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- - O CONFUTO-DE ALUMINA-ALUMINIO
· INESPAL CANCELOU UN CONTRATO 06 .25.000 TONELADAS
. UN DIA ANTES DA PARALiZACIÓN DAS CUBAS··.
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Carretilla da Alumina inmobilizada pala empresa

O 14 de Decembro, un dia antes
de que a empresa anunciase a
paralización das cubas, lnespal
{empresa proprietária de Alumina-Alumínio) cancelou un contra-

to de 25.000 Toneladas de Alu- ción de 35.000 Toneladas máis, · da produción poderia ·supor · O·
mínio que debian ser exportadas · o dólar depreciouse nun 16 por aforro de máis de 1O mil millóns
ao Xapón. D~sde a firma dese cento e o alumínio, segundo a de pesetás.
contrato, a comezos · do ano cotización do mercado de Lon1987, e doutros para a exporta- dres, nun 20 por cento. O cese
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AS VERDADES DO ·NACIONA(ISMO
Cando comezou o desmantelamento ·in"unha base de reparación de buques".
4.000 traballadores se pretende acollerse
dustrial da comarca do Ferrol o nacionalis- . Os partidos estatais ·acollen con calor
ás axudas comunitárias para o sector. O
mo asociouno aos intereses lox.ísticos da
esta petición, que non é máis que a culmiprazo finaliza no mes de Marzo e o !;JOVerOTAN. Afirmábase que os plans de pechar
nación dos plans da NATO, e que agora
no ten decidido pechar a factoria má1s moAstano á construción de buques e situar a . queren apresentar como a ssilvación par:a
derna: Sidegasa.
Bazán só como factoria militar, formaban · a comarca.
Case todos par~cen esquecer os arguparte eas directrices da .Alianza Atlá~tica
Uns anos despois os plans do .capitalismentos nacionalistas para oporse a entra~
que tiña previsto eonstruir unha gran bas,e
mo internacional (a OTAN é ·o reverso da
da no Mercado Comun. ~
naval na cidade departamental. _
moneda . da C.E.E., deciase-, e pror:ito se
Hai tamén cinco anos denunciábase
Os governos de · turno sempre negaron demostrou a veracidade desta afirmación,
desde A NOSA · TERRA a "redución de
tales intencións; partidos . políticos espa- corroborada palas declaracións dos lídeplantilla e despois a redución de produ- '
nois e meios de comunicación arremete- res europeus) decidiron "acondicionar" as
ron contrádas "alucinacións do naciona- estruturas productivas do Estado Español · ción, qt,.1e é o que, en definitiva, lle interesa
sobre todo á Fráncia, como segundo proaos seus int~reses e puxeron a andar a
li~mo".
ductor de alumínio ·do Mercado Comun",
chamada reconversiól) industrial.
eA Alúmina-Aluniíi1io de San Cibrián (ver
Dez anos de;pois, cando xa Astano está
ós n·aci~nalistas explicaban este~- plans
número 212 do 21 .Pe Xaneiro de 1983).
· totalmente pechado para a construción de
buques, cando Bazán só construe equipas · . como uriha consecuéncia da entrada na
· Afirmábase tamén que o plan pactado
CEE, unha imposición do Mercado Común
militares, cando a comarca vive unha pro..:
.coa CEE preveia a redución de máis de
,
Europeu.
funda crise con peche da maiorfa das em300 postas de traballo. Agora ul'ls bidóns
presas e despovoación permanente, qmOütravolta se escarnece ao nacionalisque, milagreiramente fo~on dar a San Cido os mesmos militares españois están a
. bran 1 non só posibilitarán a paralización da
~o tildándoo de demagóxico e mesiánico.
deixar o sítio libre (despois de dúcias de
producción, senón _que servirán para regumanifestacións, apoiadas . por todos os
Só catro anos despois os organos exe!ar a máis-de cincocentos traballadores.
partidos, pedindo a reindustrialización, e
_cutivos da CEE danlle un ultimatun ao EsSó era "propaganda nacionalista". Hal
de loitas obreiras · exemplares) o Ministro
tado español (incapaz polq. presión social
de Defensa, Narcis -Serr·a, anúncia que lle . de rematar a "reconversión") para que re- . · qu~n ~e esquece que o tempo dá e quitw
propoñerá, á OTAN que construa no Ferrol
razons.
O
duza. a produción sider~rxica e despida· a
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' 1 cartas
fi¿~ria 1O millóris de ·dólares diá- que vas, ... " ou "A atracción do
CUBA
pavo cubano é tal que, ainda refurios".
.
Unha vez leida a primeira entrega ·
perguntas: estou diante -máis xíndoo, sen te dares conta, atóda crónica da viaxe de ·Alfonso
unha vez- dunha groseira defor- paste ·prendido pol9 sua maxia",
. Eyré a Cuba e como non parece
mación ou duñha información máis próprias dos folletos das
disposto a informarnos doutra couamañada?' así, debo consid~rar ta- axéncias de viaxes. Propaganda si,
D
~ sa que festas nocturnas atredor
mén as que talan do mantimento. pero ben feita.
dunha piscina (i~ualiño que nos
do tradicional monocultivo do zú- .
LUÍS M. FERNÁNDEZ RDGUEZ.
"parties" das pehculas Hollywooere e dos sucesivos fracasos na
(Vigo)
dienses}, apresuro a interesarme
sua planificación?, e o da débeda
acerca da verdade de informacións
-cantos millóns de dólares?qu~ nos apreser:it~~ u~,9,&~IJ-. cos bancos oCidentais~ e~ n_e~esi•
chisco meno~ 1d1l!.Cª ~aquela 1lla_ ~~·1)'ára. ·~·,:~orio.m1a iJ!~1ra de "A FAVORITA DO SULTAN"
com?, p. ex., a _óón art_1go do mes·-~'< arreoadar div:Hs&$r.ttf:rfaríaót.n~11".J:fa-, .· -....
d~ Setembro...,90 XC?rnallsta. Jacopo 1 ~~t¡:¡n:i'ét:\.; tradiCi_crñal indústrr{l:fur.'. isti-J:[;"~~.§JJ premq supermercado do con- ·
T1~erm'"!1a.n que d1 o seguinte:
ca? " ·" .....\)~ ... ' .. '... · .. ,.- ... ; .;~~fi.lfiUr_no- da Cidade de Vigo atópase ·
E o utuc que pode_n~. exercer
Finalmente, o leitor ~-gfa:Oecerá ubicado entre- as ruas Venezuela,
un certo p tter de· conv1c1.?~ sobre
sempre que se lle W;o e .a leiturn México, , EcuadoP e. Gran ~í~; en
o, coma~ante S<?i:t os ~1,11~·ms de
de fras~$..-G01rr1'0: pqrque en Cuba todo o centro da C1dade Ol1v1ca e
d.olares q\le ~ · l}rnon Sov1et1ca ~n~-·- 0 sor cnega de súpeto (como se ti- . de IC?~reiros v~~e corcado pola :
v1a a Cuba ~1anamente, ape~ar de
vese presa por bicar tan termosas prest1x1osa publlc1dade que eles se
que t<?~º fa1 sl!p~r que a afhxerite
terras) ... ", "'porque Cuba é, sem- . saben facer. Pero non só contan
s1tu~c;:1on econqm1c~ · d~ URSS
pre, unha imensa testa", "e unha . C?n eles mesmos na la~~r que e;>p~dira unha magnanim1dade sen_l1amabilidade que tai cpmo nunca tan a desenrolar. e:n Vigo, senon
m1te de_ tempo. Segundo ,u~ha fraverdade aquilo de que ninguén se que se ven benef1c1ados co bene-:
se acunada en Cuba, Ru?'ª pag_a
sente forasteiro", "'Pero a simpatía plácito óu favoritismo das autorida.un rubro, por cubano por d1~. S1gn1que recebedes por calquer la<::!o des da Cidade, porque non chegan

in:-

todas as cuestións de desigualdade á hora de competir cos demais
comerciantes locais, senón que
inda por riba gozan dunha série de·
priviléxios exclusivos.
. Nas últimas semáns puidem6s
ver como a totalidade do perímetro
da mazán que ocupa o "favorito"
· foi· vedada ao aparcamenfo doutros veículos e polo que se ve co
único fin de deixar libres a visión
dos escaparates que tan ben adornados están. E non só cun sinal de
proibido ·o estacionamento senón
de proibida a parada; sinal que podia estar nas beiravias de enfrente
e asimesmo beneficiar aos outros
comerciantes, (nalgúns sítios inventouse a proibición quincenal),
pero non, tiña que ser nesa aceira
precisamente. A outra parte q\fe
non ten prohibido o estacionamento, frente á fachada principal, está
ocupada pola parada de 1axis que
durante todo o ano ocupa a banda
de Gran Vía e Venezuela, soamente que nestas datas do Nadal, de-.

que .teñan un bon

é un desexo de
ANOSA TERRA
a todos os séus leitores e amigos

bido a que o "favorito" ocórreselle
-para pasmar- ocupar a aceira da
sua fachada nesa rúa para colocar
os Reis Magos, paxes ou carrozas
que outras entidades de moita
máis tradición colocaron sempre
dentro das suas próprias instalacións. Pois ben, debido a este
acontecimento privilexiado, (que
por agora non se sabe ben que beneficio pode traguer aos peatóns e
conductores que se ven intranquilizados pala saída dos anteriores á
rua, e que se o queren facer para
os nenas poden habilitar outros espácios dentro dado que teñen sitio), fai que en atención a isto, e
sen contar con que nas datas p_rincipais chégase a cortar a rúa completamente, se mude a parada de
taxis· de Venezuela á Gran Vía.
Abraiese o público: non só lle deixan as aceiras libres, para que se
podan ver os escaparates; déixanlle invadir as aceiras, cortar o tráfico, senón que inda por riba mudan
a parada de taxis por eles. Que
máis se pode pedir?. Pois máis si
señor!
Hoxe en día calquer comerciante
que queira pedir permiso de apertura dun almacén ou algo que se
lle asemelle dentro do casco urbano, xa pode rexeitar a idea por que
non llo van conceder. Un dos principais motivos é, ao parecer, por
que os camións que normalmente
sobrepasan o permitido de 3.500
kg. para circular no casco urbano
non se poden achegar até as instalacións por estaren proibido nas
ordenanzas; sen embargo, se cbe=ga a contar que un viciño da rua
Ecuador volveuse medio tolo e incluso foi ingresado no Rebullón,
debido a non poder durmir dado
que os camións de superior tonelaxe do superior "favorito" circulan libremente palas ruas da Cidade en
horas nocturnas, facendo todo o
' ruido que queren e incluso calquer
noctámbulo pode contemplalos
estacionados en dirección proibida
diante da porta de entrada ao almacén pala rua Ecuador.
Por . outra banda están os conductores que habitualmente pasan diante da fachada do "favorito"
pola Gran Vía, atopándose qu~. ao
parecer, os semáforos de to~o
Vigo estanse a instalar no .que din
que se chama a fase verde ou algo
.que se asemella e que, a n:iedida
que un vai andando, todos .os semáforos se poñen en verde-, ..claro,
menos os que están diante da fachada do "favorito" que che tan
párar para que contemples con
' todo detenimeoto ·o xogo de l~ces
que alegra as caras dos manifestantes que piden o peche dos domingos.
. ,,
Ao parecer:. o ·Supet "tavonto
.
r1
ten bons amigos.

"

~.

.t ·: -· ~ .·-

·P. At:ONSO (Vigo)
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Na foto superior e á esquerda as
consecuéncias das cargsis da
Guardia Civil en Parga. A dire.ita un
traballador de Alúmina sostén unha
pá de alumínio ainda sen solidificar
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Delmi Álvarez

lnespal cancelou un contrato de 25.000 Toneladas un dia antes da paralización das·cubas

A par~lización da produción dé alumínio pode supor
un aforro de máis de 1-0 mil millóns de·pesetas
O 14 de Decembro, un día antes de
que a empresa anunciase a
paralización das cubas, lnespal
(empresa proprietária de AluminaAlumínio) cancelou un contrato de
25.000 Toneladas de Alumínio que
debian ser exportadas ao Xapón.
Desde a firma dese contrato, a
comezos do ano 1987, e doutros para
a exportación de 35.000 Toneladas
máis, o dólar depreciouse nun 16 por
cento e o aluminio, segundo a
cotización- do mercado de Londres,
nun 20 por cento. O cese da
produción poderia supor o aforro de
máis de 1Omil millóns de pesetas.
Eran as 8,45 da mañá do sábado día 12 de Decembro cando
chegan os bidóns a San Ciprián.
Na entrada da fábrica o Director,
Muñita, espera a carga. Barreira,
membro do Comité de Empresa,
pertencente a USO, recebe unha
chamada na que se lle informa
desta chegada. Fala co director
e maniféstalle que, en caso de
que entren dentro das ·instalacioóns, pode haber conflito; entón, o máximo responsábel da
empresa de San Ciprián manda
levar os camións á Praia de
Lago. _Son conducidos por ~ar- ·
das de paisano e~ surpres1vamente, coñecen" perfeitamente
ese camiñ6 de máis de seis quilómetros.
As forzas que custodiaban o
carregamento non chegan á factoria e vanse reunir logo cos camións, qué permanecen fóra- do
recinto valado, pero en terreos
da Alúmina.
.
A Comarca. da Mariña intéirase
do feíto: eses bidóns perigosos
segundo o Governador civil de A
Coruña e o Delegado do Governo, estaban na .praia de Lago:
Sobre as 1 O da maná os ali con~
centrados, parto de mil persoas,
deciden facer cortes de tránsito
para protestar polo traslado dos · .
bidóns (á mesma hora o Governador civil de A Coruña declaraba qu~
vicíños de Fisterra non

os

tiñan que ter 'medo, que os bidóns perigosos xa marcharan).
Tamén a esa mesma hora dentro da factoría o Comité de Empresa reúnese coa Dirección,

con Gandoy, responsábel de
Protección Civil e .co Governador.
civil de Lugo, ·J1,1an Manuel Rive~a. qu~n man•festa ignorar car é
o contido dos bidóns e di tex-

IA
\ pergun·ta ...
Ministro de lndúsfria, Govemadores, Portavoz do Goberno galego, xornalistas-voceiros ... todos arremeteron contra os obreiros, principalmente contra os integrantes do
Comité de Empresa, como responsábeis da paralización
das cubas de electrolise. A sua negativa de entrar a.traballar sen garantias, entre elas as salaríais, apreséntase á
opinión pública como unha falta1otal.de visión , _e mesmo
de irresponsabilidade manifesta.
·
Até poderia ser certo se se prescindise de elementos
como a proximidade da negociación dun convénio, as vitórias nas últimas loitas levadas a cabo, tin negociador,
Monteiro, odiado polos traballadores, que teñen a experiéncia de que nunca cámbia de postura, pero sobretodo
a créncia firme de que a empresa non podía levar a sua
postura até a perda de 16 mil millóns por non pagar só
tres miserábeis "kilos".
Pero, como hai qu~ calificar logo a postura dos responsábeis da factoría, da empresa, do mesmo INI e o Gover- .
no? Se os obreiros son tan irresponsá~eis (sempre a clase operária t~n que salvagardar coas suas cesións os intereses do capital, para non verse tamén perxudicada) e
os directivos e políticos tan responsábeis eles, por que
non cederon lago, evitando os "males rnaiores" que predician?. Como afirmaba un obreiro: "se ·nós somos tan
burros, tarugos, sen estudos, que, ademais, só cobramos
o soldo base e eles até un millón ao mes porque sori osque p~nsan, · non se puderon dar conta que· era mellor
darnos _3_millóns que perc:jer 16 mil millóns? Cobran por
pensar e son ian listos que non se deron canta?".
·
Verdadeiramente non se entende a postura intransixen. te, diríamos que case suicida,-dunha empresa que arrisca
16 mil millóns por non perder somente tres. Non entra_
isto dentro dos canons capitalistas, asi ·que, ternos que
pensar que unha de 'duas, ou a empresa tira beneficios
con esta situación, ou deberian demitir e seren encausados penalmente directivos· e ministro~ que deixan dilapidar o patrimóñio·de todos.
.
O

tualmente, ~egundo os membros
do Comité de Empresa: "coláronnqs ün gol e ternos que quitalo por Alumínfo como sexa". Tamén rrianifesta que lle impuxeron

...e unharesposta :¡
lnespal cancelou un contráto d~ exportación ao Xapón
- de 25.000 toneladas de Alumínio o dia 14 de Decembro,
un. dia antes de dar por paradas as cubas electrolíticas ·
que o producían. 0s contratos das outras 35.000 toneladas .que dedican a exportación tamén están_senda cancelados.
•
Estes contratos foron firmados· a comezos dd ano 1987
cando o dólar cotizaba sobre as 130 pesetas. desde
aquelas· a hoxe a divisa norte-americana tivo unha baixa de arreciar dun 16 por cento. Tamén o Alumínio sufreu 1
unha baixa semellante no mercado de Londres, polo que
· ao non re~lizar esas exportacións lnespal deixaria de perder case un 40 por cento nas suas exportacións, o que
supón uns 9 mil mi~óns , se o finañciaron en pesetas. Se
a operación foi realizada ·asegurando o cámbio, o que non
parece probál;>el, ou en financiada en divisas, ainda gañaria un·20 por cento ao cancelar as operación s. ·
Hai que ter en canta que no Xapón nestes días están
pechando .várias factorias de ·alumínio, que o mercado
mundial é controlado entre unhas poucas empresas, en- .
tres elas Alean e Pechiney e que a lnespal, ainda que o
INI é maioritário, quen a ·airixen son precisamente per-.
soas ligad~s a esas multinacionais. Ademais o aluminio
para as factorías españolas consé€jueno a mellar précio
nos mercados internacionais, que elas mesmas posuen.
Polo demais, se os créditos pedidos están en base ás
exportacións e foron concedidos en dólares, ao ter que
· devolvelos, -lnespal gañaria ainda .un 20 por cento máis,
pala baixada do dólar_
· · '
_ ·
. Sen ter en canta as evehtuais responsabilidades· da
compañia aseguradora do Cason e. do Estado español,
lnespal aforrará mil millóns de pesetas ?<?ª regulació~ .~e
plantilla, e outros 200 no pago de electnc1dade (ao prec1~
de 3 pesetas por Kilowátio que, precisamente agora, va1
ter que negociar outravolta). ~
·
. Tamén tiña previstr-o reformar as cubas nun prazo de
Cinco anos o que levária consigo unha reduciór:i de emprego. Antes do 15 de Xaneiro estaba .previs~o,. a~emis
mo, mudar a modalidade das cubas (que na sene A estaban aanadas polo "experimento" du ·xefe, segundo responsábeis ·da sección) pasando ~o autopica~.º· para o
que xa tiñan contratado a duas empresas auxiliares.
Os·expertós afirman que a actual .situación era idéntica
á do 1982, cando a empresa apresentou suspensión de
pagos.
O
A.E.

os bidóns na províricia de Lugo.

O comité maniféstalle á
e111presa que non
impedirá a carga dos
bidóns .
Ás 17,30 horas do ·sábado arriba .
o barco "Galerno", procedente .
do Ferrol e queda ancorado nos
farallóns á espera · da autorización da empresa Alúmina para
que atraque. · ""
A einprésa envia un telegrama
pedindo que se permita a entrada no porto do barco "perfeitamente documentado e equipado". · Ainda asi, sen ter nengun
impedimento, ·cantinuou fondeado no mesmo lugar.
Logo saberiase que o barco
carecia neses. momentos de documentación (o . armador c;:teclarou que llo secuestraran), e que
estaba dotado dunha tripulación
de circunstáncias até o punto de
que non sabian o que viñan carregar e cando se inteiraron quf. xeron abandonar o barco. Asi o
fixeron tres membros, un deles
sen ter sequer cartilla de navegación.
·

O Presielente do éomité, con
papeis en regra, oferécese para
embarcar se fai falta para acabar
·coa situación. Tamén os traballadores de Alúmina avituallan ao
barco, que viña falto de víveres.

Aceitado o plan de
~vacuación
Outravolta se -reune a empresa
cos representantes dos traballadores, manifestando estes que
non· porán nengun in:ip"edimento
para que se carreguen os bidóns
no porto .de Morás, pero como o
perigo seguia existirldo procederian a facer unha evacuación da
factoria. ·
O Director, en representación
da · em-p resa; aceita o plan de
evacuación proposto polo Comité. Ne! GoAtémplase que o tempo
máxime será de tres horas, ·des{pasa_á p~ina seguinte)

4/1.S !A SIMARA
A PARALIZACIÓN DA ALUMINA-ALUMINIO.:.
(ven da' s)áxina anterior)

18,;30 até as 21,30 realízase a
carga dol? bidóns. O buque ·sai'
de a. entrada . do ••Galerno" ria
~o. P?rt?, e qlcJeda fondeado nas porto, manifestando Muñita que.
1med1ac1oris. · Os traballadores
en canto ao pago das tres horas
volt_an á .t~ctoria. á -~spera de qu~
non era o momento de talar diso
a p1recc1or comunique por escripero que non ia haber nen.gun
to a ausén.cia· de perigos derivaproblema. dos da manobra,- que noh se
Durante todo o dia haí amea.,.
producirian represálias aos trazas pqr part~ do Governador civil
ballado.res, que· b b~rco non volde que ian entrar os bidóns á fartaria .ao pof1c;:i· da f~ctoria e que
. za na fa"étoria. A empresa dá faos d1as perdidos lle fosen rntricilidades .e niesmo colabora a fabuídos. ,·
.
cer barricadas nas entradas da
A empresa négase a garantir
fábrica. Apesar de contar con
máis de catrocentos .gardas, · _nada por escrito. Entábuanse ne- .
gociacións co Delegado de Tranunca se intentou a entrada.
ballo _de Lugo. A em-presa com. !'Ja mañá do .domingo a povoaprometese a que non haberia rec1on segue concentrada e realípresáli~s cont~a os traballadores,
zanse manifestacfóns nas vilas
da comarca ... Os alcaldes deciden . pero s1 ·expediente aos membros
do Comité é ~.pagar o 50. por
.. ir pecharse.ao Governo civil para
cento dos . sal ano~; non garante
pédir a demisión do 'governador.
O luns continuan as barricadas · que o barQo non volte á factoria.
Os traballadores aceitan o exen_ Xove, Bu.rela e Viveiro. Os alcaldes fan un chamamento para · pediente ao Comité en función
das suas responsabilidades
qúe se deixen evacuar os bidóns
per~. nunca penais e o pago do~ .
desde a factoría.
salarios na nó.mina seguinte.
Ás dez horas os camións desContesta a empresa afirmando
prázanse cos bidóns para seren
descarregados no dique norte: · · que o expediente aos membros
do. Comité non-se pode negociar ··
Nese momento o Co.mité de em-·
e .rebaixa ao ·25 por_cerito o pago
presa manda evacuar a factoría.
dos salários . .
A carga dos bidóns non se pro. duce e .segundo o informe de
Entran a traballar,
Alúmina-Alumínio isto debeuse a
que "un fallo no plan preparado
o mérco·res dia 16, as 11 da noico coordenador enviado polo
Je, os traballadores deciden reinGoverno civil de Lugo, fixo que
tegrarse aos seus pastos. No
os camións se puxesen en· mar· momento de entrar erguen acta
cha en dirección .ao porto auxinotarial da temperatura das .culiar".
bas, . verificándose, segundo ·a
Os camións chegaban até ·a
Comité "que podian ser recupeponto de carga. . .
rábeis por meios normais". TaDespois de que os traballadomén constatan que os úteis de
res abandonasen a empresa, 48
traballo' estaban pechados, e
membros directivos fanse cargo
que, nese momento, a Dirección·
das cubas de electrotise.
córta
o ·ffu ído eléctri(!o, deixand9
q Comité ·oferécelle á · Direca escuras tanto a nave ·como os
ción da empresa 16 traballadove~tuário"s:res (o cincuenta por cento dos
As empresas auxiliares cahcé..:.
servícios mínimos pedidos por
lanlles o contrato, máis de cen
esta) . coa salvedade de· que no
despedidos e de 500 regulados; .
momento de comezar a manipu.16 mil millóns de "perdas". De
lar a carga evacuaríase aos 32
momento ponto final; os telegratraballadores. ·
. mas requerindoos aos servicios
Despois de haber un acordo
co director da factoría, Muñita, · mínimos para o dia 15, levan carimbo do 16.
O
no sentid9 antes sinalado, Man- teiro, Director de Produción BáA. EYRÉ
sica de lnespal (empresa pro.1
prietária, e que fara director da
fábrica de. San Ciprián), chegado :
direct¡:¡mente desde Madrid, decide romper o acordo · dicindo
que hai que entrar todos a traba- ·
llar· ou njng1.1én, ·e, segundo os
traballadores, insultando ao presidente do Comité de Empresa.
Pero os camións rion descarregan ainda, senón que voltan
,ao lugar de -partida, a praia. Á '
empresa chama aos traballadores a q i.Je entren pero es1es né~ .ganse., pedindo que realicen xa·a
·
'
carga.
· Até' as 18 · ha.ras o "Galerno" . Maniféstación en Lugo contra a trai- .·
non entra no porto. Desde .as
da dos' restos .do Casori
· ~· ,

.

.

Que é unha evacuación ·

• 1

.Segundo o Estatuto dos Traballadóres no seu artículo 19/
5 ·"se o risco de acidente fose
iminente, a paralización das
actividades poderán ser acordadas· por decisión dos ór,,_
gaos competentes da ·empresa en matéria de seguridade,
ou polo 75 por cento dos re~
presentantes dos traballadores en e!'llPresas de procesos
discontínuos ·e,· pala totali.dade dos mesmos, naquelas
cuxo procesn sexa contíriuo;
este acordo será comunicado
de imediato á empresa e á autoridade laboral, a cal, en 24
horas anulará ou ratifi'cará a
paralización acordada".
. Neste artículo foi no que se
baseou o Comité de AlúminaAlum ínio para decretar a evacuación da factoría. A existéncia desta evacuación leva impl ícit0 a ausénc_ ia de servícios mínimos, que se realizan

nas taigas.
A paralización ainda non .foi
anulada neh ratificada.
Para tomar a decisión de
evacuar. o Comité de Empresa
ten en conta as declaracións
· do Governador Civil dé·A Coruña e db Delegado do gover. no nas ·que man.ifestan que os
- bidóns máis perigrósos xa
abandonaron Fisterra. Tamén
. a decisión de evacuar as zonas limítrofes ás do accidente ·
do "Casan"· e a posibilidade
de evacuar Morás . .
Segundo o ·Comité de Empresa "obrámqs con respon- .
sabilidad~ total pois estamos
abrigados ·a velar pala vida
dos· traballadores e porque a
empresa non ~ufra d.ano.s". .
· Afirman tamén que "nós
non .· atentámos con.t ra na.da,
como . alguns . queren facer
· · érer, só paralizámos un proce-:
. so; conforme á lei''. .

Baixo ·esta denominación
agáchanse moitos envios de

~rrnas

A cuarta .adega do Cason
contén maquinária de predsión
lnform.acións recollidas por
-ANT entre consignatários ·
e aseguradores dos-portos
de Rotterdam e Amberes
aseguran que na cuarta
' adega do Casan viaxa
·maquinária de precisión
cuidadosament"e
embalada. As mesmas
toñtes confirman que baixo
esta ·eufemística
denominación son ·
frecuentes consignacións
limitadas de armas de todo
tipo. Esta poderia ser unha
das razóns polas ·que as
autoridades níanteñen
ainda siléncio sobre· a lista
de embarque completa do
barco· panameño ·
embarra·ncado ·en Fist~rra.
Ainda que en principio se cr~
que · os caixóns desta cuarta
adega non conteñen rriáis que
girmas convencionais · (poderia
tratarse de morteiros) a·dúbida
de que poidesen levar municions d~sconcertou ás autoridades de Mariña e do governo

Contentar a ·opinión
Central.
Mentres tanto, desde o proEntre os profisionais do mar
montoiro do Sardiñeiro, que se
dos portas de Fisterra, o que
levanta sobre a beira -da pJaia
do Rostro na que · esta embaas equipas de salvamento his- ·
rrancado o Casan, pódese sepano-holandesas están a practicar sobre o vaso rebentado
guir un tránsito contínuo de
do Casan é unha apariéncia de
mercantes sobre a liña do horizonte. A preséncia da traxédia
operación .de resgate que non
do barco da marte neste cantil -- busca outra causa que calmar
de alta sinistralidade-de Fiste- · a opinión pública ainda que
rra convive a diário co incumnon
poderá efectivamente
primento que transportes de . conseguir recuperar todo o
·todas as bandeiras tan das inque o que o tran.sporte pirata
dicacións de separación de
aind8: conserva dentro.
costa.
·
Parte importante desa carga
son as caixas con maquinária
Desde o accidente do 5 de
Decembro e despois do seu
de precisión que polo que pareoe son de acceso imposíbel.
caótico , acompañamento de
· ord~s e contraordes do poder
Outra parte do perigo de concivil~ non hai xerarquia que . tami;iación .d o Casan reside
-que1ra executar ese direita de
tamen nas cincocentas tonelainspección recoñecídG . polas
das c;Je_,fuel que ainda ten a
leis internacionais a todo gobordo. A temperatura que ten
verno para os barcos que paa mar nesta costa, o fuel está
c<;>mpletar:nente- solidificado e
san polas suas costas. O go· verno Central está a incumprir
so a m.e:d10 dunha complicada
·o Memorando de París polo' opE'.rac1on de quecemento podena ser bombeado. Esta opeque ~e comprometia a·inspeccionar o 25 por cento dos barración requeriría unha caldeira
cos que recalan nas suas cosde grand.es dimensións que
·
non será posibel atracar a0
tas. ·
barco naquela casUgada escolleira. Tampouco parece posibel a disolución do fuel por
reacción química xa que esta
operación é de grande lentitude. Calcúlase que serian precisos de vinte días a un mes con
maré en calma par:a valeirar
por este sistema estas cincocentas toneladas da forma
máis contaminante de combustibel e a qu~ máis degrada
o meio mariño ao impedir a
vida no fondo .
Biólogos e ir:ivestigadores
que visitaron o cantil do Sardiñeiro mostraron a sua surpresa
porque as medicións de contaminacíón .se levasen a efeito
. con aparátos que só reaccionan en espácios pechados.
Asi,, as medidas de contaminación por fosfaminas, cianuros,
vapor~s nitrosos, anilinas, formaldeido, diisocionatos, óxi. dos nitrosos e vapores orgánicos, que poderian proceder
dunha carga como a que declaran as autoridades (ainda
non se coñece a.lista completa
de embarque, vinte días despois do · embarrancamento)
non se teñen detectado de feíto ' por razón dos _insuficientes
métodos de ·d~tección empre~ gados na maré e na atmósfera ..
-~
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Elev~dós salários dal_guns.-funciónários
1

.e·escasa recadación_municipal

.

\

A •auditoria de.Nóia mostra graves
irregularid~des por parte da ··· .
anterior corporación
·
(1)
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. Pro~osta d_a UM<? no.seu .v Congreso

Nova, organtzació11 .
nacionalista para a mocidpde

Pavillón dos Deportes de Noia durante o pleno celebrado o pasado 27 de Novembro e no cal se apresentou un
·
_
avance da auditoria

'-'Abcir _un proceso de
unidade que leve a contactar
con todos os xóvenes
simpatizantes e militantes
nacionalistas, .cara a criación
dunha organización da .. /
xuventude patriótica" é o .
obxectivo fundamental
apro~ado no V Congreso da
Unión da Mocidade Galega, .
.!::! .póla xuvenil da UPG.
> Coincidindo ademais coa
. -~ celebración deste -congreso,
t- a UMG cumpria o 10° .
aniversário .désde.a sua
fundación.

A actual corporación de Noia _ contabilidade local, ao imputar a . Concello polos distintos conceiA UMG convértese asi na proven de dar a coñecer a
contas do orzarnento do ano en tos que engloba o servicio, se- motora de algo "que palpitaba
curso
partidas
-ingresadas
ou
auditoria solicitada, en
gundo o informe da Depositaria desde hábia tempo -no conxunto
pagadas- de exercícios anterio- de d~ta 15 de Febereiro do 1985,
relación coas cantas de
dos xóvenes do BNG", parte dos
res.
existindo unha . "deixación" de
presupostos de ingresos e
Como exemplo obsérvase que responsabilidades polos órganos cales estaban xa organizados
nas suas respectivas localidagastos dos anos 1986 e
en seis meses prodúcense seis decisivos do concello.
des.
Este obxectivo ven concor1987 até 30 de Xuño,
mandamentos de pago imputadar, segundo a UMG, coas resocorrespondentes ao anterior -dos a diversos capítulos que de-.
lucións da 111 Asamblea Nacional
berian estar contabilizados en Retribucións do peroal
governo municipal e
.do BNG, celebrada no ca·rballiexercícios anteriores.
Existen funcionários qae obtive- ño. Para a Unión da Mocidade
segundo a cal se demostra
Dentro do incumprmento de di- ron ingresos anuai_s superiores en
a existéncia de
versas formalidades destaca a relación ao que lles correspondia Galega esta decisión supón
irregularidades notórias.
"unha gran respons~bilidade,
compra dunha fotocopiadora, de aplicar a lexislación vixente.
pero non vai conferir nengün diOferecemos a continuación
marca Mipolta.
Producírónse pagos a funcio- . reito especial á UMG".
un breve resumo dos dados
nários que legalmente están con- .
apresentados.
templados como retribucións, o
Recadadón municipal

, Libros oficiais
lncumpriuse a lexislación vixente
no relativo aos libros auxiliares de
contas correntes para a recadación en período voluntário, en periodo executivo, libro de rexisto
xeral de expedentes falidos e libro de rexisto xeral de certificación de débitos por todos os conceitos.

Contabiiidade.
O sistema de contabilización
de ingresos e pagos non se axusta ao regulamento en matéria de

Das sucesivas liquidacións dos
orzamentos despréndese a pouca
capacidade do Concello para realizar de forma real os ingresos
procedentes do seu sistema fiscal. lsto plantexa un dobre problema: dunha parte, unha clara
ruptura da equidade impositiva e
doutra, unha falta de ingresos
próprios.
A auditoria sinala asi "a ineficáéia da recadación". No concernente á prestación de Servicios
de Mercados cuantifícanse en
máis de 30 millóns-de pesetas as
taxas deixadas de perceber polo

que supón que tiveron ingresos
stJperiores na nómina mensual
respectiva.

Poli deportivo
A instalación do polideportivo do
Concello, de propriedade -deste,
está sendo utilizada con consentimento do próprio Concello pero
sen devengar ingresos.
.· .
Existen rumores, sen confirmar
polas persoas · que _fi.xeron esta
auditoria, de que se cobran cantidades e se ingresan nun banco,
pala utilización destas . instalacións municipais..
O

somos coñecidos
na Galiza inteira,
.Pola nqsa
e.s pecializació n
en .libros
gal egos
_e portugueses ··
·

República
· El Salvador, 9
Tel. 56 58 12
SANTIAGO
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Criación dt.Ín secretariado
nacional

A UMG decidiu tamén neste V
Congreso, seguir traballando nas
diferentes plataformas do· ensin9, adecuando as mesmas á"
nova situación, impulsar o asociacionismo xuvenil de base,
prestando atención aos principais problemas da motidade,
sen esquecer as actividades de tipo lúdico, ·cultural, deportivo,
etc. Concretouse a actuación da
UMG nos Consellos Locais da
Xuventude, asi como nb CoQseFlexíbel· e inovadora
llo da Xuventude da Galiza.
No tocante á ponéncia de orO debate que se vai iniciar cara
a constitución dunha no.va orgaganización é de destacar a crianización da mocidade nacionación do Secretariado Nacional,
lista, conta xa ·coas propostas
organrsmo que asume as fundefinidas neste V Congreso:
cións de Permanente. Analisáronse · asimesnio a importáncia
-Trc;itariase da ,organización
xuvenil da frente pptriótica. ·
·de novos métodos de traballo.
--:-Oue teña por fin levar o naPor último elexeuse un novo
Comité Nacional, renovado case
cionalismo á mocidade galega e
nun 40 por cento, escolléndo~e
a dinamización do movimento
xuvenil.
por primeira vez a unha muller
-Organización que:agrupe in- . · para a . Secretaria Xeral, catgo
distintamente a mozos traballaque correspondeu a Marga Cosdores e estudantes e.que actue . tas.
o

O Exército Guerrilheiro
_reivindica a colocaci.ón .
de dOus 'artefactos ·.
.

BAIUCA

no estudantado e no asociacionismo xuvenif.
-Que conte cunha estrutura
flexíbel e adaptada
circunstáncias das distintas ·localidades
e secto'rés.
-Organización cunha meto~
doloxia de axitación poi ítiéa e
social atractiva, inovadora e imaxir:iativa. Que éonxugue dunha
maneira dinámica e constante a
actividade política que lle corresponde e a sua tarefa fundamental: a· dinamización do movimento xuvenil, o que implica a constante realización, organización e
participación nas actividades netamente xuvenis: festas, acampadas, recitais, encm1tros ...

.

co.as suas accións.
O Exército Guerrilheiro do Povo
O artefacto colocado en pleno
Galega Ceive- reivindicou a colo-·
centro de A Coruña destruiu a
cación de dous artefactos na tarplanta baixa do· edifído no que
de-noite do dia 17 de Setembro.
Un deles fixo .explosión na Dele- . se encontra a Delegación do Governo, gardada por efectivos pogación d0 Governo central en A
liciais, asi como os cristais .das
Coruña e o outro foi estoupado
vivendas cercanas. A explosión
polo~ artificieiros na Praza de Esproduciuse entre ás 4 e as 5 da
.
paña do _Ferro l.
Na chamada reivindicativa,
madrugada.
,
.
_.
Nó Ferrol, a bomba, que cont1- ~
efectuada o sábado 19 á redacña alg9 máis de un quilog.ramo
ción deste periódico, o EGPGC;
de explosivo, estoupou ba1xo o
xustificou a colocación· "nas inscontrol dos artificieiros. Ainda asi
titucións colonialistas", facéna onda ~xpansiva tamén causou
doas - responsábeis da traxédia
div~rsos desperfectos nas casas
do Casdn, da represión e do
do 'entorno.
desmantelamento · de Sidegasa;
Para este dia .estaba convocacalificando á Xunta de Galiza
da no Ferrt>I unha xornada de folcomo de "colaboradora".
ga xeral. Meios oficiais madrileAsimesmo fixeron · un chamaf.íos esqueceron totalmente nos
mento á folga xeral ao tempo
seus noticiários estes sucesos.
que anunciar_
o n que seguiria·n

-·.
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DiferénCias inte,mas sobre a Qráctica ROlítica ¡·mediata

1

O congreso·de.HASl ·considera próbáb01
un aumento da represión ·política
·
AnaHsar a liña do ·partido
durante a segunda -fase ·da
reforma política en Eúskadi, ·
avanzar cara unha definición
táctica que teña en
consideración un incremento
probábel da represión asi ·
-como a posta en marcha de
novas operacións .
.
reformistas como a que está
ra levar adiante Eusko
Alkartasuna, foron os
traballos principais do
congreso de Herriko Alderki
Sozialista lraültzarea (Hasi).
A coincidéncia · de valoracións
positivas · centrouse preferentemente nos resultados ·eleitorais
de Herri Batasuna que está a
mellorar paulatina e espectacu~
larmente a sua -implantación. A
Asamblea de Hasi considera _que
vai poder rebortlar o actual.marco político do Estatuto de Gernika.
· No aspecto ·organizativo, a
qnálise de Hasi define á Kóordi-

.:

nado.ra Abertzale Sozialisfa (KAS)
como un bloca con exc.esiva es- ·
. pecialización sectorial. Esta calidade réstalle fluidez no seu fun. cionamento e tenlle producido
fallos repetidos de coordenación ·
no seo de estruturas locais. O
Congreso pe Hasi propuxo que
a direcGión fose colexiada a meio
da integración representativa
· · dun secretário xeral e de tres ·
subsecretarios . que terian res:péctivamente como función a or. ganízación int~rná de Hasi, a represeritació~ na organización de
HB e a mesma representación
respeito de KAS.

· dan mellorar a comunicación e
ós- Cor:itactos dentro do bloco
. KAS .
.
Certos meios· de información
estatal valoraron as diferéncias
entre delegados como un veto
pr.omovido por ETA, cando é un
fe1to constatado por todos os
delegados consultados que nen
se rexistou a preséncia de nen- ·
g_u_n representante da organizac1on armada. nen foi a posición
de tal parte obxecto de discusión
- e ~ebate nas sesións do Congreso. Tampouco existiron discrepáncias no que se retire ao papel
de ETA.
.

a

Problemas persoais .

Outro aspecto en relación ca
tratamento que os meios de comunicación estatais deron do
c:ongreso de Hasi, e que foi rebat1~0 por fontes bascas, é a noticia da candidatura ·de lñaki Ruiz
de Pineda á secretaria xeral de
Hasi. De feíto , Ruiz de Pineda
nen tan sequer figurou no com ité
ex~c~tivo do partido a petición
propria.
'
o

· Fontes da dirección de Hasi indicaron. .que se produciron enfrentamentos centrados en aspectos
pontuais da prática pol.ítica, polo •
que se propu>.<o arbitrar unha so-:.lución que consiga evitar os
atrancos producidos por problemas persoais, Para isto -serian
substituidos- alguns cargos re- ·
pre:_sentativos por out.ros que po- . Santi Brouard ex-presidente de HASI foi relembrado neste congreso

P.R.

estado crítieo .·
clara in~ónstitucional a ampliación do
dicial por "apoloxia do terrorismo " -delimesmo até 1O d1as pero deixa a porta
to considerado anticonstitucional nesta
aberta a unha Rrolongación das 72 horas : senténcia- deben aceitar que semellanque estabelece o artículo 17 da Constites arbitraried~des forman parte de
tl!ción. Como é sabido, o novo proxecto
"custe inevitábel da loita antiterrorista".
gubernamental instaura un . prazo máxiOs políticos responsáveis dunhas normo 9e 5 días. Por que é considerado exmas ilegais que foron usadas con xenecesivo o período d~ 1O dias e non o de . rosa flexibilidade por unha boa parte dos
XESUS VEGA
5? A ratificación oa validez das petenfuncionários polici_ais, podían aproveitar
a ocasión para contribuir -mediante a
.cions efectuadas sen prévia autorización
independéncia real -e non só noxuc;jicial, a aceitaci_ón do control postal, · sua demisión-· a unha maior educación
minal- do Tribunal Constitucional
telegráfico ou -telefónico d(3;s autoridades
democráti~a da opinión pública. Sen emverbo do poder executivo é un
gubernativas sobre as persoas sospeitobargo, este tipo de pedagoxia política
dos temas máis c.ontrovertidos na diasas sen intervención xudicial e a confirnon forma parte das virtudes do persoal
léctica política dos últimos anos. A sendirixente recrutado no postfranquismo.
mación da xurisdicción esp~ciai outorgaténcia sobre a Lei Antiterrorista proporda á. Audiéncia Nacional són partes sigCando se ten irivocado a legalidade para
ciona novos elementos de reflexión e esa
impedir a viabilidade de dinámicas transnificativas da anterior Lei Antiterrorista
polémica. .
.
formadoras da realid~de social dos pocuxa legalidade fica avaliada nesta históFontes xurídicas recoñeceron a exisvos deste Estado, resulta kafkiano comrica s~nténcia.
ténCia dunha comunicación "fluída e inprobar que levamos vários anos vivindo
- tensa e con intercámbios de papeis" enO ~Tribunal Constitucional decidiu deisob a ameaza de sermos procesados
tre o governo e o Tribunal" antes de que
Algunhas consecuéncias da lei xa son
xar todo ben atado. Para evitar posíbeis
por un delito cuxa procedéncia é, agora,
este elaborase a devandita · senténcia.
irremediábeis perguntas incómodas, afirma que os
absolutamente cuestionada polo Tribupreceptos anulados non permiten a reviEsta coordenación prévia· explica o.s últi- · governo descobriu as suas cartas: pasar
nal Constitucional. '
síón de "procesos fenecidos" nen invalimos. pasos da ·equipa gubernamental. · · a maior .párte da L~i Antiterrorista á lexisDespois de aturar durante tanto ternpo
dan "os procedimentos xudiciais iniciaCertamente, todo resultou moi coere'nte. . lación -ordinária. Xustamente todo aquilo
a incómoda compañia da "apoloxia de
Prirneiro promoveu un "pacto antiterro- cuxa legalidade ia ser ratificada, días · dos con anterioridade á data da senténterrorismo" entre as teclas da máquina
cia". A situación criada resulta, certarista" cos partido~ · parlamentários no · fT!áis tarde, polo Tribunal. Constitucionaí.
de escreber é tal o escepticismo acumuque se 'anunciaba a derogaGión da Lei
"O contido _da senténcia é debedor mente, paradóxica. To.das as persoas
lado que un non remata de asumir a po,Antiterrorista pero non se concretaba o desa comunicación "fluída e intensa". A · que sofreron unha detención -agora desibilidade de que 1987 teña sido o último
clarada ilegal- superior ás 72 horas ou
eventual aparello legal substitutório da · ambigüidade· do Tribunal a ·resp~ito do
ano no que escrebemos perigosamente.
mesma. Coa oposición neutralizada, o prazo de detención é nioi chamativa. De~ · tiveron que facer' frente a un proceso xu-

·Escreber

perigosanlent~
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ESPERAMOS :QLJE
NINGUÉN FIXERA A
HEVOLUCIÓN:
TIÑAMOS QUE ·
. PREPARALA NÓS
MESMOS" ~

"SE os MILITARES
ARXENTINOS TEÑEN
UN 10% DE APOIO
POPULAR ' NO .
URUGUAI NON CHEGA .
AQ 1%"

"Q

FEITO DE QUE
TENAMOS SIDO
LEGALIZADOS NON
IMPLICA QUE REMATE -_
O PROCESO .
REVO~UQIONÁRIO.

NON E MAIS QUE UNHA
CO.XUNTURA"

Os MÉTODOS MUDAN,
PERO NON A
INTEGRACIÓN NO
POVO"

A MENSAXE DO CHE
SEGUE VIVA"

Camiño de Montevideo, de
volta de várias cidades
europeas, o mítico
compoñente dos Tupamaros
uruguaios, Raul Sendic,
pasou vários dias en Madrid,
no~ que asistiu, entre outros,
a actos que espertaron
grande entusiasmo, como o
celebrado no Ateneo en
torno á figura do "Che".
Sendic, de sesenta e dous
anos de idade, ainda eon
marcas das torturas sofridas
perantes os trece anos que
estivo preso nas cárceres do
seu país, fixo todo o posíbel,
porén, para, en apretados
programas, lembrar tempos
pasados da famosa guerrilla
latin·oamericana e amasar o
presente dun país~ Uruguai,
con dous anos de tímida
democrácia tras dunha
dictadura militar, no que, con
métodos novas, tentan
reactivar a vida social e
poi ítica ao pé de todos os
movimentos populares.

taña, lugares habituais para as sión; co que hoxe, dous anos desprácticas guerrilleiras, fixeron aeste pois, non fican presos políticos nas
movimento particularmente famoso, cadeas uruguaias.
·
e as .suas simpatias -e innovacions
Recuperado parcialmenté das
traspasaron as suas fronteir'as para secuelas físicas, traballou nestes
ser tomado col}'lo exemplo por ou- anos na reconstrucción da sua ortros movimentos guerrilleiros. "Sen- ~anización e na actividade política.
tímonos tocados pola mensaxe da Empeño especial adica ao "Movirevolución cubana -son palabras mento poi a Terra'. ' e alterna as suas
de Sendic- e xa non esperamos tareas escrebindo no periódico de
· que ninguén fixera a Revolución por gran~e tirada "Mate Amargo". De
nós, senón que nós mesmos tiña- todo 1sto, non sen realizar un enormos que preparala" ·
me esforzo a. causa das suas con- ·
Esforzándose en realizar unha dicións físicas falou nesta· entrevisguerrilla urbana de guante blanco, ta.
que evitara no posíbel o derramaPódenos facer unha valoración
mento de sangue, e parella á ebullición das loitas populares dos anos do proceso ·democrático que desde hai dous anos se desenrola no
sesenta, entre as accións máis im- Uruguai?
portantes atópanse asaltos a banNon houbo realmente unha eleicos , casinos, cuarteis, fugas de pfisións, ocupación de fábricas, ex- · cións democráticas; desde o mopropriacións de bens que eran re- ll)ento que os dous candidatos da
partidos · en arrabaldos probes de .oposición estaban· proscritos naMontevideo. "Tivemos na Cárcere queles momentos e un deles detido Povo -comenta Sendic- aos ne- do. O que saiu de an· foi uri gÓbermigos máis claros deste, aos que no dixitado polos militares. Hoxenesplotaban aos traballadores. Des- - dia non nos podemos queixar das
de o presidente da Asociación de libertades, pero si de que rion se
Bancos' a, ainda, un cónsul brasilei- logrou nen a independéncia ecoro e un embaixador norte-america- nómica que ~e procuraba, nen un
no. Tiñamos un servicio médico e reforzamento do nivel de vida dos
tratabamos ben aos nasos presos, asalariados, que tamén se agardamoito mellor. de como fumos trata- ba. O salário non subiu ·promedialmente máis que un 10% a respeito
dos posteriormente'.'.
.
. Mais, a pesar da grande simpatia do que foi na dictadura e nesta foi
popular, pensa o veterano líder uru- ab?tido un .50%. Polo que estamos
Desde a sua época de militante e guaio, _foron incapaces eje dar o sal- nun 40% menos do que había no ·
dirixente áo Partido Socialista Uru- to da guerrilla salvadoreña, .por 1972. lsto refréxase no descontenguaio, a vida de Raul Sendic ten es- exemplo, distanciándose cara o to ~opular, ~ngadindose negativa-,
tado marcada por todas· as !bitas de campo e soster un movimento que mente a política favorábel do Governo cara o . capital ·estranxeiro.
liberacióh que se levaron a cabo e ainda continua á frente do FMLN.
Foron moito máis lonxe que a dicsubsisten en Latinoamérica. Asotadura en concesións pará o mes- _
No ano 72 ·comezou a ser aplasciado sempre coñ todo o revó somo;- asi como aos. militares, que
cial que supuxo a revolución cuba- taC:o o movimento tupamaro nos
na, ·dedicou a sua vicla a algo que, primeiros pasos cara o golpe mili- .. deron o golpe· que arrasou as institucións e que gozan de tal impµriicos tempos que corren; aqui acos- tar que o Exército realizou .no ano
73. Desde entón, até o 85, Raul
dade. Reclámase un ·xuício por tritúmase a ter como caduco: a Revolución. No ano 73, tras convulsións Sendic·, e Ot.:Jtros moitos militantes, . bunais civis que n.on se logrou ainideolóxicas dentro dos partidos de . consumiron os seus días nas ca-· dá. O Goverrio, cun sector do partido maior da oposición, tirou en
esquerda, fundou. o Moviment.o de deas baixo condicións que tendi&n
Liberación Nacional, máis coñecido áo seu aniquilamento. Tras do re- . Decembro do pasado ano, unha ·1ei
de. impunidade para os militares e
como Túpamaros. As ·accións deste gres0 :'! - democrácia , unha ampla
a~_te ela l")oubo grá,ndes mobilizamovimento marcaron a vida do pe- amrnst1a ce1bou á maioria dos prec1ons populares e fíxose unha requeno país latinoamericano. Unha sos e a persoas cómo Sendic fóvida clandestina, a práctica ·da loita ronlles conmutados tres anos de · colleita de firmas do 25% do eleitarado para derogar a lei.
armada nun país sen selva e mon"'" cárcere por cáda un pasado en pri-

povo, d~spis d~use unha oportunidade de legalizarse e .organ ízse
.t oda esa simpatia que agora ten .
· Se naquelas latitudes hai unha
ameaza militar -co_ntínua, a resposta en contra dos militares cóntaria
tamén co apoio de todo o povo. A
· loita .é moi lor:iga €'. ten etapas de
legahdade e. 1legahdade que non
dep~nden d<;i voritade da guerrilla,
senon das· circunstáncias políticas
de cada país. Hai ql.le evitar, 'por
exemplo, o que ocorreu na Arxentina cando despois da dictadura ·accedeu ao poder o presidente peronista Cámpora. Liberou a todos "os
presos e, ao dia seguinte, comeza- ron todo tipo de accións armadas; ·
· en certo modo déronlle tempo ao ·
governo legal e á vez contou coa
opinión contrária de todo o povo.
O presidente do Gover:no, Felipe González, estivo recentemente ·
no Urug~~i. Se coñece. Q proceso
democratice'.? no Estado español;
pensa que e un modelo que queren exportar a Latinoamérica?
Si, sen dúbida ?lgunha, pero ainda qoedan grandes cicatrices. Ainda hai delitos presentes como os
nenos desaparecidos, que en España non .os hai. O que sucedeu
no Cono Sul quizais non sucedeu
nen -na época nazi. Causas como
na Arxentin·a, onde a represión · foi
moito máis sanguenta e compañeiros foron degollados vivos, oferecén~ose!les , como única compensac1on a sua -colaboración unha
morte máis rápida. E fíxose un
campeonato · de fútbol como se
non pasase nada, como se fora
unha- sociedade pacífica. No Uruguai, talvez, sairá .o procesamento
dalguns militares, pero quizais os
delitos mais sanguentos fiquen impunes por falla de testigos.
Os novos so11Jetimentos económicos, o afogo pola débeda externa e a dependéncia do capital
exterior... impiden que podan
avantar os procesos populares?
· Si, de feito ternos un governo
que aposta por todo iso através do
·ingreso masivo de capitais estranxeir'os .. A dictadura ·permitiu a .entrada do capital bancário en forma
tarí masiva que hoxe non hai nengun banco privado ·nacional, senón
que todos son estranxeiros. Agora
ensaioüse con pór unha lei de zonas francas que significa pára as
empresas estranxeiras un coto privado dentro do país, ainda. que
non obedeza á lexislación nacional. Non · puido pór en vigor a lei
pola oposición parlamentária, pero
a filosofía do páaís é que nori haxa
desenrolo se non ven o capital im"'"
perialista a establecer empr.esas.
Nun país que sempre foi estata!ista, onde tradicionalmente, grandes
sectores de produción, por exemplb, estiveron sempre en mans do
·Estado, isto significa un grande re' ·
troceso.
Qué vixéncia ten, vinte anos
despois da sua tnorte, unha figura
como a do "Che", non.só na América, senón na Europa, onde parece que as causas populares élesa. parecen?
Está vixente todá a sua mensaxe .. O home novo, que hoxe está
reivindicado en Cuba e quiz.ais tamén na Unión Soviética, como a
base para unha sociedade socialista, que non é posíb~I cun home
mesquiño, cobizoso, teri que se foment~r unha mudanza no home,
para que sexa xeneroso, solidário ·
e montar .sobre el unha soGiedade
nova que, daquela si, poderase
chamar socialista. · Doutra· banda,
toda a sua entrega á revolución
mundial é particularmente unha
mensaxe para a Europa, que · ten
moitas· frentes de liberación ·na terra onde pode engadir a sua axuda, como xa o fixo o "Che"na Africa e en· Bolívia.
Que hai de certo en que foron
os Tupamaros uruguaios os últimos en facilitar ao Che .Guevara
o paso pór este país cara Bolívia,
onde foi abatido ria selva?
Non foi asi. Ñós xa estabamos
clandestinos nesa ápoca .e estabamos no campo cando o "Che," pa- '
sou p·o10 Uruguai. Penso que el ·logrou por outros conductos a pasaxe polo país, no suposto caso que
se .tefía próducido. Nós nen sequer
puidemos _velo cando foi el próprio
o ano 64 á Conf~réncia da OEA en
Punta del Est e. porque xa estaba mos clandl:>st1nos o non podiamos
fec t 1ü11t;ir lu~~ <t !''-, r u11licos .
i

Que actitude manifesta o Exército
ante a ~ituación pol(tica? 'É posíbel un retroceso ou novo golpe?
. Si , ::;alvo que non .teñen nengun
apo1<? popular. "!_a Arxentina, pódese d1cer que tenen algo asi como
o 1O do eleitorado, tendo en conta
os resultado~ das últimas eleicións
onde os partidários da dictadura
sacare~ -e?ta por~e_ntaxe; mais, no
Urugua1, non tenen nen o· 1 por
cento. Sempre está pendente a
ameaza do golpe, pero nen se.xustificaria no económico, xa que o
Govern9 segue fidelmente a políti~a neohberal 9o goberno' dictatorial, nen en canto á contemplación
do seu posto, pois foron xenerosos
con eles en detrimento dos orza. mentes da saúde e do ensino. Pero
o feito de qi..Je sexan levados ante
a Xustícia pon a rabear aos militares que cometeron grandes delitos .
e, evidentemente, presionarán para ··
non ser xulgados.
Que senso ou posibilidades- de
acción ten un movimento coa ·traxectória dos Tupamaros, hoxendia?
O n:iovimento Tupamaro é grande.
Real1zou .os actos políticos máis .
grandes dos últimos meses. Ten o
.xornal máis difundido no Uruguai.
Ten vixéncia. Nós saimos coas
mesmas ?impatias que tfffamos
antes da dictadura e .reforzados
nos últimos meses con ·grandes ingresos de xuventude e · sindicalistas. - ·
Nos últimos. anos de encarceramentó, Raul Sendic dedicou boa
parte do seu tempo a analisa"r'
sistema económico internacional.
Hoxe pasa por ser un coñecedor
das -causas da crise capitalista
mundial e sorprende, cando menos, escoitar con claridade os seus
argumentos. Asegura que os ·obreir_os marxinais da produción capitalista non voltarán traballar e definitivamente estarán marxinados. Sen
renegar. das análises económicas
·marxistas, adapta as suas ensinan. zas ás ·novas. ·situacións que se
producen na orde económica.
· Lembra unha e outravolta como o
tradicional proletariado ficou redu- .
cido a un mínimo · e cnmo os países e _os sistemas de produción do
Terce1ro mundo están embargados
potas grandes multinacionais, polos grandes especuladores do sector financieiro e bursátil. Debedores moitos paises da especulación,
pensa- que todos estos beneficios
son artificiq.is e augura unha grari- ·
de cr:ise do sector financieiro ·que
ceibará de todas as débedas e
reactivará - as reivindicacións ·sociais. A crise dos sectores de esquerda non cree que demostre
L:Jnha saude boá do sistema capitalista e· 8:Segura que haberá un fracaso nunha nova orde económica
polo -fracaso do próprio sistema.
· Mentres tanto, no Uruguai, traballan no sector social. Tentan
criar pequena$ ·empresas con fundos cooperativos para dar un horizonte aos desempregados, a todos
os despedidos da produeión in'dustrial e á xuvent~de. "Seguimos
traballando nos vellos t:iorizontes,
como reivindicación de salários no
movimento sindical pero tmém· novas mensaxes para os sectores
marxinais. Ternos que criar empresas, facer cooperativas, ainda que
istos términos nos espanten polo
que significan no estado capitalista".
·
É xa imposíbel un proceso re- volucionário no Uruguai e na
·
:
.
América Latina?
Por suposto que ,non, .. en todos
os lados, .en Vietnam, en Cuba
mesmo ·-onde houbo o Moneada,
houbo un impasse-, e despois seguiu a loita. A loita, agora mesmo,
dos salvadoreños segue, ainda que
están tentando tratados entre Governo e a Frente Farabundo Martf.
O feíto de· que teñamos sido leQalizados non implica que remate o
proceso ·revolucionário ou se renúncie ao mesmo. Simplesmente, .
son etapas e coxunturas onde un
movimento opta pola legalidade
porque, senón o fixera, tropezaria
coa opinión maioritária do povo. O
movimento revolucionário vai s-eguir sempre o ca~acterístjco que o
povo ademita en cada hora da História
•
Permane~en as ideas pero, mudan os métodos ...
Si, os métodos mudan pero hai ·
unha integrc;ición no povo qqe non
muda. A querrilla inseriuse no

o
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Ir ·de ·te·ndas

Contra a apertura .dominical

~

i.r j

'1f~\;-~
- - i~
'

.

Na mañán do 20 de Decembro,
tanto r:la Coruña como en Vigo,
onde están situadas as máis importantes superficies ·comerciais,
repr.oducíronse as manifestacións de protesta, protagoniza=-

das por traballadores e ~mpresá
rios do pequeno comércio, contra a apertura dominical. Du.rante
as concen~racións producíronse
várias cargas policíais a consecuéncia -. das cales houbo que la-

.

mentar vários feridos, ao tempo
que se produciron detencións.
Para este pomingo dia 3 .están
previstas novas mobilizacións.

.·/ ~:-=,:~---

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

·:- - ~- .-- .- ......_ ...Martin Álvarez

Ir de téndas (shopping) parece
ser actualmente o deporte favorito dos estadrn,midenses,
en meio dunha época que se
aviciña de vacas tracas. Medran as vendas ao por menor
e a paixón polo "shopping"
adqu1re formas case psicóticas que surprenden aos psicólogos, sociélogos e mesmo
aos e>spertos en mercadotécnia.
.·Segundo os inquéritos, o
pasatempo preferido polos
norte-americanos, despois da
televisión, é o tempo dedicado a efectuar compras nas
tendas (pequenos comércios,
locais, sypermercados, centros comerciais ...). -Os adultos
(mulleres e homes) dedican un
promédio de seis horas sernanais. a este "deporte". O
"shopping" é unha "droga"
afírmase.
'
Algo .semellante pode que
. estexa sucedendo entre nós.
Cidades castigadas pala crise
ven florecer negócios de artículos que se poden considerar supérfluos: lambedelas, bisutaria, regalos, ....· así como
gran número de bares e catetarias. A macro-economía tamén aponta no mesmo sentí- ·
dq: na Galiza, ao tempo que
disminue a indústria e os sectores productivos en xeral,
medra o ramo de servícios,
con cifras que non déixan lugar a dúbidas.
Ben é certo que sempre
existiu un estamento social
con clara afeizón ás compras.
Señoritas e clase média da
vila e da cidade mataban as
horas mirando OS · escaparates, para lago falar "de ·trapos" no máis céntric'o café.

Sen embargo o fenómeno actual non se reduce a estes cánones. Se non é un ·deporte
como din os norte-amerrca·nos, si polo menos un "hobby" ou un entretimento moi
estendido. Unha forma de pasar o tempo, de evadirse e
quizá de facerse ilusións de
viver como se non pa~ase
nada, como se non houbese
crise. Viver ao dia .
Por que pretender vender o
supérfluo nunha época de crise? Ou, mellar, por que se
compra? Que sucede cando
baixa a produción, pero medra certo tipo de comércio?
Nos Estados Unidos , país
onde tamén aumenta a pasos
axigantados o sector servicios
a costa do industrial, xa se
coñecen algunhas das consecuéncias da "epidémia de ir
de tandas": redución ainda
maior da t~ndéncia ao aforro,
acres~entamento da débeda
·das ramílias (a metade das
persoas interrogadas naquel
país consideran que non mercarian tan facilmente se non
tivesen tarxetas de crédito) e
afóndase o déficit comercial
(polo seu exotismo e máis baixo custo, os produtos importados son con máis frecuéncia obxecto de "compras "impulsivas") Mentres, aumenta a
inflación, os salários proseguen o seu movimento de
contracción e son sombrías
as previsións de consumo a
médio prazo.
Tamén a bolsa estaba baseada sobre a compra-venda
especulativa e non sobre a
criación ·de riqueza.
O
M.V.

•

1

i

crónica laboral·

As centrais ·nacionalistas tras as ·últimas eleicións
Instituto tr.ansferido á Xunta de
delle 1 delegado". .
XOSÉ BARCIA
O nacionalismo tivo uns resul- Gal iza polo Governo .central,
próximo· 31 de D~9em- · tados importantes riaqueles pois que ambas superan o 1 O
bro remataban as elei- sectores onde os censos eran dos delegados eleitos no marco
cións na Función Pública máis numerosos: ensino~ sani- da i:iación, que segundo parece
cun aparente trun_to -dos sindica- dade; administración . central. .. vai ser o mínimo ~si>-<ido para
tos corporativistas. A CSIF, concretamente no ensirío (un formar parte destas instituoións.
USIAL, ANPE, Cl=MSATE, etc .. , sedar profisional de suma imconseguiron arrastar a un im- portáncia) ANPE conseguia 26·
As· eleicións no funcionariado
·portante colectivo-de traballado- delegados, ·INTG 18, CCOO 15, necesitan asimesmo doutro breres detrás das suas consignas. · UGT. 14, UCSTE 13, CXTG .11, ·ve ·comentário. Apesar de que
Sen embargo, en cáseque_todos etc.
·
tanto a CXTG como a JNTG nos
os sectores o sindicalismo na- ·
Tanto : a CXTG como a INTG últimos meses .· -fundamental- ·
cionalista mantivo o tipo e o me- van superar, cor. seguridade, os mente desde a firma dos acor..:
dre destes sindicatos - "amare- · 100 delegados. Unha e outra · dos CCOO, CXTG e IN;TG en
los" fíxose en detrimento de central sindical aseguran can Febreiro deste ano- mantiñan
· CCOO e. UGT.
' estes resultados sobre un · 11- unhas relacións cord_iais qoe
' Non todas as votacións tive- 12% dos representantes na · mesmo •.-facian pensar nunha
ron a mesma imp0rtáncia. Men- Función Pública e estar ·presen- pronta reunificaGiQn otJ cando
tres que no ensino o censo· era tes no Consello Galega de Rela- menos estratéxia comun, duranduns 22.000 traballadores, para cións 'Lé:iborais, no Consello ou · te o proceso eleitoral houbo
J ~ 6 delegados, a un concello Comisión de .Servícios So<?iais choques evidentes rio sector do·
cori 1 O trabaliadores c?rrespc;Jn-. ou calquer ·outro organismo qu_.. ensi~o, ·. ~n y~r~os . 90.~~ellos e

0

nos Servícios Centrais da Xun.ta. o "carácter de máis representa, t1vo t: lacer o proprio agora coa
É . moi difícil saher até que CXTG para evitar·que se fortaleponto estes enfrentamentos foza demasiado.
ron circunstanciais, asi como
provocados ou non por afiliados
Seria lamentábel e imperdoáa ambas centrais sindicais disbel que os bons resultados -obti-·
conformes cunha presunta futudos por ambos sindicatos nara unificación. O certo é que escionalistas, tanto nas eleicións
tes enfrentameptos -non falo de
labor~is· como nestas, fixesen
diferéncias, xa que é constatá..:. · medrar sectores que ainda ñon .
bel que as hai entre sectores de
superaron a ruptura anterior e
ambas centrais · e teñen a sua
que centrari no. fundamental ~
·j mportáncia- só favorecen ao
loita sindi9al en· superar os resindicalismo de marCG estatal · sultados do hipotético "contrin· que teme un achegamento entre
cante". Cando a realidade social
a INTG ·e máis a CXTG aue~per · esixe un sindicato nacionalista
mita dentro de catro anos conforte que dinamice a loita labotar na Galiza Gun sindicato naral, non hai lugar para que descionalista "m~is representativo".
de o nacionalismo se xogüe aos
A estratéxia de CCOO e máis a dados sobre Q·carácter de '. ..máis
UGT esta " c'lara: foi . atacar á r~presentativo" nas .próximas
. . •, , o
INTG afltes : de:'q!iJE;? ,~stá pér'dese elei~ións sir:id_icáis'..

~
(
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-A folga xerat'- de 24 . hÓras resultou
.

'

un éxito
.

Os sindicatos
esixirán en . Xarleiro Un marcó de ne9ociación
"A. cobertura ae desemprego
va1se acabando. A crise.
vaise agudizar" afirma
lgnácio M. Orero dirixente
· da INTG de Ferrol. "Hai anos
mobilizábanse os asteleiros
hoxe son todos os
'
colectivos" indica pola sua
parte José Sanz de CCOO.
- A última folga -xeral da
corryar~a foi un éxito, pésia a
polem1ca entre as centrais
sobre a sua duración.
·
Ante a folga do pas~do 17 de
Decembro estabelecéronse duas
posicións diferenciadas entre os
sindica~os : CCOO e UGT que
defend1an a alternativa de média
xornada de folga, se ben o sector do PTE de Carrillo, dominante
en Astano, apoiaba a folga de 24
horas. Esta última opción era tamén a que defendían corixuntamente CXTG e INTG e que ao final resultou trunfante.
Segundo lgnácio M. Orero, secretário de acción sindical da
INTG de Ferrol, "demostrouse a
viabilidade da alternativa defendida palas centrais nacionalistas
asi como a sua necesidade par~
evitar o enfrentamento de turnos".
Un comunicado da CXTG e a
INTG criticaba por outra parte "a
actitude boicoteadora da Unión
de Empresários e Cámara de
Comércio que non se corresponde co sentir popular dos pequenos comerciantes, polo que criticamos de oportunistq e peseteira a actuación de posicionarse a
favor das alternativas de reindustrialización pero en contra das
mobilizacións para conseguilas".
Para José Sanz, a resposta da
comarca "foi de carácter masivo", se ben "hai que criticar os
feítos que a empañaron: a bomba na Praza de España, métodos
que denunciamos con toda enerxia".

Diferéncias entre centrais
nacionalistas e estatais
Para CCOO é duramente criticá..:
bel "o afári de protagonismo de
CXTG e INTG. Ocurreu co alcalde de Fene, caso no que se romperon os acordO$ unitários de
dar leitura a un comunicado".
"Pero CCOO segue apostando
pala unidade de acción, para nos
isto prima máis que determinadas actitudes" indica José Sanz.
Segundo lgnácio Orero "os líderes 9as españolas impediron
talar ao alcalde de Fene, pero teñen que recoñecer que. a preséncia do nacionalismo é importante
é que h'ai que contar con el. Di- ·
xeron _que ·a folga toda a xornada
ia ser un fracaso e resultou ao revés".
Pésie -a estas diferéncias todas
as centrais .coin'ciden en que o
fundamental é a unjdade de .acción e que en nengun caso estas
diferéncias poden restar forzas
ás mobilizac,ións.

Fábrica de vídrios
A posibilidade, ·recentemente
anunciada, de instalar un ha·fábrica-de vídrios en Ferro! é valorada
positivamente . en prihcípio por
todas as centrais.
"Nós vemos positivamente a
in'stalación de -calquer. empresa,
indican os sindicatos, pero s~m
pre qu~ non se faga nos ·terreas
de Astano, como .ao parecer s·e
pretende, porque a nosa proposta é que Astano sega construin-

~'A

base·da
OTAN só
·traerá

. d·elincuéncia:
~ e prostitución"
. Despois que o día 22 apareceu na.prensa madrileña a noticia de que o Ministério. de
Defensa reservaba p_ara a ria
de Ferro! a especialización in'dustrial ·como base da OTAN,
o ex-traballador de Astano
Manuel Cebra! iniciou unha
folga de fame en Fene. .

Aspecto dunha rua ferrol?na durante a folga xeral

Segundo a experiéncia doutros países

,

O complexo ·militar .de Ferrol non
criará postas de traballo ·· ·
A instalación dunha base da
OTAN en Ferro! canta coa clara oposición sindical. Para a
INTG "confirmase o que xa denunciáramos: a interrelación
da crise industriaJ e os proxectos da OTAN, igoal que existe
interdependéncia a respeito da
CEE. A desertización da zona
foi planificada. Eliminaron e
van seguir eliminando pastos
de traballo. Xa está prevista a
reducción de máis plantilla en
Bazán e que Astano non sega
a ser un asteleiro".
"Levan meses preparando a
infraestructura, indica, vias de
comunicación, medidas de seguridade na Bazán con circuito
de tv que lago será instalado
en Astano, ampliación do porto, pésie a que baixou o traballo debido á crise de Megasa e
Sidegasa, novo tendido eléctrico en Astano. Vense comprobar agora toda a insisténcia do
PSOE nas 'necesidades de infraestructura"'.
CCOO co·incide na análise
de que "a ubicación dunha
base militar suporá un freo
para as alternativas de reindustrialización. Onde se ubica
unha base elimínanse outras
graneles empresas; nas que hai
organización e conflictividade".
Segundo esta central "a
maioria das reparacións que
trae unha base son de tamaño
menor, fundamentalmente de

do - barcos.

Tampouco creemos
que os traballadores teñan que
_ ser collidos doS''Fondos; hai moita xente en paro en . Ferro! e os
dos Fondos deberían voltar a Astano".

Mobilizacións en Xaneiro

casco, as outras realízanas·
nos seus paises .ou en alta
mar.
CCOO está a preparar ne~-:

tés momentos un estudo· onde
se demostrariá que _ "o ·que
agora se anúncia a bombo e
platillo supón na práctica o
descabezamento industrial da
comarca, sen outra alternativa
que ·non ~ex.a a de burdel para
descanso 'do guerreiro". Dados
de báses instaladas noutros
pªises, como é o caso de ltália, indicarian a inexisténcia de
. criación de ·novas post os 'de
traballb ao redor do complexo
militar. A folga xeral na Mariña lugue- ·
sa en so!idariedade cos traPor outra parte o Noticiero
balladores de Alúmina foi -seUniversal de Barcelona recoéundada ao 100 .por cen n_os
llia, niJn dos s_
eus últimos núconcellos de Viveiro, Xove,
meros a interpretación de que
Cervo e Foz, se ben ti,vo meos intereses estratéxicos da
nor incidéncia en Barreiros e
OTAN na área de Fisterra con. Ribadeo.
sideraban desde había tempo
Segando a agrupa_ción . de
a .- instalación dunha base do,
organizacións políticas, sindiFerrol. As razóns desta localicais e veciñais, o motivo da
zación ñabía qu~ buscalas, se- . . ,
protesta foi "a manobra -d~
gundoo .diário catalán, no trasreestructuración da fábrica
lado cara o estreito de Xibraltar _
.de Alúmina, aproveitando o
e Canárias da forza aero-naval
embarque dos bidóns con reespañola. Esta opinión estaba
siduos químicos e perig9sos
tomada dun comentário do boque provocou a evacuación
letín do Centro de Estudios Esda fábrica polos. traballadotratéxicos de Londres ~ Como
res".
paso prévio para a estratéxia
Os convocantes dedararon
de implantación desta base,
. tamén "o ?POio ao comité de
procuraríase a progresiva des- .
empresa nas suas reiVindicapovoación ·industrial de Ferrol
cións deixando ctaro que os
ao tempo que se aceleraba. a
traballadores estiveron seminstalación e posta en servício
pre dispostos a rei:itegrarse
duri dos radares máis potentes
ao tra6allo", entendemos. por
da OTAN como é o instalado
tanto qu~ "non deben tomarO
no Barbanza.
se medidas de castigo coñtra
o
os traballadores".

..

Folgcí· Xeral
na Mariña

dos sectores sociais da 'comar-. vaíse agud iz....1:, _ -~~'-'• ....... . . . .....c.
ca. -·Q' obxectivo seria abrir de -·desémprego vaise acabando·.
novo un marco de negociación · Antes cumprian catro bancos pra
pagar o desemprego, agora che.entre o g~>Verno central, a Xunta
. ga con un".
··e os sindicatos. ·
"De non abrirse esta Mesa,
anuncian as centrais, pódese
criar un 'clima de conflictividade .
preocupante".
·

Para primeiros de · Xaneiro .·as
centrais sindicai·s· !eñen previsto ·
realizar un importante programa
"A .crise vaise agudizar"
de mobilizacións, nas que se
pretenden participen a maioria ~egundo lgnácio' 'Orero "a crise

"Quera contrapar -explicou
Cebral- a notícia da miña atitude á outra notícia divulgada
desde Madrid,· nun momento
en que é máis doado pór en
circufación ·este tipo de propostas como consecuéncia
das datas de festas e vaca- ciór,is. É preciso contrarrestar
esa idea de que unha base da
OTAN é a solución, .de que
-equivale a traballo. Unha base
da OTAN (quer dicer, dos norte-americanos) non traerá l'nís
que aumento da delincuéncia,
do tráfico· de drogas e da
prostitución:"·
.
Cebral, que non· proba máis qué líquidos desde a madrugada do dia en que se publicou a notícia, dixo tamén que
''U'nha base, que se parecerá
ao . resto tj~s bases _que os
americanos teñen no Estado,
non favorecerá nengún xénero
de iritercámbio. De feito en
Torrejón chega todas as semanas un avión Hérculf:S que
trae desde roupa a alimentos·
·e produtos de consum_o."
Para este traballador. en fol- ·
ga de tame, a proposta de reconverter Ferrol en base estadounidense é unha continuación do papel asignado a Fe. rrol polo poder colonial: "Decisións alleas á Galiza fixeron
de Fer'rol a base pa que sairia
a Armada lnvincíbel, a base
dende a que España. dirimiu
as suas. desputas pola hexemonia na Eur:opá, a base naval dos. nazis para Fisterra e
agora a base dos ianqui'es.
Daqui pode resultar · algo se'mellante a aquela estampa de
corrupción e expólió .de Saigón, _cando ~staba nas rTI?ns
dos norte-americanos".
O

be

de~emprego.

Reaberto ·
un proceso do 84

cárlos Moreira, Emílio ·Salório e
Xesl'.•s Oca, traballadores procerados é -dun 30 por cento no essados palas folgas _de 1984, vitado, pero en Ferro! só alcanza · ran, por outra parte, reaberto acao 1q-20 por cento. Prodúcense
tualmente o seu expedente, feito
de dous a tres despidos diários.
que foi denunciado polas cenNa comarca hai 24.000 parados
trais nacionalistas.
O
· se se incluien os dos Fondos. Só
M.V.
un de cada cátro ·C<?brá seguro .

A média de .cobertura aos pa-
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1Encontro 'de'Xomali.stas. dos 'dOUS países en Porto'

Galiza e Portugal procuran a definición dÜn
de .interés cornun · ·
··
· ,
.
.

~.

J!

márco info~ati~O
····

[

·

\

O Encontro ·de Xornalistas
do Norte de Portugal e da
Galiza .que_ ocorreu os días
19 e 20 en Porto será o
primeiro caso de
colaboración e acordo
efectivo entre os dous paises
· desde a transición política.
.
Perta de ·80 profesionais
debatiron 14 comunicacións
sobre asuntos que afectan a .
ambas partes. e r'esolveron
promover formas de
.
intercámbio e comunicación
de imeaiata aplicación. . ·

· rádo a Federación de Asociacións da Prensa da Galiza.

Estas formas dé interrelación de
dous ámbetos de información
cheos dé intereses comuns concrétanse 11a irtervención dunha
Comisión de Seguimento do J
Encontro perante a Xunta da Galiza e o Gove~no de Portugal para
a habilitación de credenciais que ,
posibiliten ao~ xornalistas galegas e portugueses o acceso recíproco ás fontes de información
oficiais. Esta xestión que poderá
acadar a forma legal dun convénio, permitirá a un xoroalista por- · A mesa presidencial do E.n contro _de Porto
. tugué~ acreditarse ante iristituzan bolsas de traballo para estae temas de interés mutuo para
cións públicas da Galiza e a un
dias
de xornalistas galegas nos
Gal
iza
e
Portugal.·
galega ante as · de Portugal, coa
meios de comünicación lusos e
Unha comisión formada pólo
mediación da Federación: de
viceversa.
Asociacións da Prensa da Galiza , Sindicato de Xornalistas de Porto,.
a
Federación
de
Asociaéións
e o Centro de Forma9ao de Jor- .
Lexislación máis
da Prensa dá Galiza e ·o Centro
nalistas de Porto. Unha das rede ·Formación de ·Jornalistas de
avanzada
percusións que ~e esperan ·desta
Porto formalizarán _ante . os gomedida é a evitación do circuito
O I Encontro acordou recomenvernos de Portugal e a Galiza o
indirecto a traveso das"axéncias
dar ao Governo españól que rerequerimento de que se .estable~
de M<:1drid e Lisboa para r:iot'ícias

Nos debates quedou a evidén- .'
cia de que a ruptura poi ítica de
Portugal co fascismo producira
unha lexislaciór:t actual de prensa
rnoito máis avanzada que a que
rexe na Galiza. Consecuentemente, o nível de sindicación é
!3n Portugal practicamente do
cento_por cento mentres que na
Galiza e mínimo. E se os salários
son relativamente máis elevados
nas redaccións da Galiza tamén
"' · se constata o dado de que as
condicións de traballo e as regulamentacións salariais teñen referéricias moito mais estabeis
nos meios de comunicación· portugueses.
Entre as cornunicacións · dos
xornalistas do Porto tiveron par. ticular interés a do presidente do
- Centro de Formación de Xornalistas, Luis Humberto Marcos, a
do emprego de novas tecnoloxias que defendeu un membro
do Comércio do Porto e as Teses p·ara o Encontro que propuxo Arsenio Mota do Jornal de
Notícias.
No discurso de apertura do
Encontro o Secretário de Estado
gule de contado unha ampla
para a Información de Portugal
cláusula ~e conciéncia que atianunciou a provisión de bolsas
nxa ao traballo diário, asi como
para estadias de xornalistas portamén un Segredo Profisional
tugueses en diários de outros
absoluto e sen limitacións. Tapaises e negou a intención atrimén se reclamará da Xunta da
buida ao Estado de intervir no reGaliza que tramite con urxéncia
gulamento e acreditación do
a Lei de Criación do Coléxio Pro- exercício
profisional en Portugal.
físional de Xornalistas dacordo
G.LT.
co anteprox~cto ·que ten el abo- ·

Estiveron finalistas en Cinco apartados
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Alfonso Eyré e Gustavo·

o.·interés
ma1sse uro·
1Z,Z5%

\"

Luca· de Tena prémios
-".G.aliza de Xornalismo"
Alfonso Eyré, director de
A NOSA TERRA e Gustavo
Luca de Tena, redactor
deste semanário,
recebiron os prémios
"Galiza de Xornalismo"
polo .millar artigo
deportivo e a,mellor
reportaxe respeitivamente.
"A liga r..econvértese ao
revés" e "Duas _
,
administracións e sete
·oficinas de promoción
orquestran a bancarrota
económica e social da ,Ria
do Ferrol"; eran os tiduos
· dos traballos premiados,
dos cinco apartados en
que chegaron á final os
dous· xornal istas.

o .colabÓrador deste seman,á-

:Nova.Emisión
de Bonos
: :
.

Xa '-''l ;Í a 1H>\'a l' mi,iún de
Bnnll' ICO , l'ar;t lli'rel·erlk
ll!l in\e,tiinenl<> ta n
_
c:qui lihrad11 l·r> m" n:111;1hL·I ·
12 .:'i'; de 1111c·rL'' li'"'
. 1n:111l 1lh> dur:1 11tc: .\ 1 >ll -1 a111>~

....... .•... .................................................... .

Sen l'l\Pllr '' 'eu dil1dn> ;Í'
"'l·i lal·iú11' do 111.:rcadn .
E ;uk1n;1Í\. u> n:,paldll e ;1
~;1ra 11l i;1 d" l 11'1 i1ut 11 .dL·
( '1ú lit11 ( llic:i;1f. () ( >r~ani\11111
d11 F-:1ad11 L«>:1 l!!;ii' ,~ilida

ex pdiL;tK·ia L'll .:mi~i1í11 ·d.:slL' .
tipo.
Por e~o . :o.e ;1 maillre~ de
;il t" int.:r.:, hu~ca alta
<L·~uridade. ah ;para1 >~ xu11t1"
111;, Bonm ·1co.
.

~¡; ~ Instituto de Crédito Oficial

rio Xosé Lois González, "Xosé
Lois", tamén fbi premiado nd
apartado de humor, por un dibuxo da série "O Carrabowxo"
publicado no, diário "La Región" . .
Xavier Navaza outivo o prémio especial no apartado de
· ecoloxia, por un artigo publicado en "Atlántico Diário".
· Man'olo Blanco de "El Correo Gallego'\ levou .o prémio
no apartado de fotografia;
Fernando . Montañés de "El
Progreso" ,en información política, Tito Diaz, do mesmo
diário, en sucesos, Xulia Mari ño de "Antena 3" Vigo. no

apartado de música.
Os redactores de "La Voz
de Galicia", Arturo Lezcaná e
Xosé Luis Vilela recebiron o
prémio ao mellar artigo e a
millar información cultural res- pectivamente.
Os ' redactores e colaboradores de A NOSA TERRA tomaran a decisión de non apresentarse a estes prémios despois do fallo do xurado na sua
primeira edición que deixou
deserto vários prémios, entre
eles o que tiñan que concederlle a publicación que máis
·se distinguise polo 'uso do galega. Esta postura, calificada
. de caciquil e antidemocrática,
contou coa repulsa da maioria
dos pr,ofesionais do xornalismo galega, que mostraron a
sua posición nun escrito de
apoio A NOSA TERRA.
" Nesta 111 · edición ·as bases
dos prémios sofriron unha re- modelación, incli.Jindo no xu.:.
rado a un representante da
Federación 'de Asociacións de
Prensa de Galiza, algo recla·mado polos profesionais e
po$tO como condición polos
traballadores de A NOSA TERRA para apresentarse.
Na redacción deste periódico recebíronse numer0sas feli.citacións polos prémios· conseguidos que, un repr_esentante da As_oci9~ión de Prensa
de Santi.ago, calificou como
"victória dos profesionais galegos".
-o
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DEM0CRÁCIA LIMITADA•
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A concepción dirixista existente
nas ditac;Juras é substi~uída, nas
chamadas democrácias ocidentais, pala que se considera máis
apropiada "demarcación de límite~". Artistas, escritores, científicos, xuristas ou intelectuais ven
~si afrouxados os lazos directos
que os unian obligatqriamente
· coa clase dominante. A identifi..cacrón co poder institucional sucede un "todo yale" mentres
ninguén se .salte, nén a'spire a facelo, a cerca do corral.
O novo réxime non nos di o
que hai que dicer, limítase a
. mostrarnos subrepticiamente q_
que non se debe dicer.
O "siléncio entusiasta" , preconizado polo franquismo, ven dar
en participación estética, mentres o calificativo de cívico é
reemprazado polo de democrático, obxecto ambos dunha mesma mitificación.
Se a " demarcación de límites"
substitue á directriz, consecuen temente a persecución indiscriminada contra o opositor transfórmase nunha criba selectiva, o
brazo uniformado tórnase presión agachada e o cárcere devén
marxinalidade, illamento, ostracismo.

É por isa precisamente que un
opositor (de agora}, o xornalista
Alvarez Solís, tala das "ideas que
xacen extramuros da racionalidade estabelecida" que nos conducen a pensar na sua "invalidez, ou en calquer caso en temer
que non sexan intercambiábeis
no intervido mercado da sociedade civil " . Ou Javier Sádaba
quen sina_la que en lugar de provocar, no sentido xenu íno do termo, o que se fai é ''tapar buratos,
cerrar filas, pequenos adornos e
moita, moitísima, charla".

Cales son os límites?
Os dous pontos de inflexión fundamentais, no que a restricións

r

•

•

da democrácia se r~fire, foron o
pac~o da transición e o posterior
e amda· non recoñecido "pacto
do 23-F".
·
.

•

·A loita poiítica

·-A .evolución
.
~

.

económica

Un comunista no.franquismo non
estaba illado, estaba rodeado de
todos 'os ántifranquistas; o seu
papel ideolóxico era amplo, porNo terreo concreto talar de lí.
que ampla era a represión. Canmites irl}plica referirse a un . ou
do o campo de xogo se ensanoutro sector do poder. Con Suácha, a persecución é selectiva e
rez, por exemplo,. rompeuse un
o opositor intelixente debe diverdeles: a legalización do PCE. Lísificar- a táctica, buscar o ·coñmites son igualmente, os estabele~idos por lei na constitución . senso para o enfrentamento; se
é que pretende verse arroupado
no estatuto, etc. Hai ademais
socialmente,, se non quer converuns "superlímites" expresos: o
.ter?e nunha diana facilmente lorei, 'a "unidade da patria" e
calizábel.
exéré::ito. E por último tamén
aqueles moito máis amplos e·
No franquismo o que mellor
cercanos aos cidadáns constisoubese atacar ao inimigo con-·
tu ídos por todo o que cuestiona
creta (a ditadura) éra o que marALFPNSO EYRÉ
dalgun modo os interes~s do sisc~ba o ritmo da oposic,ión, fose
A "obxectividade" informativa
tema. E unha fronteira, nunhas
comunista, nacioñalista ou libedos meios de c'omunicación ·
zonas máis flexíbel e noutras
ral. Sen embargo, cando os secmáis intransixente, segundo se
tores tíbios ou ambigüos non ·só · ocidentais faille crer 'á maioria
da nasa povoación que Cuba,
trate, respectivamente, e polo ' non mole~tan, senón que lexiti- ·
antes de Fidel, era "un paraíxeral, de áreas sociais ou econó- · man e son ·elevados aos altares
. so" , e- _agora "un interno" no
micas.
.do centro e da virtude, o opositor
. que non se- pode viver. Levaten que aprender a neutralizalos
ba este pensamento paseanpu gañalos para si ._ ·
Límites de contornos
do unha mañá no bairro do
confusos
Vedado polo que decidiri busUnha resposta .
car dados que me fixesen ver
Os límites de contornos difusos,
a evolución económica sofrida
~ conciéncia, testemuña'da por
non por iso son menos reais ou
Alvarez Solís, de que esta sociepala ·illa. A realidade é que son
menos eficaces. Sucede que nun
dade democrática reviste en
moitos os elementos que indi- /
réxime totalitário os límites' son
can o pr.ogfeso-económico de
ocasións "caracteres de clanexplícitqs e omnipresentes. NunCuba. Dados que se poden
destiriidade acusados" , de modo
ha democrácia r:estrinxida, os líverific~r, que son menos sup- .
que en determinados casos hai
mites, en primeiro lugar son meque , recorrer "á voz baixa e ao ·
xectivos qúe a mera observanos (quedan circunscritos ao
xesto fuxidio", plantexa graves
ción deste "via~~iro" , e poda·
esencial), dándose a existéncia
interrogantes.
·
que máis valedeircis para os·
de espácios intermédios. En se.
que
consideran que as impregundo lugar, aparecen difuminaUnha resposta nídia déunola o
sións soan a "mera propagandos, mediante sofisticadas técni- . historiador Gabriel
Jackson,
da". Vexamos:
cas de marketing, político e me- , quen no 1983 comentaba nun
Construíronse tres veces
diante un control seleCtivo, pero
diário madrileño o feíto .de que
~stradas que as qu~ hamáis
sempre atento, dos meios-de co"os cámbios políticos e institubía en 1952. O 85 por cento
municación. As zonas proibidas
cionais non afectaron, sen "emdos cubanos teñen luz eléctripoucas veces se nos aparecen
bargo, ás formas fundamentais
ca,
conseguindo unha capacicomo tales, todo o _máis como
de poder eco·nómico e social,
dade instalada de xeración
non convenientes ou cerno silénnen ao factor dirixente nos tribueléctrica de 397 .000 ·quilovácios, ondeé mellar, sin;iplesmennais, administración, forzas artios en 1959 a 2.686.000 qui=te, non meter o naris. E por todo
·madas, rádio e- teleyisión, asi
továtios en 1986. isto que a censura vese substicomo ás principais entidades inA Mariña mercante . pasou
dustriais e financieiras, que contu ída, no seu papel sobranceiro,
de 76.000 toneladas de peso
pala autocensura, sob pena de
tinuan sendo basicamente . o
morto en 1960 a 1.334.800 en
quedar marcado e, máis ou memesmo que durante a ditadura".
1986; quer dicer, medrou en
nos sotilmente, marxinado.
M.V.

o-
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case 20 veces.
Que a água embalsada .é
200 veces superior: 20 millóns
9e metros cúbicos en 1959 a
rnáis de 6.000 millóns. A pro- ·,·
dución de cemento acadou en
1986 as 3.305.000 toneladas
cando en 1959 só produciran
700.000, cunha 'capacidade
instalada de 5,4 millóns de
Tm.
_
A indústria textil · tamén experimentou un forte auxe, pasando dos 81,9 millóns de ,
metros cuadrados que se producían en 1960 a unha capacidade actual de 344 millóns
de r:netros cuadrados. "
Na indústria azucareira, vital
para _o país, xa se construen
agora o 60 por cento do equipamento dqs suas centrais,
facéndose sete ·novas plantas
e estando no procesq . de
construir duas máis.
Na indústria mecánica, débil ainda, conseguiron producir por un montante de BOO
millóns de pesos, cando antes
da revolución era só de 29 miUóns de pesos.
Nos apartados de saúde
·pública e educación foi onde
máis se volcou o governo popular, e onde, consecuenteJ"!1ente, os logros foron meirandes: hai 27 .500 médicos
(para dez millóns. de habitantes); constru'íronse 22 hospi- '
tais de máis- de 400 camas e
53 de menos de 400. En educación constru íronse 575 escolas secunqárias básicas, ·
. con capacidade para 600 internos cada unha. O numero
de alunas secundários da etapa básica pasa do millón e no
ensino superior acércase aos
300.000.
Na vivenda, que ainda se
considera insuficiente, o salto
foi significativo , coa constru- ·
ción tle 700.000 novqs apo. sentos, e a restauración da
_maioria, comezando palas zonas máis deprimidas, e completándose agora na Haba11a,
comó calquer visitante _pode
facilmente observar.
A indústria pesqueira capturaba en 1958 ainda non
-22.ooo ~oneladas, logrando
.agora 200.000; mentres, a
produción de cítricos era de
85.000 toneladas en 1959 e
en 1987 sobrepasou as
800.000, das que se exportaron 846.000.
~
Ainda asi o's res·ponsábeis
da economía cubana consideran que a "produtividade - é
_baixa", por máis que recoñezan tamén que "os avances
do socialismo ·non se poden
medir só polos avances da
pro'dutividade", ·e que ainda
que Lenin dixese que o socia·lismo só derrotaría ao capitalismo cando o superase en
produtividade, "os índices de
superioridaqe son tamén outros". Consecuentes coa consigna leninista de "alcánzar e
sobrepasar", os grandes mu- ·
rais iluminados, a semellanza
. dos valos publicitários capitalistas que ali non existen, chaman a aumentar a produtividade. As distintas asambleas
de fábricas, ou das distintas.
seccións do partido, analisan
se _se ·conseguiu acadar os
plans prbdutivos marcados,
que, a meirande parte das veces, son sobrepasados. Ainda
asi un destacado militante das
·Xuventudes Comunistas afirmaba que "o que non se vai
facer é que ante.s fósemos escravos do traballo o 90 por
ce.nto 9a •povoación _ e que
o sexamos o 'c-9r:;i por
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NORMALIZAC

_Para acabar coa confusión nas suas filas

·"Nbr:i Qbde ~aber _
'mu
cando ur:i ·idioma seg

·o PSOE elabora un·documento d0
política ling~ístiCa

I

rico de postergación. Asi como a
Constitución impón aos cidadáns o deber de coñecer o castellano, partindo da r~alidade
existente, o Estatuto de Autoríomia impon á Comunidade Autónoma a tarefa de promocionar a
língua galega".
·
, "O avance do proceso normalizador deberase realizar, segundo o PSOE, en perfeita sintonia
entre as institucións autonómi-·
case a própria demanda social",
o · cal "non debe significar una
atitude pasiva senón que as institucións autonómicas deberán ,
criar un . clima social cada vez
máis favorábel á profundización
da normalización lingüística".

~

§
gi
~

González Amadiós á esquerda. A sua direita Francisco Vázquez, representante do sector oficial responsábel do
·
docum.ento. ·

O traballo a pral da normalización_lingüística, levado a cabo ·
de forma ·efectiva e desde sectores diversos, ao longo das
últimas semanas, ven de provocar a respostado PSOE na·
Galiza expresada através dun documento titulado "Política
lingüística". O citado escrito apre'séntase nun momento .en
que as contradicións dentro do próprio partjdo e en sectores
achegados, a respeito· da normalización lingüística e de
aspeitos relacionados co galeguismo, ven de aflorar en .
maior medida. O texto citado supón un intento do aparato ·
. ·,
d
·d
·
f ·,
central de afirmar pos1c1ons er:itro a certa con us1on
internamente ·impera~te.
·
Segundo o PSOE da Gallza, a
normalización lingüística esixe
un "estarzo indubidábel: tratar de
que a política lingüística teña o

realidade auténtica, afirmase no
citado documento; é un compromiso para as Admin1stracións
públicas· que actuan na Galiza e
unha esixéncia de respeito ante
os dir€itos lingüísticos _d os cidadáns".

cn

O Partido Socialista considera
imprescindíbel a elaboración dun
"Plan de- Normalización Lingüística" que aborde de modo ordenado o conxunto de prograr:nas
e accións a desenvolver" .
Noutro apartado afirmase a
necesidaae de que a escolarización se r:ealice "no idioma maternal dos escolares, elaborando a
tal efeito un Mapa Soócio-Lingüístico, que será sometido a información pública. Para dar clases .ou asignaturas no outro idioma oficial, agás cando se trate
da clase ou asignatura específica
de língua, contarase co parecer
da comunidade escolar".
"O desenvolvimento da política-de normalización tenderá, segundo ·se indica, a alcarizar o
máximo grau de acordo, evitando que se produzan reaccións de
rechazo que· podan ocasionar a
formación de focos de resisténcia na sua evolución".
D

Os socialistas corisideran que
"o modelo. lingüístico da Constitución e o Estatuto vai máis alá
da cooficialidade e _pretende alcanzar un modelo de bilingüísmo ....---~----------.
máximo consenso social e evitar · equilibrado. Este modelo esixe ,
que se utilice como instrúmentO unha evolución da situación acde conflito e división".
tual de mino~ización do .galego,
"Facer da .coofiCialidade unha consecuéncia dun proceso histó-

G AmadiÓS
descoñece .o
que significa ¡"bilinguismo
desequilibrado"

Bilingüismo
~. e dobre · UnQ~axe
"Esforzo indubidábel", "compromiso", "perfeita sintonia", "g~ran
tia aos cidadáns", . "potenciar a
utilización do galego", "fomenta. rase a... " O documento de política lingüística scrcialist~ é. ~r:iha
declaración de boas mtenc1ons
que GOnvenceria atabelment~ a
un recén chegado a e~te pa1~ e.
descoñecedor, para ma1s, dos intríngulis soci'ais da nosa língua.·

plan global do que unicamente se
pode dicer que non era sen tempo, xunto cun "n]apa lingüístico" .
do que máis ~di.ante talaremos.

Xosé_Ma · el

•

·unha parte a intención dé deixar
en · mans "da comunidade escolar" a decisión dunha maior ou
menor utilización do galega. Habil
e pseudo-democrática táctica,
cando se conta con· 40 anos de
inércia e unha série interminál;>el
· de mecanismos de poder para dicer cal· é a língua que manda, a
língua na que se contan as pesetas .e na que se entende un .polo
mundo (ao ·parecer).
Por último cabe analisar a decisión (por fin unha decisión) de
elaborar _un mapa · 1ingü ístico que1
estabeleza a língu~ materna ql}e
talan os nenos para, en func1on
disto, estabelecer a norma: Xa
poden explicar agorá os ·tec·nócratas cal é a lingua que se tala
na maior parte' das casas da Galiza onde como todo o· mundo
sabe, pode talarse ga!ego far:i!liarmente entre os ma1ores, dmxirse en castellano aos nenas, en
galego aos viciños e en castellano ao médico.
.
Ese hipotético mapa lingüístico
.consagraría, o que ainda é máis
grave, unha división entre galegofala.ntes e español-talantes, divi:sión que hoxe, por · sorte, non
existe. Velai a contradición que
estabeléce o PSOE. Despois de .
declararse contrário ao "conflito e
a divisióñ por razóns lingüísticas'', evitando "a dualización da
sociedade" é el mesmo o que_
lanza ao debate esa division. Velai, de noyo, a dobre linguaxe: O

En diversas declaracións
públicas o diputado autonómico socialista Gonzalez
Amadios, ten expresado as
suas discrepáncias co documento do seu partido.
A posición de González
Amadiós, xunto coa de tres
diputados do PNG, fora xa
causa da derrota do goberno ante unha proposta do
PSG-EG de utilización do
galego nas corporacións
locais.
Segundó Francisco González Amadiós "Panchulo",
o recente escrito socialista
sobre bilingüismo oferece
notabeis caréncias. "Non
entendo tampouco o que
· significa iso 'de bilingüismo
afirmou
á
equilibrado"
R.T.G. <? diputado socialista.
En declaracións a "Faro
de Vigo" González Amadiós afirmou, por outra párte, que o problema máis .
conflitivo do PSOE actualmente é a lingua. "Levamos :
moitos anos cunha língua
. en primeiro. lu~ar e outra en
segundo que ~ a ~ale~a. ~u
entando que a prnpe1ra lm-.
gua é a g~l~ga e. na ..l~i .de
normalizac1on
hnguist1ca
votouse ·por unanimidade o
deber de coñecer o .galega".
"Usar o galega, declarou
por último o diputado_, non .
debe ser un oportunismo, .
senón un deber ético e moral".
O

É precisa a Leí, e asi o recolle o
documento, á hora de talar do
castellano, idioma que segundo a
Constitución "debemos" coñecer,
pero ·moitq máis ambigua cando
se lrata do galego que, segundo
o Estatuto, as lnstitucións deben
Sen embargo o PSOE da Gali- , "promocionar". SiQnificativo r:iaza é un acérrimo defensor dunha tiz que ten a sua ra1z na Constituteoria lingüística, cien~i!i~é3:!1:1ente ción e que segue .a eh1:ar-o~. serabsurda, como e, o b1hngu1smo: vir de freo tal e como o utiliza o ·
utilización en pé de igualdade de . PSOE de G.- calquer intento de
'
duas línguas, algo que nen na · normalización. .
história nen en parte algunha. do
o docum!3nto detense e estén.·mundo' se chegou · á producir
dese ·na aclaradón "ou_ toque .de
nunca. A correlación de forzas ou
aviso" de que non se debe "ima mesma economia fai prevalecer par" o galego. Preocupación pola
sempre unha delas. Te~ria que necesidade de evitar conflitos sodeberia rexeitarse d~ raiz, adeciais que se repite ao longo do
mais se se recoñece, como o escrito. Loábel espirito pacificaPSOE fai, que "a lingua própria dor este, pero sospeitoso cando
da .Galiza é o galego" e o caste- . comprobamos que non se fala
llano é a "linQua com~n do esta- nada en cámbio, dese outro con- "'
do", necesána polo tanto, pero flito diário da diglósia, da marxinon a igual altura do galego.
nación do ·galega en case- todos
os ámbitos sociais que noí=I sexan
Pero o pior non é ó bilii:igüíso própri9 de agricultores ou "xen, mo, senón a. dobre linguaxe dq tes incultas." -Como se.mpre suPartido Socialista. As "boas palacedeu e sen que existan evid~n 
bras" serian permisíbeis no 1977,
cias significativ·as de cámbio.
nun partidó que aoaba~a de nas"" . Non se tala de que o galega secer, pero polo menos 1n~ornpen
gue retr'oc,ed~ndo - socialmer:t~, .
síbeis .dez anos despo1s e con
sometido a lingua de prest1x10
responsabilidades de go".'erno de que é o castellano.
por meio. Nen .unha medida conTen outros dous centros significreta, nen unha afirmació~, clara,
M.V.
só a· promesa de elaborac19n dun cativos este c;t'ocumento: por
~~~~~~~~~~-'---~~-:-~--~~~~-;t~---:-:-.~r::--'

portavoz. ~a Mesa d

1

"O que eu quera dar é
unha inxección de
optimismo. lsto é unha
locomotora que ainda ·
non saiu da estación". .
Son palabras de Xosé
Manuel S'arille, profesor
de galega no Instituto de
F.P. d.e Santa Comba e
portavoz da Mesa pala
Normalización
Lingüística. El é unha das
persoas encarregadas de
dir:lamizar, ao tempo que
unir, ao redor do
. obxect1vo de recuperar
o galega, de endireitar o
rumo ascendente da
nasa língua. Falamos
con el precisam.ente
poucos dias despois de
que a Mesa teña reunido
en Compostela a vários
milleiros de persoas en
favor da normalización
lingüística. Para Febreiro
do vindeiro ano, a Mesa
ten previsto organizar
unha Asamblea Xeral que
sirva de impulso e
espallamer)to das suas
alternativas por todo o
país.

ga
-Sete anos despois da instauración da autonomía e vixente xa unha Leí de Normalización
Lingüística, en Abril de 1~86
críase a Mesa pola Normalización Lingüística. Por que~ ?onsideraron voste~es necesaria?
-Até que se instaurou a autonomía foron organizacións culturais e políticas, de car~cter nacionalista, ·as que sost1veron ~
normalización e aguantaron o tirón do castellano . . A partir das
:novas l~is aparecen uns pontos
que, en ·profu11didade e c~egan
do aos seus límites, poden~n dar
posibilidades de desenv<?lv1m~~
to pero isto apenas se fai. O unte~ que aparece é a asignatura de
galega. e alguns meiC?s de corn.~
nicación instituciona1s q~e utilizan na sua prática tot,<;th?ade 0
. galega. ser: eí!1~argC? o dese~
volvimento e mm1mo nos demais
ámbitos soc.iais. No 86 xurde ~
Mesa, dando alterriati~as . .mo1
con cre t<-lS, P.er~ que signi~ic~~
avanc e ~; c ual1tnt1vos, cqmo 8 P ·
exem plo o de q ut:J o 25 por ~ento
das aulas se impartan en l1ngua
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. LINGÜÍSTICA

resQeito'
-----asoballando .a outro"

•

OS QUE í=ALAN DE
'IMPOSICIÓN DO
GALEGO' EDE
DIREITOS
INDIVIDUAIS ·O QUE
QUEREN É·.
PERPETUAR O
CASTl:LLANO ...

el Sarille,
ormalización

O problema de~ta minoria que · derosísimo e ha mellar das situatala de imposición é que baixo a cións (plena galeguización) ainda
sua aparente defensa dos direi- estaríamos nun impulso co .idiotos individuais hai tm ódio_ ao ga- ma viciño. Aí está o caso do pór- _
' lego e a .vontade real de manter, tugués, oñde exi~te unha_ C?lara
polos séculas dos s~culos, o do- presión do castellano, pesi_e a
m ínio do castellano.
existir o amparo dun estada. lsto
lévanos a considerar desde un
punto de vista lingüísti~~ a nece"Nen sequer a
administración da Xunta . sidade·· dun poder pol1t1co forte
en Galiza."

está galeguizada"

_:..Despois de oito anos de "Nas· duas ten_
d éncias
autonomia, cal é a situación real normativ~s existe--xente
do galego nos diversos ámbique desexa chegar a _un
tos?
entendimento"
-Non se trata de ser pesimista a respeito do futuro do idio.ma,
-Como. organiza e con que
sen embargo, estase a viver, . apoios conta a Mesa? Desde al.desde hai algun tempo, un -cert9 gu'ns ~ p·ontos acúsana de ·ser
espellismo debido á RTVG e a unha plataforma partidária.
asignatura de galega por parte
- --Orixinariamente a Mesa esdalgunha xente que levaba anqs truturouse como unha organiza. esperando un avance. Os govet- ción integrada pola Asociación
nantes apresentan igualmente de Escritores, AS-PG, e Federacomo un avance, cara a galería ción de AsoCiaciori Culturais. Es. eleitoral, o que en realidade é tes grupos foron os que convounha falta de vo11tade política caron os · Encontros de Abril do
absoluta. Nen sequer a adminjs- 86 e onde se elaborou .ta"mén un
tración da Xunta está galeguiza- programa de actuación. A dináda, e se saímos daí a cuestión é mica posterior toi a· de organizar ·
ainda máis grave. Existen dados núcleos en cada zona que toma. das próprias institucións ·que in- ran 0 papel protagonista. Agora
dican que o número de talantes mesmo ternos a idea de someter
está baixando de forma alarman- á Asamblea de Febreiro uns es'te. Esta é a realidade que .fai ain- tatutos, polos cales a Mesa queda máis clara a demagoxia duns · daría configurada como unha
cantos ','crl}zados del castella- asociación, integrada exclusivano".
mente por sócios. Non era opePor outra .parte a Xunta carece rativa a .estrutura con estas asodunha pol_ítica lingüística_ planifi- ciacións dentro·, porque a rnedi. cada, debido ao ?eu_desinterese da que foi medrando haberia que
- polo tema. Carec1ase_nos g~yer-_ integrar a outros que tamén
n~s de AF? e actµal01ei:tte .ª s1t~-~- · apbian a Mesa. Esta nova estruc1on, no que se retire a Direcc1on · turación dase de mútuo acordo .
Xeral de. Política Lin_güística, ain- e nós agradecemos o respaldo
da emp1orou .. O directo! Xeral, que significou e que serviu de
A~o_lfo Abel V1lela, .manten unha estimábel plataforma de lanzaat1tude de absentismo laboral, mento.
··
t indo t~das ~s r;i~ñás a clas~
A Mesa ~re que o problema do
' asis_
de Xeograf1a e H_1stona onde pre- idio1na é de todos os galégos e
t~n_de obter un título universi.tá- temqs que ser _todos os que trano, abandonando o seu traballo bailemos a prol da normalizae non ap~recendo por San Cae- ción, por iso a Mesa pretende intano en dias complet?~· usand? tegrar a toc;:Jo tipo de persoas·que
o castellano ~as reurnons de ~1- crean na nosa língua e daí a polírect,ore_s xera1s ·e ~endo un~a 1g- tica de. procurar un amplo connoranc1a .absoluta .a rnspe1to de senso social. favorá.bel ao idioma
t~mas do seu departamento". e no que todo o mundo estexa
T~~o a ~orte de que a escasa pla- implicado. Nen que dicer ten que
~1f1ca_c1on veulle da~a polo ante- esta é- unha organización indenor titular, non variando nada e pendente e escrupülosamente
apresentando o programa de or- apartidária.
zamento~ que xa estaban ela.boE1:-1 0 que. quera é. dar unha inrados, amda que foron reba1xa- .xección de optimismo. lsto é
unha locomotora que ainda non
dos.
.
. .,
-Que op1mon lle merecen, en .saiu da estación. Dentro do que
xer~I, os or~amentos da conse- é o mundo , do galeguismo, en
l!ena?
muito tempo · non houbo unha ·
--O plantexamento dos · orza- empresa_comun. Vendo o outro
mentas estaba pensado para día a manifestación ·pg.rece que
200 millóns de pesetas e agora ·anima este espirito. E praticamesmo xa foron rebaixados en · mente o unánime o acordo de to. 40 millóns. Héii que ter en canta · das as forzas frente a un poder
que en 5 anos orzamentais ga~- .que desde o gov~rno de Madrid
táronse · menos de 500. r;nillóns, ~ os . seus representantes·mentres Catalunya, cunha boa pretenden uniformar Península.
dos os fogares, ·resultaría entón- parte de traballo xa feito, gastou, Na Galiza existe unha · opinión
moi difícil dicer cal é a língua da só no ano actual, ao redor de · unitá,ria a respeitq_do galega e só
casa de cada rapaz. O funda- 800 millóns. ·
García Sabell, Francisco Vázmental cando se tala de imposi-''É
inxusto
tratar
de
iguais
quez e alguns mandados se alisción, concretamente no ensino, é·
tan en teses ao estilo dos Hera utilización dun argumento hi- aos· desiguais"
manos Quintero.
pócrita,· porque a realidade é que
-E
canto falta para que
-E de.sde ponto de vjsta da
a Mesa non demanda que os. ne- xente .se dirixa en galego ao normativa, que necesidade e
nas escrebán e talen en galega dentista, ou os mozos e as mo'"
dentr.o das ·clases, senón un zas liguen en g~lego nas cisco- posibilidades hai de ct')egar a un
consenso?
·mergullamento na língua nova, tecas?
ou sexa. que os profesores im-Seria eloxiábel qué as pos-lsto· acorrerá o día en que o
partan as aulas nesta língua, que idioma estexa prestixiado e vei- turas .actualmente. enfrentadas
por certo ·é coñecida polos alum- culice as principais necesidades chegasen ao acorde de sent~rse ·
nos através da asignatura de ga- ·e actividades dunha sociedade a talar sobre o problema. Esta é
lega e rriesmo as estadísticas din como a nosa. O dia no·que a me- unha loita intestina que nos está
que o. 99 por cento dos alunos diciña se estud~ en galega parte a facer moito dano, na medida
· entenden perfeitamente o gale- do tr~ballo estará feito. - .
en que ~e están gástandq forzas
ga: Non se pode talar lago dunha
Compre ademais romper a nun problema perteitamente so·inversión a respeito da anterior e dialéctica do "mútuo respeito" . .lucionábel de haber vontade por
actual imposición do castellano, entre dous idiomas que en líeali- ambas partes. Nas duas tendénpasto que esta si que-era a única . dade agacha unha situación de cias existe ·. xente fondamente
língua permitida en todqs os as- asoballamento do castellano so- comprometida coa normalizapectos. Ademais o idioma signifi- bre o galega, e entrar nunha am- ción da nosa. língua e que deseca non só talar diférente, senón pla política.de pro-moción institu- xan chegar a un entendimento.
expresar o teu mundo e o teu en- cional, social e mesmo económi- En todo caso nós chamamos a
torno. Ha,i unha rela-dón dalédi- ca"." Corno dicia Casteláo: tan · todos a que· cólaboren coa
ca entre o que expresas e na lín- inxusto é trat~r aos iguais de de- Mesa, posta que nos aspectos
gua que o expresas, e isfo débe- siguais coma aos desiguais . de que esta plantexa hai un acorde
se reflexar por exemplo nos li- iguais.
· ·,
o
mínimo.
brc;is de texto.
O castellano é un idioma po- ·

A XUNTA CARECE
DE POLÍTICA ·. ·.
LINGÜÍSTICA
PLANIFICADA E A .·
SITUACIÓN_TEN
EMPIORADO A
RESPEITO DO
GOBERNO DE AP.

o

O DIRECTOR XERAL
DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA NON
APARECE POR SAN
GAETANO EN DIAS·.
COMPLETOS.

a

O ACTUAL

GOVERNO
REBAIXOU OS
ORZAMÉNTOS PARA
LÍNGUA EN 40
MILLÓNS.-

HAI QUE BUSCAR
UN AMPLO
,CONSENSO SOCIAL
FAVORÁBEl AO
IDIOMA
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galega. Esta foi unha proposta nós plantexamos as cousas de
saída precisamente dos Enconmaneira gradual, porque, ainda
tros pala Normaliz~ción Lingüís- no caso politicamente máis óptitica, onde nasceu a Mesa. Esta mo, a recuperación do ·idioma
alternativa trunfou, na medida en
haberia ser igualmente gradual.
que a resolúción e posterior Orde Nunca se poderia talar de norda Dirección Xeral de Política malización do idioma de forma
Lingüística o que fixo foi recoller irt:Jediata. Compriria ·unha planifiesta alternativa que é a que ago- . cación racional que levaría igualra resultou contestada polo go- mente a un gradualismo. A preverno central.
sión que fai neste momento. a
Mesa e as organizacións· que a
apoian ten que traducirse en me-.
"Ainda na· situación máis
didas realistas e asumíbeis pala
óptirna, a recuperación do inmensa _maioria.

idioma haberia de ser

grad~al;'

"''A Mesa non demanda
que os nenos escreban e
falén obrigatoriamente
galega_nas .clases"

-Cal é a filosofia da Mesa e
a q ue se deben eses ·obxecti. vos sinalados por etapas que
alguns consideran unha canee"':'
sión?
· -Os nenos.educados en cas-Se o idioma próprió da Gali- tellan? son mé'.1ioria ~~~ cidades.
za é o galega, isto implica que No~ e ~,nh?a 1mpos1c1on a norten que ser a IÍngl:Ja. oficial, ple- · mahzac1on ·
namente normalizada en totjos ·
-E_
n primeiro lugar .á·língua
os ámbitos. Evidentemente a materna da Galiza é o galega. Na .
Mesa camina cara · a plena nor:- actualidade Gal iza segue im'malización da sociedade. · Pero orean3rlri ae galega_en ca.se to-
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AS CONCENTRACIÓNS .ESCOLARES:
UN ATENTADO CONTRA O MUNDO 'RURAL
.

"

.

.

murido máis imediato, co que
A política de concentr~cións es- afectivamente está ligado. Este
colares '(_ixentEl no noso país é o procedimento máis efectivo
nasce nos comezos da década para facilitar a aparición de actidos setenta ao amparo da Leí tudes e sentimentos de desaXeral de Educación e outros rraigo, despersonalización e inseguridade, máxime cando ·ten ·
<f plans para. Galiza, baseados en
informes macro-económicos .do que soportar situacións de maBanco Mundial. Segundo ..d.itos sificación nos centros escolares informes·, a principal caus.a do desde idades temperás. O grunaso atraso é o espallarnento da po escolar, ubic.ado xeralmente
povoación, e a solución propós:.. nas, capitais dos municípios,
ta é a concentración dos serví- esta lonxe de ser o ambiente
cios · como motor dúnha poste- axeitado para que o nena de-.
senrole desde p,equer_lo atitudes
rior concentración demográfica.
positivas cara a coñecer e valo- ·
s~ sempre calquera política
educativa responde e serve a rar o seu entorno. _O grupo ·esunha política económica con- colar, palas suas característicreta, a actual política de con- cas, é uriha vía idónea de penecentracións escolares vai dei- tración do uniformismo cultural
xando claro o seu obxectivo e da masifica.ción aos que 1éndesde un princípio, sobretodo den as ~ociedades modernas.
se tomamos en canta as graves
Situándonos aquí e agora, caconsecuéncias sociais que . foi beria preguntarnos a que· clase
xerando e a identidade dos seus pertencen os ·nenas que educaimpulsores.. .
mos, e que pasto están destinados a ocupar no ámbito das reO GRAN. SENTIMENTO:
lacións laborais. Alguns deles,
PARA QUEN E RENDABEL?. non moitos segundo ·van as
cousas, atoparán o seu ~usten~o
A realización concreta da pol'íti- na continuación das explotaca de concretacións escolares
supón · un inxente investimento cións agrícolas e gandeiras tra:dicionais e herdadas. Outros alde recursos materiais e humá- ternarán· dita explotación con alnos. E unha .decisión de moi lon- gun tipo ·de traballo asalariado
go alcance que transforma brus- pu por .canta própria. Outros;
camente moitos aspectos de quizá a maioria, deberán abangrande importáncia na relación donar a sua terra para serviren
da ·escala co seu méio. Déixande man de obra,- x'eralmente non
se ·abandonados e inutilizados especializada, nas gra'tídes uredifícíos escolares (alguns deles 1 bes do estado ou -da CEE. Seria
de rece-nte construción no mo- mallcioso deducir que a despermento) e constrúense as novas . sonalización que fomenta o acconcentracións capaces, polo tual .sistema educativo é unha
menos en teoria, de albergar -arma "instructiva" para .tipificar ·
grande cantidade de nenas. Da indivíduos sometíbeis a uns inexperiéncia obtida polo funcio- tereses moi concretos? Os pró.:
namento das concentracións e prios organismos que recomenda nasa capacidade de análise · dan a execución. desta poi ítica e
procuraremos averiguar a que o feíto de que a sua execución
. persoas e a que intereses se.rve comezase m:mha época na que
· esta pezp clave da polfüca edu- o fluxo de man de obra cara as
9atíva.
grandes urbes dd E;stado e do
Continente iniciaba o seu apoBALANCE: QUEN GAÑA E
xeo,
con píngües benefícios de
QUEN PERDE
certos grupos económicos, fanO neno vese desprazado do seu nos aliviar certo complexo de

.
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A. LÓPEZ PAADO/M. R CARNOTA
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A polémica sobre as concentracións escolarés avivouse

sária relación entre a família e o
mestre queda dificultada, prívase de contacto e compenetra- ,
ción. Queda á vontade do mestre o aproximarse á problemáti- ca familiar de cada neno para
· ter un mínimo coñecimento das
suas circunstáncias persoais.
O~ oportunistas que van sair
beneficiados debido á cantidade
de recursos económicos que se
manexan en torno ás macroconcentracións serán, entre ou- .
tras, os empresários do transporte e os negociantes que
~astecen os comedores esco. lares. De abaixo arriba haberia
que comezar comentando a relativa facilidade .coa que se poden desviar recursos nun principio orientados ás actividades de
funcionamento dos centros ou
dos comedores · escolares, apesar da existéncia de órgaos de
control (Com!sión Económica do
Consello Escolar). Dita facilidade é moito maior cando se can ta coa complicidade dos comerciantes locais que suministran
mercancias e elaboran as facturas. Estes amaños, ainda que
todos sabemos que existen, son
difíceis de demostrar.
Capitulo aparte merece o sector do transporte, un dos grandes beneficiários da política de
concentracións, dado o altísimo
presuposto que ·11e é asignado
palas autoridades educativas en
pago aos seus servícios. Dito
sector goza dunhas relacións
~ privilexiadas coa administración
~ educativa da nosa comunidade
<( autónoma, pois ainda que a calf.E dade do servício é mínima, o
ñ> seu custe é superior ao do resto
o do Estado. Non é descábelado
dicer que o sector do transporte
culpabilidade por tan su.spic~ as escalas sexan borradas de actua como un verdadeiro poder
pensamento.
moitos mapas supón a desapa- fáctico e como un potente grupo
A vida .nas aldeas v.ai esmore- . rición dun dos poucos, en moi- ' de presión que ve os seus intecendo. Cos mozos e as mozas tos casos o único, centro de ' reses ameazados.
na emigración, e os nenas .des- irradiación cultural das aldeas e .
prallados, ausen~es' até na hora os lugares do noso país. CúmQUEN RECONVERTE AQUI?
de comer, 9 panorama do mun- prese .dabondo o obxectivo de
do rural galega envellece, vaise centralización de recursos e serApesar do evidente fracaso que '
esvaindo moito máis apresa. vícios. Incluso culturais.
na maioria dos . aspectos dePor outra parte, o feito de que
Hai que engadir que a nece- mostra o sistema de concentración escolares, cuxos resultados pedagóxicos están lonxe de
ser aqueles polos que foron
xustificadas, non se ve vontade
na comunidade autónoma galeI
ga dun cámbio de orientación
nesta poi ítica. Apesar da aparición no território do MEC dun
decreto que pretende protexer a
escala rural e que contén alguns
pontos que consideramos positivos, non ternos notícia de que
a Consellaria de Educación prepare algo ::.semellante para o
n~vidades. Os premios -"~erais_" e "~afé De Cat~o ~ Catro";
noso país. E significativo o feito
Quintana Martelo; Cunqueiro biografiado polo periodista X. F.
de que nas 11 Xornadas de Escala Rural celebradas en Santiago
un1versais da literatura infantil e xu:venil na Colección Xabarín.
en ·Maio do presente ano non ·
Un ·libro: Ó mello,r agasallo.
compareceu nengun representante da Consellaria de EducaINFANTIL
E
XUV,ENIL
NOVELA
BIOGRAFÍA
ción a unha mesa redonda á que
foi invitada a participar xunto
Colección Xabarín
Cunqueiro: unha biogr'aBa
· Premio ·"Xerais"
cun representante do Ministério
. :Xosé F: Armesto Faginas
e outros componentes de·movi29.
can
dos
!Jaskervílle
Para despois do adeus
rnentos de Escala Rural do Es- ~
Arthur Conan Doyle
Xosé Ramón Pe~a ·
tado e da Galiza. Tampouco na
UNIVERSITARIA
Galiza o o principal grupo na
30 . .O primeiro amor
opósición deu mostras de acDe-frito Autonómico
Premio "De Catro a Catro"
. Iván Turguiéñef
¡uar neste sentido, como os ·
·Je Galícía
seus compañeiros doutros pon ~
Foumán
31. As mina$ do reí SaloBa:ldorriero Cores Trasmonte
tos do Estado.
-.
Xos_é Cid Cabido
món
Confiemos en que o naciona(Letrado do .Parlam._ento de
lismo· recupere a sua tradicional
Henry :Rider Haggar~
Galicía)
.
fondura crítica sobre deste
tema. E única baza· que nos
· Serie Mitoloxías
·queda cara unha política educa- .
tiva arte·llada sobre un comproMitoloxía ' d'!s Indios de
miso de desenrolo sócio-econóN(Jrte América ·
.mico e cultural no noso país.
E

· nos ~últin:1~s tempos. Colectivos de profesores, partidos
. p_ol 1t1cos e . m~smo o_parlamento a~tonómico,
reco~s1deran actualmente o problema. En datas próximas
~eran r~ab~~as ~~ ~scolas d_e moitas parrróquias ·para
impartir. o c:1c:lo 1rnc1al (pre~scolar, p~imeiro e sHgundo
· curso). Alicia Pardo e Miguel Rodnguez analisan a
cont~n-~acipn os int~re~es· que 1.evan a mariter "unha
.
pol1t1~a educativ? que responde a uns esquemas .
importados, que estan lonxede se axustar á realidade do
mundo rural"
·

Edicións Xerais de Galicia
presenta as últimas
Ferrín ilustrado por
Armesto; os· auto·r es

~~~~~~~~~~-

o

-.

Méndez Ferrín i).ustrado por
Quintana-Martefo
·

AMOR DE ARTUR.
. FRfA HORTENSIA
·E xa nas librerías
o

ESTUCHE FERRíN: .
un fermoso presente.

a

, · '. sempre,
a1go co .q ue contar.

Marion-Woo d /
Sibbick

nust.: John

.D1ccíoNAR10 ·xERA1s oA. L.1NriuA

, ' Al fc 1n l. opez Pardo e
Flod1 igL1ez Carnqta.
;:;,)11 me1nbros do Grupo
de Escola Rural.

Migélf~ I

A BOBA TEllBA
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QamQeonato: Mundial de Xadrez._

Segue sen decidirse a.suprernaCia ,murídial
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"Estrven, pouco · ,a11tes de ·· vir
leva a .piar parte?
diálogos invef'ltados. Da "opipara Sevillq, coñ Bobt;>y Fisch~r
"Meu - queridif;o,. a· c0usa é . nión ~e ·FisQtier" pode-se tirar
nos U.S.A:. Falando do er:icontro
· cl~rq.: o ca.mpeón defendE~ é o · . que K:arpov non foi home de
do campeonato do munao cho- .
aspirante ataca, como xadrecis- - -romper
defes<;i Gruenfeld de
me: xoga mellor Karpov, mais
ta saberá qúe é máis fácil psico-~ . Kasparov, a pesare·s das vantagañará. Kasparov". (Migael Najlóxicamente afrontar unha com- . xosas posicións ·obtidas, . e que
. dorf, grande mestre. arxentino)(.
petición na que se conta GO
non. tiña alt~rnativa no peón de
"Karpov ten unha ·clara vantamédo a perder do outro". ·
· · reí cor:i que desvelar
camxe sicolóxicá: é · máis fácil ser
peón. -:-Este podía preparar 9e
E -o medo próprio, ser3or
aspirante que defender o título"
seguro as suas partidas con neSpasski, o medo a que por cada
(Boris Spasski).
gras_. Unha chata inegável na
partida na que se deve correr un
Poderian ser estas duas .fraestratéxia do aspirante.
risco para gañar e se perde
ses resumo do que fo¡ o camDa "Opiníón de Spasski" ·re. cumpre gañar duas?. "O _empáte
peonato mundial de xadrez· disfavorece ao campeón, é a nor- .sultaria a explicación do xogo ,
ptJtado en Sevilla?
de Kasparov: só ·o _medo a per·- mativa _da competición, mái~ ·eu
Duas voces tan autorizadas ·
der o título durante tres .anos
teimo na mesma ideiá: a posi.:.
como os dous anteriores campode explicar este Kaspáróv
ción
psicolóxica
9o
campeón
é
peóns
mundiais
dificilmente
a máis incómoda .. Hai, por oút_r9 ··que.vimos en-Sevilla, tan diverso _
errarian na análise de .algo que
do de Londres, Leninegrado ou
.banda, os problemás extra-xacoñecen á perfección por o ter
Moscovo. Aquí.a única novidade
~
drecísticos
.
que
tamén
~stiveron
vivido. Contado , cumpre anali-·
·que trouxo foi a abertura inglesa
·
presentes
neste
encontro,
·e
que
sar as duas afirmacións: Fischer
-1.c4-, ·e _para de contar: non
fixeron · presón. s_uplemer:itar. sodi-nos que xoga millar· mais que
havia nada novo . no sed xogo
Kaspatov~'.
·
.
bre
gañará o outro , causa ben escor:itrá do gambito .ti~ dona do
traña; Spasski que ten vantaxe
Señ;r: Spasslsi, Karpov terá . aspirante, nin· contra ·a Caro- .
o que quer conquerrr o que ten
tarñén os seus problemas psicoKann. · E o campeón do mundo
o outro , causa non menos estralóxicos, . digo eU. Ou será ise ten abriga de ir . por diante ~ n~
ña. se pensamos que ao c.a m· monstro xelado que controla -os que _atinxe a inve!:?tigación das
peón abondava-lle co empate
·seus nervos e as suas emocións abérturas, sobre todo das favopara conservar o . título ,· como
de maneir:a in umana, ·como ~ ritas do seu máxim'o rival. Havia,
afina! sucedeu .
· nos mandou crér na . T.V.E.?
si, poucas ganas de xogar. oti a .
1
Xa que lago perguntemos a
Kasparov e ~arpov .
'Sen duvida, mais el tiña· a ilu- petuláncia -que case o leva á
Robert Fischer -o mellor de tosión da reconquista do título, e . derrota- de dicer: xa que non
dos os tempos-: como é, señor
xoga indistintamente: 1.-e4, 1.por non ter 'Variante do pión de · Kasparov o medo de o perder."
es quen -de me gañar con brand4, 1.-c4!.
Fischer, que un xoga meltor
Unha "última pergunta, -señor cas eu ·neri me molesto en intenreí con que facer sofrer ao. Kasmais gaña o outro? Podemos
Mais ·vastede señor Fischer
parov?... señor Fischer... señor · Spasski, vive-se mellar en Paris tá-lo: catro partidas nas que·
imaxinar a resposta do xénio
tamén recuou para a inglesa
Fischer, señor Fischer.. ; Deixe pu en Leningrado (Spasski vive conducia as brancas acabaron
norte-americano: "a técnica de
cando Spasski rexeitóu con efipara lá as suas cavila~ións reli- exiliado na Franzaj? "Mire, eu xa en m~nos de vinté xogadas e
'Karpov é superior á de Kaspacácia o seu pión de rei? Si, meu .. xiosas ou metafísicas e volte _á non xogo a variante Leningrado sen luitá ningunha.
rov, mais a falta de agresividade
amigo, só que eu atopara unha
conversa! Unhá pouca educa- (1.d4-Cf6 2.c4-e6 3.Cc3-Bb4
En definitiva o . campeóñ só ·
do seu pión de reí fai que sexa
4.Bg5);. mais tampouco a fran- deixou asomar o . seu xénio na ·
chata na defensa T artakover_de
ción!
incapaz de gaña_r con 1.-e4 ___;a . Spasski. E decidin tentar ... con
cesa (1.e4-e6}."
·derradeiraa partida, · cuxo
Non ho~vo resposta-_
mellar saída posíbel- contra a
- Muitas gtácias, señor Spass- · pasará á bistória do xadrez ·
gr-ande suceso, como vostede
Siciliana-Nadjorf do campeón.
lembrará. Ademais eu voltei
Verbo do que- vostede dixo, _ ki.. "A vostede meu a,migo".
.como unha das xóias máis prePortante deve saír ca pión da
Opinarían · as~
Fischer e .ciadas. O campeón segue ser
para o meu amado pión de rei
señor Spasski, pode explicar
dona 1.-d4 exclusivamente, o
_
Spasski? Quen sabe?
mudando a variante e conquerirí
como é iso de qt..ie o quen ten a
Kasparov; mais Karpov fixo os
que facilita a preparación de
Algo do que se viu en Sevilla mesmos pontos.
vanta.Xe de· que ca empate
o que desexava.
D
Kasparov, que, pola sua banda
fica resumido neses péquenos
Perdeu xa que logo -Karpov,
abonda para ·os- seus desexos
.
X.LARROSA VILA

a
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GREBAR AS LIRAS
.,
CURROS ENRIQUEZ
ANOSA CULTURA 9
FELIPE SENÉN
FRANCISCO RODRÍGUEZ
XESÚS ALONSO MONTERO
ANDRES MARTÍNEZ-MORÁS E SORIA
RICARDO CARVALHO CALERO
CARCOS CASARES
XOÁN MANUEL CARREIRA .
Mª PILAR <:JARCIA NEGRO
XOSÉ MANUEL DEL CAÑO
XESUS OREIRO PENSADO
MANUEL REI ROMEU
Mª DO MAR RÚA FERRADÁS
DIONISIO GAMALLO FIERROS
RAFAEL CHACÓN.CALVAR
ANA MARÍA ALMEIDA MARTINS
JOSÉ VIALE MOUTINHO
JOAQUÍN PINTOS
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DeZ- anOs de -A NOSA TERRA ·

O pasado 19 de .Decembro, no
Restaurante "EJ Castillo" de Vigo,
celebrouse a ·cea comemorativa
dos dez primeiros anos de A
NOSA TERRA desta etapa que
comezou en Decembro do 1977.
Unha cea á que asistiron · case
duascentas persoas, entre colaboradores, accionistas, subscritores e en xeral amigos EÍ persoas que apoian este proxec;:to
xornalístico e que, coa _sua acti. vidade, fan posíbel que saia •
adiante A NOSA TERRA.
A cea non · tivo un protocolo
estricto e contou coa interven_
ción· de Cesáreo Sánchez, presi- 1·
dente do Conselló de Adminis_ tración da empresa editora_e de Francisco Carballo, tamén do actual ·consello de Administración
e u11ha das persoas que formaba
· parte do grupo de fundadores de
A NOSA TERRA.
Cesárep Sárchez leu un breve
texto, en clave lírica, no que flxo
especial fincapé na importáricia
que tivo o espírito de esforzo co. lectivo na marcha desta década
de xornalismo en galega. A sua
intervención deu paso á de 'Francisco Carballo que percorreu a
"história destes anos, "levamos
, dez anos tentando manter este
proxeEto . xornal (siticó contra
vento e maré, superando as dificuldades ainda cando parecian .
insoslaiábeis (... ) tristemente ANT
é o único órgao periodístico semanal que resposta a un país
normal, a un país que fala a 'sua
língua normal."_
Fixo Unha breve semblanza
sobre o que foron as diferentes
fases que viveu o periódico neste
tempo; "unha primeira etapa
. cunha grande resposta pop_
ular e .
unha forte acollida pero que tivo
dificuldades ambientais· e- políticas que o fixeron entrar en momentos nioi difíceis; despois en
Vigo nunha primeira fase na que
se queria demostrar que era posíbel, -e que non habia que aban:donar senón resistir e despois ·
avantar; e ·agora o momento actual na · que se desprega con
maior aceitación e que perr;nite,
· entre outras coL,Jsas, publicar as
edicións especiais loubadas palas suas calidades técnicas e
culturais, e seguir mantendo .esa · ·
bandeira.dun meio de comuni'ca·ción .normal, que que! recuperar, .
no vindeiro Abril, a sua peíiodicidade semanal".
Carballo finalizou a sua inter- 1
vención cunha figura que ben re- /
sume, non só o agradecimento
ao esforzo de tantos que fan po- .
síbel a existéncia de ANT ·como
da perspectiva que debe alimentar o futuro, "grácias pola· vosa
asisténcia e seguide pondo a
man na esteba .do arado porque
estamos empezando o rego da
cultura deste país."
Tamén fixeron uso da palabra
César Varela .....,.membro da Comisión de Fundadores de ANT e
chegado desde Brasil, onde reside,' nesa mesma noite-, Xosé
Manuel Beiras e António Olives deputados do BNG e PNG res ..
peitivamente- e finalmente manuel Gens , · Director Xeral de
Meios de-Comu~icación.
· O
· X.C:

Arriba á esquerda Francisco
Carballo, membro do Consello de
Administración durante estes dez
anos. Arriba Alfonso Eyré, Cipriano
Jiménez e Francisco Carballo
apagan as velas e en primeiro plano
Antón da Ponte, do Consello de
·A dmón. Nas outras fotografías dous
aspectos da presidéncia e dos
asistentes

"
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ID FestiVal de Titiriteiros Galegos

Estabilidade profisional e níve1.ae calidade
. ·ptocupacións dos fantocheiros galegas.
No tránsito de cara á profisionalización e a se organizaren
nunha estrutura eficiente e representativa, once grupos de
títeres tomaron ruas e locais públicos de Celanova ao longo .
de tres días que serviron tamén para debate e coñe~imento
dos límites deste oficio na Oaliza, asi cómo para a montaxe.
dunha mostra pérmanente no claustro do mosteiro de San
· Rosendo. No calendário de actuacións reservouse un lugar ·
de honra para o mestre segoviano Peralta del Amo que puxo
en cena o seu celebrado Romance da Condesiña.
"A principal utilidade deste encontro foi o de facilitar aos füiriteiros a comprensión dos límites
do seu ámbito profisional, e nese
sentido supera ao festival de Vigo
de 1986", comentou Alberto González Alegre, coordenador do festival de Celanova.
No cámbio de impresión
celebrado o dia 18, 19, 20 e 21
debatéronse propostas de cambiar
o funcionamento da Asociación de
Titiriteiros que haberán operar
como comisións estábeis con participación de cada grupo. Acordou e por outra banda estabelecer
de vez a figura do presidente. Outras propostas foron a do cámbio
da ede ocial actual a un local
que poderia aportar algunha insti- ·
tución a cámbio da estabilidade da
exposición de Títere .
O operativo reví acto en Celanova divide as uas comisións na
de organización seguimento dos
Domingos de Furabolos no q~e
participan dez grupos· na preparación dos festiva.is (coa intención
de chegar a organizar un encontro
· internacional)· a realización da
carpa móbil e o estabelecimento
da ede social con provisión de
fondo de con ulta e a programación de cur iños intemacionai e
coproducións con in titucións públicas e privada .

prios titiriteiros queren que se desenvolvan festiyais futuros: no
primeiro como convivéncia e
cámbios de impresións de todos
os grupos; tamén como festivais
intemacionais nos que sexa posíbel o coñecimento de técnicas e
montaxes de todo o mundo.

O aspecto máis polémico deste
III Festival de Titiriteiros foi a
proposta de determi~ar controles
de calidade para circuítos estábeis.
.
.
Este Il1 Festival_ampliou consi-

derabelmente o número de espec-·
táculos de ocasións precedentes.
Tanxarina de- Re·dondela trouxo o
seu celebrado Titiri-Cirus; Matarife de· Santiago pu·xo en cena a sua
interpretación do conto de Wilde
O Cumpreanos ·da Infanta; Faba
na Ola de Vigo alternou unha orixinal cómbinación de bonecos de
variña e ·de man pata representar
o seu O Pirata na Illa das Surpresas; Viravolta, con Moito Fufurrufú -e pouco ñape ñape, logra unha·
-coincidéncia integral de diferentes
estilos e tec;nicas :ge títeres; Cachirulo de Santiago_recria- o máis famoso romance do Camiño de Santiago ' con [)pn Gaiferos. Outras
aportacións foron as de Kukas con
O Tendal da Marica, ou as brajas
están cajadas, Sapoconcho con
Super Susa, Trécola con Yunnjla,
Spaguetti con O Cepillo de Willy
Pistíllo, Falcatrúa con Linocho e
a Lúa . De A Coruña o afamado
Danthea con Peluquillas Jangari-

e

Jlas, e Sapoconcho coa sua montaxe .última Súper-Susa . Fóra de
programa, Xacarandaina apresen-'
tou
seu Enganador enganadd.
Peralta del Amo e a sua familia
con El Romance de la Condesita
- clausuraron .o Festival.

-Prénrios
Modesto
Figueifedo, O_
-Pacho e ·
Losada _
Diéguez

O pasado día 28 ·e no ·Cástelo de ,
Soutomaior foron entregados · os
prémios literários de nan:acion
- curta "Modesto R. Figueiredo"
que cumplían con esta a sua decimo-terceira edición.
.
A Carp.ft_
O prémio, co· que foron galardonados no seu dia alguns dos noOutro dos atractivos <leste festival
sos narradores máis coñecidos ,
foi a exposición da maqueta -.d a
hoxe, correspon'deu a Miro Villar
carpa. Esta solución móbil funcio: .,..
pota sua obra "Verbas erutadas
na con grupo de enerxia autóxeno,
con Amaranta". Os dous accesit
ten reducidas dime.nsións e mateforon en~regados a Manuel Riveiriais lixeiros que facilitan ~ seu
ro Loureiro por "O tronco" e Mitransporte asi éomo a resisténcia
guel Sande por 'Tsadora Enti".
a calquer tipo de clima.
Nesta edicióon ,concorreron un
Como complemento dos espectotal de 32 narradores.
táculos, toda Gelanova e a sua'"-coPoesia de ~'O Facha"
marca asistiron á exposición de
monicreques·, estaribeis, rodadas,
A Agrupación Cultural "O Pacho"
carteis, fotografias e materiais refixo entrega pola sua parte do prélaciona~os co mundo .dos títeres.
. mio ao_ gañador do X Concurso
Nacional de .Poesia que esta enti, dade organiza e que correspondeu
G.L.T.
. ~ a Andrés F. Places polo seu traballo "Amor ou fado e cuase igoal
en dous sonetos".
"O Facho" ten pensado publicar
un libro ño que se recollerán as
obras dos gañadores nas diversas
· edicións e que será editado dentro.
da colección "cen Augas".
,... A este certame, un dos máis
prestixiosos da poesía:- no noso
país, concorreron un total de 200
traballos.

a·

"Losada Diéguez"
Carlos Casares, no apartado de
pola sua recente nqvela
"Os mortos de aquel verán" e
Xosé Fariña Jamardo ·e Antón
Santamarina, ex-aequo, no apartado de investigación , por "Nacimento dos Axuntamentos de Pontevedra" ·e Cancioneiro ·Popular
Galego. Romances Tradicionais",
respeitvamente , foron os galardo/. nados co prémio ."Aritón Losada
· Diéguez" que nesta sua terceira
edición convocou o concello ourensán de Boborás.
Ao prémio foron apresentadas.
43 9bras.
D
criación ~·

U nima Galiza
Do debate de Celanova aiu tamé n a deci i ' n de con ti tu ir a ección galega do organi mo internaci nal d
tiliriteiro UNIMA e
term
preci o en que o pró-

1
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A ENTREGA DO PRÉM!O BLANCO AMOR
XOSÉ M. MARTÍNEZ OCA
)

s

Non son un asíduo dos actos de
entrega dos "Premios de Novela
Blanco Amor". Dos sete celebrados ata agora somenté asistín a
tres. A un máis non puiden asistir
por razóns particulares. E aos tres
restantes por non ser invitado.
Este ano si que o fun ou,_ mello.r
dito, para falar con propiedad~,
fun medio invitado. E desplace1me a Mariñ, a un lugar sen dúbida
. paradisiaco_ sobre a Praia -?e
Aguete para asistir áa ce8!emoma.
Digo que o lugar debia ser pq:
radisiaco porque toda aquel~ n
beira da Ria de Pontevedra o e: ..
sábado, 19 de Decembro, os asistentes ao acto non puidemos com-,.
probalo porque a noite era cerrada ,
e a iluminación escasa, por non
dicir case nula .(ata houbo un momento en que ficamos· sen luz, p~t
un fallo non atribuibel aos orgamzadors, iso si).
·
Nada máis afacerme á meia luz
ambente busquei entré os asisten- .
tes algunha persoa relacionada co
mundo da literatura. E chego_Jr un
instante en que pensei que ,m _e tra-

º

bucai:-a de lugar: non dei con ninguén.
.
Menos mal que despois apareceron por ali o Alfredo COnde e
o Isaac Otero, non sei ben se en
calidade de escritores ou de Con-

selleiro de Cultura e autor premiado, respeitivamente.
_
. Durante a ce~, por n.on 'ter outra
cousa máis ürxente que reclamase
a miña atención, dediqueime a rememorar as ocasiáóns a~teriores

en que asistura a semellante even _
to.
Na ptimeira delas lembro que
na mesa presidencial, ademáis do
autor premiado na ocasión, sentábanse os dous finalistas do_. concurso. Na s~gunda o únicp· escritor séntªdo en tal lugar de honor
era o pre!J1iado. Na ·terceira -é dicir: nesta- o galardonado sentaba
a unha mesa do montón. Na da
presidencia non habla sitio l?ªra
el. Ocupábana enteira autondades, políticos e fami~iares .
. ~· E seguindo o fio Ióxico dopen. samento ocorréuseme a segutnte
· i·d~a que brindo aos organizador~s
da próxima · edición do." Premio
Blanco Amor:
·
,
· Para ·tal ocasión propoño qu~ o .
- autor prerni.ado xa.nte, o~ cee, !1ª
mesa do seivicio. El xa leva ·bastante con dá.r pé .aQ actc:i. ·E que _
non se poña -to.ri"ie'·pqrque "s~nón e
mesmo o obr.i·gamos: ~ pagar ~o im- , .
porte do ~é1i i;o.n~ltm.~o ou, _.co~o

alte·rnaliV<\i 'qüc .faga' dc camarc1rn
para a ocasión. :
Ah\. ,qp~~ª'
corrc '-'r. i~'f:
~·

.....,,_..,,_'!;_-~· ·:~.: ~•.:. ....

de e/ou conveniem;;ia de tal innovacióon tendente a deixar as cousas, ás xent~s e ás xentiñas, no
seu sitio tal como debe -ser.
Polo que respeita a outros as- .;pectos deste acto organizado polo
Concello de Marin, como a da escasa representación de concellos
participantes (nin siquera ·a cuarta
parte dos alcaldes convocaF1tes estaba alí), non vou falar porque me
parece -que xa foi resaltado pota
prensa diaria, e ademais non son
eu quen poderia esplicar meHor os
rrí'otivos de tales aus~ncias.
·
E das ilustracións musicais e
sentimentais, lament('.) profunda~
mente que - Don Fedérico Fellini
non puidera· fil malas .. Un ha .v~rda
deira perda a sua aus~ncia, entre
outras moifas, en tan sinalado
acontecimento.
En: fin, ¿~que · lle imós facer?,
que o Blanco Amor des~anse en
paz . E dcscansadc asimesmo. os
·que vos dcdicadcs - nos dcd1c.a. mos- a escribir, ¡,qucn é o que dcci'<1 que escribir," en España, era
non sci o que».

..... 1
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·A devoción aos santos rio val de Quiroga recóllese
·· neste relato etnográfico do profesor galego, afincado en ·
Euskadi, Xosé Estévez. Se "a crecente secularización
moderna vai arrecunchando os. recantos da relixiosidade
( ... ) ainda permanecén fondas anacos sácrais .inseridos
·. .
nos nervos da alma". . .
pola ledícia e bon humor do seu ·discípulo predilecto, interrogounó
"
deste xeito:
-"[mos ver, Pedro: Que clase
de árbore é a que produce o froito
que che pon tan ledo?".
San Pedro matinou: "se digo
que é a vide, ao mellor, fai secar
todas as cepas" . Entón, con picardía, respostou-lle a XesUs: "Señor, é a figueira!".
Xes'ucristo retrucou-lle compasivo: "Ben, Pedro, ben. Para quevexas que che teño moita afeizón,
de agora en diante a figueira dará
duas colleitas ao ano".

XOSÉ ESTEVEZ

É próprio de galegas ben na'dos e
ágradecidos lembrar aos devanceiros. que afil!aron atítudes yitaís de
compromiso coa nosa terra .e coas
suas xentes: Este é o caso do meu
mestre, D. Xosé Teixelo, que ·
mora desde haí anos nun reino sen
cadeas, el que, · cérreme, sempre
defendeu a liberdade. Estas páxínas, mal enxergadas, son unha ·
humíldosa homenaxe á sua Jembranza.
De xeito semellante a outras
bisbarras galegas, a devoción ·aos
·San Pedro lamentouse de terlle Santos atópase moi espallada nescontado Ímha trola ao Señor, xa
te fermoso val do Sul da Provínque se lle tivese confesado a vercia de Lugo, bicado e partillado
dade, teria efectuado a 111iJagre da
polas douradas .. águas do Sil. Cer-·
dobre colleila. co froito das suas
to que a crecente secularización
maisqueréncias; mais consoluuse ·
.moderna vai arrecunchando os reao mesmo tempo ao percatarse· de
cantos da relixiosidade, mais as .
que Xesucristo, en lugar dunha .
miñas pescudas durante as vacaroñaqela, esperada por el, amosácións de verán amosan nidíamente
balle o seu agarimo facendo un
que .ainda permanecen fondos anamilagre, ainda q'ue non . moi do ,¡
cos sacrais jnseridos nos· nervos
seu gasto.
1
da alma.
·Na bisbarra só se re.firen milaÁsmase que os Santos so.n 'avogres de Santos, qu~ figurán nas ·
gados-moi valedeiros nas entermihaxiografias eclesiásticaS"; mais da ·
'dades, desgrácias, treboadas, pes- .
Virxe da Ermida cóntanse moitos,
. tes e outras clases de maládanzas . .
alguns deles· un chisco desarrazoaSan António ou San Antóniño
dos.
·
é obxecto da meirande veneración. Pédeselle achego contra
No val celébranse várias romarias, moi concorridas palas xentes
peste do gado, implóraselle auxída bisbarra, que agasallan ao Sanlio nas doenzas das persoas e anito ou Santa con pferecimentos en
mais, "a1Tespónsanse" os animais
espécie para agradecer valimentos
e obxectos perdidos. Neste senso,
co gallo de enfermidades ou. disexiste a afincada crenza de que ·
grácias. ijoxe .este costume' desacalquer cousa extraviada _deberá
. pai:eceu· praticamente e foi substiaparecer ou ser devolta, sempre
tuí do por esmolas de diñeiro .
que tivese sido beo "arresponsaUnha das romarias máis concorrida". Así acúdese a. persoas do
das é a da Virxe da Ermida, _moi
povo, xeralmente vellas e beatas,
venerada ·en · toda ·a bi'sbarra polos
consideradas - especialistas na la-:
boura de "arresponsar". Moitas
abondosos milagres que as xentes
lle asman.
veces a~aece que un animal do'A igrexa está situada no currie
méstico descamíñase no monte, e
volve .de seu a casa pota noite,
don antigo castro pre-histórico e
mais a ;x:ente aponllo ao valjmento
nela encontrouse o máis antigo
do Santo. Noutras ocasións, apesino de cristianización_na Galiza:
"o ct;smón de Quiroga", depositasar de rezar o responso tres veces
(-guarismo tradicionalmente esdo en Lugo no Museu Diocesano.
A romaria festéxase ·o 8 de Setemtabelecido para abrigar ao Santo
a executar a milagre-), o ·animal
bro. Á misa acude únha inultitude
, non aparece e entón hai ·que prode fieis, que a ouven con gran fervor e recollimento.. Neutros temcurá-lo. Senon se acha e só se encontran alguns ósos, signo de ter
pos carrexaban obratas de millo,
sido devorado polos lobos, xurde
trigo, centeo, fabas, castañas.,
de súpeto este brado: "Xa mo paetc., ou cerúleas figuras de brarecía, pois _o responso non · podia
zos, pernas, mans e outros mem- .
bros, bodos oferendados co gal lo '
fallar~" : Despois, ou sobrevén a
resign;,tción po!a perda ou sai arre- ·
de qoenzas deses órgaos e que os
bolada unh·a blasfémia, xa que é
obradantes crian sandados · polo
convencimento xeral que o Santo
avogamento da Virxe. Todos o's
debería propiciar novas antecipa- . anos podía verse tamén; neutras
épocas, u~ha longa ringleira dé
das do ob~ecto perdido.
amortaxados. Eran persoas que
Se se esfraga un animal, a testa
non se marcará mentn~s nesé pre- - padeceran unl)a grave doenza ' e,
ciso intre alguén berre: "San Anobradándose eles mesmos á Virxe
. tónio, bendito!".
ou por algun membro da família,
foran sandados por ela. ArroupaTamén pregan a outos ·santos,
dos pola mortaxa -xeito de túni. ainda que teñen menos poder que
San António, tais son San Brais,
ca de lenzo branca bl).rato- ouvian a Misa no Santuário acomavogado contra as doenzas da gorxa, Santa Apolónia, que sanda a
pañaban a imaxen n_a procesión fi- dor de moas e · San Bertomeu,
nal, algunhas ve'ces descalzos para
arredador do medo e envalentador
un meirande sacrifício, segundo o
oferecimento feíto. Rematados os
en todo os arrouzos.
Os pre·g os, que se dirixen aos
cultos relixio.s os, os amortaxados
Santos, agás· o responso de San
oferenpaban á Vi.rxe a mortaxa.
António, son ·os norniais que ensi:.
Na· procesión desta romaria _partina a Igrexa para impetrar a sua incipan, asimesmo, outros choquei.:
tercesión.
,
ros persoaxes: "O . Meco" e as
Refírense moitos contos sobre • "Pampórnigas". O ptimeiro cobre
a faciana cúnha carauta, feüa de
Deus e os Santos, todos cheos de
gracexo e bon humor. Somente
madeira dunha só peza policroma- -.,
mentarei un, moi espallado pota
da, cunha 'mqlica por detrás na cabisbarra, quizá porque o viño é a
beza, chaleque roxo, . pantalóns
sua principal, producción e con el
azuis e .alpargatas. Leva na man
un~a vasoira de toxos, coa ·que ci vencéllase o· canto. Cando Xesuprina na xente, brinca e baila,
cristo percorria o mundo, San Pedro chegaba todas as noites, canabrindo paso á procesión. As
tando e boureando cos demais
"Pampórnigas" son dous xigantes,
home e muHer, que evolucionan
¿\póstolos_ Apampado Xesucristo
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diante da iinaxe de Virxe. Unha
leva na boca un racimo de uvas e
outra un ha pipa .·
· O contraste destas práticas piadosas mañanceiras son os bailes
do serán, nos que os romeiros esq4ecen o fervo.r e os mUagres da
Virx_e. Ao meio do serán persóan·se na festa "os mordoinos" ou comisión de festexos, na compaña
dun can:o de bois, carregado, ~n
zaramulado rebullóñ, de sacos de
grao,- ·millo, castañas etc. e as
mortaxas. Procédese á venda, en
pÓblica subasta, <lestes obxectos
oferendados á' Virxe pola mañá. A
canüdade arrecadada aplícase
'para ax·udar aos gastos d~ festa. ·
Non é estiaño ver -como un dos
amortaxados m'erca todas as mortru<as para face~ camisas e outras
prendas de roupa interioL
É de. s~liñar . que na Ermida nasceu o P. Luís Losada, filósofo de
sona no século xvm, catedrático
da Universidade de Salamanca,
vencellado por família e amizade
co gran euskerófilo andoindarra, o
xesuíta P. Larramandi. Sobre o P,.
Losada publicou un extraordinário
libro o Profesor Juan Luis Cortina, actual secretário da Universidade de Deusto e colaborador da
revista vásca "Muga".

San Bertomeu, San Brais.;.
Outra festa popular, ainda que
menos importante que a da Virxe
da Ermida, é a do San Bertomeu.
Celébrase· no Hospital, a dous quilómetros da capital da bisbarra, a
vila de San Martiño . .
· A xente concorre a ela para tomar "as rel íquias", pequena caixa
que contén relíquias dos Santos.
O crego aplícaa aos fieis sobre a
cabeza e con ese xesto desaparece
o medo: Está moi espallada a
crenza de que os que toman as relíquia·s vense magoados. durante
tres ou catro dias 'por fórtes dores
de gorxa.
.
. A romaria do San Brais celébrase o 3 de Febreiro1en. Pácios"
cativo bairro moi pe·rto da vila de
. San Martiño. Hoxe cáseque somentes o arreda da vil-a o cemitério desta. Desde hai anos o núme-_
· ro de romeiros disminuiu considerabel~ente, contribuindo ·a este
descenso a proximidade á vila, capital do Concello . O San Braisiño
é un . bon avogado contra· as afecións e doenzas da gorxa. Durante ·
a Misa é costume mui amiudado
pendurar do pescozo da imaxe do
Santo barazas de seda, e arrodear
o altar de velas acesas·. Rematados
os ofícios.relixiosos, cada romeiro

rccolle as baraza e vela cblocadas por el. Estes obxectos son moi
avaliados para aplic:ar como medicina nas doenzas da gorxa. O
amolado pon a baraza pelingada
do pescozo, encende -a vela do
San Brais, pregándolle afervoadamente o curamento.
Antes da II República existia en
Pácios unha confradia do San
Brais, semente composta por homes, encarregada de custear os
gastos que orixinase o culto do
Santo para o que tiñan un fundo
comun. Era abriga dbs cofrades
asistir ao enterro dos membros da
velas acemesma con fachóns
sas, obtidas con fundos da caixa
común.
É crenza xeral que a imaxe do
San Brais foi adquerida nun povo
da montaña, Lamas do Lor hai
moitos anos, .pagando por ela a
Confradia un ferrado de picós os picós son castañas aburatada
polo ·verme, que escachan ao pisálas. Considéranse de má calidade
e empréganse para mantenza de
porcos. Co gallo desta estraña
merca, contaba-se-lle ao cofrades
do Santo a seguinte cantiga:
"O voso San Bias
é Santo de gran valor
que custou 'cando o mercaste
un ferrado de picós".
Antes da República a forza de
aproximar con desmando as velas
acesas á imaxe do Santo, prendeu
turne nel e queimáronse as pinturas que ó enfeitaban. Non ficou
destruído totalmente, p0rque deseguida apagaron o turne. Ao dia
seguinte, como en cáseque todas
as festas dos povos galegas, celébrase a do "Santo pequeno". Ao
voltar á casa pola noite as mozas
e mozos dos poyos viciños, cantaban esta copra: ·
'.'Vimos do. San Bias pequeno,
que o grande xa o queimaron
·os rapaciños de Pacios ·
por non Gonv.idar pra outro ano".
O .xefe do cárcere do Concello,
naquela época, era afeizoado á
.pintura, e os viciños de Pácios e
cofrades de San Brais l·evaron-lle
a ·imaxe do Santo para que a compuñese. O funcionário da cadea
fixo-o o mellar que pudo. Mais
este feito motivou outra cantiga.
."Probe meu Santo, San Bias ·
canto daño che fixeron,
Desp.pis de poñerche lume
inda na cárecel te meteron".
Hoxe acode pouca xente ~ romaria e a costume das barazas e
velas xa non se executa.
A romaria da Santa Apolónia,
·ubi_cada en· Arxubin, .ria c~mfluén-

e

cía do río de Xestoso e o do Quiroga, na abas das serras que agateñan xa para abeirarse na gran erra do Caurel, hai moitos anos que
perdeu sana. Antigamente a xente
tiña moita fé na Santa para as doores do ouvido .
Moito on o ufráx io , qu~ se
oferendan polas abenzoada Anima - do Purgatorio, con iderada
tal como a teoloxia católica explica e dá a coñecer ao fieis. Nesta
bisb_arra non se ere nas aparicións
das ánima aos vivos, faciana certamente novido a , pois é ben sabido que noua:as bisbarra da Galiza
ainda está fortemente afincada a
crenza da 'Santa Compaña" . No
val de Quiroga, emporiso ásmase
que a ánimas atópan e no outro
mundo , anceiando os pregos dos
vivos, que a fagan rubir até o
ceu.
As xente da bi barra oferendan adoito, todos o eu traballos ,. enfermidades e ofrimentos
palas bieita ánima do Purgatorio. A e mola que e lle dá ao
mendiño , vai empre na compaña
qe ta fra e: "vai pola bendita
Anima ".
Durante o ano e, enlleiramente
no mes de Santo ou Novembro,
ofer~ndan e misa e novena palas Animas. Paga- e-lle ao Párroco para que diga re pon o por
elas e o día do Difunto vai e ao
·. Cemitério para enfeitar con flore
e coroas as sepulturas do familiare morto , por-lle vela ace a que se chama ."alumar o mortose cantar-lle responsos
crego, laboura pola que empcta
unha cativa cantidade de diñeiro .
Non se ere nas tentacións nen
aparicións do "demo" ou "diaño'~
e a maioria da xente, agás os vellos, coidan que o diaño é un espantallo xubilado e só atemora a
quén lle turra do rabo, crenza que
certamente non cadra coas derradei ras proclamas do Papa Xoan
Paulo II, nas que· rexamente asenta a indubidábel existéncia do
demo. ·
Con este long<;> e pesadento relato só procurei o coñecimerito
dalgunas facian_as. etnográficas da
ldentid~e cultural galega, que se
atopan a pique de rnergullarse no
reino do esquecimento. Ao mesmo tempo quixen lembrar-lle aos
-1eitores galegos desde a ·ridente e
acolled9ra xeografia euskadiana,
estes ritos ·q ue amosan nidiamente
os caracteres diferenciais da nosa
Cultura nazonar fisterral pola que
deben loitar para que se erga ao
cume, da que é merecente, no
concerto das Nacións . peninsula·
res.
·
·
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retrincos ·da história

XESÚS TORRES REGUEIRO

Hai un ano fíxoselle unha horn'axe
en Ourense, nas festas ·da Ponte,
onde se xuntaron un bon númeró
·de grupos de gaiteiros. En Xullo
<leste ano o Grupo Xuvenil de As
Pontes, que está a levar un _impar-'
tante e pouco valorado traballo no
eido do noso folclore --entre outras actividades-, edito.u un fermoso cartel dÓ xa 1Il Certame de
grupos e bandas de gaiteiros xóvenes co citado deseño do Rilo
como motivo central; asi como un
díptico 'coa relación · dos actós
que reproduce en pequeno o cartel
e un curioso documento na contracapa, expedido polo concello 9e
Santiago, certificando a Manuel ·
Rilo como gañador do prémio de
100 pesetas do certame; organizado en 1892 con motivo das festas
' do Apóstolo. É de subliñar esta ·
activldade dos gaiteiros de hoxe
de, á par de _req.1perar e recoller
as vellas composicións, tentar dignificar e tirar do esquecimento aos
seus colegas devanceiros. Dignifi.car a figura daqueles vellos gaiteiros é un pouco dignificarse eles
mesmos e ~ sµa profisión, ainda
que non vivan dela, tan vilipendiada e repudiada por institucións,
comisións de festas e tanta xentiña
con mentalidade alteada e colóni-·
zada como hai polo país.

Un aho antes de morrer, e x.a case
cego, ainda ·era contratado para as
festas de Santa Marta de Ortigueira e o xornal coruñés "La Voz de·
Galicia" facíase eco,- nun artigo.
louvatorio en primeira plana, da
xustícia da sua . petición dunha
pensión solicitada á Deputación
provincial e que xa non debeu
chegar a disfroitar, se é ·que lla
concederon.
·
Contan que nunha ocasió~ dirixiuse <leste xeiro ao xurado dun
certame en Compostela:

,ó gaiteiro
'Rilo
Un dos•gaiteiros galegos que máis
sona, prestíxio e prémios acadou,
coa gaita como arma, foi o gaiteiro Rilo , de nome completo Manuel Rílo Pardo.

O gaiteiro Rilo desenrolou a
sua ·actividade na segunda metade
do sécu lo XIX e non a remataría
senón coa morte, que aconteceu
no 1907. Coa sua desaparición física, a sua figura e a sua lembranza foise csvaendo andando os
ano .
Labrcgo,, ferreiro, médio curandciro e compoñcdor, conteiro e
coplista, conselleiro da aldea,
Rilo era un de es raros homes que
·on compéndio da cultura popular. Coa sua gaita grilera, da que
el mesmo fixo o r neón e o ponteiro de buxo, Rilo era figura indispcnsábel nas festa de Bctanz.os
e da bisbarra das Mariñas . Nas
patronais. acompañando á vellas
danzas gremiais betanceiras, ou
nas de San Antón Abade. encabezando a comitiva ritual rifa do
porco, a sua pre éncia foi contínua ao longo de moitos anos. El e
a ua gaita incan ábel -ten tocado dous día seguidos, ca e en
acougo, durante algunha fe taxa eran festa por si só e, cando
aqucla paraba de soar para un de can o merecido, Rilo co seu enxeño chi peante facia a delicia · da
ente.
A ua ona e pallouse alén da
bi barra · da· Mari ñas, acudindo
de de a ua ca iña de Oza do
Ria á fe ta e romaria de moito po o · da Galiza para as que
era .contratado e a numero o certame e prémio , competindo cos
mellore gaiteiro do momento .
1

,

"Gañei vintacseis primeiros prémios,
viña por outro máis,
·
se o merezo, señores.
o xurado o dirá"'
E debeuno mcr.e cer, pois ternos
notícia de que foron vintesete os
prémios que rccolleitou en ccrtamcs por toda a xeografia galega e
ainda en Madrid, onde, xa ben vclliño, gañoulle un certame en
competida loita ao célebre gaitcifo
de Ventosela, Xoan Míguez.
Gaitciros famosos do XIX, ademais dos xa nomeados Rilo e
Ventosela, fóronn· o de Penalta e
o de Baio, imortalizados - máis
que pola memória da xcnte- por
Curro e Labarta en s.endos poemas. No presente . éculo acadaron
sona, incluso fóra da Galiza, os
de Soutclo de Montes, irmám. Cachafeiro. Xa na actualidade, os
Rosalc de Rianxo, Ricardo Portcla e algun outro son coñecidos en
toda Galiza e ainda fóra dela.
Mai , normalmente, na nosa socicdadc rural e tradicional a sona
do gaitciro raramente tran cendia
a ua comarca natal a excepción
daquclc que gañaban un ccrtamc
de pre tíxio como o de Composte-.
la. E cando transcendía por algo
era.
Do ga1te1ro Rilo deixounos un
retrato a pluma -feito ben anos
de.spois do seu pasamento e seguramente atravé. dalgunha fotogra-

fía- ·o desaparecido artista .betanceiro Xosé Veiga RoCI. O gaiteiro que debia ser máis ben miúdo
e pequeneiro -ainda que rcxo--,
aparece sentado coa -gaita desean. ando no colu, cun .val ao fondo,

a montcira ladeada, enormísimas
patillas brancas e un pícaro sorriso.
Ultimamentc a figura de Rilo
está a sair do esquecimento grácias ::ios seus colegas · gaitciros.

"Deixémonos de gaitas" .foi o
lema dunha recen.te campaña institucional da Xunta da Galiza, que
ven ser no fondo unha invitación
ao esquecimento, a deixar de ser
nós mesmos, nunha palabra ao
,suícidio da nosa personalidade galega. Haberá que desouvir semellanres invitacións · e berrar aquilo
de "nert unha fes-ta sen gaiteiro",
censura a xeito de consigna reivindic:;itiva que se lle facia a unha
comisión de festas de Compostela
que esqueceu contratar gaiteiros,
que renunciaba en definitiva,
con~cientc ou im:onscie.ntemente,
' á nasa condición de galegas no
corazón mesmo da Galiza.
O

músicos da galiza

XOAN M. CARREIRA

Ricardo Pérez
Camino
(Santiago de Compo tela,
3N/1842 Bueno Aire , l lNil/1915)
Director de coro e compo itor.
Ao nove ano entra como neno
de coro na catedral de Santiago,
sendo xa primeiro tiple no 1852;
cando cumpre quince anos e xa
mudada a voz, é empregado como
mi ário, po to que xa deixa ao
pouco ao non ter matinado profear. Xa fora da Catedral seguirá
recebendo cla e do mestre de ca-

pela Ramón Palácio (ver A.N.T.
mén cria .a orquetra do Teatro da
nº 286. nJII/1986). Soba sua diPraza da Pescadaria, que desde a
rección debeu de facer a primeira
inauguración en 1832, non a tivera. Sen renunciará actividade relicomposición cqñecida "Himno a
la guerra de Africa", de 1860.
xiosa atende á Congregación das
Logo, en 1861 funda un sexteto
filias de Maria.
O 18 de Outubro de 1872 sai
para interpretar o consabido repertório de transcricións de ópera e
para Buenos Aires onde p~rece
chega a Pontevedra onde se instaabandonar a música até 1877, ano
la como pianista da Sección de - no que estrea no mes de Xullo
Mú ica do Liceo Casino, fundada
"Himno a España" para coro" e orno 1855, en Pontevedra pratica a
questra no Teatro <;::olón. En
_Agosto un~a "Plegaria a la Cari- ·
docéncia e compón diversas obras
cénica entre elas "Una palabra ~e
dad" e no 1879 encarrégaselle a
honor" sobre libro de Emílio Alcriación do prirrieiro coro galego
varez Giménez que se estrea en
da América. Con el viaxa en 1880 ·
Santiago no 1865 .
á Galiza onde gaña có seu "HimNo 1886 trasládase a Ourense
no a Pontevedra" o primeiro prémio da Exposición Rexional de
-a catedral- e alí compón música relixiosa. NO 1868 pasa a Vigo
Pontevedra; no Certame coruñes
onde permanece catro anos como
obtén n:iención honorífica polo
pianista do Círculo Mercantil,
"Himno a las Artes" sobre texto
de Emitía Pardo Bazán, e accesits
onde tamén funda un Orfeón- ta-

polo vals "'Galicia por tí suspiro"
a Peral" para tenor solista e coro,
e pola peza coral. "Nocturno"; na
"La Coquetuela", vals e a cena ormesmá cidade estréalle. Martin,
feónica '1,Que dí a meiguiña?".
director da popularísima banda do · ·No 1895 deixará .a dirección do
Reximento Murcia, o "Himno a
Orfeón Gallego e no 1898 vaise a
Galicia".
'
· Salta, onde lle ofereceran un bon
·De volta a Buenos Aires funda
postó de traballo. Volta a Buenos
en 1881 o "Orfeón Español" que
Aires onde morrerá. O
se apresenta no mes de Setembro .
En Outub(o celébranse no Teatro
Colón os prirneiros "Juegos FloraBIBLIOGRAF.IA
les" e estrea unha sinfonja e un
Bagües, fon: "El coralismo en España en el
siglo XIX. En "Actas del"Congreso Internavals titulado "Juegos florales.,,. No
cional España en la Música d~ Occidente",
1833 unha misa para coro e gran
Vol. 11 . Madrid. Madrid, 1987. Landín Toorquestr~. E o 4-3- l 89Q apresénbío, Prudencia "'Orquesta da Cámara de
tase o primeiro "Orfeón Gallego"
Pontevedra'I. En "Oe mi viejo carnet" Vol.
111. Pontevedra, 1952. ·Soto Viso, Margarique será desde aquela un instruta: "Orque~tas profanas". En Mss. Parcialmento de rec~pcion do ·movimento
mente publicado en "Gran Enciclopedia Gaorfeónico europeu. No 24 de
llega" Vol. -23. Gijón . 1984. Taboada Leal, _
Nicolas: "Descripción topográfico-histórica
Abril de 1892 nunha homenaxe
de la ciudad de Vigo ...." . Santiago, 1840.
·cqnxunta do Oifeóns Español e
Vi/anova Rodrfguez, Alberto: "Los Galle·aalego estreánse "Gran Fantasía'
gos en Argentina". Vol. U. Buenos Aires,
de concerto para violín'', "Himno
1966.
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Pta. en campings e 25.000. Pta. en hoteis. Data: 25 de
Decembro ao 4 de Xaneiro ·
·
EN BICI Desde Tánger a Casabla·nca, en etapas de 50
Km: diários aproxiroadamente. Veículo de apoio, hoteis, -

ANDALUCIA ECOLÓXICA
.
Visitando as zonas de meirande interés ecolóxico de Andalucia. Doñana, Marismas de Odie!, Serra .de Grazale·
ma, Serra Nevada. lnclue transporte e aloxamentos. Pré-

:~u:ON:I::~~ :~:: ao

4

de X.neim

.

~:~;6,~;g::~~~ ~5~~;0d~e

Algecira>.

Visita ao Parque en veículos todo-terreo. Autocar e aloCUBA
xament0. Précio: 17.500 Pta. Data: 31 de Decembro ao
Rota de 10 dias, Habana, Cienfuegos e Varadero. Précio:
·3 de Xaneiro
'
119.000 Pta. Data: 27 de Decembro ao 5 de Xaneiro.
·
·
· Rota de 15 días. Habana, Pinar del Rio, Santiago e vara·
.
··
dero. Précio: 148.000 Pta. Data: 27 ·de Decembro ao
ESQUI Df; F~DO NOS PIRINEUS
Aprendizaxe e práctica do esqui de fondo nas extensas
10 de Xaneiro. Ambas r~tas incluen vó, aloxamento,
pistas d~s arredores de Sant Jo~n de L'Erm , Transporte
en autocar, aloxamento en albergue. pensión completa.
e monitores. Précio:·27.000 Pta. Data:'27 de Decembro
ao 1 de Xaneiro
MARROCOS:
ROTA DAS KASBAH$
-17 días en autocaravana visitando Cahuen, Fez, Gorxas
do Todra, Marrakech, Rabat. Asilah . Précio: 59.000 Pta.'
.Data: 25 de Decembro ao 10 de Xaneiro
- 13 días facendo a mesma rota. Précio: 54.000 Pta.
Data: 25 de Decembro ao 6 de Xaneiro
EN AUTOBUS.Recorrendo Fez, Er Rachiqia, Marrakech
. e Asilah. Autobus ·e campings u Hoteis: Précio: 18.500

pensión completa e transportes . ..
TÚNEZ DE CAMELO E lAND ROVER
5 dias en land-rover e 3 en camelo. polo deserto. Vó, ..
aloxamento en hoteis e jaimas, xantares. Précio:

:::.o~::~

:::a::

Xaneiro

17· días percorrendo as zonas máiS fennosas do Sahara.
Précio: 78.000 Pta. Data: -25 de Decembro ao 10 de
Xaneii'o ·
Consúltanos sobre os teus própricis proxectos e por tarefas aéreas económicas.

anüsuz
CLUB DE VIAJEROS

Ronda de Sant Pere, 11. 6º·3a. · 08010· Barcelona· Tlf.: 302 50 81
. Ledesmo,7. lº izqda·4800l·Bilboo·Tlfs.: 424 42 65-424 22 15
Rodriquez Son. Pedro, 2.0f.120.2·28015-Modrid-Tlfs.: 4451145
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O medo,
de Al Berto

Pero se <leste volume, desta
poesía completa tivésemos que escolher un livro (causa difícil, l0go
de lé-lo por inteiro, pois a reiteración e a repetición dá-lle unidade.
ao livro) quedariamo-nos con:
"Meu fruto de morder, todas as
.horas", onde Bm:rnughs está presente, pero .onde ·se nota tamén a
pegada dunha nova estética: a dos
' automóveis, a dos hoteis abandv~
nados, a dos ·aeroportos destruí. dos,. a das chúvias que rion son .de
água, etc .. "caminharemos no orva)ho en,voltos .n.o esperma dá alba
por entre os despojos . de muitos
anos de sonho. a cidade foi abandonada pelos seus habitantes:" ou
"mas cuberias . de búzios láci nantes sons metálicos aumentan e diminuen constantemente .. jardins
v~geta~óes
despeda~adas pelas
explosóes. sombras gravadas -nos
escombros ( ... ) po~as de água fen:ugeilta ao amanhecer. ruínas garrafas viaturas susurro de motores
vozes afastanqo'..se." etc. Encontramo-nos perante un volume de
poesia que a forza de ser bo é ori-,
xinal. Dunha orixinalidade que se
apoia naquelas pa1avras "cujo significado perdi" (que di o~ ,poeta)
pero que quedaron gravadas no
papel para que o leitor pode recuperá-1? outra vez .(o significado) .
Unha poesia que poderá "adiar o
branca infinito' da marte". · Unha
poesia ·que ten muito que dicer e
máis a nós, os leitores galegas,
que ~stamos afeitos. a que os nasos poetas nos falen máis dos cervos do qu~ dos automóveis e outras causas de hoxe.
.O

Luis Figueiredo Tomé, na revista
do Pqrto "Letras- & Letras", nº 1,
fala dunha xeración poética (portuguesa) dos 80, Mete ñela a vários nomes e di que esta xeración
(ai.nda que cada proxetto poético
sexa individual) está atravesada
pola androxínia. Nomes destes
poet(!.s son: Cecília Barreira, R.
Lino; Luís Miguel Nava, Isabel
de Sá e Al Berta. : Oeste último ·é
do ·que nos irnos ocupar 'nós un
pouco agora .
·
Certamente, a ppesia qe Al
Berto< 1J é unha poesia da androxínia, pero, claro (ou certamente) é
máis. Ai Berta deu agora a- sua
poesia .completa: son 500 páxinas
de . poesia onde -a repetición e a
reiteración son evidentes, non se
podé ser orixinal a cada livro nen
. a cada verso, pero esa reiteración
e esa repetición están en función
da necesidade que sinte o,poeta de
asentar, de afirmar o seu mundo,
. _un mundo que é_ainda marxinal (e
marx inado?-). Da í, re pe timos riós,
a sua reiteración e a sua repeti·ción. Pe~o senda importante a androxínia na poesia de Al Berto hai
outros elementos que nos van interesar múito máis: as palavras,
quer dicer, os versos, a poesía.
Al Berto ten unhas influéncias
claras:· Genet, Burroughs e RimXGG
baud. Claras porque el mesmo,
( 1)F4itorial Contexto. Lisb9a, 1987
Alfredo Somoza no ano 1914
nos seus versos, se reclama deles,
e influéncias porque a pegada <lestes tres poetas vai facer ao portu. gués un poeta absolutamente moderno no senso que He daba Rimbaud á palavra, quer dicer: "o ·saber campesino dunh-a realidade
que nengun milagre bordea, dunNa contraportada apreséntannós a
ha dura pero saudável dualidade
figura histórica: "Alfredo Somoda ~ondición de home, á vez miza, coruñés, membro das Irmanséria e esperanza --e o futuro non
dades da Fala, curmán de Casteserá posesión ou glória senón verlao, xerente da fábrica de calzados
dade ... " (Y. Bonnefoy). E- nestas
Senra, Presidénté da Deputáción
Chao Rego, un eterno inquedo no
liñas de Bonnefoy poida-se con-·
coruñesa nos primeiros anos da
mergullo da realidade da Galiza,
densar a poesia de Al Berto. Mai_s
-. segunda República; Deputado a
volta, cünha nova obra, tratar este
tamén é outra cousa: medo, terror,
Cortes cando estala a guerra civil
terna . .Antes fixo~o nun volume
testemuña do que perdémos, acto~
polo que ten que agachar ·polos
máis amplo "Eu renazo galega ",
e dono do próprio carpo, notário
faiados. da Coruña dur-ante once
1983, agora nunha breve monodo seu tempo, e. nisto ten razón o
. anos -para se ceibar dos seus ·i.mgrafía.
citado Figueiredo cando di que
placábeis inimigos, fuxindo nun
En tres partes desenvolve a sua
esta xeración "espelha bem a reabarcq á Fráncia en 1947, logra ra, ariálise e propostas. Na primeira
lidade social que a tem vindo a
dicarse no Uruguay coa sua famídescrebe as características do
circu.ndar". P.enso que o verbo que
lia, e pasa a integrar o Consello
home galego na história. Mira ao
usa Figµeiredo é importante: espe9e
Galiza polo seu próprio dereito
campo e á cultu·ra agrár1a <leste
llq; non mera ~epresentación desa
como Deputado eleito polo povo, · país, a máis significativa no espárealidade, non rryera cópia.
morrendo l'lo 1951, ano e medio
cio e no tempo, pero non a única
Mui.to se poderia falar da poesia
logo da marte do seu curmán Casdentro do que é G.aliza. Os ele"de Al Be1;to, pero aquí só s~ quer
telao".
r
mentos constitutivos desta cultura
dar notícia da sua existéncia. E
Poucos máis detalles nos · aprecifra'-os na casa, no ritmo caractepara iso que mellar que réproducir
sen fa esta 'biografia do seu protarístico do tempo agrário ·e nun aralgun dos seus versos (anotemos
gonista. O maiot número de páxi:
téllamento
de crerizas e de ethos.
que non hai aquí prosódia clásica,
- !las empréganse en debuxar a siOs ap6ios doutrinais · atopa-os en
.a maioria dos poemas son en protuación da Gali~a no anos. primeiLisón Tolosana, A. Bouhier, Golsa oti versQ livre en estrofa livre;
ros do s . .XX. E prática xeral endar
e outros antopólogos e sació- versos carregados de sentido, vercadrar his.toricamente os bjografalagos.
·
sos ch'eos de humor, de irania;
dos. Pero neste caso o cadro ten
A segunda parte é un percorrido
poem.as cheos de erotismo, mesmáis liñas que o personaxe. E non
histórico dos obstáculos cos que ,
mo de pornografía, versos e poetoaas as liñas exactas-..
tropezou
Galiza e a r:ecuperación
O maior mérito desta qbra é _o
mas --en fin- onde todo é medida sua identidade através das loiresgate de docmpentos_. fámiliars,
do _menos a sílaba). -Fafabamos de
tas culturais e poi íticas desde o s.
concretamente eartas de Castelao,
Rimbaud, e eis uns versos comXVIII até hexe. A síntese ' de
.algunha de valor lnapreciábel
pletamente rimbaudianos sen que,
Chao axusta-se en xeral aos ·acorcomo a datada 20-IX-1948. Nela
por outra parte, sexan mera cópia:
dos. dos historiadores. Ás veces é
observamos a caréncia de infraes"sozinho atravessei noites de
discutíbel .v.g. cando resume a
trutura
do
Consello
da.
Galiza
e
a
medo. conheci encantadores de
loita irmandiña "de pequenos noactividade de Castelao- en todos os
serpentes, desertas constela~óes
bres, clérigos e campesiños que
campos da poHtica. ·Aparece con .
de esper'ma e de silencio, delírios.
atacan á)lebreza laica non á ecleluz deslumbradora a capacidade .
mas sobretudO' medo, conheci o
siástica". Clíao deixa así fóra de
política de D.A.R. Castelao, algo
medo, cando desta folla de papel
combate ao sector máís significaque tan pouco_ agrada aos seus
se me revelou a melanco!ia de
tivo ,' o das clases urbanas burguemalediccntes
antagonistas
que
urna lamina ·de barbear .usada. e
sas ou proletarizadas . .(p. 81) Tr¡;¡queren acreditarse como galeguis- ~
nao há lugar no mundo· para as _
fa con ánimo apoloxista o piñeiristas q. pesar de todo.
laminas de barbear usadas." .Ver'
mo
(p .95) sen ·por de manifesto a
·
Ediciós
do
Castro
r.éaliza
unha
sos <leste calibre, desta calipade
alternativa política de Piñeiro desobra valiosa con estas biografías
hai-nos neste livro. Un livro onde,
de persoeiros, obra que contrasta
favorábel aos partidos de ámbito
repctimó-lo, o medo ·está scmpre
con
outras
publicaéións
carentes
gatcgo. O antipait:idi.smo nacionapresente, até no que scmprc nos .
de . toda significación e que son
lista de' Piñeiro non e de hoxe, ven ·
parcccu ó mellar de todo: reinvenpura a~umulación de papel.
O
de lon~e e estaba xa na década
tar: . "pcrnoito na prccária vida do
dos .60. ·Non se pode csquecer a
fogo/ este rumor de máos ao de
F.CARBALLO
trama contra os partidos nacion~leve pelo corpo/ adormecido na
1istas que subxacia-e -subxacc en
Sixirci , Carlos..
: , ..
supcrfície do cspclho/ assaHa-mc
· Alfrc<ló Somoza, encadramcnto h1storico
moitos "galáicos".
<lunha figura csqucci<la do galcguismo. Ed.,
o dcs1.:jo inccrto de te acordar/ e ~)
Na terceira parte Chao convcr· <lo Castro, A Coruña. 1987, páxs. 107.
1rnxh.> de querer de novo tudo reint~-sc en abandcirado dunha urxénmfo 14 gráf.
ventar"

Uri gal~guisµi A· comarca
como
.esquecido
solución· ao
cámbio_rural

/
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me~te ~ ~anon da teoría e da práti- ·
ca hterana formulados en Ociden~ ·
te. Trátase dun trabaflo preliminar, ¡;>ero concebido cun profunfo
respetto por unhas literaturas ·marxinadas pa'ra as que é difícil atapar nas epist~rnolox ías críticas xeradas na Metrópole unha plataforma intelectiva con capacidade
analítica e operativa.
, Un dos atractivos <leste estudo
que ten moito de 'antoloxia teste~
\
muña!, reside na tormulac'ión conxunta dunha dinámica na que se
4an cita movimentos que e~presan
a sua historia nun abano lingüístico que vai desde· o gikuyiI ás línguas ameríndias . En todo estes
espácios de resisténcia cultural a
eleición da língua literária é xa un .
indicador primordial da testemuña
política do escritor; .determina
toda unha -prática de resisténcia
frente
opresor, e de redefinición da identidade dun protagonista colectivo. B. Harlow concebe
esta produción literária da re i téncia como un ámbito di cur ivo
de confrontación imbólica e política, íntimamente xunguida ao
proceso de reivindicación dunha
lexitimaeión hi tórica ; para ela,
obviamente , a fundamentación
teórica da literatura da rcsi téncia
re ide na ua prática política.
Para o e tudo o de te fa cinante
e crítico rexurdir dunha vo e
hi tóricas até agora si lenciadas. o
e pácio multiforme e inc tável
destas comunidades de re i téncia
configúrase como unha gran alegoría na que se dan cita unha érie
de cuestión básica para entender
. o eixo de organización simbólica da ' literatura da re i téncia": o
aceso a unha hi tória até agora silenciada; a redefinición do e pácio
cultural xeográfico e poi ítico; a
releitura da profundas transformación sociai e política operadas na filiación étnica. relixio a
ou racial.
A linguaxe poética da re i téncia, totalmente allca a unha montaxe transcendentali ta, recupera a
sua dimensión fundacional ao in. tegrarse no movimento de liberación. Este novo discurso literário ,
resultado dun complexo proce o
no que interveñen forzas moi di pares, e non empre similávei ,
proxécta e como un elemento
máis , fundamental, na reconfiguración do novo e pácio histórico .
Confrontados cun inimigo exterior, que lle impón a gramática
dun discur o simbólico opre ivo
o e critore da ·re isténcia ven e
abrigados a confrontar ao me mo
tempo os ob táculo endóxeno
dun discur o ocial e políti o incapaz, á vece , de re olver a
contradición ínter.nas de te movimentos. Barbara Harlow , nunha
di ti~ción que pode aventurar e
perigo a, reclama para a pocsia da
re i téncia unha linguaxe que desafía o di curso hexcmóni o d
poder ao atacá-lo na sua fundamentación imbólica e oporlle
unha estrutura simbólica própria ;
a linguaxe subvcr iva da novela
iría mái lonxe, egundo Harlow ,
ao tcxtualizar no mesmo e pácio
narrativo as relacións de poder
que sosteñen e alimentan o sistema de dominación e explotación.
A autora reserva para esta segunda modalidade discursiva a privilexiada si'ttíación dun modo literário que participa no debate inter. no, teórico e prático, dos movimentos da resisténcia. A influén. cia bajtiniana, ~ ben aproveitada
noutros aspectos do libro , faille
aqui un pobre servício aos efiéaces plantexamentos de B. Harlow.
A experimentación formal detectável nas novelas da resisténcra; así corno a sua manipulación
das estruturas narrativas, actanciais e discursivas, apreséntanse
como ·estratéxias que han ser. entendidas , segundo a a1ltora , no ho- .
rizontc dun proxecto global no
·que conta, co!T\o ~n elemento .~ri 
mordial, a rccscnta das vcrs1ons
historiogr.Micas do pa!->~do . A difllCnsión · polifónica, por outra
banda, si ala a .;;ua multifunciona- ·
·lidadc com~r documento histórico.
análise ideolóxica e ,vistón utópica

ªº

cia: a comarca, con carácter político ademais de económico, é a
resposta á evolución da mentalidade do cámpesiñado. Hai _que defen~er a identidade superancj.o o
cárnbio e criando un cadro novo
para as novas realidades insoslaiábeis.
Edlcións- Galaxia entrega dous
novos libros sobre ternas políti- .
cos. Este de Chao e outro tamén
menor d~ Arxirniro Rojo. Ambos
asépticos ante posicións partidárias, pero ambos gratos ao piñeirismo: Claro que Chao foi e é un
home independente e libre das
viscerais fóbias de certos galeguistas. Chao fala desde a etnoloxia, desde análises interdisciplinares e asume con ánimo sempre
dialogante unha función tan cara
á sua história: a de proferir verdades para urxir solucións. Un escrito interesante este, que subscreben, creo, todos os nacionali tas.
FRANCISCO CARBALLO
Chao Rego. Xosé. Comprendcrmos Galicia .
Galaxia. Vigo. 198.7. páxs. 127.

Crónica
anglosaxona
sobre a
''literatura de·
resisténcia''
' A produc.ión literária dos grandes
· movimentos sociais-e políticos de
liberación nacional, envol.ta nunhas coordenadas de universalidade
que desbordan· os límites establecidos por tin discurso hexemónicq
·en crise, conta xa cunha crónica
fiel no mundo aglosaxón 111 • Esta
"Resistance Litcraturc", como a
define Barbara Harlow, constittie
un corpus que rcflex.a simbolicamehrc os ·complexos movimentos
nacion-ais de resi.sténcia .e liberación,- e, segundo a autora, comprometida persoalmente na loita
do · povo palestino, . demanda pas
mctrópolcs o recoñecimcnto da
sua existéncia como unha produ. ción liti:rária que dc~at'i<i ; d 1Lrta -
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téncia ~ íntima conexión entre o
diación dun intérprete·.·.É como o ..
. pode~ político e a exr.1otación ·
vello ~estre que nos ensinaba a
1deolox1camente distorsionada do
ler ·e scritos como i_ste. Pois agora,
c~ñ.ecimento constitue o princípio
porque a,.Yelázquez se .}fo en'te~bas1co da su~ estratéxia discursi. d~; ou aion:ienos ante el pode ·ma- · ,
va.
mfest'.ll"se a nosa eomplacéncia ou
A. reeuperaciór{ da voz poética . . o noso desagr~~o, fixose precisa
do mcaraguano Ernesto Cardenaf .
a fi_gura.. do cnt1co de Arte. · Até
dq mozarnbicano Jorge Rebelo'.
aqm todo parece xustificá8el. De
do paquistani Balc.h Khan, ou do
feito vivimo"s no século XX e non
palestino Mahmud Darwish; e . o
no XVIL Mais os problemas surestahelecitnento dunha , nova forxen cando quen debe ser o noso.
mulación teórica e crítica capaz'
docente limítase a fachendear · de
de dar cont~ dunha produción lite~alabraria e de retóri·c a inecesárária condenada até agora a un sina_s. Alomenos rios primeiros níléncio multi-secular, son, entre
ve1s, esto non debera ser asi
outras; algunhas das tarefas que
É precisó voltar á letra salta. á síB. Harlow se plantexa abertamenlaba ºlimpa e clara, e·, en' todo
te nun libro certamente excepciocaso, á "poesia pura" dun J. R.
nal nos meios intelectuais do noso .
Jiménez _e non aos conceitismos
Oci?ente, onde ainda seguimos a ,
de Góngora.
.
qub1dar sobre cal é o espácio hisNon me paree~ xusto, xa que o
tórico e cultural que lles corres"reparto do saber" copmo afirma
ponde _aos textos escritos polo OuR~q~eplo é -a meirande aspiración .
tro (~1caraguano, moza111bicano,
da vida moderna e . democFática.
· palestrno, ou ... galego).
O
Todos debemos ter · o meirande
aceso pos íbel á cultur(!, pero adeJ. GONZÁLEZ-MILLÁN
mais, esta non debe xestarse en'
( 1) Barbara Harlow . Re istancc Literaturc.
"capeliñas" ou en grupúsuclos
Londrc. : Mcthucn , 1987 .
"snobs". E ainda asi, se esto sucedera, seria t~talmente urxente procurar un meJO de facer extensíbel
istes pensamentos minoritáriós á
r'naioria de capas sociais. Ou cando menos aos sectores interesados.
Poderáseme obxectar que quen
verdadeiramente se interesa por
cousas, como neste caso a Arte
xa .se procura a maneira de arri~
Unha vez lin un chi te no xomal.
. quecerse por via persoal. Mais .
Ao princípio sorrin, porque a idea
isto é sinal de que a organización
era realmente divertida. Era unha
non funciona. Agora ben,- situé-.
grande ocurréncia: nunha grande
monos no extremo do "emisor":
sá. dun museu de arte, un grupo
se este afirma que cando pinta ou
de persoas arremuiñábase arredor
modela non pretende comunicar
dun enonne lenzo dun pintor monada, que o fai por puro capricho
derno. Mai non contewplaban a
pe_rsoal, entón dirialle: "Dacordo,
cena, a imaxen ou o contido do
pero entón non expoñas o que fas.
cadro, enón a firma do seu autor.
Gárdao para ti e deixa ·satisfeito o
O verdadeiramente importante era
teu "ego". Asi, cando menos, se:.
a caligrafía, catro letras apena Ierás feliz contigo mesmo".
x íbeis que acreditaban que aquelo
Doutro xeito, e caso de prevaletiña saído das mans --e da testacer- este estado de· cousas iongo
de fulanito de tal, o célebre artistempo, irnos contemplar o lento
ta. Digo que ao princípio sorrin,
ocaso da Arte, que non se debe
p6rque enseguida a risada trocouconfundir coa sua total extinción.
se en siléncio . Ao arrichamento
Deixo para outro momento
seguiu a meditación, porque aquiunha cuestión que ultimamente
lo contiña verdadeiro velenb.
obsesióname sobremaneira: "A
Criticábanse e censurábanse
arte como oficio que se adequire
duas actitudes: a do pintor e a do
ou a arte como fruto da xenialida. público. Todos sabemos que o
de persoal, que non require ensichi te é a esaxeración, a deformanos (todos ternos sensacións e
ción da realidade. Pero iso non
entimentos e somos capaces de
quer dicer que e atope exento de
expresalos logo todos somos arcerto grau de veracidade: "A vida
tistas)".
é sono ', <licia Calderón, ao que
Diredes talvez que moitas obras
eu engadiria: "A vida é como un
da antigüedade non foron comgrande chi te" . Acaso non viviprendidas no seu momento e que
mo acontecimenlo tan inverosítan só nos nasos días se fixo xusmei , pola sua extraordinariez ou
. títica con eles. Falaréde me de
pola ua anormalidade, que poden
numerosos cadros de Alegoría, de
con iderar e chiste vitai ? Eu
cadro de História ou de Acadéc ido que i. Canta exp ición ,
mias cheas de contido literário
leitor, te vi itado e en cantas deque ó comprendian os erudito e
la non te entiche un pouco
ante a cale o pavo perrhanecia
como algun dese monifates que
na máis pura das ignoráncias.
<liante do que non comprenden reMai aquel, cando menos, recoñecia que era unha obra "ben pintafúxianse no único compren íbel
--e non empre- que é a firma?
da", que o seu autor coñecia o seu
Vexamos, pois, que é o que suceofício. Algo qúe moitas veces nen
de, po to que e ta é a intención
sique_ra pode dicerse de moitas
obra actúa~s. Quizais sexa ese o·
do pre ente e crito.
verdadeiro senso da estética artís_Se partimo d~ feito de que U!l
tica actual: a negación de normas
cna para comu01car e, de que a
e dogmas, do belo e o feo, do
criación artí tica en calquera da
comprensíbel e do incomprensi·
ua
vertente
(publicidade,
llustracións do pintor estradense X. A..Castaño
bel. A estética da negativic:I:ade.
moda, 'artes plásticas, 1itera tuPor certo, sabe que é . unha Alegora,. .. ) é comunicación, debemos
O
ría?.
considerarnos por ·un momento
calquera dos polos <leste conceito
L.CASADO CADARSO
lingüístico. Asl pois, supoñámoas' séries .da nova.guerra fria, ·tam
acento dcsconhec.ido por· estas t~:
n·o s "receptores". Receptores da ·
freqüentes ·na casa, grupo no que
.
rras,
o
seu
vocalismo
é
em
grande
mensaxe lanzada por un "emisor",
se pode classificar grande parte do
medida o doi.Jtra 1fngua que nom
que neste caso é o artista. Tamén.
que chegou do alero do Atfántico,
é
a
nossa.
As
qobragen§
foróm
demos por suposto que aquclo que
v.g. O Espantalho e. a Sra. Fing
.mnelherarndo ainda que dumhas
se pretende comunicar é intelixíos sábados as 13.15 h. Houbo
companhiás a ·o·utras hai grandes
bel, é dicer que ten un sensó, ün
produfos bém feitos como Lord
diforen~as., vai algo m.ai~ ca umha
significado.
·
Mountbatten que era um canto ao
corrida
dum
cam;
com
os
debuxos
Se non se ,producen "turbuléncolonialismo, ·(que borns eran os
animados
hai
autenticos
atentados
c"ias" ou "interferéncias", o circuia nossa 1íngua e ..estou pensando ingleses e que meos ' e parbos os
. to emi.s or-receptor cbmplétase con
úndios). _ A série era do gosto da
por nom ir máis longe, nas séries
.
Outro
ano
que
remata,
e
'
podo
difacilidade. Daquela a comunicaRainha Victórla e dos scus desde
cantos
ilustrados
que
se
emitizer
que
demasiado
a
mod.iño
vam
ción estética produciuse. A . obra
cendentes, a Índia expoliada
rom.
.
'
·
as
melhoras
na
TVG,
que
nom
é
góstanos ou disgóstanos ·e sabe~
"dóve era''.
Ao longo do 1987 houbo moque seja mel.hor ou pior que outral)
mos dicer por qué. O realmente
Ao ll~ngo do 1987, a TYG .conmentos cheiós de criatividade,
companhias
televisivas
qt~e
chedesagradábel sucede cando afirfirmou o seu prestígio no campo
houbo
cousas
·ingeridas
na
avan'
gam
aqs
nosos
ecrás,
mas
o·
s
seus
mamos non comprcndcla. Na coinformativo. s~ndo muito apreciagarda: que dicer, se nom, de A
dcfcitos iniciais mantenhcm-se ,
municación artística mcrdema -a
das e fofas en conta as novas daTumba
Aberta,
·especialmente · a
ápc.
n
as
sem
t~ocos.
O
galego
que
raíz da entradC:t da non figuració~,
das pela CJTils~ora. Na TYG apeaprcsenta~om do' programa e o seu
se gasta en Sam Marcos scguc a
do símbolo ou c..fo signo carente de ·
sares do csforw guvcrnativo foi .
comic'?
Comtinuow-se
tamem
com
ter,
salvadas
as
cxccp~oms,
.
um
. referente- fíxose precis,a a me-

pintura

Escritos
sobre arte

televisión

Outra volta

ao calendário.

imposível qÚe nom ·e.c oase o des- governo que p<;tdezemos. Frente a
govemos de incapqzes, a TVG foi
a empressa máis séria do país.
Po!4 TVG jorrarom Albores e Lages, duas caras da mesma moeda
mudam os goVemos e continua ~
mesma anarquía, . que com o mal,. · ·
f~dado Cas9n, chega as suas esencias .. Calquer goyetnadotcivil ria- ·
se do gqvemo galega, e istes davam-lhe ~s ~ra~as. esperemos que
no 88 mmgue··o afam censurativo
. na casa.
·Para despedirmo-nos do ano 87
ternos un· programa espécial apressentado por Eva Veigá. nel darase-lhe a boa vinda ao _l 988 a partires das 22 h. · Haberá de todo
co~~ e'!1 botica, acompa'nhádo d~
mus1ca aquecedora, e nom só música, vinétas do Brasil.e Cuba:
O sábado 2 de faneiro, comeza
um novo programa Tres por catro.
Tras do nome do compás vem um
concurso.· musical de rock par~
grupos afeizoados.
· Que lhe pido eu· desde aquí ao
ano 1988? Moitas cousas.· Agora
bem, no ca.mpo dos meios ·de comunica<;om próprios, fundamentalmente o segu'inte: que a rádio .
galega se desenvolva como corresponde, é dizer: novas emissoras públicas de FM en ·A Corunha
· Vigo, Carbalhinho, Ribadeu e .Ve~
rim e de OM em· Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra, Betan<;os e
O Barco . . O anterior eritende-se
como um programa mínimo, se se
quer que os investimentos feítos
-até agora. pagem a pena.
~o mundo das imagens polo
men~s outra canle máis para poder tlfar-lhe partido ao mando a ·
di~tancia, e porque a te ve que· a
m1m me gosta s~cia outra. Mentres esta nom melhore., é dizer
cando e~teja ao servizo do país ~
os seus intereses nacionais: os. do
' seu povo.
.
A todas as leitoras/es que aturades esta coluna, um Bom Ano
·
,O
Novo.
C.B.A.

.O estranxeiro,
oh.!, da Rua ,
Cruz . do ·S.ul
Lúéida fábula dun home ao que
lle van ben as cousas, tan ben que
semella que non funcionen. -Lonxe ·
· da sua terra, con saudades por
voltar ainda sabendo que xa non
o fará, quizais nen moi pronto nen
moi ·tarde.
E se enguedell.ase con outra? E
se tivese casado coa mellor amiga ·
da sua muller? E o tempo pasa e
non sucede cousa. E parece .o final-. Seria feliz? Que fixo na sua
.. vida? Fuxir, deixa1o todo e empezar outravolta. E se ...
. Jordi Grau Jen feíto a sua pelí- cula ·máis personal, lonxe das his- .
tótias comeiciais dos último·s tempos. Un filme tópico, · quizais,
pero tamén .algo máxico, máis bendifícil, que che obriga a estar por
ela e amosa-que sabe de que vai o
oficio ·e a sua admir<!ción por un
gran mesti"e: Fell ini.
Saido da Escola de Barcelona, ·
un interesante . movimento que
houbo nos .anos 60 para tentar realizar "outro cine" do que se facia
daque.la e que quedou un pouco en
"pantasmada". Recuperou· a ·tres
. actrices, auténticas musas <laque'"
les tempos na Cidade Condal: S . .y ·e rgano, Enma Cohen e Teresa
Gimpera. Ao pé da mellor interpretación que un lembra de José
Sacristán para unha história sen
9emasiadas concesións á que, sen
embargo. fáltalle algo para que lle
saísc redonda. Unha das máis orix inais películas do cinc español
rcaliz<1do nós últimos tempos. O

M.ESTRADA
O estranxeiro, oh!!, tia rua Crti7. 'do Sur.
Director: fon.Ji (ira u 1nté.rpr~tes: José Sa·
· ni stan. Fn111 a Cohcn. Serena Ver!!:tllll . TL'1·L'sa (iifllP\'ra. Josl' M" Blanui. i '. spalinla.
19X.'i.
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DCUS PARES DE PERNAS, 1928-29

MANUEL
ÁLVAREZ
BRAVO
A fotografía contentouse en xeral de nos
revelar o México polo ángulo facil da
sorpresa ta 1 como o ollar do estranxeiro, o
po_de experimentar en cada volta do
camiño. De aí resultou o máis ecléctico e o
máis decepcionante documental que
coñezo, en que os sitios panorámicos, as
danzas indíxenas e a arquitectura barroca
da colonización pagan as culpas principais.
Aó follear estes montóns de impresións
fuxidias, como ao F.ercibi r este "décl ic"
continuo, maquina , fundamentalmente
insensíbel, dubidariamos ql:Je con tal medio
se,podese penetrar na alma do país.
E indispensábel ter participado nela
dende a infáncia e dende entón continuar a
interrogala apaixoadamente para poder
desvelala por enteiro. Foi iso o que
c'onseguiu facer M. Álvare::i. Bravo nas súas
composicións dun realismo sintético
adm.irabél, do cal non coñezo aquí
equivalente. Todo o patético mexjcano está
exposto ao noso alcance: onde Alvarez
Bravo parou, onde se parou a fixar unha
luz, un sinal, un siléncio, non é a penas
onde bate o corazón do México mais tamén
.o nde o artista pode adiviñar cun
discerñimento único, o valor i'n teiramente
obxectivo da. súa emoción. Axudado nos
grandes móvimentos da súa inspiración
polo máis excepcional sentido da ·
cualidade e ao mesmo tempo por unha
tacnica infalíbel, M. Álvarez Bravo con o
seu "Obreiro en folgo asasinado" elevouse
ao que .Boudelaire chárnou o estilo eterno.
ANDRÉ BRETON, 1939

A BOA TAMA DURMINDO, 1938-39

EXPOSICION ATÉ-o 8 DE.XANEIRO NA SAA DOS PEIRAOS DE VIGÓ
FACILITA.DA POLOS "ENCONTROS DE FOTOGRAFIA EN COIMBRA"
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anúncios de.balde
~ALIG~FIA ARDENTE, por Antó- .

1110· Jose Forter. Hiena Editores
·
Lisb:oa, 1987. ~5 páx. · ·, · .
01tó novos poemas deste surr~alista portugués, un certo cám' b10 de agullas. ~a sua poesia. Unha
madure~a poet1ca total. Oito poe- ·
mas que conforman todo ur:i poef!1á'rio, .da vida á marte, da nenez
.a, outra vez, morte. Do canto da
vella toupeira, á idade de ouro do
amor único e louco. Dos écrans de
oinemaia "un homem ferido vai falar". Unha excelente entrega, un
pqeta. excepci~n~I gostado só por
mmonas no pa1s irmao.
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AS REVISTAS LITERARIA$ EN
GALICIA NA SEGUNDA REPUBLlCA, por Modesto Hermida García.
Documt;mtos para a historia contemporanea de Galicia. Ediciós do
Castro. ~~da, 1987 112 páx., rn.áis
reproduc1ons, mais índice de no. mes. 120Q p~a.
. Unha v1s1on das revistas literánas ~aleg~s durant.e a época citada, fora f\Jos. Herm1da da un visión
d~las e repasa os seus sumários.
~' algunha ql!~ outra incongruénc1a .que non tina porque aparecer
aqu1 (a~~gue ao lusiSf"!lO) ·pero dá
uriha v1s1on acertada das revistas,
a1nda que parece-nos que se equivoca cando di que as revistas galegas estiveron, naqueles anos, á
altura. do seu t~mpo E non, pois
en quitando a caseque desconecida .Ga~iz~. as demáis tiñan por prime1ro 1d1oma o español. Un interesante apéndice documental (facsímil) acompaña ao texto.
INFECCIÓ, por Sergi Pamies. Quaderns Crema. Barcelona, 1987.
142 páx.
.
Segundo livro de narracións de
Sergi Pamies. que consta de l3 relat?s onde .ª regada de Cortázar e
ma1s do com1c actual é máis que
evidente, Pamies sabe narrar-ten
verdadeira vocación de narrador, sabe medir-se, non perde nunca
o Norte, pero non remata de dar
os relatos que podemos alviscar
das dotes do narrador. Talvez a total falta de ambición, talvez seguir
por un camiño que lle deu fama,
talvez o non querer chegar máis
lonxe. Toda iso configura un bon
livro de relatos pero que poden
acabar por aborrir ao leitor que ao
terceiro xa se dá canta da evidéncia do final.
NOVEL.LA D'ESCACS, por Stefan
Zweig. Quaderns Crema. Barcelona, 1987. 104 páx.
Un exiliado que vai para a Argentina (exiliado austríaco, o autor). Un campión mundial de xadrez, un rapaz de aldea, túzaro e
inculto, xogan unha partida no barco que os leva, a un ao desterro,
ao outro a seguir xogando. Na segunda partida aparece un estraño
personaxe e fan táboas. O estraño
personaxe é un aristócrata que tamén fuxe dos názis. Explica a sua
vida ao autor, o seu cárcere cando
a entrada de Hitler. De como chegou a aprender a xogar ao xadrez.
Unha partida ca campión e gaña o
aristócrata, e lago outra e se produz (se reproduz) a enfermidade
do xogo no aristócrata que remata
retirando-se. Ao final, o xadrez,
xogo para intelixentes? xogo? enfermidade? Unha novela para ler
agora que se rematou de xogar, en
Sevilla, o campionato mundial de
tal desporto, xogo ou actividade.
PEA QUAN ViNGUI UN ALTRE
JUNY¡ por Jaume Fuster. Planeta.
Barce ona, 1987. 190 páx.
Primeira novela de espionaxe
dun autor consagrado como nove-

e
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lista policial. Excelentemente estruturada, Fuster pon en marcha
unha engranax~ que só pode rematar da mane1ra que acaba. Un
vello en Washington, un policiacor~upto, atentados dun exército in.,.
. dependentista catal~n que ninguén
canece, etc., conforma esta exceiente novela de espionaxe que se
le dun ·tirón.
·

fy1iguel Delibe::; .. Col. Áncora y Delf1ri nº 607. Ed1c1ones Destino. Barcelpf'.a, 1987. 440 páx . .
Ultima entrega de Miguel Delibes. Unha novela que se le dun ti_ róri, ROis o belo castellano do escrito: de '{alladolid -é dúctil, e a sua
escrita fa1-$e agradável a cada livr!J que vaí entregando. Sen as audacias de _Los sañtos inocentes·ou
Paráb<?ta del Náufrago, aqºui Delibes cinxe-se a unha historia e a
uns personaxes, dando cada un
deles un prototipo, desde o heroi
até o cabo Pita. Unha novéla contra os ódios.

-CONFERENCIAS PARA
PROFESORES DE EXB NO
MUSEU DE PQNTEVEDRA

Ca fin de facilitar ao profesores de
EXB e aos alumnos da Escola Univ~r_sit~ria de F. P: de 6XB un mellar
conec1mento do Museu de Pontevedra . e das - suas ,. posibilidades
como recurso (ile grande utilidade
ÁRBOi:- _ADENTRO, por Octavio
para a educación, o Patronato do
Paz. Biblioteca Breve. Seix Barral.
Museu, a Escala Universitaria e a
Barc~lona, 1987. 208 páx.
.
Delegación provincial de EducaUltima· entrega poética de Paz
ción pretenden leva·r a cabo un ciun gr?!lde poeta que, ultimamente'.
clo de conferéncias e vistas relanos. tina. ?bandeados, dedicandocionadas co funcionamento doMuse a pollt1ca, para desgrácia ncisa. ·
LA CIUDAD DEL MOTOR, por La. ·s~u e os tondos que custódia. lnci-:
Neste volume todos os males e os
r.en · D. Estleman. Col. Arin nº 9.
dirase neste curso de maneira es"
dons poéticos do mexicano se fan
Editorial Ariel. Barcelona 1987.
pecifi) naquelas pezas ou obxectos
presentes, . · entregando
textos
-'
252 páx. ·550 pta. ·
que podan relacionarse máis es(poemas) de excelente ealidade, e
Nova colección de novela pGlioutros non tanto. Note-se a pegatreitamente cos programas escolaque
tira
de
golpe
tres
novelas
cial
da dun texto de Benjam.in Peret
..res, ollándoo's no seu contexto culde. Estleman, un dos valores segu(''Toute _une vie") sobre vários- dos
tural e histórico. Proporanse asir.os
da
novela
policial
USA
hoxe.
A
poemas en prosa, sobre persoas mismo, métodos didácticos 'para
primeira da série ·é publicada a terentregados aqui.
'
ceira polos editores españois, polo , un .m~llor aproveitamento das pecuhandades das pezas que se exique se ~ rec9menda empezar por
MYSTERES 87, sous la direction .
ben 11as diferentes sás. ·
ela. Amos Walker contra todos:
de~· Badou. Livre de Poche 6365.
O curso terá lugar nas depenpolicía corrupta, K.K.Klan, servíPans, 1987. 692 páx. 30 FF.
déncias do Müseu .de Pontevedra
cíos secretos militares, sindicatos
To~o sobre a novela policial na
palas tardes, entre os días 1 e 5
corn,iptos. Uriha espléndida novela
F_~a.nc1a en . 1.987. Todo sobre as ·
~e F~b~~iro do 1988. O prazo de
que se desenvolve nunha cidade
senes telev1s1vas policiais e sobre
1nsenpc1on, que sera gratuito, abriesperanza para os negros nortea- .
o cinema de tal xénero. ' Estudos
rase o 11 de Xaneiro do 1988 fe. mericanos: Detroit.
· .
sobre as séries de detectives na
. chándose o 25 do mesmo mes.
rádio en USA nos anos 40 sobre
LLAMA
3-1-2,
por
Fredric,
Brown:
o xénero policial na ficción científiDestino Suspense nº 18. Ediciones
ca, sobre Chesterton, un intereDestino. Barcelona, 1987. 198 páx.
sante traballo de Stleman sobre o
Brow é un grande da novela podetective privado como heroi amelicial (e da de ficción científica)
riaan o, e 25 narracíóns policiais de
onde sempre está presente un
calidade e interese entre as que
mundo estraño, o alcool e a droga.
salientariamos a de M. Naudy.
Aquí a droga é o xogo. Persor:iaxes
cutres, beleza de outros e, sobreDICIONÁRIO DO TEATAO GALEtodo, o acaso como' elemento inGO (1671-1985), por Manuel Locontrolado, país Brown -en conrenzo e F. Pillado Mayor. A bibliotra dos consellos dos clásicos inteca do Arlequín. Ed. Sotelo Blangleses -mete sempre o acaso nas
co, Barcelona 1987. 170 páx.
suas narra6ións. O resultado , é
Que o teatro galega sexa máis
unha nov.ela que se le dun tirón e
ben c~tre, ~on quer dicer que nada
que leva o suspense até· a última
se tena fe1to, e para demostrá-lo
páxina.
·
eis este dicionário que serve tanto
para o curioso como para o estuCAFÉ,
COPA
1 PURO, por Josep
doso. Lorenzo e Pillado entregan
Mª de Sagarra. Col. El Cangur nº
un útil de traballo que, desde ago103. Edicions 62. Barcelona, 1987.
ra é indispensável para todo aquel
236. páx. 41 O pta.
_
que algo queira saber do noso Recolla de artigas do escritor ·
pobre- mu!ldo teatral. Un traballo
catalán. Comentários~ morais, rede primeira man, e un traballo ben
tratos de escritores, olladas na
organizado.
paisaxe, lembranzas de amigos,
etc. Sagarra mostra-se nestés arti¿HAY ARBOLES EN GUERNICA?,
gas como o que sempre foi, un
por Juan Antonio de Bias. Etiqueta
grande escritor. Comentário culto
Negra, 53, Ed. Júcar. Gijón, 1987.
e irónico, chamada de atención
165 páx.
.
sobre o que podé pasar desaperNovela policial de autor español.
NOVO LIBRO DE
cibido, louvanza do mistérib que
Divertida, irónica, chea de humor
SCIASCIA NA ITÁLIA ·.
alegra as nasas vidas, xogo idio-negro e blanco-- e de amor, e
mático, agudeza e desenvoltura. ·
· de ternura. Un especialista en baA máquina da xusticia, o castelo
Todo un descobrimento para quen
leas vai facer un estudo sobre as
de que pon os-decorados de toda
non coñeza estas prosas do autor
tales ao País Basca, e alié especa narrativa de Leonardo Sciascia :
de Vida Privada. Só esperar que ·a
tador dun asasinato, toda unha séestá outravolta no centro de PfJrte
algun editor catalán lle dé por purie de feítos se desencadean proAperte . O novo título que ven de
blicar os dous tomos de L 'Aperitiu;
gresivamente senda el espectador
é].parecer. r:iarra un crime perpetracomentários periodísticos· ao dia
e, nun momento, parte. Le-se dun
do en Palermo a finais dos anos
onde
o
xorrialísmo
literário
br~lla
tirón un pasa-o ben, ainda que a
trinta. Un xuiz que vive nun mesmo
con
luz
própria.
trama se resinta un 'pouco.
temp'o os papeis dun burgués lúcido sacado dun cenário de Pirano MEU CORA<;Ao É ÁRABE, por
O MARQUES DE CHAMILLY, por
dello e dun cacique rural da "Pardo
Adalberto Alves. Documenta PoéAdília Lopes. Hiena Editores, Listica· 7. Assírio & Alvim. Lisboa,
boa, 1987. 30 páx.
1987. 190 páx. 1 .150 escudos.
Plaquette da máis importante
Escolma de 39 poetas ~ árabes
dos poetas novas portugueses,
1
nadas no actual território portuUnha re-escrita das cartas de
Precedidos
dunha
interesangués.
amor da monxa portuguesa. Hu-. _
te introdución e cunha bibliografia
mor, ironía, ternura unidas a unha
CALENDÁRIO DAS
para os non iniciados, os poetas
excelente linguaxe poética, tan
ESCOLAS RURAIS
árabes-hispanos mostran a sua
desta plaquetfe unha pequena ·
calidade poética de tal rñaneira
obra m~stra onde Adília Lopes
.
o
calendário
feítos polos nenas
que muitas veces parecería estar
mostra todas as suas virtudes
das escalas rurais da província de lendo a· certos poetas contempocomo poeta -que son muitas- e
Lugo, cuxos mestres están agruráneos. A tradución de A Alves unha grande desacralización dos
pados no colectivo socio-pedágólivre- pode ser discutida, pero os
textos clásicos: "Nas noites de S.
xico "Estiño" ten como tenia desté
poemas salvan-se, o que quer diJoáD I Marianna Alcoforado I queinovo ano "o tempb libre", en cada
cer que se ben pudo traicionar aoma alcach0fras".
letra os nenos representaron unha
. poeta ~alvou o poema.
X.G.G.
actividade distinta: in.vento~, lectu377A, MADERA DE .HEROE, por

"Anu.ncios de Balde" é uriha
sección a disposición dos leitores-as para todo aquilo que se
lles oc;;orra e non teña carácter
compro. vendo,
comercial:
quera, agasalllo, colecciono
envio
precíso
información,
mensaxe a...
Unha me~tra de EXB pode dar cla-· ·
ses en Vigo. Chamar. ao teléfono
(986) 43 99 56 .ou dirixirse a Canadelo Baixo 4-5º porta 3 ·
·

lntercár:n_bianse e recíbense adesivos p,olít1cos. Carlos X. Varela Aen- ·
lle.. Rua· Pío Xll-17-3º C _ 33013
Ov1edo.
"Troula", grupp de gáitas galeqo
en Madrid ponlle acento galega as
suas festas ou reunións.
Interesar chamar· a Xavier Pérez
(Tf.:. 4 .60 02 91 ou a Antón Forjan
(Tf. 2691853).
.
Compro libros vellos da Galiza. En
galego ou castelán.
Interesados chámar de 9 -a 1O· da
noite ao Teléf. (986) 293436

B~án, vai apoñendo suxeréncias,
sutilezas, xogo psicolóxico e mocazos de forza bmta á autoridade
que reclama a pena de marte para
o culpable. Porte Aperte que fai a
. narración número vinte de Leonardo Sciascia, volve sobre o corazón
· nero e Ópulento de Sicilia para enfrentar a home cos riscos e posibi- ·
lidades do exercício do poder por
. pequeno que este as veces pare-:
za.
A dignidade do xuiz que defende
o_ e~p~ñcio da leí frente do poder
fact1co e contra dos que remiten
calquera _xustícia posíbel ás calendas posteriores da toma do -poder,
e. a grande criación deste Porte
Aperte qúe ven de presentarse nas
libreirías italianas como novidade
de Nadal.

- 1~ició~
PRESEBES PORTUGUESES
. Presebes portugueses é ur.iha expqsición itinerante da Fundación
Calouste Gulbenkian. A visitar no
Museo de Pontevedra. ·
·

- QUlNTANA MARTELO
Pintura recente. Galería Trinta (Rua
Nova 30 Compostela).

publicació~

ra, excursións, deportes, xogos,
música, festas, teatros, tv ...
Os calendários véndanse nas librarias cle Lugo e a través da distribución própria.
O calendário foi elaborado por
nenas das escalas rurais de A Gra. ña, Vilarente (Abadín),.Castelo (Outeiro de Reí), Arcillá (Cospeito), Donis, Vilanova do Pedregal (Cervan:tes), Busnullán (Pedrafita) e Samos.
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A necesidade do diñeito
LLUIS Mª XIRINACS

O

diñeiro é un instrumento de mercado. E está feita para axilizalo. Os
instrumentos soen ser menospreciados. Nen Aristóteles, nen Kant, que eu
saiba, dedicaron nen unha páxina das
· '-' suas ·obras completas, a estudar o martélo
ou a fibela do zapato. os instrumentos
soen pasar desapercibidos. Ocupan humildosamente ·un lugar lateral no decurso
d~ história. E, porén,· non deberia ser asi.
A roda do Neolítico, a máquina de vapor
da era industrial, a pe:iicilina no naso tempo torceron a dirección do destino dos
homes. E a esquerda poi ítica deberia ser
máis sensíbel a eses obxectos "secundários" e menos ás grandilocuentes ideas de
·
redención da humanidade.
Un deses instrumentos, aparentemente
deleznábeis, son os cartos. O pavo xa intue a sua imp0rtáncia e aloucadamente
corre tras da Lotaria derivada ou primitiva,
'aS quinrelas e a "Prodiecu", tras da ONCE,
tras dos bingos e as lotarias autónomas,
Cartas, cartas, cartas. As clases altas
apontan ao Casino das ruletas e bacarrás,
as apostas hípicas, a Bolsa e outras··monsergas de d,iñeiro negro, onde o xogo per. de o seu honesto nome. Cartas, cartas,
cartas. O poeta .de pequenas gafas talaba
de: "Poderoso caballero es Don Dinero".
I
Con cartas, sensación de amnipoténcia.
Sen cartas, s~nsación de impoténcia. Os
0
simples sen diñeiro póñense nas esquinas
das ruas ou nos lugares estratéxicos do
túneis ·metropolitanos a mendigalo directamente. Os listos tapan, con fracs· e beneficiénciá, a procura única e ab~esiva ·do
diñeiro. Marx, agudamenteJ en "O capital", ·
~ di que. nun princípio o proceso era: bens ·
que producían diñeiro que se investia en
ro
pradu9ir máis bens (B-D-B). Máis a cousa
2!
variou e o proceso consistiu lago en diñeiü5
ro que producia bens para producir máis
¡g
diñeiro (D-8-D). Segundo el, os cartas pa~
saron de instrumento a fin: a entronización ~-------------------------------~º
do instrumento, o fetichismo do diñeiro.
. Facilmente, diante desta perversión;
o diñeiro, é bon Ol.l mao?
os 4.000 últimos anos. Hoxe si, por qué?
saltou ao causo do pensamento, a idea de
Xa ollamos, nun anterior artigo, que no
A bondade do diñeiro consistía en arque o diñeiro era intrinsicamente mao. E princípio os cartas foron inventados para macenar por convencionalismo social un
moitas correntes anarquistas e neo-anar- ben. O mercado axilízase extraordinaria- valor de cámbio xenérico abstracto, a parquistas pasaron a defender a sociedade
mente cos cartas. Todo é convertíbel con tir dunha mercancía específica ben consen cartas. Aparte de que o próprio capi- todo, mediante o dineiro. Oh, maravilla! creta, que permitia aplicalo, no seu motalismo, nas· suas horas baixas de deprePero os cartas, como o marte~o ou os cra- mento, a outra mercancia específica e ben
sión ou estanflación, como o socialismo
vo.s, tamén pode · pervertirse. O diñeiro, c~ncreta c~lquera que sex~. "Un par de
intervencionista, endemicamente, . regrecriado cara o 8.500 a.c. en Mesopotámia zapatos val1a tres". Tres que? Tres unidasaron en flagrante heterodóxia, á prática
para ben, torceuse, cara o 2.400 a.c., en des convencionais ou abstractas. Catro
vergonzante, subterránea, mergullada, da
Mesopotámia, para mal.
pares de zapatos valerian unha dúcia de
economia _de troco sen diñeiro ou con
unidades abstractas. E cunha dúcia desp·ouco diñeiro. "N&P cómpralle o seu piso
Toda perversión pode ser correxida
tas unidades podiase comprar un carro.
vello por un piso novo" .. "o ·seu coche ve- , cunha conversión. Hoxé é posíbel tecni"Un carro valía unha dúcia" ..
llo, a sua lavadora vella o seu ordenador . camente a conversión dos ·cartos ao seu
O abstracto representaba unha dificulvello polo correspondente novo".
dade e, simbolicamente, "encarnábase"
bon fin. Non foi posíbel tal causa du~ante
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Mirar de prestado
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dos os delincuentes, os pequenos e se
bretodo os grandes, están interesados e
que sigan o seu curso os "billetes usado...
que non deixan pegada.
lso non tivo remédio durante 4.00
anos. A celeridade do comércio arrincoo
os documentos "monitum", moedas av
sadoras documentadas. Os escribas en
tários non tiñan a man abando axil par
non entorpecer as transaccións.
Mais desde agora non. A informátic
electrónica permite regresar á moeda i
formadora responsábel. Os electróns via
xan a 30.000 quilómetros por segundo.
mercado non vai tan apresa. Agora é pos1
bel un mercado científico e responsábel ,
O povo debera esixilo!

~ver ao rego

Campament.o civil

odos os· servicios que lle fixo en
vida Palas Atenea ao rei ambulatório de Ítaca non abondarian
para librar de acidentes por un ano a',
costa de Ortega! a Fisterra. Os romanos
foron os primeiros en chantar lumieiras
nos ·cabos por aquilo de que os deuses
protexer protexen o comércio do lmpério, pero ás veces andan distraídos. Se
marcamos nunha carta de marear por
Galiza as cruces de barcos embarrancados e afundidos teremos a equivaléncia
exacta da nosa xeografia de sinais marítimas, porque ben se sabe que dez barcos a pique dan un faro da mesma maneira que un gran pecado daba un cruceiro como explicou Castelao nas Cruces.
Contado, non se sementa un faro con
~:i.;..-,--..-~,os do comun. Os barcos do comun
~ eran & barcos de nós que afundian un
tempor~ si e outro tamén, pero se nor:i
ma,rcabar máis que nas cruces do cemit'ério rr)ariño. As luces de· Candieira e Vil~n de~emosllas a.os edit-o!iais do Ti·rpes A_G ' do a caldo ao governo de Ma-

en a!go c~ncreto. A unidade podia se
maza, o ano ou o boi segundo os sítk
Ho~ero fala do boi. Os romanos do ar
Ma1s, .normalmente, non aparecia a ba
da urndade na transacción. Era unha Pl
referénGia, só visíbel cando se trataba
mercar mazáns, años ou bois. lso foi
princípio. Durante uns seis mil anos.
son anos!!!.
Ouen daba autoridade e autenticida
a eses précios libremente aceitado
Quen evitaba as trampas, as corrupció
(mercar e vender aquilo que non é mere
bel nen vendíbel), as más especulació
(vender ~u mercar e~ falso)? Todas
transacc1ons mercant1s realizábanse
p~azé'.1 pública, diante do templo, en pr
senq~ dos. s?cerdotes e por escrito, q
p_ara. 1so ex1st1an os escribas. Ficaba co
tanc1a da mercancía, do seu précio, <
praza, da data, do nome do mercader
do nome do vendedor. E o documento ~
quivábase no templo. Ese documento e
a única moeda circulante. A arqueolox
ten confirmado este aserto.
.
~oeda, "moneo, monere, moniturr
aviso. A mqeda era só un aviso, non
valor en si. E un aviso metricamente exa
to ~ eticamente responsábel. Polo tant
sab1ase o que p_asaba e sabiase qut~
eran os responsabeis. Esa moneda f
boa. ,Pr?duciu .Pé'.12. social, prosperidac
econom1ca e cnat1v1dade cultural.
Cara o 2.400 a.c., o comércio medre
tanto que se cortaron en rebandas dL
"churro" de ouro ou prata e puxéronse €
circulación moedas metálicas anti-científ
cas -ninguén sabe que nen cando .
merc:iron ou vencieron- e anti-respon~ ·
beis -ninguén sabe quen mercou ou ver.
deu. A moeda indocumentada e anóni
(os "billetes usados" dos atracadores
secue?tradores) permite toda clase de ce
rrupcións, calotes e trampas. É un instn
mento meo, xa sexa en metálico xa
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drid, como cando foi contra a praia do
Trece o Serpent en 1890 e morreu a
gala dos aprendices de mar de loglaterra. Outro tanto se pode dicer da rádio
costeira. Por esta regra o desastre do
Cason debería producir algun xénero de
imitación dos sistemas de seguimento

de barcos por radar de superficie como
hai no Canadá e nalguns pasos de moito tránsito da Mar do Norte. Por casualidade Galiza dispón dun radar destas
características que cobre o litoral de
Poente desde a Barbanza. A equipa
desa estación ten que ter rexistada e
gravada a singradura do ,Cason, e se os
militares norte-americanos diso que caritativamente se chama Mando Militar
Cor.xunto quixesen, poderian entregala
ao sumário do bar..co panameño de pai
descoñecido. .
,
No entanto a vergoña do Casan non
fai renxer a máquina do Ministério de
Transporte e Comunicacións para levantar unha estación . de seguimento
dun dos puntos de recalada con máis
tránsito do mundo. · a utilización parcial
e civil dese radar militar poderia incluirse
como apéndice de emerxéncia no protocolo das bases. Asi, · xa que borrar
non borran da lista nen os avións vellos,
a equipa de Máximo Cajal -estaría en ·
condicións ·. de pedir coa inflexibilidade
que ten por norma que nos deixasen mirar de cando en vez pola pantalla. Ainda
que sexa pagando.
O

.T

anta a través dunha nota de
prensa, como en declaracións a vários meios de comunicación, o Governador Civil de
Ourense tiña afirmado que nengun
dos dous atracadores dun banco en
Verín, un dos cales resultou morto e
outro ferido, recebera impacto de
bala.
Segundo o Governador, a morte
do delincuente, José Miguel Bautista
Villarón, producírase a causa da caida por un terraplén. Sen embargo
poucos dias depois, o 22 de Decembro, coñecíase o resultado da au- .
tópsia, a cal indicaba que a razón da ·
marte tora precisamente unha ferida 1
de bala que producira un orificio de
entrada no ombreiro esquerdo e de
saída polo hemitórax direito, o que
prodwciu unha hemorráxia interna.
· Despois desta evidéncia o Governo Civil eniitiu outra nota rectificativa
da anterior. Pero non están abrigados estes responsábeis dé! seguridade pública a cerdorarse antes de
emitir unha afirmación dese tipo? Ou
é que era para ver se colaba?
O

