- coas wmas, pala paz, a ·dignida- nal.
·
O
de e a liberdade no Salvador:
~ cías co ACNUR, pola deixadez
Pero como din os próprios reJf do seu labor -de cancfo en vez
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Na Vlll Conferéncia·
da Asociación ·_
Americana de Xuristas
Demócratas

Recoñecen
o direito

á

~uta

.determinación
do povo galego

O Grove: outra vez en',suspenso
o derrubO'·de Salea Marítima ,
O titular · do xulgado de Primeira
tnstáncia de C-ambados. Edgar .
Amand9 Fernández,, ven .de djtar
unha Providéncia pota que fica
en suspenso até o dia 9 de no- .
vembro a demolición parcial da
casa propiedade de Alexandre
López Lamelas, construida na
urbanrzación Balea Marítima en
O Grove. .O actual proprietário
apresentou un recurso que introduce unha ·modificación no decurso do sumário por canto aparece o ex-secretário Provincial
de AP de ·Pontevedra como proprietário por primeira vez desde
o comezo dos autos. Como donos figuraron anteriormente Vivéncio Garcia Guillan, quen tiña
provocado un recurso semellante ao que •agora .paraliza o derrubo e o promotor catalán Alayo.

Como· quen di

Ad.ivi·ña

en zonas ·de residéncia de verao ción do derrubo que foi, asinada
estaba nos seus momentos álxi- _ao menos catro veces, senC::o só
dos. No concéllo de O Grove fó- -: parcialmente consumado. · ·
ronse transformando areais e
montes de.man común en com- · . Monte en man comun e
plexos residénciais; San Vicente parcelas priva~as
do. Mar, Pedras Negras, Balea ·
Marítima: pouco faltou para es- A- urbanización denominada Ba-·
tragar a paraxe natural de A Lan- lea Marítima repártase entre parzada, cun macro complexo que celas de propriedade privada seria denominado Grov.elári, ven- caso da: vivencia que agora perdido a sete pesetas o metro ca- tence a Lopez- Lamelas- e · a
drado. Sen propriedades adquiri- monte ~omunal. · Construidas na
das legalmente, sen licéncia mu- praia da Lánzada: a menos de
nicipal de -obras, . mais coá trinta metros da ribeira, algúns
anuéncia dos políticos franquis- -dos chalets. podarían chegar a
tas, coa deixadez interesada dos ser derrubados se os, xulgamentos penoentes acadaran a senpolíticos p9st--franquistas.
- .Balea Marítima é só un caso téncia definitiva de demolición.
Entre tanto os viciños ·afirman
mais; a diferéncia reside na forte
'oposición que desde aqueles non ter .a menor intención de ceanos teñen feito os viciños a ser der nas suas reivindicacións,
"nós non. -podemos aceitar que
resignados frente ao que parese chegue .ao acordo que eles
cian feítos consumados, ocupación dos seus terreas, obstruc- . queiran, tantos anos de loitar teñen que ter un final clarísimo:
ción ás obras ilegais, enfrenta.mento, actas notariqis, procesos todo ·abaixo. Estamos fartos. de
carroñeiros, se é por xustícia
xudiciais. Seis viciños tiveron
mellor._ Se non vai por xustícia irá
que pasar un mes no cárcere,
de outra maneira pero irá todo
multas e mais de cincocenta xulgarnentos ainda pendentes de abaixo. Non estamos cansos,
cada vez somos máis os viciños
senténcia. A práctica de enfrentamento dos viciños tora apoiada dispostos.a recuperar o noso, xa
se ve que a xustícia nos dá a rapola organización AN-PG. Tras
zón pero a lei ten trampa"
vários ahos de accións legais
A.M.
ainda non deu callado a execu-

Os 1 .200 delegados, pertencentes a 30 países, presentes na VIII
· Conferéncia da Asociación Americana de Xuristas aprobaron ·
unha resolución na que se recolle o "dereito do povo galego á
A Audiéncia Territorial de A
sua autodeterminación", discutiCoruña tiña decretado o derruda na primeira Comisión cuxo
bamento da vivencia, construida
estudo versou sobre "O Direito
en terras usurpadas aos viciños,
de Autodeterminación dos Pos
que foi iniciado no dia 29 de Ouvos"
tubro e ago~a paralizado polo
O
avogado
Nemésio
Banca
s.
mesmo xuiz que asinara a autoriapresentou neste apartado unha
n
zación de demolición.
ponéncia que el definiu como "a
1S
MANUEL LUEIRO REY
comunicación informativa para
\que os delegados tivesen coñe-. Especular con chan alleo
cimento do problema e pola
ernando Botero .é un
la
Eran os últimos anos do franoportunidade de apresentalo nun
pintor · colombiano,
\S
quismo, a especulación do chan
foro internacional", baixo o título
autodidacta, consider\:Í
.
,
de "Por unha Gal iza livre". Xustirado' hoxe como unha das
e.
ficou esta apresentación nun
grandes figuras do Arte
je
foro americano, en catro _pontos:
Mundial. Leva consigo · ceje
"Ser xeograficamente o país do
cáis a influencia dos inmor1is
continente europeu máis próxitais muralistas mexicanos
ja
mo á América; ser o semetimenRiv~ra, Siqueiros e Orozco,
n· ma1s, como el mesmo fai ·
to da Galiza a Castilla e o comeuzo da colonización de América
constar, o home ten sempre
da
oxicamente, foi apro- os Coléxia's de avogados veiculiNos dias 22, 23 e 24 de Outubro ben, Rarad_
da mesma época e empregando
que ser unha búsqueda en
1to
celebrouse en Vigo o 11 Congreso bada unha comunicación que na cen e9a normalización. 0Jer caos mesmos métodos (o terror, as
CGida intre para atopar ·a
·eda Avogacia galega, promovido. conclusión 1ª sinalaba a necesi- dro).
armas, a igrexa, a degradazón
esencia da sua toucur:a que
Por outra ·parte temas de impolos Coléxios de avogados da dade ·imperiosa de que se ndt- ·
autóctona, o idioma, etc.) cos
ven senda a esencia da súa
iaGaliza e organizado polo Coléxio malice 9 galego nos Xulgados· e portáncia como o da demarca-·
mesmos resultados (o empobrepersonalidade.
.
100
Tribunais e na conclusión .2ª que ción xudicial non foron tratados.
de Vigo.
cimento, a perda de identidade
de
. ~ando vin a ~ua exposiA dicer dalguns dos asistentes
política e cultural etc.), ter forne- _o congreso desenvólveuse entre
rec1on no Centro de Arte. Reina
cido de colónias de emigrantes a
lítiSofia de Madrid, sentín -que
unha gran pobreza de contido. O
os Xulgados se fagan em gaEste Congresso aprova como
retodo o continente americano; e
a sua obra enchíame de ledidecano do coléxio de avogados
lega. Conclussom terceira: .
conclusom .primeira ·a necescia,· pois deixa ben claro exter atopado Cuba seu guieiro
SA
d!3 Barcelona chegaria, durante o
Uncir
do
Governo
galega
o
sidade
imperiosa
de
que
se
aanun oriundo galego: Fidel Casposto a repunancia que lle
discurso de clausura, ¡:¡ calificar
cumprimento da lexislación
normalize o galego nos Xulga'.ms
tro"
· ten a tres cousas que tanto
o congreso de "gastronómico".
promulgada polo Parlamento
dos e Tribunais por urna xustiNesta comisión nomeadamenmal tan na vida: o militaris~ue
· Das sete ponéncias apresentaá sua proposta no que a -norza mais eficaz e polo direito
te emotivas foron as intervende
mo, o eclesialismo e a burdas, a cargo cada unha dun dos
malizazom
lingüística
·
na
Ad-·inalienável
de
cada
uni
a
ser
>recións de delegados portorricaguesía. E. cando atopei diancoléxios galegas, nengunha. foi
ministrazom de Xustiza se rexulgado no seu próprio idioma
son
nos e nicaraguanos, no tema da
te de min o retrato dun miliredactada en galega; das comutire, prestando aos Xulgados,
(e o Estatuto de Autonomia no
autodeterminación dos povos.
tar' de tan triste tembranza
nicacións apresentadas a cada
funcionários,
Coléxios
de
Adart.
5°.
1
di
que
"a
língua
próTamén foron reveladoras as inpara nos, fíxen ·esa adiviña
ponéncia só catro utilizaron o
vogados, etc., as axudas prepria da Galiza é o galego", reque forma parte do meu libro
tervencións dos avogados estaidioma próprio: duas delas de
cisas para facilitar a normalicoAhecido na Declarazón de
dounidenses denunciando as
.
,
de
poemas "Nova Escolma
Nemésio Banca (sobre a normalizazón. E Conclussom ·cuarta:
Direitos d0 Homem.- Como
violacións dos Direitos Humanos
Ferida" que sairá a finais · do
zación
lingüística
nos
xulgados
e
Dirixir-se
ao
Congresso
e
aos
conclussom
segunda
que
os
tras
no seu país; un dos casos que
mes de novembro, e que di
o papel dos Coléxios para veicuColéxios de Advogados sori .Coléxios de · Advogados aos
JmO
·así:
. .
---....
relataban era o de cinco mulleres
lar
esa
normalización),
unha
de
veículo ·a?<eitado para a efectiSres. Presidentes da Audién3.lfa!ndepéndentistas portorricanas
Pelexo
queimado
,
Xosé Luís Fontenla e outra de
cia Territorial, Audiencias Providade dista normalizazom,
e un
internadas nunha cadea situada
[polo sol de Africa.
Pablo
Moure
Mariño.
As
discu'empregando
a
língua
galega
vinciais
e
Xu
ízes
Decaoos
no
)SUS
na cave dun hospital peniténciaFigos chumbos,
sións en cada unha das seccións
senso de estar a prol da nor,como idioma de relazom cos
perrio, en celas pintadas de branco foron levadas a cabo case excluchilaba.
malizazom lingüística e apoiar
colexiados e con Xulgados e
is ca
e con luces sempre acesas.
Bandullo de marrau
siva!TI.ente en español, pésie a
sem
reservas
a
todo
advogalribunais,
tanto
na
escrita
scoDas cinco comisións existen[(perdoarido aos porcos)
part1c1par nelas alguns coñecido que. empregue o galega en
como na fala, produzindo na
,5 dites a que integrou máis particiPernas pequenas
dos
galeguistas
ou
exrepresennossa· língua todas ,as comu-. · actuazóns orais ou escritas
sapantes foi a dos Direitos Huma- tantes de organizacións nacionaen corpo pequerrexo de
nos Xulgados e Tribunais, e
nicazóns e asegurando aos
irder
nos, sendo patético en moitas Hstas. No acto de clausura o úni[botixo.
interessando
que
no
ánibito
colexiados
a
sua
solidaseus
orre¡Mauro!.. ..
ocasións escoit~r a xuristas, loi- co discurso que se escoitou en
da
sua
competéncia
propícieri
·
riedade e intervenzom se de
l potadores da liberdade e o direito, galego foi o do Conselleiro da
¡Mouro!. ..
a normalizazom prevista na
éalquer xeito fossem represarelatar os seus próprios dramas · Presidéncia do goberno galega . .
¡MouroL.
liados
ou
mancinados
polo
lei,
facilitando
e
alentando
; noP~,rs oais e familiares de persecu¡Mourpoooooo!... ·
Igualmente as circulares e a
nesta
primeira
etapa_
o
empretardiemprego
do
galego,
promoc1on, tortura e secuestro.
¡NON GALEGO!
publicidade
do
congreso
utilizou
go do galegó.
o
undívendo ~ue ~s actuaéións an.te
Entre as actividades do Con- ~xclusivamente o español, se
.. das
greso'
estiveron
tamén
as
visitas
·~ bOa Bufetes Colectivos e a establearne...
cimentos peninténciarios; entre
zona
os . delegados presentes (1 da
~uerra
Afnca, 20 da América, 1 de _Asia,
!ntres,
7 Europa e 1 da Ocegnia) consi~fux.i a- .
derouse humanitário e avanzado
·iación
Cun retraso de máis de dous nistracións até o acordo de 17 de do· -e reclamado polas organiza- mentas e probas diagnósticas, a
o sistema penitenciário cubano .
· Xullo do pasado ano entre a Con- cións profisionais e de clase ·da caréncia de meios, a descoorde.o dia grande foi do congreso anos en relacióh ao resto
, dos
convocató- nación ; etc .... A síntese que o prósellaria de Sanidade e seguridade ~aúde. No anúncio
fo1
o
17
de
Setembro
co
acto
da
das áreas sanitárias de todo Social e o Ministério de Sanidade na,. o lnsalud reconece que esta prio lnsalud recoñece para a ac1te de
clausura presidido por Fidel Cas- o Estade, a dirección do
e Consumo. Por este convénio, nova forma de at6nción ao nível tual Asistencia primaria é de insaaxuda
tro, que por un tempo de catro lnsalud para a Gali'za institue convócanse prazas para as EAP n:á~s imediato ~º. enferm0. ~ nec;:~- · ti~fac~ória para cidadáns e profi:rno tí- .
horas
se
dirixiu
aos
presentes
que serán 4 na província da Coru'- sana para comxir a mas1f1cac1on s1onais e cara e de baixa calida;é N~
q,ue ~o escoitaron en absoluto. si- as tan anunciadas Equipas
.tarne~
ña, 1 en Lugo, 5 en Ourense e 7 das consultas de médicos de me- de.
.
.
1enc10.
de
.
de
Atención
Primátia
.
1ária a
No. novo modelo de Atención
S~úde (EAP).· As equipas de en Pontevedra. A convocatória de dicina. xeral, _dos, servicios de laNo
"Palácio
da
Revolución"
:>S em· prazas do persoal · que formará bo,ratório e ~~dio!9xia, como ta- primária, a.s equipas tén a resresidéncia de Fidel Castro tivo Atención Primária veñen
xército
parte das equipas realizarase a men de reab1htac1on e outras es- ponsabilidade de garantir unha
lugar Linha recepción nesa 'mes- senda estabeleéidas dede
· meió das modalidades de con- p~cialidades; a at!3nción insufi- . atención de saúde integral,,. consi.rna noite, na que o Comandante 1984 en todas as
ciente a cada paciente; a buro- deran ao" indivíduo como un ser
curso libre.
Percerreu as diferentes mesas ·
autonomias. ·
Ambas e dúas- administracións cratizac.i?n e ~e.sümaní_zacjól;= a biQ-psico-social; con atención
~aludandos aos ·Congresistas.
apresentan agora este novo mo- frustrac1on prof1s1~m~I .de ~ed1cos aos seus aspectos físicos, psicoCando saudou ao avogado galega Nemésio Efarxa, ao tempo _ Polo conflito de , cornpeténcias delo de atención primária de saú- · condenado~ ao ind1v1dual.1smo e lóxicos ~ sociais. · A zonifi9ación
que lle ~~ba_ un forte apretón de sobre matérias e normas relacio- eje como un acerto político. De' de enfermeiras e e_nfermeiros re- persegue facer acesíbeis o$ serra~~ d.IClé!flle: "Los gallegos me· nadas coa Atención Primária de feito é a história dun retraso legados a tarefas burócráticos; o vicios de atención .a todos os cio
ene1s aco1onado"
o Saúde, discutiron as duas admi- inxustificábél, .longamente critica- abuso no consumo de medica- dadáns.

ª

F

Paradoxas idiomáticas no
11 Congreso.da avogacia galega-

r

Cun retraso de máis de dous anos -

Convocadas as primeiras equipas de atención primária
9e
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REMATE DOS FONDOS, A TRES ANOS DA RECONVERSiÓN
De 5.500 postas que habia
na comarca de Vigo no
sector naval, só quedan 1.600. De 1.640 .
.
traballadores de Ascón, só
'se recolocaron 500 e o INI
aiñda non crioü un .só pasto
de trabalío na da. A tres anos
da entrada nos Fondos e

recén ·caducado o período
de adscrición, Manu~I ,
Currás Meira, ex membro·do
Comité de Ascón e militante
da CXTG, está empeñadb,
xunto cos seus_ ·
·
cor:npañeíros, en re-abrir o
estaleir0- de Meira. "Despois
de tantos ano~ ~s

tra_balladores de Ascoh virón
pasar a transición- e. vários
cambios de governo mentrés
se manife?taban· palas ruas
de Vigo- ainda nos
xuntamos 200 ou 300 ñas
asambleas": Promesa tras
promes-a, frustración tras
frustación, "pero

cqnseguiremos unha vitória,
ainda que sexa moito riláis
pequena que a que
pretenqíamos ao principio,
pero estas-famílias non
· -poden quedar sen nada". A
conciéncia dun traballador
ponse a proba_en case dez ·
anos: un suicídio, outro máis

frustrado, alcoolismo,
separacións matrimoniais .. ~
"Gostaríame que algunha
equipa de sociólogos fíxese
un e$tudo sobre Ascón; ·
terian moito que coñecer".

Ex-membro do Cómité ·de-. ASC.ON

Manuel Currás Meira
"O INI non criou un só pasto de traballo na ria d~ - "!igo"
No 84 xuntáronse -de últimos- - De -S.500 pastos que había na ria
aos Fondos, pero o .períodó de de Vigo, quedan 1.600 ou 1. 700
e séguense perdendo a base de
adscrición acabou xa o 31 de
indenizacións e baixas incentivaAgosto pasado_ Agora comezan
a entrar na prórroga, co soldo n?- . das.. O balanza da . recolocación ,
é claro, dician -que se ian criar
baixado ao 75 por cento. A poutantos postas d_e tra_ballo · como
co de comezar a talar, Manuel
se perderan. Foi un fracaso. Só
Currás Meirá fai, unha pontua!ización: "non me gusta d~i xar dúbi- .se criaron un 25 ou 30 por ·cento,
das sobre a viabHidade de AsDe 1.640 traballadores de Asean
con. Nós sempre insistimos niso:
que entraron nos Fondos, acérAscón era rendábel ,__quizá sexa canse a 500 os que se recoloca-· .
esa a razón de que o confl.ito · ron. O único resultado foi unha
inxección económica para os
dure tantos anos".
Meim debulla, como algo que empresários. Ao INI ainda lle falten aprendido, o historial dese ta por criar O· primeiro ROSto de
conflito, algo qüe por várias ve- _traballo na ria de Vigo. E o conces ten saído xa na prensa. Os trário do que ·sucedeu en Sagun-escarceos comezaron no 73. ·No lo, ali só_o_INI xa crioLJ o 50 por
78 houbo un conflito de oito me- · ·cento dos pastos .perdidos. E iso ·
ses "o conflito máis lon~o do escon tres anos de propaganda intado, tanto por duraci0n, como toxicador:a dicindo que se .estapolo número de traballadores ban criando _postos a gran rit.
afectados". Sen ter que compa- ; mo."
rar coa importáncía e o significado do 72, Vigo non esquecerá as "Plans piares sairon
mobilizacións de Ascón dese período. Logo ven a espera pala re- adiante noutros sítios"
. conversión que ia cair enriba: Asean ten 100.000 metros ca"unha reconversión supeditada á drados ao lado do mar, con
CEE. Ao Estado español retirá- gruas, peiraos e naves, deberia
ronlle o papel de 4ºprodutor na ser un bocado atractivo para cal- .
economia naval. Aplicáronse criquer empresário.
térios de tipo político, non· onde
-Por que fracasaron até ago_estaba a fenda, senón onde qui- ra os plans de venda?
xeron. Os estaleiros bascas eran
-"O primeiro plan de posta en
ó berce de Nicolas' Redondo e os marcha,
o mellar,' era o que preandaluces eran un bon criadeiro · sentou a própria empresa, pero
de votos. Carregáronse Asean, · condenouno xa a própria reconcomo se carregaron Astano, -sa- versión. Plans piores sairor
bendo que eran os · estaleiros adiante neutros sítios.- Logo houmáis modernos".
bo várias propostas máis, a de
Santo Domingo foi a que estivo
"Galiza tomou
máis perto, fracasou por razóns
conciéncia"
de tipo familiar e outras. Foi un
golpe tremendo para os ti"aballa_:._Para que serviu a loita?
dores. Agora. hai unha alternativa . atopar o seu choio persoal.
-"Para toda a Galiza tomar . de ·empresários locais para pór
-Antes dixen que pasáramos
conciéncia e se ·inteirara de qu~ en marcha_Meira e que pode ser
fóramos discriminados, de que o a de máis posibilidades. P~ro es- . . dunha loita revolucionária a ·unha
loita de resisténcia. Son moitos
. 50 por .cento da reconversión. to.- · tamos á espera,- para evitar no-·
anos de desgaste, de custe socáranos a nós. As taigas xerais vas frustracións" ·
·
cial unha vez que nos quedamos
do 84 foron algo que non se lem-:$ós coa nasa loJta. A nós como
'
braba -polo menos desde a-Recolectivo non se nos pode pedir
"Agardando no
pública".
Con todos os prazos esgota- despacho"
dos e con efeito retroactivo, os
traballadores de Ascon entraron · -Nas recoJocacións destacaron
nos Fondos en Febreiro do 85. A ademafs os favoritismos, seguñloita rompeu todos os límites po- do teñen denunciado?
-"Os da UGT non farán nada
síbeis da leí. Pero os socialistas,
coa intolerancia de 1O millóns de para presionar ao goberno ou
sair da_crise, pero desqe o seu
votos, non cederon".
despacho esperan que haxa
"A partir da inclusión nos fonpostas através ·das ZUR para re- · _
dos, a nosa loita pasou de ser
colocar aos seus afiliados. En
case- que .revolucionária a ser
Euroconsa : meteron ao" 80 por
unha loita de resisténcia. A durecento dos cargos sindicais de
za do govérno foi a razón. Non
UGT de Asean. Utilizaron a forza
·se pudo manter unna conflitivido poder, os mecanismos eco. daae global, de toda a comarca,
nómicos dos Fondos e das ZUR
e pasou a ser a lbita dun colectipara presionar aos empresários
vo. A culpa é do PSOE a níve!
p~ra meteren aos deles. Fixéroncentral. Aqui na Galiza ten unha . se cousas que poñen en cuesfalta total de líderes. Ademais
tión o estado de direito -Meira
carecen de· conciénéia de país, · queda uns segundos pensativo e ·
xunto cunha · semi-incosciéncia
prosegue- -fan. dubidar de qt,Je
- sobre problemas que hai. O seu
este país vaia para ·diante ou
peso en Madrid, ademais, é mípara atrás, pero é a realidade.
nimo; limítanse a acatar as deci. sións. lsto' impediu ur:iha loita en
com\.m que salvase a nasa in- · "'Dez anos son moitos
dústria".
para -unha tamília" · ·
Agora, cumpríronse os tres
anos, é un boa momento para fa_:_Pero hai xente qué di que moicer balanza. "A reconversión ser-· tos . traballadores de Asean non
viu para reduci"r plantillas, perdéteñen nada do mítico obreiro
ronse ao r:edor do 60 por cento · combativo e si máis de xente
dos postas que habia no naval.
que está buscando a maneira de
'

problema. Se unha loita despois
de tantos anos é estéril non só 0
paga Ascón, senón todos ostraballadores e a esquerda en xeral.
Agora c0nseguimos que se colocasen 250 traballadores en- Rios.
Xa sabemos que é unha solución
.má, pero habia que facer algo
despois da frustración polo fra~
caso da compra por Santo Domingo. Pésie a iso o de Ríos fo i
a _empres.a máis grande que se
cnou na na nestes anos e non foi
palas ZUR nen nada senón pola
nasa loita. Ademais nós rompimos todo tipo de leis de cobertura económica e salarial, rompimos todos os topes legais, pero
non só queremos is0, senón demostrar que a loita reivind icativa
dá solución. Pasámos aos Fon-dos cobrando entre un 1O e un
20 por cento menos do naso salário do 84 e desde aquela foi
perdendo
poder adquisitivo.
Ademais son 1O anos de loita e
unha fam ília non pode esperar
tanto. Compramos coches ou vi vencia como outro traballadore
calquer e agora hai quen cobra
80, 70 ou incluso 56 mil pesetas.
Nunha situación asi non se pode ·
descartar que haxa quen ten
complementos salaríais facendo
un traballo extra, pero isa non é
o centro do problema senón a
~ consecuéncia normal dun ha situación anormal. Deses, un 5 por
cent~ pode gue_· non sexa a situac1on econom1ca o que os fai
estar na economía sumerxida
per<? is<? é culpa do governo qu~
pref1re 1so que non que a situación estoupe. Aqui creo que todos somos cómplices, pero os
que menos culpa ternos somos
máis, non vin nada én nengun os traballadores"
conflito que non fixésemos nos.
" Non me gusta talar disto porque é algo moi grave, cando se
Agora incluso hai convénios nos coñece a vida de todas as perque os empresários ameazan di- soas, di Meira, pero agora o
cindo: "facede o que queirades, mundo de moitos traballadores
m_áis qw~ o~ de Ascon non ides de Ascon está no bar, alguns
loitar". E a outra cara do naso que antes limitábanse a tomar
un ha chiquita, agora teñen ci1 rose. Pode ser só un cinco por
. cento, pero é algo moi grave,
moi grave, que o ~averno os
condene á marxinacion ".
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"Non se nos pode
pedir máis"

m;

· tré

"A crise frea o sindicalismo reivindicativo ademais econtrámonos ,cun gbverno con 1O millóns
de votós que non cedia n ad~. _A
represión, un capitán da pohc1a
como González ~ Medrana, creo
que de extrema ·dereitá. o mesm?
que actuQu contra Telanosa e 81degasa. Os xuíces aceitaron as
denúncias . da policia, sen probas, .nen testigos . Pagamos dous
ou tres millóns en multas. A verdadé é que a estas altura,s :nor)
sei a q!Jen defende a x~st1c1a. E
moi difícil facer sindicallsmo c~n
tantos factores externos, No Pais
Basco -.teñen a Euskalduna e
loita durou, mentres durou a reconversión. Nós inda xuntarnos
200- ou 300 .traballadores nas
asambleas despois de tanto?
an~s;, Non se nos podé ped~
ma1s.
M.V.
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REMATE DOS FONDOS, A TRES ANOS DA RECONVERSIÓN

COMARCA-- DE FERRQL:
EXEMPLO OUNHA GALIZA COLONIZADA.
.

.

DE 2.300 TRABALLADORES EXCEDENTES DE A$TANO AZUR . RECOLOCOl:J A 5
Mancha, os acesos aos portas
do Canal, a parte Sul do Mar do , UHA SAIDA DE DIRECIÓN
ÚNICA .
Norte e acesos a Rotterdam,
E mentres tanto chegan aos naMar de Irlanda e zonas do Atlánsos ouvidos cantos -de - serea
Neste contexto descrito, que altico' Norte, de gran densidade
_que insisten er:¡ que está mellode tránsito marítimo. Desde Fe- · guén aliará catastrofista e que
rando a situación económica (a
nós pensamos que l3e aproxima
rrol ao cabo land End hai unha
situación económica de quen,
bastante
á realidadef poden ser
distáncia de quiñentas millas.
caberia perguntar), e os fieis latan inalcanzáveis as propostas
Cara o Oeste-e cara o Sul, están
caios do imperial!smo europeude solucións parciais como
as Acores, Canárias e os acesos
ocidental instalados diante dunaquelas outras que reclamen
atlánticos
ao
estreito
de
Gibralha .cámara de .televisióñ sorrin
algo máis definitivo é global. Lntar.
cínicamente ao intentar convenA importancia de tan ·-favorá- cluso as primeiras poden ser
cernos de que xa podemos ir
bel situación estratéxica, vése máis utópicas que as segundas,
mercar longaniza ,para· atar con
notavelmente mellorada pala pero convén sempre ter un marela ao naso can. E obvio que os
considerável distáncia existente co que, sobretodo no -traballo
problemas de ínter-comunicaentre Españá e os aeródromos · sindical, obrigue á referéncia
ción entre o centro capitalino e
do Pacto de Varsovia e as ba- .concreta sobre os motivos poa periféria borrascosa son debirreiras naturais que opón o chan - los que se está pelexando. Orado a algo máis que a l.,ln tempobén, ese marco ou programa alespañol a un invasor.
ral ou a unhas estradas de tra-S.- O tran$fondo permanente ternativo ten que fuxir, como do
,zado difícil.
é a auséncia ·de poder político - lume, de medidas políticas que
A realidade oferécenos dados
signifiquen a continuidade da
próprio e a expoliación econó·
que darian risa se non fose pormica Gonstante por -elementos xestión ,capitalista das saídas á
que Qardan un profundo drama
crise. E de ilusos pretender ·
extranxeiros.
economico e social. Sabemos,
aperfeizoar o sistema e o qú'e .
por exemplo, que de 2.300 traestaremos facendo, na prática, .
balladores excedentes menores
A "MODERNIDADE" QUE
_é enganar aos traballadores; imde 55 anos de ASTANO en 1984
pulsando solucións que son
. VEN só 5 (cinco) foron recolocados
unha negación en si mesmas. A
pala ZUR de Ferro! até hoxe, esEn xeral, todas e cada unha das . claridade -é unha virtude que os
tando xa agora no paro. Sabereivindicacións
manifestadas · traballado"res · agradec;en. Dicer
mos, tamén, que a empresa que
polos diferentes estamentos lo- con rotundidade que a crise vai- máis postas de traballo ia criar,
cais foron despreciadas e, no se agudizar é a mínima honra"Conservas El Cisne" (21 O no
mellar dos _casos, só conseguj-:
dez política á que podemos asproxecto aprobado pala ZUR),
ron que .se recoñecese que si,
pirar. Ainda así o centro _da
ten xa a sua plantilla en regulaque ternos 'razón ao dicer que a cuestión non pasa tanto,. no in- ·
ción de emprego, .ademais de
situación é mui grave: E hai tre· actual, polo debáte sobre o
ocasionar un desastre ecolóxico
quen . '.asegura· incluso que xa documénto-alternativa perfeito
na zona onde se instalou e no
non pode ir a pior, pero...
pasto que xa hai unha experiénrio que_pasa á sua beira. Sobra
1.- ASTANO prepara a secia -chamada -comisión Cidadán
mencionar que IMENOSA, emgunda fase -da "reconversion"
e un seu "Programa Político Reipresa que xurdiu de segregar a
-~ para, como dicia ·haJ tempo a
vindicativo"; nen pasa tampouDivisión Industrial de ASTANO e
o INTG, chegar: ao péche total.
co por discernir como cuestión
que se apresentou cáseque
; Mentres, continuan _as regulafundamental cal institución cocomo un novo achádego, está
~ cións de erl)prego..
marcal ou cal cargo poi ítico ten ·
tamén nunha situación de regu~
2.- BAZAN (6.300traballadoque. ser o que solicite a perti- _
lación temporal. Mellor nen
< res en 1986, 5.300 en 1987) vai nente entrevista negociadora, xa
acordarse de proxectos fantascontinuar coa redución de plandenegada de antemán e inútil a
mais (fábrica de ordenadores
un efeito mu-ltiplicador que vai
5.-A inexisténcia dunha bur- tilla até conquerir adaptala ás
todas luces. O miolo do asunto
EUROINDE. ..) que só valeron
muito máis alá do ·desastre eco- guesia capaz de situarse (04 de , suas necesidades de carga de
está en como somos capaces
para que al~un enchufado conómico e social que supón "per intentalo, caQPo menos) á frente traballo, que de ·seguir polo cade darlle unha nova dimensión
brara on salario do estado. Aquí
se".
dun sector privado que xogara miño actual van ser cero. As rec ás respostas sociais de protesta .
están os logros dos tecnócratas.
Podemos enumerar como un papel dinamizador da econo- gulacións asoman xa para 1988.
que esta situación xera_. Sen
3.- MEGASA, a seguinte emfactores económicos e políticos ' mia comarcal.
despreciar, senón todo 9 conEIXOS DUNHA CRISE
predominantes nesta situación,
6.- O abandono político, por presa industrial en importárícia trário, as mobilizacións numerosen pretender sermos reducio- parte do governo e do govemi- da comarca, atravesa por difisas habidas e as taigas nacioO retraimento económico que
nistas, os seguintes:
ño, dunha comarca con 220.000 culdades e o seu nome .está ennais e comarcais, ternos de ser
comeza a principios da década
1.- A reestructuración inter- , habitantes e cun 30% de taxa tre as candidatas, xunto con SIconscientes ·que tanto no sentidos setenta e que continua hoxe
na que se está a producir no ca- de paro recoñecida por sermos, DEGASA, para reducir ou pedo efectivo como no sentido peafecta dun xeito especial á nosa
pitalismo, con nefastas canse- en primeirq lugar, g§llegos e por char a produción sid$rúrxica.
dagóxico son un arma limitada,
comarca con:
cuéncias para aquelas zonas termos, er:i segundo lugar, unha
4.- Os "logros" da ZUR nen
ainda que continuen a ser nece- 1.- Caída en picado da actieconómicas consideradas im- · clase traballadora relativamente ·existen nen se prevé que exissárias, se non se rodean da tanvidade da construción , sector
·
tan. As suas ·grandes "conquisportantes para seren vampiriza- . organizada.
tas veces nomeada ·e potJCO
que ocupaba a un elevado núdas, pero marxinais para seren
7. - O nunca suficientemente tas" (IMENOSA, Conservas El
efectivizada , combatividade. Os
mero de traballadores con baixa
atendidas nas suas demandas.
claro papel que a ria de Ferrol Cisne...) atravesan por regulatráballadores teñeri que empecualificación profisional en xeral
2.- As limitacións impostas vai xogar coa integración definí- - cións de emprego.
zar a comprender que o éxito
e con poucas .posibilidades de
pala Comunidade Econó~ica tiva do Estado español na
5.- O sector da construción
das suas reivindicadóns . nunha ·
recolocación.
Europea á construción naval e OTAN, o que no fondo poderia vai sofrer un novo baixón nun · nacióñ colonizada vai en rela2.- Progresivo desmantelaque na prática teñen suposto o significar unha condición deter- periodo de 12-18 meses.
ción directa á éonflituosidade
mento do sector naval e activi6.- Continua a haber peque-.. que se lle crie ao governo e ao
peche de toda obra naval nova minante prévia para _parte do
dades afins, comenzando palas
en ASTANO e a imposibilidac;te, que está sucedendo. Falar dun- nas empresas en situación- crítiestado.
·
·
compañias auxiliares de ASTApor decreto, de que BAZAN ha zona de reparación ~ aprov¡.:. ca.
Nun intre como o .actual, de ·
NO, c'ontinuando co estaleiro
continua coa construción naval sionamento ou dunha cabeza de
7.--: O paro aumenta, incre- · desmoralización e apatia, vai ser
matriz e reducindo, en pouco
civil.· Q certo é .que a día de ponte para .o desembarco dé mentando ao mesmo tempo un
ben difícil reabrir todo o período
máis dun ano, a plantilla ,da ou. tra gran empresa, BAZAN, en hoxe, na ria de Ferrol, xa non se tropas da Alianza Atlántica pode número qe persoas que non te:.. de loitas que tivo como pontos
tan buques mercantes.
parecer unha especulación,
ñen nengunha clase de subsíálxidos várias folgas xerais na
1.000 traballadores.
. 3.- A integración do Estado p.ero comprobar como se ref9r- dio.
Galiza. Pero taA certa é a dificul3.- Outros se'ctores, como a
español na estrutura da OTAN, · ma o: tendido eléctrico dentro de
8.- _Non existen· proxectos
dade da meta 'como duras son
carpinteria de madeira e a fabrio que provoca unha re-orient~- SAZAN para dar suministro a un oficiais qu'e vaian máis alá de
as realidades que nos empuxan.
cación de móbeis (de grande
'ción da·política de gastos milita- gran número de barcos ao tem- _ declaracións de intencións E;l esCompre non só intentar que
importáncia e tradici6n no conas mobilizacións sexan amplas,
cello· de Narón, por exemplo), . res e, como consecuéncia disto, po que a empresa ten a carteirac . tudos -como os realizados pola
faise prioritária o investimento de pedidos máis baixa da sua consultora sueca INDEVO, por
senón que han ter tamén un
foron vítimas dun peche caladino exército do ar '(programa história e se leva adiante o tras..: encargo do governo e para · sentido e contido revulsivo canño.
FACA) e en alta teconoloxía, lado de parte da frota 'española apontar solucións, . que nuñca · do asi sexa necesário.
.4.- O pequeno comércio ou,
que non son as que én realidade a Rota é algo máis que sospei- "foron dados a coñec~r publicaA lf\JTG debe xogar un impor· ca~do menos, algunhas activi.' van absorber todas as inver- -toso. Ou ver a ampliación do mente. A única empresa que se
tante papel no terreo sindical
d~des concretas dél, vese agresións militares nos ·próximos peirao comercial cando se prevé mantén (de momento) é a Restpolo que representa, e no polítidido pala penetración das grananos, perdendo peso (anémia unha caída imediata da activida- dencia da Seguridade Social. ·O
co a iniciativa só pode vir dades areas comerciais que tanto
crónica máis ben) a construción de no mesmo. Nesta mesma único sector que aumenta é o
queles -nacionalistas que confien
en Ferrol como na Coruña (cidanaval militar.
orde de causas xa no 1976 afir- dos tr.aballadores con problemáis na capacidade de loita pode de tradicional influéncia ·co4.- O monocultivo industrial mábase nun boletín do CESE- mas psico-soóiais. As "emp~epular que nas imensas posibilimercial sobre a nasa éómarca)
e a realización dunha pa_rte mui · DEN a ~espeito · da situación sas" en auxe son as tabernas de
dades dun ordenador disposto a
chegaron arrimadiñas ao PSOEdeterminada do proceso. produ-- xeográfica de Ferrol e da Penín- clarete-bocoi. ·
facer da apresentación de mo-:
UGT, agravando asi situación
tivo (indústrias de enclave) pro- sula: "Ollando desdé o Norde e
9.- Os traballadores nos
cións parlamentárias a sua úniduns traballadores xa super-'exvoca unha dependéncia extrema Oeste da Península Ibérica cara - Fondos de Promoción de Emca tarefa.
O
plotados., ·
5.- Sobra dicer que -,o des- ', e é resultado dunha auséncia de o Atlántico e- trazando, asimes- prego · están á espera dur:tha
'planificación industrial própria, o mo, un arco de mil millas d_e rá- prórroga . que poña un novo remantelamento do sector naval,
IGNACIO MARTINEZ OTERO é
que leva consigo unha. permá- dio con cen~ro no Ferrol, queda- menda na ·sua situación. Até
Palas suas . características de
secretário de emprego da INTG e
MANOLO CARNEIRG, pertenece á
nente incapacidade para buscar rian incluidos dentro do sector o cando? •
Proce~o de produción e pola
. Sección Sindical da INTG-BAZAN
saídas alternativas.
golfo de Bizkaia, o canal da
Tanta modernidade dá noxa.
sua dirl)ensión económica, ten
1. MARlÍNEZ OTERO/M. CARNEIRO
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As últimas novidadés sócio-económicas que aporta a
comarca de 'Ferrol ávida galega_, nomeadamente as.
numerosas baixás nos padróns muniéipais por emigración
ou retorno ás zonas rurais de orixe de traballadores do
sector naval, tan necesário retomar a análise dunha situación
económica e política que, lonxe d~ ter tocado tondo,
m·aniféstase como unha crise permanente que se agupiza co
paso do tempo e rnostra, cunha fiéielidade abraiante, todos
os síntomas que nos manuais de ecónomia galega sinalan á
nosa nación como unha colónia (de caraéterísticas
peculiares, pero colónia ao. fin e ao cabo).
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O.escritor foi ·nomeado recehterilente Conselleiro de·Cultura

.

· unqueiro, · Alfredo Conde
lancso.
!\ñlor'
"Que .haxa. un' poder gal~go inter8same moito"
·ms.· eoane,
·
·

· on a,
Otero

Pedrayo ....
Agora novo ffionográficó de
A NOSA TERRA adicado .a:.·

O.escritor a·laricano entrou
' no novo Governo despois
dunha longa viaxe. Desde
os seus in'ícios como
escritor, pasando pala
con·secución de vários
prémios d.e ·renome no
mundo das letras (Nacional
de Literatura, Blanco Amor"

· Chitón, ... ) até ocupar
pastos de rango poi ítico:
.desde o Parlamento até a
Consellaria. Escritor
premiado, partidista ·
independente, do rural á
ribeira; Alfredo Conde
senta agora tras dunha
mesa comprida .na que

remexe os plans de política
cultural, cavilando na ·
ordenación de ·arquivos e
bibliotecas, de pistas
deportivas, de propostas
culturais e proxección
exterior, teimando na
normalidade.

A produción editorial no ano 85
foi ·de 295 títulos dos que ás
institucións correspóndelle o
-· quince por cento,- vai mudar o
critério editorial da Consellaria? .
O primeiro que ternos que
pensar é na realidade do mundo
do ·libro galega, onde as editoras
galegas fórono contra ·vento e
maré. No senso estrito da palabra non son sociedades anónimas, alomenos algµnha ·delas,
son empresas cun transfondo
patriótico ou cultural. Funcionan
con . limita9ións equivalentes ás
do próprio paí~ e hai qüé axudar
a que iso se manteña asr, mais
procurando que ese quince por
cento da edición institucional aumente sen líe tirar títulos ás editoriais.
O que está dicindo supón que ·
non ten previsto afrontar a reivindicación dunha editora na-

que o mesmo sucei;je co castellano, mañá mesmo póñome á
frente dunha manifestación para
que suceda o mesmo coa nasa
fala. Pero témome moito que non
sexa posíbel que o castellano
poda ser escrito nunha proba de
acceso á Universidade en calquer normativa, e digo o castellano como-podía dicer o francés,
inglés ou o idioma de calquera
país normalizado. Na medida en
que un país está normalizado, e
o noso precisa ainda máis que
calquer outro unha normalización
e entendo -xa non só porque é
unha abriga legal- cor.no cidadán que. ten qu~ haber, e haina,
unha normativ,a oficial. Calquer
outra atitude que noí) sexa cumprimento estrito da Lei, un departamento dun Governo non
pode apoiala. Porque non é a supervivéncia do Governo senón
do próprio . país. Daí que sexa
preciso que os libros que esta
Consellaria subvencioná sexan
libros escritos na ortografia do
país, e esa _é unha. Se fose outra
seria nesa outra. E iso pódese facer extensíbel ao Centro Dramático Galega: nós estamos precisados dun gale_g o standard, e un
dos veículos que ternos para estandarizar a fala é non só a televisión, senón o teatro, daí q'ue
nós teñamos que contemplar
que cada quen escreba e fale
como lle pete pero non cos cartas do estado.

escrebe e forma parte da literatura galega e non quero entrar,
porque son asi de aldeano, en
nengunha feira que non sexa a
do próprio país. Lazos fratemais,
cordiais ... e veño de falar coa Ministra de Cultura portuguesa e
vou ir a Lisboa para estabelecer
todo tipo de actividades, pero o
imperialismo non me gasta, e
prefiro exercelo que sofrelo, e se
a TVG vese en Portugal e non a
portuguesa ná Galiza irnos procurar que se vexa máis televisión
galega en Portugal e que se lean
máis libros. Nese senso teño
unha postura absolutamente nítida e que non me vai conturbar
ninguén. E que os portugueses
lean en galega que non lles fai
mal..

cion~I?

Desde logo non neste momento. Trátase_de· non facer "campe. téncia" ás editoras, de non incidir
no seu campo. Coido que é o
momento. de axud.ar a que se
mollen_,?s institucións e comecen
a publicar ese tipo de libros que
están reservados a elas. Falo das
deputacións que algo teñen que
facer polo país, .dos concellos,
para conseguir que aumente ese
· quince por cento. ,
Cando un autor decide pagar
a edición da s'ua obra parece léxico pens!ir que o fai por non
resultarlle de interese ás editoras, pensa que a Consellaria po- ·
derá recoller esas edicióris?
Hai unha lei de 26 de Xaneirodo 87 qüe fala diso. Pero é xeral
sobre o apoio á produción editorial e non se espedfican as edicións de autor. Poderíamonos
atapar co problema de ter que
subvencionar milleiros de libros e
iso seria oesexábel pero non posibel.
·

No próximo Decembró

·á venda

.·

.. _

Pero a todo iso haberia que
engadirlle que, dac<;>rdo coa necesidade da normalización, seria precisa unha normativa comun para todos, aceitada por
todos. En canto non se chegue
a un aco_rdo mínimo ...

Calquer norma é un convénio,
e como tal está baseado nuns
critérios, que sexan cal sexan
son restritivos sempre, porque
non cof!templan outras realidades. Pero nas cuestións da língua penso que se debe ter certa
NORMATIVA
autoridade: se · os cataláns no
seu momento non tivesen un
LINGÜ(STICA
Pdmpeu i Fabra, boxe teri9n
· Hai unha disposición de ante- unha situación lingüística moi seriores · administracións que se tnellante á nasa. E se nós tiv~se
efectivizaba mediante-.a compra mos un Pompeu i Fabra non tede 300 exemplares de cada li- riamo~ os prpblemas que estabro . sempre e· cando vaian na mos a ter. Por iso canto antes o
normativa oficial ....
teñamos -e por suposto non é
- Esa é a orde a que. me reféria. o Conselleiro de Cultura, · que
non é unha autbridade na maté.. .logo quen non quixese asu- ria- pois antes resolvemos o
mir a normativa oficial estaría · problema.
,
fora ~esa sµbvención?
Pero falando como escritor:
. Os que non subséreban a nor- Desde rapaz crin que podia ser
mativa oficial están no·seu direitb un escritor ·galega, e se.i que
pero non no de esixirlle á Admi- frente ao castellano ·eu son un
nistración que incumpra a Lei.
escritor galega. Pero frente ao
Eu creo neste país. Se a xente portugués, tan pronto a miña
que no seu momento pediu que normativa entre · na normativa
os rapaces que se ian examinar portuguesa su estou 11a área qe
. da selectividade pudesen ,escre- expresión portuguesa e ron na
a lquer normati- de expresión ·galega. E qu~ro ser
ber o galega en c_
va· que lles . petase asegúranme un escritor en língua galega que

INTELECTUAIS
NO PODER
Voltando aos libros, o libro
como transmisor de saber e
como aportación crítica, pero
estase dando o caso curioso de
que a xente de esquerda que
chega
poder está, ralgunha
medida sobornando solapadamente através de determinadas
prebendas para amortiguar as
críticas. Ou sexa a perpetuidade no poder a meio do reparto
de prebendas. Coida que iso é
controlábel desde o próprio poder, o Conselleiro pode chegar
a inteirarse ou abortar esas accións?
-'
Persoalmente nunca sofrin iso
e dubido moito que os que as
sofriran ou disfroitaran mo comuniquen a min , non só como conselleiro senón como escritor,
pois non somos os escritores
moi amigos de dicer o que vendemos ou gañamos. Non me
consta directamente iso. Eu cobro ou non polos meus artigas
pero· dependendo da miña vontade
Por outra banda o mercar o siléncio do intelectual é algo xa
moi inventado desde Luis XIV e
nor:i é algo que se descobra ago~
ra. O que non irnos ·pretender e
que na Galiza sexamos uns seres
puros que non caen nesas lidei- .
ras .. Nunha contestación moi cínica, mói cínica, poderia dicer
que case seria desexabel que o
poder galego pudese comprar
ese· tipo de plumas porque quereria dicer que habia poder galega e que haxa poder galega nt~. résame moito. Pero como escritor . non me pasou iso.. Poden
existir contratos con editores de
toda índole e condición que contemp.len un,ha esp~cie de. bon .
trato a cámbio de determinado
tipo de subvencións. Pero si ase~ ·
guro que mentres estexa ~u aqui
iso todo anúlase, se o har, e de
ter que co~templar as ~~bven
cións -como mal necesario q~e
son- séria por convocatória pu-
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de Normalización Lingüística ao
Repasando a sua biografía
Tribunal Constitucional pode
política vostede é coñecido
ser presidente da Real Acadécomo un intelectual galeguista,
mia, con que dignidade exterior
deputado independente nas lissa pode- valorar?.
tas do PSOE, e esa é unha per. P~r suposto que a dignidade
gunta que se lle poderia facer a
interior de Garcia Sabell non a
Ramón Piñeiro ou a Carlos Cairnos pór en cuestión, pero claro
sares, ou sexa a quen desde o
que hai contradicións. A própria
galeguismo e a independéncia
política é unha contradición en si
apoian ao PSOE nomeadamenprópria, é pacto, negociación,
te, que non é de ámbito galego.
troco contínuo . .-Dando iso por
~~ se trata dun compromiso pol1t1co, por que nun partido que ~ certo, pero pondo nunha balanza
esa contradición e tendo en connon é de ámbito galega?.
ta o autom'atismo da sua función
Estas causas están xa moi taadministrativa,
demóstranme
ladas e é redundar en algo que
que a pesaxe
desfavorábel '
non ·convence a moita xente.
para o país entón falaria, pero
Procedendo por parangón: cancos dados que ternos e ollando
do. o actual vice-presidente do
a actuación do Dr. Garcia Sabell
pa1s estivo nun partido de ámbineses dous postes penso que 0
!º e:statalista este país sofreu un
balance é favorábel para o país.
~lus1onante avance, e iso producEl é un home de máis de 70 anos
1u que hoxe estexamos nunhas
~ue se está aí non é por vaidade
instituc!óns galegas asentadas,
intelectual nen por prurito econóproduc1u uns meios de comunimico, senón por .un conceito da
cación públicos galegas e canpolitica e da valoración que se
do, pola presión, Barreiro se
deba facer dela.
,
apeou houbo un retroceso atroz.
P,enso que é unha figura a ~esAo meu entender iso xustifica a
peitar e fóra do país é unha ·das
preséncia,. pois r.io momento en
persoas r:náis pr~sentábeis -que
que Barreiro se vai, e moi dignaternos os .galegas a nível euro-men~e, do governo o retroceso.
peo e mundial. E penso que na
de galeguización da Galiza é
nosa situación hai que pensar: en
atroz e ponnos a todos a carne
su~ar
m~is' que en restar, e hai
de galiña. Hai unha realidade in- - mo1to car.niño
que facer xuntos
c~,estionábel que é a configuraainda que marquemos as difec1on do .Estado - ainda que
réncias que hai efectivamente
.to,do a longo prazo sexa cuestioentre•nós.
•· ·
'
~abel e revisábel- e no labor
1mediato esixe a participación da
1?0 que
talar pódese in- xen~e q~e. ere no país en todos
ferir que Rea~1.dade Gale~a, coa
os, amb1tos ~olíticos nos que' o
sua colocac1on de_ peon;;_ en.
pa1s se vexa afectado. , postos fun~~menta1s, _ poht1cos
e empr.esana1s (co~o po~ exe~..
REALIDA.DE GALt=GA
plo ppde ser, Galaxia) fo1_pos1t1- '
v,~, para o pa1~ c;:~mo tact1ca p~Pero esa posición ·p ode leva·r
1t1ca. Que op1mon ten de Reaha contrac;licións públicas evidade Gale~a? .
.
dentes, como por exemplo é o
_Nunca forme1 parte dela, pero
caso '!e Garcia S~bell: un Dele-

e

est~ a

1

Benestar Social sustentando . ~ moitas das miñas actividades ·
culturais, e terei que ver que
· podo facer co que teño. E estou
talando de cartas, e: politica cultural ten moito a ver con cartas
máis qué con imaxinación, que
nos sobra ~ todos.
'
Son máis partidário dunha política efectiva que de bombazo e
inau~ur~cións. Prefiro encher as
. parroquias de canchas de minil?asket que fac~r uns poucos pohdeportivos, ainda .que isto teña
máis relumbre e resonáncia. ·
Penso que é importante, ainda
que non sexa de rebúmbio, que
o país teña arquivos e bibliotecas en condicións, e se consigo
nestes dous anos facelo estaría
satisfeito. · Non son actividades
de star~system pero fan algo importante polo país.
Se tivese os_cartas que non
teño, "e ainda coque hai, tentarei
a pr-0><ección exterior da Galiza
fora das . nos~s próprias fronteiras; tentarei que a polítiéa de
subvención$ sexa un mal necesário pero non ·un ben suficiente.
E. unha ringleira de proxectos _
máis que haberia que desbrullar
pero que teñen a ver con ese. cri. tério.
_Hai unha Dirección Xeral de
Cultura -con Alvarez Pousa á
frente- que en termos xerais
foi loubada~ Sérvelle como referente at¡ue1a· maneira de entender o ·tabor de política cultural,
que Pousa poderia ser un colaborador da Consellaria?
Colaborador da Con.sellaria
pode ser todo -o mundo e .esta
porta está aberta a todo tipo de
su~erénéias e máxime· a Pousa,
que coñece o entretecidb políti. co e administrativo desta casa
mellor ca min e é un referente
necesário para esta Consellaria.
--<?ó~ezando unha nova· etapa
·e f1xandose no que talaba dos
arGJivos, contrasta que a 'persoa en encarregada no anterior
.gabinete _ desa- función, sexa
agora nomeada Directora Xer~I? . Re.f írome a Raquel Casal.
A diferéncia entre os soldados
dun exército vencedor e un. vencido estache nos· xenerais. Dona
Raquel -Casal coñece moi ben o
entretecido administrativo daqui,
e sabe que a pc;>lític~ cultural vai
Lei de Normalización resposta
despois de todo o dito a mina
ser distinta" e que vai funcionar
bast~nte
á
realidade
do
país
e
se
postura xa ·é bastante clara. De
de acorde coas directrices que
é;l aplicamos tal e como está aseGalaxia o que pensó é o mesmo
lle dé o equipo. E que pode. ser
gúroche que non me ia sentir en
que podo pensar de A NOSA TEcesada, como calquer outro cara9soluto fru!:?trado. Igual que se
RRA: son duas realidades galego, ou como ~u próprio se non
desemos aplicado todo o Estatu- - sigo as directrices do meu Gogas necesárias e que· non teñen
to na sua extensión ou toda a capor que ser excluintes.
vérno.
pacidad~ lexi:;lativa que ternos,
Ainda que non é, obviamente,
Non lle resultoLt frustrante
na sua integndade, sei · que ten
que a Lei de Normalización fose
que . haber máis, ·pero teriamos _o centro desta entrevista, unha .
levada ao Tribunal Constitucioavanzado e máis se en vez de · pergunta final sobre a sua tarefa
como escritor.Hai tres · obras ·
nal polos seus próprios compaquince anos facémolo en cinco.
suas que me parecen funda- ñeiros?
Por iso º "Estatuto non me frustra
mentais O contubernio, Noa e O
porque
é
un
instrumento.
E
ad. lso depende _da lei que e~tá en
griffón, que é o fundamefital
mito
que
haxa
quen
non
O' aceite
vigor e non da vontade. E algo
para vostede nesas obras?
nen tampouco a Constitución
automático que ·se analisa en
Non o sei en concreto; sei a·
.Rero
chámalle
posibilismo
ou
función da Constitució.n. Para
min, que coñecin os entretecidos c~i:nc:> queiras, pero isa dame po- . que é fundamental para l"{lin -cando escrebo: a cqpacidade de enda Lei, ·que foi redactada pratica- s1b1 hdades cara o país. A Lei de
soñar no país. E moi difícil talar .
mente por Carlos Casares, e na Normalización quedaba me'uor
que o "deber moral" foi introdu- co termo "deber moral" pero se . da própriá. obra, pero cando me ·
~oño a escreber ~on o ser máis
e.ido por don Ramón Piñeiro e somos quen de aplicar os artícuhbre do mundo. E o único monon por outra xente, . ser o que los :-Clue.. seguen aí, e' aquí forpode haber de frustración pero , mouse un .follón máis de caracter _ mento da miña vida en que son
'un cidadán galega absoluto, no
sei a batalla política 'que se ~sta parti~ista que institucional.
que exerzo como galega con
b_elece: a partir dese momento da
plenitude. Póñome a escreber ,
s1.tuac1ón. Entando o xogo parti- ' ENTRADA NO GOBERNO
novelas como pode facelo un indista, porque tamén entando que
gl~s ou un ruso· ou un . tipo dun
Puxo algunha condición para
unha forza política no parlamenpa1s totalmente normal. E soño
to . estexa si~~ematicar:ryente· !~n entrar no Goberno?
co país. e son o home máis feliz ·
Non moitas, porque sei quen é
do un ha act1v1da~e ma1s pos1t1va
do mundo. O que hai nas .tres, e
para o seu part1c~fo que par~ o Gonz~lez Laxe e o que el pensa
nas outras, ·é o exercício de liberdo
pa1s
..
con~unto do pa1~. Un partido
dade de ser galega, é un acto de
que estexa con!1~u_a11:1ente~ no
Díxese que Cult~ra ía ser a plenit1,.1de.
_Par!ame~to con 1mc1at1vas, que · Consellaria barideira do novo
estan s_?ii:tdo na prens,a, !?ero q_u.e
governo.
.
·Alfredo Conde móstranos os
non ten~n tr~nscendenc1a poht1Esas -valoracións nunca sairon orixinais do que xa leva avantado
~a ~ei:i 1m~d1ata !1~~ futura, '9~e
do Governo nen . dos partidos da sua próxima novela, "O"terse hm1tan a apanc1on da not1c1a
que o compoñeQ, sairon de fóra. ceiro lugar", e segue a falarnos
no xornal.,. en re·alidade é un enTen a ver co afán que hai 110 país dos proxectos qµe se están ela1
0 1
de que a cultura siga a cumprir ·o borando desde a Consellaria que
papel que cumpriu até agora no preside e do estado de precarierácter institucional. Ese tipo de
dade con que se atopou ao che-·
política é lexítimo e pódese _pra- ·labor de concienciación do .país
e portante é máis un desexo co~ gar ao despacho de San Gaetaticar, pero a min perso_almente
no .. "frente á glória na que me enlectivo.
nnn me gasta, e é negativa de
Pudo ser xa máis bandeira no contro cando escrebo o purgatócara á institucionalización. Por
exemplo, ~os por:tugueses de - sentido dé que hai· unha reallda- ~io do dia a dia á frente da cartei..
O
de económica coa que non con- ra de Cultura". . · _
nada lles valeu ter a Constitución
Texto: ANTONIO MASCATO
taba antes de chegar á Consellamáis progresista de Europa, porFotografias: XA_N ·CARaALLA
que no.n respondía á realidaoe. A ria, e é que non vou poder ter
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El é mariñeiro en FistE?rra .e só emigrou dcgase~e . anos desROis de tórnada

ainstantáriea

'.

o·encontró co 'protagonista.·
da máis famosa fotografía da emigración· galega
'

•

Dise, e· non· sen certa dose·
de razón, que toda fotografia
é uri roubo eque o fotógrafo
está violentando a vontade
daqueles a quen fotografia.
Case nunca sucede,
sóbretodo naquelas
fotografías nas que se foron
pausando os anos, o
encontro entre os dous
suxeitos dese amor violento.,
pero foi posíbel que s·e dese
o azar nunha das máis
fermosas e calafriantes
fotografías da história galega
contemporánea. Manuel
Ferro! ·cofieceu ao Jurjo e ao
seu fillo, en Fisterra, 24 anos
despois daquel dia que .
apretou o disparador no
peirao de A Coruña.

'

Sopre. algunhas fotografi~s, por
unha estrana.· máxia, déitase a
sensación do pasado, da fixación dunha memória que. trascande a .própria emoción que
provoca. Ná reportaxe sobre a
emigración de Manuel 'Ferrol que até hai moi poucos meses
só circulara n.o . papel prensaesa sensación, ainda coñecendo
ao seu autor, era particularmente
.intensa. A fotografía do neno e o
pai chorando na. despedida pe
alguén que emigraba transitou
de foto a paradigma, e fíxose
símbolo do desgarro máis profundo do noso devir económico
-e social. Manuel Ferrol .sempre
se perguntou ' que pensaría aqt,.1el
home cando vise a fotografia e
rondou1·1e a incógnita de saber .
como reaccionaria se se topase

-

con el. E o encontro deuse.

Fisterra
No fin do ano 1986 o Centro de
Estudos Fotográficos de Vigo
~dito~ k baixo o título "Emigración", un volume que incluia a reportaxe que M. · Ferrol realizara
no porto de A Coruña no 1953.
Naquel ano o INE e outras organizacións prepararan unha saida
a América baixo o rubro humanf. tário de "xunfar familias". Coa
camp~ña conségúiase subvéncionar unha parte 1dos gastos de
pasaxe e. a saida do porto estivo
rodeada dun desplegue inabitual.
·Ali naceu unha das máis interesantes reportaxes sociais da fotografia galega contemporánea.
Os editores do libro iniciaron

•

4

•

nos periódicos". O curioso é que
unha série de apresentacións por
el se convertiu en símbolo da
todo o país, que incluían a ·expoemigración e só marchou trabasición das fotografías _editadas.
En Fisterra, durante as pasadas .- llar fóra, a Suiza, 17 anos des.
pois, no 1970".
Festas do Cristo, pendurábanse
Fala .pouco e relata a sua vida
na Casa do Mar. Ali o director da
entidade foi o primeiro ·en reco- . dura narración de mariñeiro
emigrante, con brevidade. Sobre
ñecer ao protagonista.
aqueta mañán cor1ta como ia ,
desp~dir ~ sua nai que se reunía
· Manuel Ferrol chegou á prena Arxentma co seu home. Foi
sentación da mostra sen saber
unha ·viaxe sen volta, como a de
que se ia atapar, despois .de tantantas outras persoas, "o meu fitos anos e de facerse veces e
lio,_cando saia o barco rompeu a
. veces a mesma per~unta, co
chorar, e foi tamén nese momenprotagonista da sua mais famosa
to que eu chorei" O filio prefire
instantánea. E o encontró, senon talar nen tampouco fotogragundo el nos ·contaba, foi· do
máis normal. "Jurjo, que é como . farse, e nos dias da exposición
~ndaba no mar. O pai posou e
o coñe.cen en Fisterra, xa sabia
retratouse co autor daquel insda fotografia cando aparecera
tante de emoción e exilio.
·o
nos xornais. Avisáranlle decindo
M.S./X.C.
que saia a sua foto "moi grande
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Na fotografía superior
esquerda a reprOd1:1ciÓn da
fotografia, emocionante, que
mellar resume

O· drama

da

emigración galega Sobre
estas liñas Jurjo e Manuel
Fer:rot cando se atoparon

esta primavera pasada
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Vende, compra, muda;.~~·pero non cáinbia

Máis de-30.000 cada ano

O _Deportivo: un crequenas
r

'

•

A

-

O Deportivo despediu ao treinador Eusébio Rios porque os sión existente na plantilla e o.
anúncio do .proprio treinador de
resultados ian en liña contrária á esp_erada: pretendian estar
que ia haber unha limpeza.
de líderes e estaban de colistas. As novas fichaxes non
Un ano e outro ano todo afeirendiron nen ·a metade do esperado, notándose unhá falta ·. zoado
sabia que o .gran problede planificación total no clube, tanto no terreo dos recursos ma era que o Deportivo non marcomo no aspecto puramente depQrtivo.
caba goles, que non tiña ün dian-

l

1

-

García Yáñez, presidente do Deque o Sabadell non precisaba.
portivo afirmou, dali ao outro dia
Era a época do treinador Martíen que cesara ao treinador Eusénez que viña do olube vallesano.
bio Rios, que "toda a culpa é
Non deu resultado o treinador
miña de mais ninguén". Desfíxonen os xogadores, que se perdese seguidamente en elóxios ao
ron na mediocridade, na reserva
cesado e no colmo da sinceridae noutros clubes, sendo os xode (que non era outra cousa que
gadores da canteira, con fichas
un recurso elegante de encontrar moito menores quen tiveron que
saída) dicia que a culpa toda era dar a cara. Virian os enfrentada directiva... pero se se ian eles
mentos e... outra xeira.
e viñan outros faríano igual de
Aparecerían os treínadores gamal, ou sexa, non resolverian en
legos ou ligados ao clube (Suánada a situación. Menos mal que
rez, Joanet, etc.) tentarian poten. acertou sen querer.
. ciar a canteira e formar xogado. Certamente a culpa última e fires. Pero aos directivos e forzas
nal é dos directivos deportivis- vivas coruñesas entráballes a
tas, do que agora dirixen os des- · presa e, tiraban pola borda de
Riazor todo o traballo anterior.
tinos do clube e dos que o fixeron nos últimos anos. "O A.C.
Ainda asi o traballo destes treiDeportivo de La Coruña" (nome nadores ia dando os seus froitos
oficial) foi unha nave (símil que e aparecían xogadore~ que se
moito lles gosta empregar aos afianzaban como titulares: Jorge,
responsábeis futbolísticos) sen Xosé Luis, Vicente, Traba, e ouleme. Os cámbios de directrices tros aos que non lles deixaron
na dirección foron constantes tempo como a Mauri. Fichaban
con bandazos de babor a estri- tamén a xogadores, con proxecbor e de barlovento a sotavento, ción, dos filiais sobretodo do
de treinador a treinador. Nen nos Castilla, pero non lles deixaban
últimos tempos o sopro econó- tempo a callar. Con alguns treimico do Alcalde, Francisco Váz- nadores falábase de que había
quez, empeñado en levar a constituida toda unha .máfia e
equipa até primeira división, deu que o adestrador ·levaba un tanto
fixado o rumo do clube a bon por cento das primas dalguns
porto.
futbolis~as se xogaban.
Constante do clube corunes
son os distintos "descartes" den- Non se m~rcan goles
tro da plantilla e a compra por
"lotes" de xogadores que, ao fin, A tempada pasada, recollendo
non xogan, nen sequer saen ao · en boa parte o traballo anterior,
Eusébio Ríos estivo a ponto de
campo.
Houbo un tempo que compra- ascender á eguipa. Ao final ~º!1
ban todos aqueles futbolistas se logrou en boa parte pala d1v1-

A
X

teiro resolutivo pésie a un Traba
que se romJ:¡ia, literalmente, á cabeza: unha e outra vez. Pois ben,
as fichaxes na sua rríaiór parte
ian encamiñadas a reforzar · o
centro do--campo e a defensa. ·
· Eusébio Ríos fixo a limpeza: e
a "desfeita". Déuselle. a baixa a
xogadores como Verón, · Maurl,
Sánchez Candil... e comeza a fichar. .Veña xogadores qü~ te
criou, dalá do Norte, de Euskadi
ou do Zaragoza. Por xunto que é
mellor.
_.
,
A metade deles estan na reserva e a!gun nen sequer xogou un
partido, como o _porteiro - Ruiz
(andaban a dicer que a culpa de
non ascender era de Jorge que
encaixou goles surprendentes),
pero o porteiro zaragocista nen
sequer aparece de suplente.
Algo parecido pasa con Blesa ou
Aspiazu, que tampouco son a
solución. Fontana, xa na d_ianteira, non soluciona nada, nen é
mellor que os xogadores xa existentes; DOnowa gosta máis doutras cousas que do entrenamento. Pero dos extranxeiros é mellar non falar, pois neste sentido
a política deportivista foi a máis
nefasta que ,se recorda en nengun clube. As dúcias viñeron e
non solucionaron nada. Até . o
ano pasado trouxeron nos últimos partidos a Steel, que era un
"trotón" normal.
En toda estes cámbios, compr?s e descartes de xogadores
· bótase totalmente en falta unha
política homoxénea, dirixida des:de as altas instáncias do clube,
que contemple a longo prazo
unha planificación deportiva e de
recursos, contando cos corpos técnicos do clube.
Pero iso nunca existiu no Deportivo, nen na maioria dos clubes de fútbol galego. A sua política é, precisamente, a falta total
de política. Todo o desenvolvimen.to dos clubes venlles dado ·
polas presas. Presas por ascender, presas por lograr bons resultados, que, por suposto, non
caen do ar, nen se conseguen·
porque si. Pero non ·mudan de
fórmula ainda que non dé resultado~ reinciden sempre na mesma: compro, vendo, cámbio ... e
xa di o anúncio que non o fagan ,
"sen ton nen son". Pero eles
nada.
A verdade é que se o Atlético
de Madrid é o "Pupas", o Deportivo é o "Crequenas", impedim;:!o
corno está, pola sua nula planifjcación.
O

1

somos coñecidos
na ,Galiza · inteira,
pola nosa ·
es pecializa~ión
en libros

e portugueses
APARTAD0 ..178 CANGAS (PONTEVEDRA)

O raposo na Galiz~ ~tá a como etcétera, forman a rede
rrer un gravísimo risco, ao
ou entramado que abranxe ·
sofrer, e nunca rnellor dito; na
toda Galiza. Estes, como os
anteriores, son os párias do
sua própria carne e pelica,
· negócio, pois en cada zona
unha ·persecución a morte.
Pero esfa non ven motivada
un peleiro traballa 100 rapocoma antano poque coma ·a1sos ao-ano; uns máis outros
-menos, e polo _seu. -traballo
gunha que outra galiña, non,
esta_vez son os intereses pe-totalmente artesanal, que
leteiros os que se agachan . · consiste en esfolar ao animal
tras do control da espécie. ·
e lpgo pór apela secar, receA indústria peleteira habilben pequenas sumas de cartos, nunha . economía, · como
mente ·introducida, e cunha
admirábel rede que medra
toda a nosa rural, máis que
pór toda a riosa terra, conquiachuchada e castigada. Tere nada máis e nada menós
mas despos o terceiro piso ·
que . 30.00, si léchedes ben,
da p.irámide cos intermediá. 30.000 raposos mortos ao · ríos; son os camións da morano. Con esta máis que amte, que . viaxan por todo o
pla captura o . comércio (_je
país, desde a montaña máis
peles é florecente no país, e
recondita ao val mais agachado, para recoller dos "pemáis, coma sempre, a costa
de destruir o património natuleiros" os apreciados tesou:ral.
ros vulpinos. Esta rede está
Tres-son ós sectores-benexa máis centralizada e moitas
ficiados por esta sanguenta
veces atopámola misturada
co negócio. de tratamento
matanza; en primeiro lugar os
pele~eiros e trafegantes, pero · · doutras peles, coma ovellas, .
etc. Ternos por último o que
tamén un bon nutrido grupo
nós·chamamos o salto a Made "cazadores-escopeteiros"
que por unhas moedas, "para .. c;lrid, onde as peles' galegas
cartuchos", .arrasan canto pi- · son levadas; cortadas e cosillan por ctiante, e en terceiro
das. para qar os fermosos(??)
lugar os centos de ratos que
abrigos que lacen algunhas
cada ano come un raposo,
señoras, a esas que lles gosta levar as peles doutros anique ao vérense librados do
~eu inimigo, proliferarán e vimais. Aquí, no último andar
virán ao seu ar.
·
da pirámide, é onde está o
gran negócio, e asi por obra
Vexamos como ·está montada a "máfia do raposo", ·soe arte · dalguns individuos
agudos e sibilinos, é como a
bre a que se cerne 0 segredo
Galiza non só exporta moda,
e 0 · siléncio, e da que moita
xente sabe, peró todos calan.
senón que, tarnén, como fixo
ao longo dos anos coa emiNo primeiro .escalón da mátía, ternos os maos cazadogración, vende pele_
s: neste
T
f 1 1:..
caso de raposos.
Por se todo o anterior non
res d os que xa ª auamos,
fose suficiente, misturado
eses que por duas _bu tres mil
pesetas unidade cazan rapo- .
sós a "tutiplé", vamos, a eséoa máfia do ' raposo, véngalla; eses que mediante 0
dense peles de espécies protexidas, coma londra e gato
subterfúxio das · batidas controladas prolongan· dun xeito
tero fundamentalmente.
Non merquedes peles, e a
legal a tempada de caza. Tepróxima vez. que vos atopemos lago no seguinte andar
des diante dunha peletaria,
. da pirámide mafiosa, os embalsamadores populares 0
pensade que .. o proprietário
u~'peleiros" que ras zonas de
vulpino seguramente - vivia
entre os toxos e as xestas da
. Ordes, Dumbria, Arzua, Návia
nosa terra.
O
de Suarna, l.alín, Becerreá, O
Corgo, .Caldas e un longuísiM. CHOUZA e R. CID (S.G.H.N)
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X. Fer

Aqui cómpriá xente nova como Deng
Ten escrito Alfonso Sastre nun a disfarzarse de xogador de .
artigo, algo sobre a idea de com- béisbol cada vez que sai do hosparación entre xóvenes e vellos, . pital recuperado dalgunha doen- ·
referida especialmente á política. cia de vello): Seria absurdo dicer
Explicaba, máis ou menos, que que o físico non é ·importante-hai vellos de vinte anos e novos· especialmente porque é irrever- .
de 70 que conservaban e11 pleni- síbel-, nen tampouco se pode
tude a iniciativa, a disposición ao negar que a deoadéncia .neste
cámbio e aquetas virtudes que sentido non teña unha ·implicacaracterizan a todo bon revolu- ción mental. Contra iso xa ·están
cionário.
.
inventadas as grandes teorias da
Hai toda unha mania ocidental economia do estarzo e o saber
e atlantista que reduce o concei- estar no campo, como os futboto de xuventude aos 'aspectos listás, neste caso o saber .estar
estritamente físicos. (O que paga na vida e no mundo, a arma 'in. o .pato é Reagan a quen obrigan comparábel da experiéhcia, etc.

Na política estannos dando o que fai é xestionar en base ás
gato pola lebre, co da "xeronto- teorias ·de Adam Smith que é do
crácia" soviética ou chinesa, cu- século XVIII.
riosamente a canta dun Deng . Aqui parece non comprenderXiaoping qe 83 anos, patrón se que cada cultura e cada namaior do dinamismo político no ción ten as suas peculiaridades
seu xigantesco país. Pretenden e que estas poden influir tamén
contrapar a · rso o ."que grande na idade dos seus dirixentes. Ou
esser joven" do Corte lriglés ou é que yen léxico que un país e
a xeración yuppie ou o que sexa . 1.000 millóns de habitantes con
que anda pola cuarentena e que · contradicións milenárias o goveractualmente goberna en Madrid. ne un rapazolo. Algo parecido
De nada serve ter vinte anos se pode dicerse da URSS, estado
todo o que se fai é comer carne cunha burrada de quilómetros de
picada, como de nada serve que extensión e que se tardaría unha
un presid~nte teña cuarenta se o vida inteira en percorrer.

Eu creo que Deng é máis xoven, polo menos no que incumbe
aos servícios que pode prestar
ao seu país -;ion talamos aqui
dos que lle poda rendir á sua
compañeira-, que moitos rapaces que rondan os 20 e que consumen unha média de seis horas
diárias xogando á baralla ou
eses ancianos que non chegan
ao cuarto de seculo, pero que
están mentalmente esgotados a
causa da droga. Os heroinómanos que eu coñazo están moito
máis vellos que Den Xiaoping. O
.
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CULTU~AL

Estrea_do texto do autor -contemporánéo do CDG

Almas ·estragadas

l

Alma~ J!erdidas, a comédia contemporánea que o Centro
Dramattco S'~lego (CDG) nos reserva para· a tempada alta
?este exerc1c1o ·(~on tnnta repres~ntacinóns subvencionadas),
e unha obra mamfesto. Nas exphcacións en catricromia e
pergameo de luxo, que _g uian a.o espectador cara a cerimónia
teatral, fálase dunha nova com~d{a bárbara, dun espectáculo
surprendente, dun proxecto artJst1camente arriscado e de
nova inspiración. O fume de tanto incensó auto-administrado
n~m logra <?c.ultar un texto que nen revestido de carísimos
.d1sfarces d1s1mula a sua pobreza intelectual e estética.

)-

18

:u
ui
1a
3.1-

lS

IU
tn
10

a
:i-

ta

o
v.

=

De 't anto repetir que cómpre educar ao público alguns responsábeis
do CDG .e stán a confundir didactismo con cataque e: os menores
de. idade deben mirar de fite cara
o cenário e atender sen di tracción a indicacións que acompañan a acción . A gu ia para ben
apreciar a arte teatral q ue preventivamente e colocan en A lmas
Perdida parecen pre tada do
concurso (de gran éxito, debe ser
bon) da tclcvi ióff de Madrid Un,
Do . Tre . Un raí onncur o c9nfidcntc (criación, do Teatro barroo, recriada
partir do coro grcgo, canta actualidadc) leva ao e pcctador da man cara o de enlace,
a meio dunha imaxes que se poden eguir, porque as luce apagada non permiten outro obxeC:to
visual. Música , efeito e ruídos
ubliñan patada á lua e caída de
cu do ete actore . Os per onaxe
e tán pre o , obrigado a non e
parecer máis ca os palote das
hi torietas, nun expresionismo de
almidón que procura a comicidade
forzada da in tantánea con ló trego de magné io. As oces e tán
tamén pre a . plana
afogada
nun ó rexi to. porque e te homíños teñen que falar de bocadillo
de tebeo para que todo entendamo . Quen diga que falta aqui a
ortopédia da risa en banda onora
como ne a insoportábei comédia gringa , teña en conta que e tarían de mái , ao lado de caridade· tanta como ga ta o autor co
mártire e pectadore .
De verdade é i to unha nova
comédia bárbra? Que organi mo
de Cultura to lera que Alma Perauto-titu le pata de Valle
dida
1nclán agromo p moderno da
nov 1 dramática, Jimi ar e o lar
dunha nova dramatúrxia? Xo é
Ccrmcño n n lord ga aq ui e t tica
ningunha. N n pr cura exa. perar
neng un d c nv n i nali ·mo d
teatro que on entre nó m cda

rvella. Os reéursós profesionais de
abondo probados · de Alfonso
· Agra, Andres Áivarei, António
Durán Morris, Xosé Luís González, Rosa Hurtado, Manuel Manquiña e Manuel Pombal, nen- o
coidado traballo de dirección de
Santiago Montenegro, non poden
dara á obra o que obra non ten.
(Agás· do halle(das porcentaxes?),
Outra vez máis o CDG -chama aos
· bombeiros de Arte/lo para apagar
un · incéndio. Haberia que petgun- ·

~

cataláns

Galeuzca revive ·en Valéncia
ba co e catal'áns celebrado ne te
dia en Va!éneia e tá dando que
falar, hano dar de que pensar e
daranos, seguro, a non tardar , xugosos froitos dourado como as
laranxas daquela ,terras .
As consecuéncias son optimi tas, ou deben elo ou téñeno que
ser, deixando a Lin lado o lamentos automagoantes para traballarmos con tesón tirando cara adiante, a cotio e sen paúsa e facendo
. para m~llor.
Ali estase a estudar con · detimento a recentísima lei das autorías literárias promulg~da polo
Governo español . Neste eido resattar o informe ben documentado
e mellor comentado que rendeu á
Asamblea ,o asesor xurídiuco da
Asociación anfitriona. O tal informe adiantouse en forma de cooferéncia-colóquio ao estudo completo de todas as facetas da devandita
lei da que - se nos mandará un
exemplar cando se o dea feito.
· Non é pos íbel nest~ breve nota
expoñer polq mii.Ido as actividades
.

(

festival da Encrucillada da Rexións de Rennes.
Todos os límites · de xéneros
· dan -sempre . en- avangardas . Os
oportunismos teñen pola contra a
rara virttide de se converter en retrocesos e retargadas . Estas Almas.
Perdidas son almas estragadas,
para o Teatro, para a formación
de público, para a satisfacción de
actores espectadores e profisionais.
·
·
D
G.L.T.

Manuel Pombo e Andrés Álvarez nun intre de "Almas Perdidas"

Encontro de Escritores galegos, bascas

. O Congre o de e critorc galégos,

tarse quen é aquí o p1romano,
quen reparte a- capricho alcumes
de xenialidadé. e anúnicios de
nova fronteira do teatro (nos últimos anúncios de Prensa virados
en esper¡jento e Obra dirixida ao
público xuvenil, algo 'é algo) para
lín texto que non pasaria as aduanas de claidade e interese dun fes. tival de fin ·de cürso de EXB; que
siJva de int~reses obrigan . desde
fóra do cenário a seleccionar esta
empapada de gom~espuma para o

nengun. Proscritos dunha seducente democrácia se cadra chea de
formalismo pero privada de sus~
táncia e valeira de contidó.
Encaráronse en Valencia diVer- sos problemas con critérios neta7 .
mente gremiais, na defensa colectiva e individual do escritor como
traballadorér explotado, que · de
certo ven senda, propóndose unhas normas de actuación para seren aplicadas eje c·ontado, tallantamente. Unhas normas de· mutua protección que inciden na cuestión
económica nun senso verdadeiramente peseteiro, peseteiro ·s i, máis
na máis nobre, nutrfcia, materialmente confortante e sustentadora
acepción da pafabra. Pois que a
xente que escribe ten. o direito e
~alouse da censura, oficialmenmaila necesidáde de sustentarse co
te . inactuante pero de feíto moi
producto do seu traballo.
presente, mái's sibilina, implacáEntre outros acordes tomados
polas diferentes comisións, que
bel e eficaz do que o era moitas
veces na ditadura. Ali falou Ferrin
non tddos se recollen nas conclucon voz clara e forte dos temas insiáóns finais, é do caso· subliñ~r a
tocábeis nestes tempos que co- .. - selección dos primeiros autores a
rren~cando están vivos e presen- _
editar nunha selecióáon trilíngüe,
tes, sabidos e actuantes e non se
e propriamente fraterna, "galeuz. póde facer. referéncia. de .xeitp
cana". Son tres poetas esc;olleitos
realizadas ne te encentro nen tam- ·
pouco comentar as intervenciáons
habida ou specular coas posibilidades froitificantes das distintas
rcsolucións ali tomadas. Compre
suliñar a firme determinaciác;m de
revitalizar
expresión Galeuzca
'lego de térense refugado certas ·
obxeccións ao emprego desta
"marca", como posíbel causante
de certas interpretacións ou dé
posteriores. atrancos burocrátieos.
o imenso contido simbólico da tal
palabra-debe ser mantido e .ainda
potenciado nesta militánci_a nova,
ai nda só literária, ·que · poipa ser
mañá o primeiro alicerce da tan
desexada República Federal española .

a

Prémio Esquio
·para _Román Raña
e "Catro a Catro"

po.lo seu carácter indiscutibel sen
que poida suscitar en ninguén o
máis leve reparo, como· asi foj.
Trátase do vasco Aresti , do catalán Espriu e do _naso. Celso Emí- ·
. lio.
Falouse tamén. das traducións. e · Cando está a piques de fáilarse o
dos direitos e condicións dos traprémio Xerais de Novela e Merlín
dutores. En canto ao galego code contos infantís , veñen de dars,e
mentouse a próxima saida dunha
a coñecer :os fallos de dou_s prétraduciqn do ruso ao galego ,a primios:-o Esquío é o Catro a Catro.
meira que se fai ao direito daquel
O prémio Esqui9 de poesia, o
idioma ao noso, e que é "O pimeimellor dotado dos convocados na
ro amo( de Turgueneff.
Galfaa no xénem, foi concedido ao
vigués Roman Raña Lama, cunha
. · A reseña inteira do encentro vaxa importante obra ' nas librarías
- lenciano deste Gafeuzca literário
tanto en verso, c_omo
prosa · e
terá que quedar para máis.. adiante ,
ensaio.
xa na man bs documentos resulO convocádo ·polo café vigués
. tantes e os acordes todos que ali
"De catro a Catro"~ para novela ·
se lograsen. Valla daquela esta vicorta, recaiu en Xosé Cid Cabido,
sión de urxéncia como adianto cae foi entregado nas 200.000 pesetivo do informe completo, sério,
tas <;la sua cuantia, nun cpncurrido
axeitadamente - cómentado, que
acto. A obra será proximamente
mesmo calquer outi-o participante
editada, como contemplan as bamáfa axeitado ca min poderá facer
ses, po'r Edicións Xerais. O título
doadamente nun próximo número
da obra éFoumen.
Q
de A NOSA TERRA .
. O Pémio - Esquio entr~gase en
MANUEL RIVEIRO LOUREIRO
Maio, coa obra xa editada.i
D

para

: Xosé ·c id Cabido

de
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¡. tribuna

Así ke eu -son ri1
·eternas sobre do ben -e o mal. e
. porke ainda fazéndoo asi tena .ke
trata de respostar ás opinións
ser publikada por kapítulos . Así
Vyrtidas por J oao Guisam
ke pasaremos ªº ke verdadeiraSeixas, nesta mesma páxina
mente me interesa.
Semella ser ke o Joáo Guisam
e no ·númerq_ 323. As posíbeis
non falou nunka máis ke kun · raactitudes de extrema direita
paz de kinze anos no mundo do
. existentes nun sector ·da
rock, perdido en si mesmo e denmocedade actual observábel,
tro da -soziedade komo todos os
entre outras cousas, a través
.rapazes de . kinze anos de toda a
da indumentária é o centro da
história, e nezesitado de modelos
de konportam(jnto válidos para el,
polémica.
e ke aderriáis/aproveitouse da sua
superior ktiltura, idade e experienAMADOR,.KASTRO MOURE
za para sakarlle o ke ·a il lle i nteresaba. Iso amósame e demóstrame
. Asi ke para o señor Joáo Guisam
a simpleza de xuizos ke fai sobre
Sei;irns eu son un neo- nazi porke
da maneira de peitearse e vestirs_e
toko nunha banda musikal · koa ke
a xente. Ou ben zerta xente, porke
se identikan a1guns xóvenes neoos -verdadeiros neo-nazis, os de
nazis-punks-rockers ! !
·
verdade, van koa kabeza rapada,
lAsi ke para o señor Joao Guisam
kalzan botas "Marteens" roxas,
Seixas eu son un neo-nazi porke
pantalóns vakeros unha kuart~ por levo ós kabelos "para cima ou
riba do chan, anorak verde-kaki e
-para baíxo, de kores ou non ... " e
levan kadeas, porras e pistolas nas
por isa eu son "violen¡o, machisfaltri~eiras desta (lltima; erguen o
ta, racista, de ideias elementares"
braZJo ko saudo romano e os seus
e todo o ke ao maxin paranoiko
xefes militan en CEDADE . Ou
dese señor se lle~ okorra. Tamén
ben, aos seus dazaoito anos konextensivo ós meus amigos, ke komulgan, máis ou menos, koas . · duzen un " Golf. GTI" ou un "Fiat
UNO", vi:sten "Lacoste" - de kor
mesmas rodas de muiño ka min ,
rosa, pantalons ·~closed" e zapati-'
loxikamente.
n as deportiv.as "Nike". Kando
·Asi ke, prevendo zekais a tormall,an nalgun teñen o aplauso dos
men~a ke lle podia kaer na zima
pofüias (koñezo un kaso konkreda testa pola sarta de tonterías · e
to) ke akaban detendo aos punkis
kontradizóns ke, impasibel, eskriou heavys por eskándalo púb!iko.
be en zinko ko1úmnas do xa de
por si eskuálido ANT, na sekzón .
Seguramente a inforrnazón na
"tribuna" do kapikua nº 323, akake se basea Joáo Guisam é, preziba deskalifikando a posíbel ressamente, o televexo ou "El País",
posta dezindo: "Sei ke diredes k ·
kando falan de ke "grupos punkis
rudo isto é reacionário''. Ke pena! · · aterrorizan la Ciudad", ou ""'enfrenNinguén me entende! Todos me
tamientos entre bandas pimkis en
chaman facha!
los .barrios bajos" ou ainda
·Pois ben, doído komo estou por
máis:"µnos 200 punkis ataka.Íl a la
ser insultado desde isa tribuna púpolicía municipal kon el saldo de
blika vou tenzionar de non me
7 punkis detenidos y otros tantos
de!xar levar pola paixón dado ke
heridos" . Moi ben. Non ves· ke
a resposta a un artigo desas diesto é a loita de klases? Non sabes
mensións nezesita, por · forza,
ke hai moitos heavys e káseke tounha extensión semellante de resdos os punkis , konzenziados e traposta. ¡vtais non vou· fa'.?er. iso pois
ballanclo pola mellora e a ruptura
seria unha deskonsiderazón aos
da soziedade? Non sabes ke son
leitores do ANT ke teñen todo o
komunistas oií anarkistas, kos
direito de eskreber as suas letras
seus defektos koma todo o munno pekeno es pazo das kartas, apedo, pero koa intenzón de rachar
sares de ter visto kartas moi eskerko faszismo kotián ke se nos imdistas ke okupaban por semanas
pón?.
inteiras ese espazo en polémikas
Kompr'?bo ke ves o televexo-

Co seguinte artigo, o autor

..

1

1

fascismo a tantas kousas ke agora
ke o ternos entre nós non sabemos
ke o é". Extrapolar e chamar "fascismo" a moitas máis kousas por- ·
ke a dinámika irnpédete parar o .• ·
karro .da tua dialéktika. Ademais,
nunka desde a sua existéncia deixamos de ter faszismo entre nós .
Ké· pouka vista ke non o viches
deika agora, e agora velo onde
non está.
·: A ver se te inteiras de ke unha
kousa é o konservadurismo e outra o fascismo. Ke unha kousa é a
adopzón de aktitudes persoais e
outra vestir da maneira ke che impoñan os, presuntamente, verdadeiros fascistas. E ke o machismó
e a violenzia non son património
fascista . Agora resulta ke o señor
'militante do Bloque ou de Galici a
Ceive ke ten á sua muller sob o
xugo da opre ión do macho (ke os
hai) é un fascista. Pode er.
Gostaríame saber ké opinan as
mull eres de tí, pero por boka delas. E kando mexan sobre ti praktikas a ordenanza kristiana e pides
ke che kaguen, por favor. E eguramente nen bebe
nen fumas ,
nen toma kafé , nen ves o televexo, nen les o' El País" ou nengun
outro diário (ke tanto ten) durante
un mes inteiro de kada tres ou katro.
Vamos home, ke o ke ten unha
tribuna á sua dispo izón ousa be
do ke vai falar kon dokumentazón variada e sólida ou mellar ke
kale, porke hai moita e moitos ke
teñen moitas kousas importante
ke dicir pero non oportunidade de
encher zinko kolumnas dun xomal
e por riba seguramente kobrar kartos por insultará xente traballadora (ou parada) chamándolle neonazi porke si. Po is ben dentro de
ti hai un tirano ao ke lle gostaria
impor a sua vontade aos demais ,
porke VES o ke pasa e ademais
tiveches a sorte, únika nesta terra
de ouvir falar a Deus!
Eu os meus amigos heavys,
punks, rockers mods , a xente
"nonnal" ke viste (agás os punkies ke manufakturan a maior parte da sua roupa) o ke lle deixan
merkar, NON SOMOS MAIS
NAZIS KA TI.
O

·: cousa do máis normal e cotidia.1 un labrego metidq nas cortes ;
-.: acepción galega do termo.
:ais se nos referirnos á acepci6n
, spañola dá verba Cortes a .c ousa
cámbia de raíz. E é que a preséncia dun labrego, como Deputado,
nas cortes españolas é un feíto in·ólito ainda hoxe, -a xulgar pola
ua cómposición, como o~ tamén
.1outros moitos estados do mundo.
Pois ben, aqui ocorreu durante
II República española. Entre a
1ga lista _de Deputados eleitos
Constituintes de 1931 aparece
a(o especime que declara ser
dor <;te profisión. Chámase
,1 Beade Méndez, é galego
' de ser eleito pola província
!Jruña nas listas da FederaAgrária- Socialista.,
avier Castro, historiador e esJOSO do galeguismo na II Repú-·
lica, ªº falar do agrarismo nesa
poca pon a Ramón Beade ?, xunto
..:on Alonso Rlos .e Basílio Alvarez, como exemplos de 'líderes

agrários que non tiñan nada a ver
coa profisión de labrego. Gerto é
que Alonso Ríos e Basílio Alvarez, mestre un e crego o outro,.
non tiña nada de labregos ao igual
que outros moitos dirixentes de
asociacións agrárias. Mais o caso .
de Beade é ben distinto . El era un
labrego auténtico con callos nas
mans, fillo de labregos e membro
dunha,· farnília na que todos trabaliaban a terra. Claro que Ramón
Beade, levado das suas inquedan. _zas sociais e políticas,, adquiriu
unha formación --<le maneira autodidacta e a base de leiturasque distaba moito·da que se estilaba no seu meio e que fixo del un
. labrego moi especial.
Nascera co século no lugar de
Touriñao de Abaixo, da parróqúia
- betanceira de Tiobre, no seo dunha familia de labregos humildes .
A sua traxectória ·dé líder agrário
comeza na Sociedade de agricul-tores ·desta parróquia, se_ndo desde
moi novo o dinamizador e secretário da Federación de Sociedades
Agr.árias do partido xudicial de
Betanzos -vencellada ao socialismo agrário--:- até 1931. Coa
chegada da República sai eleito
cor;icell_al . e Deputado ás Cortes
Constituintes pola Federación
Agrário-socialista. Durante o chamado "Biénio Negro" ·desempeña
a Alcaldía de Betanzos até que en
Outubro de 1934· é destituído,
xunto · co ·resto dos concellais socialistas, e enca_deado. Co trunfo
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retrincos-da história

R ..Beade:
·uri labrego
~las Cortes·
españolas

..

(eu non teño) e ke o "suportas"
estoikamente. Ke o teu artigo xurdiU despois de ver ese chiisme ke
chucha dia a dia os zerebros da
)5:ente. Pero a maioria dos habitantes da parte opulenta <leste ·pla:heta
ten a kaixa tonta nos. seus lares e
esa maioria non pode fl)xir da kolonizazón kultural (e non me refiro á española) ke xa non están no
-Quijote ou eh Rosalia senón en
Clarlé Gable, na Paramount, nas
salchichas de Iankilandia, nas
kanzóns en 'inglés, . ..
-E "o nazismo ke ven" non "será
unha moda" mais ke nada porke o
-nazismo non ven; está, e non _será
unha mod~ senón ke ten a sua
moda. Ti - estás chamando neo- ·
nazi ,a toda _a poboazón porke nin- .
guén eskapa a nengunha das mil
modas ke konviven ao mesmo
tempo no mundo. Nas fotos dos
suzesos de Montejurra a moda ke
levaba todo o mundo era a dos
anos 70, pantalóns de kampana,
patillas longas, b~godes kaídos ... e
- os "'neo"-nazis dakelas ian igual,
non sei se para pasaren inadvertidos ou pqrke vestían asi de kotio.
Non me fodas, home!! . Ke durante todas as épokas renóvanse as
modas ás ke non pode eskapar
ninguén porke nos komérzios non
hai outra kousa. Ké vistes
ti? Se no teu armário hai un poi<;>
Lacoste, uns zapatos Pielsa, uns
pal)talóns ou kamisa Lois, Cimarrón , Golo-Golo , etc ... ; se merkas
en Zara, ou no Korte Inglés ou en
Galerias es un neo-nazi . A xente
merka onde lle sai máis barato e
iso é nos sítios cle sempre; onde
teñen moitos kartos, kontrolan o
kotan:o e polo tanto atraen masas
de xente kos kartos xustos, nas
"rebaixas!', para ke despois un señor koa verdade no seu kabolo
lles chame neo-nazis. Ou aos seus
fillos, porke o artigo vai dirixido
aos pais de entre trinta e kuarenta
anos (non é?), aos da xenerazón
ke nazeu baixo o xugo e díxose a
si mesma ke os seus filias non vivirian unha diktadura semellante.
O artigo vai enfokado a alertar aos
pais 'inkautos ke teñen un fillo
anarkista para ke o konfuadán kun
feixista ... e iso é marelismo.
"Ternos chamado nazismo e

1:
xunto con outros fuxido . Todo
tiña trocado. A enxurrada fa cista
levara todo por diante: vidas e razóns . A ua vida ería en adiante
a dun labrego máis.
A morte de Ramón Beade acaecí a en 1956, quizá froito da penúrias e da $iilúde maltratada nos
anos de fuxido. As autoridades
non puderon, ou non quixeron,
impedir que o seu enterro civil se
convertese nunha grande manifestaciórr de duelo, senón de algo
máis. Forón moitos os labregos e
paisanos da bisbarra que acompañaron o cadáver do vello loiador
até o marxinal cemitério civil da
cidade. Cando a família acordou
dispor uriha sinxela lapida sobre a
sepultura, o alcalde fránquista do
NeSta foto} tomada clanctestinamentepor un antigo militante socialista, pódese
momento, Tomás da Pena, ameaver a comitiva do enterro de Ramón Beade no 1956 ·
.
zou con destruila se ali se inscrebian ou se facia alusión aos anteda Frente Pop~lar é repost~ na Almulle~ e os tillos e recebend9 a
cedentes políticos de Beade. Hai
caldia, cargo que terá que deixar
sólidaridade ' e apoio dos veciños
uns anos, os familiares puderon
por incompatibilidade ao sair eleie paisanos. Nun dos frecuentes recumprir este desexo: "Alca:lde de
. to novamente Deputado a Cortes
xistos ·da Garda Civil e dos fala· Betanzos y Diputado a Cortes e.~
nas eleicións de Fevreiro de 1936.
nx'istas á casa, tentaron relacionar
la 11 República" é a breve e sigm, Cando o golpe militar do 18 de
o embarazo da .muller _coas secre. ficativa inscrición ·da discórdia. "
Xullo, Beade tivo a rná ocorréncia
tas visitas do fuxido. Esta, véndoO siléncio que pesou sobre a fise collida, respostou con toda inde voltar ao ' seu povo desde Magura de Ra1T1ón Beade e outros
drid. Faltoulle tempq para botar~e
teireza se é' que non · había máis
loitadores antifascistas betanceiros
ao monte e salvar o pelexo cando .
homes que ó dela. A sofrida e vanon evitou a estraña fascinación
xa moitos correlixionários, mililerosa mµller de · Ramón Beade
tantes de .esquerda e sindicalistas
deixounos, xa de. idade avanzada, - que senti~mos alguns rapaces da
miña época cando, nas visitas ao
da localidade eran vítimas dos pahai pouco tempo e tivo, coerente
c~mitério, apartabamos cara 9 re.:.
co seu home, un enterro civil.
seos e fusilamentos . ,
cuncho "maldito" a ollar a sua
A partir daquí botaria doce anos
·
·· campa cunha sensación de algo
de penosa clandestinidade, fuxido
' En 1948, .candó o famoso indelitivo e proibido .
.
O
polos arredores da sua aldea natal,
dulto para os "non incursos en deXESUS TORRES REGUEIRO
sen perder por iso o contacto cóa
lito.s de sangue", apresentaríase
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Florentino
Cuevillas
Coñecemos e tratamos a .Floro
Cuevillas polos anos cincuenta e
poucos. Falamos longamente con
él na sua casa da orensana rua de
Santo Domingo, da que xa se olla
a Praza do Ferro. Era un home estraordi nariamente cordial; simpático, agudo e intelixente. Na conversa poñía ·de manifesto, dun
xeito espontáneo, a sua grande
cultura e o seu gosto pala Poesía.
Entre palabra e palabra metía un .
coño lene, sen forza pro espresivo
. e mesmo gracioso. Na sua casa
coñocemos tamén a Xaquín Lou- ·
renzo Xocas. A conversa que presenciamos entre os dous eruditos
versou eneal das Conferencias de
san Vicente de Paúl, ás que perteñecian o dous. Tódolos ourensanos da Xeraci6n Nós eran catól icos muí fervorosos e aitivos.
No ano cincuenta e tantos os
galegui tas éramo unha eita pequena e marxinal, mui mal ollada
pola oficiaJidade vixente. Formábamo unha irmandade pecha.
Tanto a figuras consagradas Ramón ,Vilar Ponte , Otero Pedraio, Ramón Cabanillas, Iglesia
Alvariño, Cunqueiro, Risco, Gomez Román peña Rei- como os
mozos que íbamos xurdindo ao
galeguismo nos ano da posguerra
estábamos xunguidos por unha
ami tade certa, total, en reticéncias. A división en bando , mesquiños e tristes, comenzou nos
anos sesenta. División que, infe-

m_ús_ic_:os_da
__ga_J_ir._:a_________--,.-____xo_A._N_M._c_AR_R_EIRA____,I .

(Santa Maria de Baio, Zas,
1858 - Tuí, 18-ill-1935)
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Mestre de capela da catedral de
Tui. Seminari ta en antiago vai
er di cípulo d me tre de capela
Juan Trallero (ver A.N.T. nº 310.
26/II/87) e xa no 1875 é nomeado
organ ista e director da capela musical do Sell)inário compq telán.
Cando marre Xo é María Alvarez
(ver A.N.T. nº 324) olicita a praza de mestre de capela endo nomeado o 13 de Setembro de 1892.
En Tui eguirá o 53 anos que lle
restan de vida endo o derradeiro
mestre de capela daquela catesfral.
A modéstia da capela de Alvarez vai converterse en miséria na
época de Martínez Posse e no

.

contrario. O 12 de abril de 1958
meiro orde dentfo da· cultu.i:a galé.:
escrebíanos o seguinte:
.
ga. Algunhos profesores e)nvesti"Está ben .alegrarse de que a ligadores dos nasos días comenzan
teratura en Galicia se faga. en gaa falar con _certa reticencia da sua
· 1ego, mais non debe esquecerse
obra de investigador. Semella que
que se é malo perder un escritor,
non lle perdoan que ·non fora profesor ou afqueólogo titulado e
tampouco é bo que unha labrega ·
profesional. Compre ter en canta
deixe de falar na sua fala. De todos xeitos hai unha témpada que
que o xigantesco labor de Cuevillas foi posibel gracias ao seu
as cousas non van mal."
ern:mne esforzo persoal, poñendo
Nunha carta do 7 de abfil do
diñeiro do ·seu propio peto. _l.Jn
1955 decíános a emoción con que
agardaha pola primaveira:
· · . ~ home por muito que faga non o
"Estou ·ventando. unha prima-:
pode facer .todo. Cuevillas fixo
- veira enxoita, isto é, unha primamoití'simo: é unha cume da inves..:
veira sen gracia. En canto chova
.tigación peninsµJar do· seu tempo.
veña por eiquí pra mirar pra os
E qon unicamente da investigam9ntes e as gándaras vestidas de
ción. Foi un grande poljgrafo
bispos, pra ollar prós piornos que
como Otero Pedraio ; Risco, .Cassemellan alfaias de ouro caídas de
telao e. Filgueira Valverde: homes
dun saber universal e duilha cultuentre o_s penedos."
ra enciclopédica .
No ano 1986 cumpriuse o centenario do nacemento de CueviCompre salientar, dun xeito esllas. A data pasou con máis mápecia1, a enorme importancia de
goa que gfQria. En Ourense celeCuevillas non só como inv,estiga- ·
bráronse a nivel erudito unhos aidar, sehón como escritor. E autor
dunha prosa'iermosísima no naso ·
tos pra conmemorar a efemérides :
Cecáis o suceso rriáis importante
idioma., que fa(del ún estihsta de
desta conmemoración foi a publiprimeira categoría. Compre que a
Xunta de Galicia, as institucións
cación -un pouco · tardía- feita
pola Caixa Ourense. Trátase dun
galegas en xeral e as ourensanas
fermoso volume que recolle seis
en particular e as editoriais, nun
importantísimas monografías. de
esforzo conxunto ou separado, se ·
Cuevillas -unha escrita en. cofa-· · poña!l na urxente tarefa de publi- ·
boración . con . F. Bouza Brei e
car; · dun xeito esaustivo, a obra
duas coa do sabio portugués Rui
completa de Cuevillas , na sua
de' Serpa Pinto-- todas elas de dimaior parte oxe inatopabel. Pra
fícil aceso ao lejtor común. A pueso cumpría facer unha esculca en
blicación titúlase Miscelanéa', está
revistas e xornáis , mesmo nos
Ferro Couselo, Cuevillas e Xesus Carro
portugueses. Estamos seguros que
mui ben cuidada e levan~ portada
lizmente, aínda segue viva e virusuas, escritas nunha letra treman- ·
un espléndido deseño da arracada
levaríamos salpresas gratísirnas.
lenta.
- te , non mui ben feita, pro clara.
de Vilar dé Santos feito por C.
Ademáis dun investigador escei- 1
As nasas relaciós con Cuevillas
U nha das suas .grandes preocupa- · Quesada. Con todo é insuficiente
cjoal atopariamos un· escritor de
non foron longas nen muí intenciós era a conservación do idio- o feito deica o de oxe. Cuevillas
primeiro orde. Ahonda tan só con
sas . Escrebíamonos de cando en
ma, soporte da nosa cultura. Sae a ·sua obra seguen a ser muí des- . le{llbrar a . pequenísima escolrna
vez pra trocar impresiós sobar de
bía que, sen idioma de noso, non
coñecidas-entre a maioría da xente
que se fixo da sua obra xornalístihai .cultura propia, a inda que haxa
causas tocantes á cultura galega.
preocupada pola nasa cultura.
.ca.. en galega, titulada Prosas galeConservarnos algunhas cartas
alguén que queira demostrar o
Cuevil_las é unha figura de prigas.
O

L__I

Manuel
Martínez
Posse

-

1924 o Cabido decide desfacer os
restos da orquestra. Aínda que algunhas obras pidan unha modesta
orquestra, con abundáncia de instrumentos de sopro especialmente
na sua abundante música conmemorativa, moi a miúdo opta palas
voces e órgao. As obras que lle
coñezo, un "Ave Regina Coelorum" e un 'Adjuva nos, Deus" de
1895 amasan a influéncia do puritani mo mu ical na volta á polifonía pura ao que non pode ser alleo
b eu coñecimento, que chega á
adaptación, da música de Perosi
pero na que non pode menos que
ter grande influéncia o seu mestre
Tallero de quen teria aprendido o
gasto pola melodia ao que se refire López-Calo cando escrebe a
sua admiración pola beleza e expre iv1dade dos máis simples fabordóns. Que Martínez Posse foi
un militante de. primeira fomada
da renovación litúrxica resulta
pois constatábel e cómpre lembrar
as suas relacións cos católicos galeguistas; algun deles escrebeu
textos para hinos de Martínez
Posse, como Ma_!luel Lago González ou Xerardo Alvarez Limeses.

Segundo Xesus Gómez Sobrino
a sua !11Úsica consérvase repartida
entre· o arquivo catedralício e q
seminário de Tui. Compriría que
o Cabido a reunise para facilitar o
labor dos investigadores dun autor
que coido ten unha grande importáncia para o-entendimento do primeiro tércio de século na música
relixiosa en Pontevedra, Tui ·e ,
Vigo.
~ .
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·os nomes dos lugares·

O Reino:entre
amonarqu1a
e os reguerros
•

'

1

•

O reino é o nome ·dunha pan:óquiaatravesada pola estradª de Santiago a Ourense no remate da comarca de Lalin, . cando comezan a
abrirse os· horizontes das terras ·de
média montaña de Cea e O CarbaIliño, que profetizan xa na Ionxanía os fondqs e quentes vale~ dos
ribeiros do Avia e o Miño.
Son as do Reino terras frias e
montesias, gnde inzan as ·carqueixas, carrascos e uces nunha aba
que se deita cara o suco que o rio
Arenteiro vai abrindo no seu camiño cara o-Ribeiro., baixo a domináncia dese "lombo de can deitado" qué 'é° o monte da Madalena,
en palabras
·
·
.
.de Don Ramón.
.
e .orno poder relacionar o nome

CESAR VAREILA

1

do Reino con calquer cuestión de
tipo feudal ou real?
Serían en tempos estas terras
"regalenga" ou sexa ~e tributo debido direc~ente áo reí? .
Haberia que plantexar, por ventura, algun problema de capitalidade do antigo reino da Galiza
coa nobre Ribadávia.?
Certamente que a orixe do non'le non h.aberá que procurala en
vellas reminiscéncias monárquicas
e asi atopalo en algo tan modesto
e ao mesmo tempo tan importante
e abondoso no nosa_ terra como
son as corréntes de água.
O no me do Reino, ao iguaÍ que
o doutros lugares q~e lacen o
nome do Reino (que logo pasou a
sobrenome persoal) haberá que
pensar que proceden respectivamente dun Regino ou Regínoso,
quer dicer, lugar onde é frecuente ~
a ·existéncia de regos de água; regos que neste caso sirven para
producir uns pastos que ao tempo
manteñen un gado · que poñen
fama ás terras do Reino como un
dos sítios onde se pode atopar da
mellar carne da Galiza.
O
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XORDANIA-EXIPTO
28 dias recorrendo Amman, Petra, Agaba, Sinai, Suez, Luxor, 'Aswan ~O Caíro. Yó e· recorrido en autocaravana
acondicionada con literas. Précio:
175.000 Pta. Datas:2 ao 29 de Decembro
MARROCOS
·
Unha rota de 20 dias polo Rif, as 'Cidades Imperiais, ·o Atlas e as kasbahs e os
oasis do sul, nun qutobu$ acondicionado. Précio: 63.000 Pta. Datas: 1ao20
de Outubro; .1 ao 20 de .Novembro.
ALXÉRIA:DUASROTAS
....
O GRANDE ERG OCCIDENTAL
Un.ha rota de 18 dias en autocaravana
todo-terreno por esta zona do Sahara
até Ghardaia. Précio: 78.000 Pta:- Data~: 5 ao 22 de Outubro; 1 aó 18 de

Novembro
Consúltanos .polos teus próprios proA MÁXIA DO HOGGAW
xectos de viaxe e billetes ec:onómiCos,
~
· Un mes polo deserto máis extenso do INDIA CENTRAL .E NEP~ .
mndo en Land-Rover até Tamanrasset. Un mes rec,orrendo Delh1,. Ra1hastai;,
Pré~io: 114 _000 Pta.' Datas: 1 ao 30 de Agra, ~enares, Katmandu e P?cara._ 'l_?,
Outubro· 2 de Novembro ao 1 de De-· recomdo en autobus e hote1s. Prec10:·
cembro ' · _
185.000 Pta. Datas: 3 ao 30 de NoE TREKKINGS POR:
vembro
PATAGÓNl-A _ARXE, NTINA, en No- Madrid-Nepal por tren do 1
vem~ro. ACONCAGUA, en Decem- de marzo ao 20 de Abril
bro.
" ·
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·CLUB DE VIAJEROS

Ronda de Sant ~ere, 11. 6º 3a.· 08010-Barcelona· Tlf.: 302 5Q8l
Ledesma,7. lº izqda·48001-Bilb~o·Tlfs.: 424 42 65·4~4 2215
Rodriquez San Pedro, 2.0f.1202·28015-Madrid·Tlfs.: 4451145
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·A educación
ambientalcl) ·.
As comu.nicacióp.s, traballos e po- néncias apresentados nas 1 Xom.adas de Educación Ambiental celeb.radas en A Coruña, foron agora
editadás polos seus organiz~do~es
ADEGA e· AS-PG. Aquela fo.1 a
primeira ten~ativa de introduci~ na
Galiza o debate sobre a neces1dade de culturizar á nasa sociedade
na defensa do meio ambiente,
concretizando a· información .no
sector pedagóxico. Na parte do
mundo -onde o crecimento económico vai ligado á destrución da
natureza parece necesário aproveitar o meio naturál como fonte de
información, como elemento pedagóxico de alto valor que tran~
mita aos educandos a responsab1lidade colectiva ·de impedir a de- ·
gradación do rneio ·ambiente. Velaí, pois, a comenéncia da interelación dunha asociación ecoloxista cunha-sócio-pedagóxica.
· Un país que padece a irremisfbel _queima nas suas fragas, u.n
povo mariñeiro.. que soporta furtivos e artes agresoras, a Galiza de
séctores .económicos pre-capitalistas que atura celulosas e alúminas
e, cando menos, un pavo sen co~
ciéncia ecolóx.ica. Os títulos ed1tados sobre o tema son certamente
escasos, faltan dados, referentes e
análises é por isto que a saída dun
novo libro resulta interesante.
Cando, por riba-, a edición está
coidada cun excelente deseño gráfico de Carlos Silvar e· inclue traballos· asinados por expertos da
valía de Fernando González Be..r.naldez·, do departamento de ecoloxia da Universidade Autonoma .de
Madrid; de Carlos Vales, de Adega; XoséAntonio Fraga; Maria Pilar Jimenez ou Xan Rodríguez Silvar.
Tense afirmado interesadamente que o desenvolvimento económico era incompatíbel coa defensa da natureza, que o ecoloxismo
non tiña sentido nunha sociedade
que camiña cara ao progreso. No
libro que comentamos-1loxe c:Ianse
informacións analíticas que ·desmantelan argument cións <leste
tipo. Serva como exemplo o tex!o:
"a política de conservación non é
incompatíbel co desenvolviinento.

nos que aprensentan esta proble- ,
mática, así como o controvertido
. tema da sua int~gración en escalas
ou garderias. E importante e urxente que e)f istan publicacións
1
como esta, pois o problema do autismo e da psicose infantil non só
, debe preocup<tT a familiares e profesionais da Educación Especial,
senón a calquer Jeitor interesado
en coñecer e comprender o complexo e difícil mundo das psicoses.
O
.
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Precisamente pode: contribuir a el.
A potenciación das posibilidades
. que o meio natural oferece pode
axudar a fixar a povoación, contribuindo ao seu benest.ar mediante actividades económicas alterna:..
tivas ,e complementári.as coa clásica actividade agrária . ._. Usar como
ponto de partida os usos tradicionais da terra é o mellar camiño
para confribuir á permanéncia das
zonas naturais. Unido a· defensa ·
contra a especulación e o turismo
degradante. Estas reflexións contrastan coa precariedade na que se
encontran os espácios natúrais gaJegos e agresión acelerada que están a padecer. De continuar a ten- ~·
déncia, o seu futuro · periga a moi
curto prazó". Son dados, análise,
información necesária para conseguirmos unha sociedade con conciéncia que mude da apatía á intervención na defensa común do
espácio que habitamos . .
. Os temas que se incluiron son
de interés xeral, acrescentado para
os ensinantes ao contar con algún
traba1lo ·específico. Que é a .Educación Ambienta_!, Equipamentos
e Recursos en Educación Ambi.en~
tal. EA e meios audiovisl)ais, Pro_xecto ANIDA (Are Natural de Investigación Ambiental), A Educación Ambiental,: proposta interdis~
ciplinar, O estudo do meio na
EXB, Ecoloxismo e EA, História
e Actualidade d.a .EA en Galiza,
Alén de intervencións, m~sas redondas e unha unidade didácticopnktica -vista ao Val do
Eume- en defensa da fraga do
Mosteiro de Caaveiro, a mais occidental do continente europeu,
ferinosísima e ben -conservada.
· O libro podese pedir á se: cen-

tral de . Adega, rua António Pedreira Ríos, 30, baixos. A Coruña.
A.M.
· (1) 1 X ornadas Galegas de Educacióp
Ambiental. Varios Autores . Edita ADEGA
e AS-PG .- Vigo, 1987 .

As· voces de
mármore
A experiéncia de praticamente .
oito anos -de ·traballo e investigación sobre os problemas gue plantexan as persoas aqu_e ixadas de
psicose ·infantil e autismo queda
¡etlexada en "As voces de mármore".
O conti.do do libro xira en torno
á actividade que _os · ptofesionais
do Centro de Educación Especial
"Menela" veñen desenvolvendo
·. desde o ano 1976.
Contén o traballo desde a del imitación de conceitos, diagnóstico, incidéncia da psicose infantil
e autismo na Gal iza... até unha
exposición e análise de casos clínicos, -0 que lle dá ·á investigación
un carácter eminentemente prático.
. .
Através dunha linguaxe corrente, evifando na meaida do posíbel
tecnicismos, a equipa vaise .introducindo no tetreo movedizo das
psicoses, do nena autista, ese des:.
coñecido do que se fala moito e
sobre o que : apenas hai material
asequíbel ao gran público.
,_
Nel atopamos unha revisión de
critérios que, fruto da ex_periéncia
leva aos autores a plantexar aspectos como .a importancia da família
na detección e tratamento dos ne-

Biografía de Ritchíe Valens, o popularizador do tema, morto prematuramente, a fita de Luís Valdez surprende por non ceder ao
sentimental, por combinar mellar
que habilmente docu~ental e ficción, e sobretodo por facer uso
ciun repertó.rio de recursos estrita. mente cinematográficos. La Bamba é asi, aparte dun filme comercial, un válido _documento sobre a
marxinación chicana, un grande
exercício de escrita fílmica, onde
se ·acumulan histórias perfectamente integradas no conxunto,
pero de granqe interese (como a
protagonizada polo irman de Ritchie)-por si sós. Unha desas películas que, cada vez máis esporadfoamente, rescatan o pracer de
ver cine.

¡·
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'~Prick Up Your Ears"'
· ("Abrete

de orellas")

Dificilment:e traducíbel título,
cuxa versión -espa!ola incide con
· pouca finura nas súas alusións sexuais "Prick Up ... " é o segundo
filme de Stephen Frears aquí coñecido, tras "My beatiful faundrette", e, máis solidamente que
este, reincide no tema hornosexual. A história de Joe Orton, exitoso autor teatral do emerxer da
cultura pop, da sua vida e morte a
mans do seu amante, Halliwell,
baséase nunha biografía cuxo autor é ficcionado no filme. Através
de distintos pontos de vista, mais
principalmente apoiándose nos
diários de Orton , cóntansenos coa
mellor. eficiéncia e distanciamento
·ingleses as tortuosas relacións matrimoniai_s entre Orton e Halliwell.
Magníficamente interpretados os
dous, a profundizacidón na sua relación apártase de calquer tópico ,
e co emprego dun iróni.co e agradec íbel humor, a fita resulta moi
dixeríbel e divertida, ao tempo
que moi densa.

Soviet (A resposta)
Publicada como a contundente
resposta sovietica a Rambo , o que
se ve despois faille a un perguntarse se a picaresca chegou a
URSS ou é causa das distribuidoras ocidentais. O tal Rambo bolchevique é un oficial cuarentón ,
fraco, e que por riba morre ao remate. O problema da fita (que retire unha verosímil crise nuclear
pFOvocada pala oligarquia que
manexa á CIA , e que logo selles.
escapa das mans mercé a un perturbado ex boina verde) estriba no
tono demasiado explicativo, no
ritmo un tanto moroso (agás, acaso no -final) e na pouca emoción
que o director consegue transmitir
ao narrado. Para que a cena final
(na que o pretendido heroi é de. volto á terra e ao seu pai) tivese
forza, tiña que tela tido o previamente contado. Mais non existe
unha suficientemente convincente .
construcción dramática dos persoaxes.
Con todo, e prescindindo de
que sexa -soviética (e como tal , e
como resposta, fica ben moderada), a película, ollada como artígo de consumo, mesmo para degostadores habitúais de fitas deacción , resulta bastante roáis digna
e tragábel que a média das por
aquí distribuídas.
O
G.VILAS

Edícións Xerais, outono, novos libros.
NOVELA

ENSAIO

Antonio R. Baixeras

Nicole Dulin

O rei dos arneneiros

~l Granito 'y las Luces:
Relaciones entre las
literaturas gallega y· france·sa
en la época mo~erna .

POESÍA

X. Arttón L. Dobao

L~TERARIO

Desde o teito da noite

XERAIS .
UNIVERSIJ'ARIA

TEATRO

Cipriano Jiménez e outros

Cario Goldoni

As voces de mármore ..

A pousadeira

Autismo e psicoses
infantís ·e n Galicia.

LINGUA

X. Pardellas/E. Polarico

X.R. Pena/M. Rosales
Manual de Galega U,rxente

- A acuicultura marina
en Galicia

LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
Un no~b deseño e a ínca'rp~r;KÍÓn de autores
contenworáneos, configuran a nova etapa 'da Colección
Xa6arín; cand_o pasámo-lo número 25

XABARíN __
ltalo Calvino
Marcovaldo

Carlos G. R.eigosa
Irmán Reí Artur

W. Femández FlÓrez

o bpsqu.e animado
.J onath~n Sw~ft
As viaxes de Gulliver

ADEMAIS,
UN.CLÁSICO:
_Cario Collodi
As aventur~s de Pinocchio,.
en traducción de
Antón' Santamariná

E O, PREMIO
"MERLÍN" 1986

Ursula Heinze

'A ca·sa abandonada

televisión

,:

A cultura
-na TVG
O principal espa~o adicado á cultura na TVG é neste intre o programa Visi6ns que se emite rl:e
luns a •venres. Visións é um nottcieiro cultural com algo do que
quer ser o acontecer <;liário, incluindo entrevistas a personagens.
esta espécie de Nodo da televisoin
da Galiza é muito ma!s probe 9ue
o original desde o ponto de vista
da construc~O!l das imagens. Na
TVG cumpre um programa que
aproftJ.nde um pouco máis nos temas que toca, que interesse e
mova a audiencia. Antes do verao
· - estava ero antena A ·trabe de Ouro
de V. freixanes, era monotemáti_co centrado na literatura, mas tinha boas ideias; sabia chegar ás
gentes, · os convidados resultav~m
junguidos com a sua oi.b~a, e ~m~
da que era muito. perfe1tivel _sma- .
··1a.v.a um bom caminha polo · que
andar e pouco a pouco. melh~r~ o
producto. Do noticietro Vis1ó~s
apenas 'Se tira nada, a .su~ veloct" .
. dade, a sua superfictahda~e, a ·
- frouxedade . das imasgens 1mpedem que tenha a fórza · bastante
"para resultar entretido.
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As dobragens
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indústria do ócio e da ·cultura que
aparellou consigo a imaxe en movimento. Das primeiras salas, readaptacións dos ' teatros municipais ·
e dos salóns de varietés onde para
as autorida~es ·eclesiásticas o pecado faciase donó (como recria
Carlos Casares en ~'Ilustrísima"),
aos ·rnulticines na última resposta
do cin~ ·aos novos soportes da
imaxe, pódese facer todo un pormenorizado estudo da arquitectura
e da introdución das novas formas
espaciais nas cidades e vilas galegas. · Ou poderiamos reconstruir o
modelo que primaba desde a tipografía ao nomenclator: "O Pabe. llón Luminoso", "Barba Gelatta",
"Palácio da Uusión", "Royalty",.... unha extensísima nómin~
·que abala desde o acróstico -dos
ape.lidos ao últim~ esnobismo.

Som várias ." as companhias que
exerce.QI e se lucram dum jeito
importante com esta actividade na
Galiza. As dóbragens comezam
polas tradu<;ons das obras adequiridas. É chamativo o pouco coidado que está pola casa esta actividade, .compran-se as cintas e nom
se pede o ~companhamento escrito do goióm final da obra, de
gránde ajuda para a qüalidade do
trabalho final; nom hai logp control algum do produto inicial, a
tradu<;om; ja podem os tradutores
solicitar un arquivo documental de
expresóns, de giros, de frases feitas tam freqüentes no inglés (língua que fornece o máis grande nú'..
mero de originais) ... nom se fai
nada, nom se valora nen se presiona ás empresas para melhorar
o produto, porque seja decente
lingüística e foneticamente. Se se
parte dum texto. deficiente em galego e logo se lhe suma umha dobrage cheia de vozes ."neutras" de
gentes que nom son galego-falantes ou procedem dum rneio tam
assobalhador para a nossa fonética
como foi e é a rádio é profundamenter deturpador. Nom pode tomar- e por supervisóm lingüística
o cuidado esquizoide no "ata cando" (desde o ecrá estamos sendo
atacados teimosamente polo más
e trafalários per onage ) e cousas
polo e tilo, nom seja que se lhes
meta na cintas algurñ verme lusista. Senhores, ejam sérios, desde um dos principais meios para a
normaliza~om do galego nom se
pode colaborar á desfeita da língua, ou se trabalha com ganas e
pensando no país ou se som incapazes de por-lhe remédio, os res,
ponsáveis vaiam-!se, que todos ·
sainamos ganhando .

Duas cenas de Laudamuco, señor de ningures

Os dados nos Telejomais
Se tenhem já ganhado um certo
prestígio os telejo:r:r!ais. e s?m res- ,
peitados pota audiencia, e umha
pena o pouco cuidado que se porn
nos mesmos cando hai que dar dados. Cada vez que sai umha cifra,
ou hai erro na cifra ou a interpreta~om de que cousa é resulta incoerente. Misturam-se osdados
máis diversos comas explica<;ons
mais chocantes, e normalmente
estám ben as duas, mas é que coen 1975 regresa á sua terra para
rrespondem a novas diferentes, e
armar a cena daqui. En tan só cinisso é algo que non deve custar
co anos cria o grupo Arte! lo co
muito melhorar basta com enten- .
que e trea ininterrumpidamente
(Arrabal,
Ione co,
Ari tófader que é o que e e tá dizendo.
o
ne .. .), forma o Obradoiro de Inve tigación Dramática e abre a
C.B.A.
Sala de teatro Carral de Vigo única no seu xénero na depaupera;
da hi tória teatral da cidade. E
a imc mo fundador con M. Lourcnzo da Compañia Luí Seoane,
á postre convertida na única sala
cstábel da Galiza. Mantén relac1on inevitábei con Portugal
onde finarmente recala e funda a
· ºcompañia O Comediantes de Porto co que monta "Dulcinea" de
Carlos Selvagem - Prémio da crí/ ;
tica no Festival Internacional de
Badajoz (E paña)- e o mencio-·
nado "Don Juan".

Un texto
galego dito
en portugues
que soa
brasileiro

Sucedeu no verán de hai un ano
· cando as chúvias se precipitaban
ainda, súpetas e contundentes, sobre aquela parte do Noi:deste brasileiro . Aterrei en Recife, capital
do Estado de Pernambuco. Acompañábame Margarida Barreira,
é¡uen traballara para el nas .cenografias de espectáculos comq_
"História dun Soldado" de Stra- ·
vinski ou a ·versión portuguesa do
,"Don Juan" de Zorrilla, a sua última montaxe en Europa. Era amadrugada do primeiro de Xullo de
1986 e era tamén o meu re-enc@ntro cunha desas persoas impres- ,
cindíbeis para entender 'a existéncia do teatro galego contemporáneo.
.Ramón Rodríguez Guisande é
un vigués formado no Brasil, que

Da cidade do Doiro lu itano
alta ao Estado de Pernambuco
nunha viraxe vital e profisional un
tanto exótica e lontana. O meu reencontro con el aquel mes de Xullo foi, comq era de esperar, ur:i
mergullo de . superactividade teatral: organizara un Congreso de
Teafro Nordestino ao que, desde
xa, estaba invitado. Que é iso do
Teatro Norde&tino? Iso sóubeno
logo. Para celebrar o cincuentenário do pasament~ de Lorca -au- ·
tor, para a miña surpresa, moi coñecido na cena do Nordeste brasiJeiro--, montara unha séri.e de
"sketches" dentro dos actQs de
clausura do congreso. Como director estaba desenvolvendo .unha
dobre vida, entre duas cidades. En
Recife fun invitado a asistir aos
ensaios do "Woyzeck" que Móncho Rodríguez comezaba entón
coa Compañía do Teatro Barretto
Junior. No Maceió (Estado deLagoas) asistín aos pri.meiros pasos
da peza "Inés Pereira" de Gil Vi-

centé, estreada a primeiros · des.te
ano polos actores do ·aula de teatrQ
da Universiqade. E, porfin, nesta
febre de actividade dramatúrxica
surxiu a idea que nos entroncaba
a ambos .os dous coa Península:
facer un texto galego río Brasil. A
eleición de Moncho estaba clara.
Seria "Lauda.muco Señor de Nin- ·
gures", do actor e dr;imatu_rgo Roberto Vida] Bolaño. Un dos textos
cumes do teatro galego contemporáneo.
Recordo con emoción aquel ou- ·
tro dia de Xullo lambido polo sol
chupapel~s do trópico, cando nunha das oficinas . da Universidade
de Maceió sentamos a facer unha
primeira leitura do texto . Logo
dunha pequena discusión· prévia
que versou sobre os problemas .de
ritmo, as caaéncias, as intencións ... surx:iu o texto na boca dos
actores. Aquilo era a Galiza con
acento portugués soand? br~silei
ro.
-Hoxe recebin unha carta de
Moncho Rodríguez. Está selada
en Maceió e trai ,.adxunto un programa de gran tamaño onde se le:
"Companhia Estável 9e Teatro das
Alagoas, apresenta: Laudamuco
Salón Villa de Paris. A Coruña.

)

Senbor de Ningures".
A dirección cenográfica e o
vestuário son dun artista galego ao
que· o teatro do seu país debe algo
máis ca unha reseña na prensa especializada.
·
D
-ALBERTO AVENDAÑO

C~ematógrafos

·galegos.
No Museu de Pontevedra estivo
aberta unha mostra baix.o o título
"Cinematógrafos Galegas" organizada polo Coléxio de Arquitectos da Galiza e o Cine Club Carballiño. Na mostra percórrese o
nascimento, apoxeo e decadéncia
das salas cinematográficas, até
seiscentas ·que perante 81 anos inzaron a nosá xeografia.
En Setembro do 1896 tivo lugar
na Coruña a primeira proxección
cinematográfica e desde aquel instante a Galiza non ficou atrás no
impar~bel ascenso dunha fabulosa

Na clasificación que estabelecen os organizadores hai unha primeira etapa de s_inxeleza e itineráncia (1900-1910): por tras dun.. ha fachada aparatosa uns simples
barracóns ~ madeira, parede
branca, sillas, un lugar para a cabina e a taquillá. Na seguinte década, e tomando o ·modelo dos
teatros comezan ·as construción~ a
pé feito, co sistema de alu_gµer de
películas xa en marcha. E o momento da respetabilidade dun espectáculo que se catalogaba de
feira e os empresários contratan
aos. mellares arquitectos que non
aforran boato nen vangarda. Na
seguinte década séguese na mesma liña pero xa cunha maior sim. plificación do estilo, sen as pexas
que arrasta o remedo do espectá- culo tetral con moitas máis necesi- ·
dades que a sala de proxección ci,nematográfica. O paradigma concebido tamén oeste caso para
o teatro- é o García Barbón de
Vigo, "que a semellanza dos espácios relixiosos, constitue un espácio público para a colectividade,
un monumento que se inscrebe na.
memória histórica da cidade".
Do i930 ao 1950, con fases alteradas pola terribel inércia social
que impuxeron neses anos os sucesos políticos, é a explosión e o
ponto máis alto da expansión da
cinematografía no _nos.o. país. Os
paneis que se expoñen no Museu
de Pontevedra- deixan constáncia
fotográfica dese :florecer, desde o ·
documento do momento, á lamen.:
tábel s·ituación actual, oferecendo ·
á alternativa desde o próprio programa da mostra de tentar reabilitar os edificios para Casas de Cultura municipais,. en mojtos casos
coadxuvados pQlas, en xeral,
magníficas condicións acústicas
dos locais ..
Desde o 50 comeza a crise que
se agudiza nos 60, wn poucas ·
· construcións e moitos peches, motivados· especia).mente _pola. ·presión especuladora que condena
aos cines situados estr.atexicamente nos mellc>res solares da· cidade
e a aparición, tardía, da crise que
anos antes se vivira en Europa.
Desde o 1979, anos ·despois do
éxito da alternativa noutros países, chega a fórmula dos rhulti-ci- _
nes, onde case sempre está esquecido o deseño arquitectónico, "t:aIJ.
só conservan no exterior alguns
elementos claves do código: rótulo luminoso,_ emprazamento míni, mo para un afiche, vitrinas óu espacios para os fotocromos, a ta. quilla con información sobre précios e horários e ... pouto máis".
Os autores da exposición apostan polo futuro do cine frente ás .

novas alternativas, e especialmente na convivénCia e na competéncia co vídeo doméstico e pola reformulación dos vellos ·edificios que ainda se teñen en pé: "só -se
_precisa un pouco de imaxinación
e sensibilidade para que moitos
dos vellos cinematógrafos recupe-:ra~en a .sua razón de ser: lugares
de encontro, edificios con vida de
seu, que forman parte por direito
próprio das experiéncias _e vivéncias dos habitantes da cid~de". O

x.c.
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PROGRAMA DOS 8º5
ENCONTROS DE
FOTOGRAFIA DE CólMBRA
De 5 a 15 ...de Novembro 1987
, EXPOSICOES
Museu Nacional Machado de ··
Castro
Homenagem á obra de Manuel
A/varez Bravo (México)
Hotel Avenida
Obras de Duane Michals (EUA), ·
Diana Block (Holanda) e Christian ·
Vogt (Suic;a) .
Jardim Botanico .
Fotografías e instalar;ao de Ni/sUdó (RFA)
Museu Antropológico
Fotografías de Kamel Dridi (Tunísia)
Museu de Zoologia
"Fauna" de Joan Fontcuberta
(Espanha)
Goethe-lnstitut
"Masterpieces of Photographic
Art", colecr;ao Tillman & Vollmer
(RFA). 'The Photographer's lmage" colecr;ao Joach1m Schiinid
(RFA).
Circulo de Artes Plásticas (CAP)'.
Fotografías e lnstalar;ao de Ernesto ae Sousa e "Praesente Cadavere" de Manuel Miranda.
Teatro Académico de Gil Vicente
"Written in the West", fotografías
de Wim Wenders sobre os locais
de rodagem do filme "PARIS/TEXAS" e ciclo de cinema sobre a
obra de Wenders.
Galería do Centro de Estaudos
de Fotografía.
Quatro Galerías vao exibir parte
das suas colec9óes. Foram convidadas: Comicos (Lisboa), Ether
(Lisboa), L 'Espace Photographique
Contretyp_e (Bruxl/as) e Centro de
Estudos Fotográficos (Vigo).
Edificio Chiado
Fotografias de Bemard Plossu
(Franc;:a), Franf._oise Nuñez (Franc;:a)
e Pepe Diniz (Portugal).
Exposic;:ao "Fotografías 1956/
57" de Sena da Silva (Portugal}.
Palácio Sub-Ripas.

1

PR'EMIO ·;,º HUMOR NA
ESCOLA"

Nos últimos anos vense conformando o proceso tecnolóxico
do cultivo mariño en parques artificiais, Galiza é un país con óptimas
cualidades para a racional explotación dos recursos mariños. Faltan
ainda estudos suficientes sobre o
tema, a aportación de Xúlio Pardellas e Elisa Polanco que edita Xerais no volume titulado A ACUlCULTURA MARINA EN GALICIA

6.

.":Ja vertente foto_gr~fica poderá
Bases que rexerán o concu-rso "O · uttltzarse calquer tecrnca e poderán ser en branca e negro ou en
HUMOR NA ESCOLA" promovido
cor; b tamaño mínimo será de 24
polo Museu do Humor do Concello
x· 18. 1," amén nesta vert~nte rexerá
de Fene.
o exposto na base antenor en can~ .
1 _
to a posibilidade de realizar unha
Para participar neste concurso · selección prévia.
7
terás que ·reunir as seguintés condicións: ·
Os traballos deberán enviarse ao
-Estar cui:sando a· segunda
seguinte enderezo:
Museu do Humor (Ref. .Prérr\io
etapa ,de E.X.B. (Grupo primeiro)
ou estudos de BUP, COU e FP
Curu.x;a) Casa do .Concello 15500
(Grupo segundó).
· .
(A Coruña) e _deberán apresentarse
-Ser ou viver en Fene ou bisba· antes das 14 horas -do dia 16 de
rra.
Novembro: Os traballos apresen- .
-Facer traballas humorísticos
taranse baixo o lema, indicándose
gráficos ou literár~os, nos que
no sobre que conteña o nome do
tema sexa A ESCOLA, e-que talen
autor, o .seu enderezo, D.N.[ e
en galega (ainda que nos caso dos
teléfono para unha pronta localizatraballos gráficos poderán ir sen
ción, así como uh breve curricupalabras).
.
lum. Os traballos apresentados a
-Mandalds ou entregalos na
concurso, agás expresa indicación
Casa do Concello de Fené, pondo
dos concursantes ~ pasarán a forpara "O Humor na escala" nome
mar parte dos fondos do Museu fiendérezo, teléfono, coléxio onde
glirando unha selección .dos mesestuda e se es do grupo primeiro
mas nos seus locais, mostras iti- ·
·(2ª Etapa de EXB) ou do grupo Se- _· n~rañtes e public_§lcións que period1cament.e se venen realizando. O
gundo (BUP, COU, FP), mirando
de eritre·gal·os antes das 14 horas
· Museu comprométese a que a cado d1a 16 'de Novembro.
· rón das obras utilizadas ira sempre
o nome do autor.

o

2

"Portraits in the Morgue", fotografías de Rudolf Scafer (DDR)
Museu Monográfico de Conimbriga
Fotografías de Nea/ Slavin
(EVA), realizadas nos anos 50 sobre as ruinas de Conímbriga.
CONFERENCIAS (Hotef Avenida)
Duane Michals Día 7
··
Manuel Alvarez Bravo Día 14 oo
15
Bemard Plossu Dia 6
Nils-Udo Dia 6 ·
Joachim Schmid Dia 13
Joant Fontcuberta Día 12
Joao Miguel Fernandes Jorge

Día 8
Franr;:ois Hébel (Directór · dos
'~ECONTRES D'ARLES', Franc;:a)
D1a 14 ou 15.
Joao Pinharanda (Portugal} Día
1~
WORKSHOPS/SEMINÁRIOS
Cristian Vogt Días 12, 13, 14.
Wolfgang Vollmer, As obras primas da arte autográfica Días 9 e
1Q

.

A/ain Desl(ergnes (Director da
Escala Nactonal de Fotografía
d'Arles,_ Fr:an9a) .A fotografía e os
.
seus pub/teas D1a 6, 7 e 8.
Diana Blok "Seres cercanos "
Días 11 e 12.

novedades editoriais

Cun científico sentido da aprendizaxe editase un volume dirixido
ao público xuvenil, os primeiros
homes sobre a terra sen cair na
metáfora relixiosa. O HOMEN
PRE-HISTORICO das Edigoes
Asa, Portugal, parte do macaco
como presente próximo do home
para avanzar até os primeiros a
traballar o bronce, no meio os
utensilios, o fogo , o neandertal, as
transformacións climatériGas, os
primeiros artistas, a caza, os labores de gando e agro nunha explicación concisa, ben ilustrada. A
edición en capa dura favorece a
conservación dun libro manexado
por xente miuda. Na colección
História Júnior, con texto de Verónique Sot e deseños de Kraehn.

1

incide na importante transformación teconolóxica que se ten producido no sector marítimo desde
que se faenaba á vela. O texto está
incluido na colección .Xerais Universitária.
·
AA1gúns libros para crianzas
estarían xustificados exclusivamente pola calidade dos debuxos
que ilustran o texto, é o caso do
titulado ULISSES E O CICLOPE
con narración de Noelle de Chambrun e deseños do Alain ·savino,
tomando a mítica figura de Ulises,
seu navío e a Pos1don envexoso
da vitória dos gregos, construe
unha preciosa historia- animada.
Edita en portugués por Asa.
Oualquer aportació~ á aprendizaxe do noso idioma debe ser saudada con fartura, se prescindimos
de consideracións normativizadoras. No caso do MANUAL DI= GALEGO URXENTE apórtase un cadro expositivo das semellar.izas e
diferéncias entre o chamado galego oficial e outras propostas normativas, adem;:liS dos apartados
relativos á ortografía-e morfosintaxe, léxico, toponimos e xentilícios
e locucións de uso frecuente. A

BAIUCA
PRECíSASE

AXE"TE COMERCIAL
, PARA RELACIÓNS
PUBLICAS, pUBLJCIDADE E
PROMOCION DE VENDAS
OS INTERESADOS PODERÁN
SOLICITAR MÁIS
INFORMACIÓN CHAMANDO
AO TELÉFONO (986) .

obra editada por Xerais ten o valor
de consulta urxente. Os autores·
son. X. Ra:mon ·Pena e Manuel Rosales.
Üutro volume para o leitor mais
novo A MENINA GOTINHA DE
AGUA, que edita Asa. en Portugal.
Poemas de estrutura simpíes,
chéos de musicalidade da autoría
de Papiano Carlos· e ilustracións
de Loao Nunes. O mercado infantít
e xuvenil da literatura de expresión
portuguesa é amplo , a editra á que
nos referimos cubre o mesmo cun ·
critério coerente ás esixéncias do
maxistério como no pedagóxico.

O

prémio Merlín do 86. foi agora
editado por Xerais, da autoría de
Ursula Heinze, con debuxos de
Manolo Uhía, o libro vai dirixido a
nenas dos últimos cursos da EXB.
Elementos de realismo e fantasía,
acción á volta dunha casa abandonada e misteriosa, rapaces escala. Libros . galegas a ter en canta
nos agasallos do Natal como A
CASA ABAN DONADA ainda sen
poucos, Xerais ven editando fermosas obras, desexamos que aumente o fondo bibliográfi.co.
. O

e

VIA SACRA
~º. 3
COMPOSTELA
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O fallo do xurado será inapelábel
e darase a coñecer o día 8 de DecerTLbro no decurso dos actos que, .
co gallo das IX Xornadas do Humor, se celebraran na Casa· da
Cultura de Fene.

PREMIO "CURÜXA DO
HUMOR"

8 ·

Haber~ un único prémio .p or
C?ªd~ .untia das v..ertentes (gráfica,

ltterana- e fotográfica), consistindo
en 75.000 pta. , na entrega da Cu. ruxa do Humor (desenada por
Francisco Xosé Pérez Porto e doada P,Or q~rámicas do Castro) e na
publtcac1on das obras premiadas.
9
. o .x;urado estará composto por
un membro da Comisión de Cultura .do Concello de Fene, un representante do Museu do Humor e
expertos en cada unha das áreas
o~xecto de cencurso. A composic1on do xurado darase a coñecer
nos meios de comunicación con
anterioridade ao 16 de Novembro.

..

10

O fallo do· xurado será inapelábel
e darase a coñecer o dla 8 de Decembro nci decurso das Xornadas '
do Humor.
X CONCURSO NACIONAL DE .
POESIA "O FACHO"
A grupación CulturalO Facha convoca a décima edición do Concurso Nacional de Poesia O Facha,
que terá ·lugar segundo as seguin- .
tes.
BASE$
1ª.- Poderán concursar todos
aqueles autores q_ue sen limitación
de ioade, non tenan publicado li·bro poético individual en galego.
. 2ª.- Os traballos serán de tema
.libre, inéditos é en galega e non terán limitación de extensión, - cun
máximo de dous poemas por concursante, e mecanografados a dobre espáeio.
·
3°.- Os orixinais debérán se·r
remitidos, por triplicado, con lema
·e baixo plica á Agrupación Cultural O Facha, Rua Federico Tápia, 12,
1°, A Coruña, sendo admitidos a
concurso os t'raballos recebidos
antes· do ia 1 de Decembro _de

Bases que rexerán o-terceiro concurso "Prémio Curuxa do .Humor"
promovido polo Museu do Humor
do Concello de Fene.
·
1987:'
-1
4ª.- Haberá un único précie de
.O concurso xirará· sobre o Hu25.000 pesetas, máis as mencións
mor, nas.suas vertentes gráfica, liA.M.
honoríficas que o x4rado estimar
terária e fotográfica . .
oportuno.
2
5ª.~ O fallo será dado polos
Poderán participar tooos os inexpoSlClODS
meios de comunicación o dta 20
. teresados, de calquer país, semde Decembro de 1987.
·
.pre que usen nos seus trabal\ os a
6ª.- A Agrupación Cultural .O
língua
galega,
se
ben
na
vertente
GOYANES
Facha reserva-se o direito de degrafica e fotográfica, podarán
signar o Xurado que ha ·fallar o
apreseritarse traballos sen texto .
Antón Goyanes expón na galería
prémio, asi como a sistema de
de nengunha clase.
Gruporzán de A Coruña (Orzán
eleición do poema gañador. ·
3·139). Ate o 11 de Novembro.
7.ª.-. O Facha compromele-se · ·
Tantb os traballos literários
a publicar, en canto se xunte cun
coma Ds gráficos terán que set · certo número de poemas con préOUTUBRO
· inéditos . . Haberá que ápresentar
mio e mención, un volume que
Celebración do 70 aniversário da
tres fotocópias lexíbeis de cada
abranxe os traballos de vános
revolución socialista de Outubro, ·
traballo e o orixinal do" mesmo.
concursos.
con exposicións conferéncias etc.
'
4
8ª.- A participación neste conPalácio de C~istal, o 7 e 8 de NoNo concurso literário poderá
curso presupón a aceitación ex- ·
vembro ..Organiza o Partido Comuusarse a prosa e o verso; a extenpresa das Bases.
nista Portugués no Porto
sión terá de ser de dous fólios ·
como mínimo, e seis como má?<i'CONCURSO DE CARTElS
mo, rnecanografados a dous espáSOBRE SEXUALIDADE E
cios e por unha só cara.
ANTICONCEPCIÓN
5
Na vertente gráfica poderá usar.
Para
persoas
entre o 1·4 e 30 arios.
, se calquer técnica; branca e nEl. . Compro libros yellos da Gallza. En
Ten do como terna a sexualidade _e
gro,
cor,
unha
ou
várias
viñetas
...
galega ou castelán.
,
a anticoncepción. Os textos debeOs traballos deberán apresentarse
Interesados chamar de 9 a 1O da
rán ir en lín~ua galega, o formato
sobre cartulina, estabelecéndose
.r\oite ao Teléf. (986) 293436
máxímo sera de 60X50 a duas tincomo dimensións mínimas 21 x 21
tas. Admítense orixinais até o 23
.cm: Os trabá.llos terán que ser oride Novembro. Envíos á Casa da
xinais. Os traballos apresentados a
Xuventude, Rúa Capitán Cortés, ·
"Troula", grupo de gaitas galeQ6
concurso.. serán expostos nos lo29. 32004 Ourense. Os prémios
en Madrid ponlle ac~nto gc!lego as
cais do Museu do Humor, ainda
serán áe 15, 1O e 5 mil pesetas,
suas festas ou reurnons.
qué ·o Xurado . poderá efectuar
alén
dunha obra en. esmalte do esInteresar chamar a Xavier Pérez
unha selección prévia dos mescultor Pepe Osario . .o xurado falla
(tf.: 4 60 02 91 ou a Antón Forjan
mos así Gamo dos que se van exantes do 1 de Decembro.
'.
por.
·
·
íft. 2691853).

. ·--

\.anúncios ~ balde

43 36 24

Características dos traballos:
Para o concurso literário:
-Extensión mínimaa dun fólio· e
máxima de tres fóliós (hai que entregar orixinal e duas cópias lexíbeis).
·
·
-Letra clariña e a'ii1da mellar a
·máquina.
.·
·
-En prosa ou en versó, tanto
ten.
·
-Que non sexan coP,iados.
. Para o concurso grafico:
.
:-}amaño mínimo cm ~ 20 x 20,
max1mo 50 x 70.
Feítos sobre cartulina. .
·
'En calquer técnica, branca e ne· gro ou cores.
Dunha ou várias vifietas.
Debuxos orixinais, nada de fotocópias.
3
Prémios: Haberá tr-es prémios
·Grupo primeiro
1. º Prémio: 25.000 pta. · .
2-. º F?Fémio: 15.000 pta.
3. 0 Prémio: Un lote de libros valorado en 10.000 pta. ·
Grupo segundo: _.
Os prém1os serán os mesmos
que para o grupo primeiro.
-4
.
Xurado: No xurado haberá un representante de Cultura do C'oricello de Fene, un represenfante do
Museu do"Humor e vários mestres
nomeados pola Comisión Municipal de Cultura.
.
'
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O camiño .de Santiago
FRANCISCO CAR_
B ALLO

O

elE

O Conséllo de Europa acaba de lanzar. o proxecto de revitalización dos
Ca:miños de Santiago; seria o primeiro itinerário cultural europeo. Os seis
pontos desta declaración -pwecen un re~lamo pa:ra os galegas. O autor teme
que _
sexa este proxecto unha pantalla de. ocultación do papel que está a xogar
Galiza no reparto econór:nico ou un espellismo ilusionante para que se
apacíguen os conflitos e reivindicacións cada c;:lía mais can-dentes na Galiza.

s seis pontos de que consta a declaración do Camiño de Santiago
como itinerário cultural eur:opeu
parecen interesantes. Cidadáns, institucións e autoridades son invitadas:
"1 º Proseguir o traballo de identificación
dos camiños de Santiago sobre o conxunto do território europeu;
2° Estabelecer un sistema · de sinalización dos principais pontos de itinerário
mediante a utilizadón do embler:na proposto polo Consello Europeo;
3° Desenvolver unha acCión coordenada
<- . de restauración e de valorización do património monumental e natural situado no
entorno destes camiños;
4° Criar progr~mas de animación cultural que permitan a recuperación do legado
histórico, literario, musical e artístico xerado palas peregrinacións a Santiago de
Compostela;
5° Promover o estabelecimento de intercámbios permanentes entre .as cidades e
'·
as rexións situadas ao longo destes Camiños·
·
· · 6~ Estimular, no marco destes intercám. bias, a criación artística e cultural contemporánea, para renovar a sua tradición e
testemuñar os valores intemporais da
identidade cultural europea".
Estes artículos foron proclamados en
Santiago e, na .catedral mediante a forma
tradicional de oferenda ao Apóstolo Santiago, foi subliñado o seu .sentido por
Franz Joseph 11, Príncipe de Liechtenstein .
(13.10.1987). Contestou a esta oferenda o
arcebispo de Santiago A. Mª. Rauco Varela. Ambos afirmaron que o descobrimento
do sepulcro do Apóstolo (JX) dera lugar
"a este vasto acbntecirnento de peregrinaca-portuguesa dos Cancion.eiros, ou a
Galiza que representase á Monarquía e
cións". Ambos esqueceron a realidade · arte románica · que sementou Galiza de
que a apoiase, especialmente, frente á nohistórica prévia a tal fenómeno cristián, a templos e diversas edificacións.
breza tu~bulenta.
·
Senda isto induvidábel, cando o Presiexisténcia de peregrinacións aos Fistecomo
cidade
resistiu-se sémSantiago
rras, a ao fisterra galega, segundo mitos dente da Xunta da Galizá acreditou confiar
papel
mercenário
de axente
pre
a
xogar
o
atlánticos, especialmente dos pavos cel- nas vantaxes deste proxecto ·e afirma que
tas. Peregrinacións cristianizadas tanto ao "o programa cle acción do Governo -atópa- . real. A carta foral arrincada a R de Borgolongo da Via Láctea como aos diversos se orientado cara a ·nova concéición euro- ña en 1105, .a configuración do Concello
fisterras · 1ocais. Foi CarJo Vazzini, repre- pa" non fa¡ máis que proseguir unha·anti- xa 'estábel desde 1133. as mesmas loitas
sentante da ltália, quen nq Hostal dos quísima orientación. Pero tal europeísmo con Xelmírez, interesado el mesmo en dar
Reis Católicos anotou a "diversidade· eu- gale~o. nunca-desmentido, atravesou moi á Galiza unha dirección própria e escapar
ropea" unida nos cqmiños pe'rcorridos du- · diferentes conxunturas. Nos tempos dou- das sumisión ás Monarquias exteriores,
rante tantos anos. E esta variedade real a _ rg.dos da Galiza centro-medieval (ss. X- expr~san á ambivaléncia de Santiago de
que cómpre ter en canta para respeitar as XIII) este país mahtiña relacións económi- Compostela como cidade onde bulian o
diversas manifestacións culturais. Compre cas e culturais ~de paridade. Galiza non era comércio, a cultura e a relixiosidade,· pero
tela en conta para entender as expresións sacrificada por intereses alleos, nen so- que estaba sometida ao señorío episcopal
históricas da cultura galega tan carrega.:: metida a culturas alleas. Galiza dialogaba duns bispos primeiro, arcebispos lago,
das de sincretismos pre-cristiáns, cris- con- Europa. Compostela era o centro fortemente .atrapados pala Monarquía
ara exercer unha función de dependéntiál')s e extra- cristiáns.
económico e cultur:al da Galiza, inda que . .-p
cia.
E induvidábel que as peregrinacións xa- nos aspectos económicos a irradiación
cobeas tiveron importáncia na formación fose indirecta. Os bispos trataban de xesA rt>artir do s.XIV os ~r6ebispos de Sanda _Galiza. A penetración cluniacense e tionar os interese~_deste país cando Bra- tiago perden cada dia máis a reitoria da
cisterciense (ss ...'XI e XII) foron fundamen- ga estaba imposibilitada cu marxinada.
Galiza como un!dade de seu para servir
tais na ·organización da l_grexa Galega, Pero o Monarquía dos reis de León, de os intereses foráneos. Cada vez son máis
como foron causa principal do camiño . Castela e de España buscaron con ·cons- aliados da nobreza é dos seus intereses
francés das peregrinacións~ Esta via euro-· táncia utilizar os servícios de tais bispos que dos intereses populares. A nobreza,
pea: influiu na irrupción de formas culturais para controlar Galiza. o diploma de Ordoá sua vez, sacrificou Galiza pelas lentellas
até a Galiza, onde tomaron nalguris casos, ño 11 (915) estendendo a 22 millas 0 domí- que os reís lle aterecían nas guerras da
fonda orixinalidade. Asi _a líric~a provenzal nio da cidade foi seguido de moitos coa reconquista.
que colaborou na· ~closión da lírica galai- r:nesma finalidade de contar cun poder na
Este entreguismo nobiliar levou á entra-

...

da no país de nobreza foránea que colaborou con todos os axentes contra aburguesía urbana representante xunto 'cos
campesiños, da Galiza.
Todas sabemos as secuéncias desta
história nos ss.XVI a hoxe. Galiza sen cla~e dirixente própria con Santiago (cos
seus arcebispos) como máximo poder dependente da Monarquía e coa Audiéncia
da Galiza na Coruña en función de virreinato, entra como periféria no mercado
mercantilista e de forma mái.s clara co capitalismo industrial. Que papel pensan os '
Sres. do Consello de Europa e o Sr. Presidente da Xunta que vai _xogar Galiza ago-ra? Apoian este proxecto xacobeo como
unha das maneiras de rachar esta periferización económica e cultural e como instrumentación para sair dela? Porque estas
. situacións non son invariábeis nen eternas.
A realidade que contemplamos adevírtenos que hoxe Santiago co seu arcebispo segue a xogar coa ambigüidade. Inda
nunca vimos o dia 25 de Xullo unha mínima simbólica na catedral que a acredite
como templo da lgrexa galega, e sempre
vemos a degradación dunhas funcións
político-relixiosas de tipo tradicional.
.En canto á Xunta até hoxe foi unha triste
misér:ia. A que· presiden hoxe G. Laxe e
Barreiro Rivas moito ten que facer. No seu
entorno mofan-se do galega que é mofarse da Galiza. Xentes .d o socialismo galega
realizan os maiores ataques á dignidade
cultural deste país. Pode haber unha mínima confianza nestes actos de fermosas
palabras e de nengunha operatividade?
Os programas económicos do Governo
autonómo non poden modificar as decisións do Governo Central que condicionan totalmente a situación depresiva da
Gal iza.
·
O Governo do PSOE afondou as dife- réncias rexionais desde o 82 en vez de correxilas. Non ternos dados de que vaia
cambiar de orientación. Os orzamentos na
· Galiza seguen a ser insuficientes mesmo
humillantes. Pense-se no ferrocar~il en conexión coa Europa. Crén, acaso, estes gobernantes que uns camiños sinalizados e que os vexamos coa toponímia oficial
en galego- para turistas poden reequilibrar a economía dos pavos de Europa?
Seguro ·que nen eles o pensan. Menos
nós. Ninguén bote, pois, foguetes ante
unha fermosa operación de terceiro grau
para os folións do Ano Santo .
. O ministro Solana puxo a ..guinda nos
discursos do Hostal a este acontecimento. Dixo: "o camiño é o símbolo da existéncia humana cara un mundo máis xusto". Si, Sr. Ministro, os camiños de ferro,
do ar e do mar, pero non os carreiros dos
peregrinos. Estes, a caza e a pesca fluvial
son os símbolos dos países convertidos
en cautos de diversión dos señores incoscientes, porque son os países dos emigrantes. Galiza necesita todo menos camiños para emigrar.
O

~Ver ao rego

-:Campamento civn·

Tres nomes tres
GUSTAVO LUCA DE TENA
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non . circula a .fortuna
consonte as leis do corazón · e
tense que con~ormar: un coa ca. réncia irremediábel de non estar empadroado nas listas que esculca ate altas
horas da noite o alcalde Castro, aoque
non me atrevo a chamar Pepe como
moitos cronistas de sociedade e moito
menos Pepito ou Pepiño, como outros
da sua intimidade ria letra impresa. Se
me chega a tocar á sombra dese despacho que algúns cbaman la lucecita' del
Tea, en lembranza emocionada daquela
histórica marca de bombillas, remitirla
_
un escrito de enérxica pero cariñosa
protesJa ao presidente do Concello por
noP t(ir considerado que amais das variantes constitucionais Ponteareas e
PL!_enteareas existe a salomónica Pue'n-
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te.áreas, de acreditada e profusa utilizato con Mondáriz que consagrou don
ción na crónica tauri,ña e de sucesos. A 'Emilio Castelar naquel artigo ~an citado.
Pero se ficase algun cateto non respeiinicial· surpresa que _a fórmula Puenteáreas' podé causar ao promotor do refetado na suma ecuánime dos cadrados;
sempre quedaría a solución pitágorica
rendum municipal, esvairase decontadó
de pechar este- delicado teorema polo
cando se confirme que é deste xeito e
de nengun outro como os veraneantes
níesmo procedime11to que o dese ir:icoñecen a vila, por causa dun erro conquérito qué nos vai oferecendo ser galesolidado no computado~ central da
go de perfil, de carpo presente ou de
axéncia Efe e. dunha ficha que resistiu
esguello, galego de primeiro plano, de
moitos anos sen rectificación no nofoto de boda ou de DNI. .Esta solución,
menclátor de cidades e vilas.
coa que eu pretendo obsequiar ao alcalPuenteáreas é unha sblucióQ. elegande Castro, seria a de consensuar ao pé
das postais os tres nomes recoñecidos
te. Non só por ese repunte 9a1iforniano
da esdrúxula senon l?Ofqtle e,on esta
como histórfoos, tal como fixera o agumo.derna articulaci,ón matamos dur:i' tlro
do Consello Regulador do Viña do Xe- ·
o anacronismo "'Ponte e .o .rufalismo · réi. Daquela foi Xeréz, .Xeres, Xerry .e
areas que tanto confunde ás axencias
aquí quedaría Puenteare.as, Puenteáde turismo, aos habitos de pronúncia da
reas, ppnteareas. Tres nomes para un
xente viaxada e á orella hispánica dó al:- . alcalde un modelo para nomes de ca.calde. Outra razón seria o hirmanamenD
pitais cori discusión aprazada.
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Parlamento Galega aprobou
· por tJnanimidade de todos o~
grupos
proposta de c~
milo Nogueira, o manifestar a obngatoriedade par.a o alcalde de Pon. teareas · de utilizar o topónimo do
~ seu concello en galega, como indica
a lei.
Pero aparte do caso de Ponteareas e dalguns outros, ' o que debian
aprobar era a obrigatoriedade polo
mesmo motivo para o alcalde de A
Coruña.
·
. A ver quen lle pon o _
axóuxere aog~o.
.
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