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En contra das análises ·
utilizadas Rara xustificar
a· reconversión

A construción
~· mundial de
.
buques de gran
tonelaxe está a
medrar
notabelmente
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AS PERIPECIAS DO BARCO DA PAZ HORA A HORA

UNHA SE.MANA
.COA EXPEDICION PALESTINA
Pondo unha bomba na liña de
frotación do Sol Phryne os sionistas procuran destruir unha
imaxe: a do émulo do Exodus
que no 1947 entrara no porto de

Haifa con refuxiados da 11 Guerra·
Mundial. "Non permitiremos que
ninguén utilice a nosa tradición" .
asguran os sionistas. A plasticidade con que o Barc9 da Paz.

explica a traxédia pal~stina mo- sello Nacional Palestino mentres
biliza na sua contra aos servícios a información da revolta nos terisecretos de Israel. Neste relato tórios ocupados e as dificuldacóntase a história dunha semana'.'=· de$ do Barco da paz enchian as
na que Atenas foi séde do Con- · ·primeiras páxinas de todo o
mundo. .

(páx. 12)
Os dados oferecidos no comezo
da reconversión naval sobre a
caída na construción mundial de
buques de gran tonelaxe estanse
a demostrar como acertados só
nunha etapa conxuntural pero
non xa neste momento, en contra do argumentado pala maioria
dos meios no. seu dia. Nen o papel do Estado español nen a discriminación que sofre Galiza están xustificados nos dados económicos, segundo un informe
realizado polo PSG-EG.

A OQosición maioritária
colabora máis gue se
QQÓn

Xosé Rivas, un
alcalde na
picota
(páx. 6)
,·

Xosé Rivas Fontán, Alcalde de
Pontevedra, que xa está condenado por desacato ao poder xu- .
dicial, ven de ser agora procesado por prevaricación continuada
e cohecho. Os enfrentamentos
co máximo órgao do Poder Xudicial na província, as denúncias
que poñen en tel~ de xuício a
sua honorabilidade influen directamente no decoro do próprio
concello que el preside.

Preséncia
mostra

gal~a

na

Na Xunta Universal de Accionistas

Promocións Culturais aprobou
a ampliación de capital
(páx. 1s)

Agapito Prado
"Precísase. unha
Qrotección do mercadQ
gue evite unha
imQortación masiva de
Qeixe doutros Qaíses" .

SUMARIO

A cita de Arco
(páx, 17)
Nas semanas pasadas foi actualidade nos ambientes artísticos a
última convocatória de Arco, que
como cada ano desde 1982 levase adiante nos recintos feirais da
Casa de Campo de Madrid.Ven
de ser esta ampla confluéncia de
§alerias e artistas, un pulso cada
convocatória máis afirmado do
potencial mercantil das artes
plásticas no Estado español.

Cara o Congreso do PSOE:
operación con poucos visos
de Ceferino Diaz ....... (páx. 7)
Seis meses de prisión por
queima dunha bandeira en .
Corcubión .................. (páx. 7)
A delegación galega f9i a primeira en apoiar a Anguita no .
congreso do PCE ·...... (páx. 8)
Débates sobre "lgrexa e Liberación" dos amigos da revista
Encrucillada ............. ·(páx. 1O)

As fronteiras inte'riores
.................................. '(páx. 1O)
O xuício polos despidos da
·Alúmiria prácticamente gaña-:
do polos traballadores
......................... :........ (páx. 11)
A Mesa de Normalización
·debe cons~lidarse ... (páx. 14).
Antroido gacetilleiro
..........................:........ (páx. 16)
EEUU e Vietnam: reescreber a
história nas pantallas (páx. 1-8)

(páx.' 13)
Agapito Prado preside a.Cooperativa de Armadores de Pesca do
porto de Vigo -que á sua vez
leva a xestión de outras oito asociacións_profisionais do-sectore está á frente dunha das máis
importantes indústrias e frotas ·
de conxelación do país, "Puerta-

Prado". É unha das perspas .que
con maior coñecimento de causa
pode ·abordar os problemas da
pesca no noso , país, nomeada- ·
mente de actualidade ante a recta final das negociacións con
Marrocos.
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TOTEM ·E TABU·
DOS MEIOS DE COMUNICACIÓN
-Ñun estado onde a dictadura deixoú a
evitase o péndulo descrito hai anos por
ermo a clase política de esquerda duUmberto Eco, entre apocalípticos e inrante tantos anos non é de extrañar que
tegrados. -Das catacumbas temerosas ·
tarde ou cedo _nazan disfunci(ms ·que
do xornalista-enemigo á mitificación intrp.bucan o bon sentido e a pertinéncia
.xénua do meio e do seu. poder.
ética e práctica desa esquerda.
A -obxectivación do papel dos· meios _
Lembramos, por exemplo, o papel
de comunicación, era e segue a ser nenada despreciábel ,que os meios de .co.:.
cesária para os políticos da esquerda.
m1,micáción xogaron na política seguida
Entre o · temor e a adoración· hai unha
polo PCE desde os aRos da transición.
vía. intermédia que é a do análise detaOs que estaban máis afeitas ao exílio e
llado do papel que están a cumplir e do
á clandestinidade que á letra impresa e
seu funcionamento.
·
,á difusión das ondas -poideron ser tocaCando nesta sociedade se teme aos
dos polo abrazo engaiolador e hipnotimeios condénase un ao ghetto _ Cando
zante dos mass-media. Canto non pose lles mira con deferéncia córrese o risderá ser o crecimento do meu partido . co de que sexa a man invisíbel que os
no salto· da vietnamita ·á tv? Cal non
meios teñen detrás a ·que__ marque a·
será o prestí.xio ascendente do lider, no
pauta máis do debido na poi ítica própaso da íntima 'mesa camilla' ao brilo
pria.
_
.
luminoso de flashes e cámaras?.
A inxenuidade pos políticos, que conPouco se traballou, sen embargo, no
trasta cada vez máis coa acción perfeiest.u do desmitificador dos médios qu~
cionada e sutil dos meios, ten ainda a

1
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sua particularidade na fotografia: De he.rois anónimos a estrelas, como se a frivo- ·
lización e os mecanismos de simulación
da época causaran un efecto irreversíbel sobre a'esquerda chamada a criticar
precisamAnte esa situación. Dise que
cada vez _que El País publicaba unha ·
foto de Carrillo acelerábase o pulso do
Comité Central do PCE
Será preciso coñecer a propriedade
duns meios que ·están a facer de paráguas das ideas da soeiedáde en xeral,
as formas e as cqr.dicións~ nas que se
pode desenvolver a acción deses meids
e o funcionamento meticuloso e intencionado que os rexe.
Os meios, como as máquinas, nen
esclavizan nen liberan en si. Todo depende de quen os posue e de Gamo se
usen. Polo demáis nada teñen de sagrado, nen. de totem , nen de tabu .
O
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cartas ,

tanto raro , en ·que un bombardeiro
que os concellos de Cangas, Moaestadounidense B-52 chocou co
ña e Vig'o -todos en mans do _
Na carta de Afonso Rodríguez .PU- . seu avión nodriza caindo ao .mar
PSOE- intervisen no problema,
coa perigosa carga. A cuestión foi
blicada no nº 332 califica de esaxenon o é menos que a Xunta de
Nas pax1nas centrais do núque, a raiz dos feítos, levantouse
rado a G.L.T. onde di "misas nos
Laxe non· se dese por lnteirada ou
unra grand.e e forte polémica,
recreos , coofesións nas aulas e
mero anterior sinalábasé a
que a Mari ña Mercante -responmesmo a nível internacional, sobre
coaccións de feito contra a eleición
sábel deste servicio- ignorase a
Xosé Mª Masa como -cabeza
da ética".
o acor.tecido e tamén as suas po- . - de lista de ASDUGA (Agrupasituación.
s íbeis consecuén~ias. Por sorte
Segundo o BNG , este conflito ,
mento sindical de .docentes
Pois, Sr. Afonso Rodríguez, eu
para todos , nengunha das bombas .
xa vello en Cangas, hai que encapara
unhá
Universidade
Gale
pod9 afirmarlle · que flº coléxio. chegou a estoupar. Meses máis
dralo dentro da situación de dega) posta que ocupou en reaonde eu traballo téñense dito mitarde, concretamente o día 17 de
pendéncia qµe vive Galiza. Nada
lidade Mª do Carmo Garc ía
sas , non en horas de recreo, senón
Abril do ano 1966 grácias aos apapode funcionar mentres se tarde
en próprias horas de clase. E consXosé
Mª
Masa
tora
Negro.
rellos dun mariñeiro chamado
vinte dias en que o responsábel se
te que non falo de tempos anteriocandidato a reitor nas últimas
Francisco Simó, coñecido no vin· inteire, ou se poda talar con el dun
res á Constitución.
eleicións do claustro- universidéiro por ."Paco o da bomba" , reproblema que se apresenta no
tário, figurando tamén como
cuperouse a última das catro que
noso país. Ultimamente ternos
Nun coléxio moLperta daqui , feitransportaba o devandito bombarboas mostras de que de nengunha
número 2 de ASDUGA
O
t o de novo e inaugurado no curso
dejro.
maneira son defendíbeis as actua79..:80,. f íxose capela·, e úsase con
Pois ben , por aquel ent.ón un dos
cións dos representantes t:lo cen. bastante frecuéncia .
membros do _Governo do Estado . dolles unha responsabilidade na
tralismo e de que a única solución
que
non
teñen
parte
nen
arte,
da
• Tamén é cérto 'que, onde eu traespañol, asumindo a responsabilipara os nosos problemas está nun
paralización dunbas séries de elecballo, cando entramos poi? m~ñá , : dade qoe ·realmente lle correspongoverno galega sen dependénc ias
trolise
na
pranta
Alúmina-Aluminio
forman os nenos en, duas nngle1ra~
dia, e para demostrar que . nas
nin servilismós.
·no corredor cos seus profesores a _ águas de Palomares non existia , S.A.
Por outra banda, o comportaSeñorías! lsto ·non é sério, se en
frente, para asi rezar as o_racións
contaminación , nen nada que se lle
mento da empresa cpn peches,
verdade queren culpábeis e non
regulamentárias todos os d1as.
parecese: non tivo nengunha dúbidespidos._. hai que encadralo denchivos expiatórios, ou cabezas de
da en pór calzón de rnédia caña e
tro da situación xeral que criaron
Eu penso que nesta ·matéria taturco
tanto
me
ten
,
abran
unha
innas
transparentes
as leis do PSOE e que dia tras día
men facia falta reciclar aos mes- - chimparse
vestigación dunha puñeteira vez e
águas alicantinas. Valente xesto o
se repiten na· "Galiza en Marcha"
tres., porque .un quédase abraiado
xa
verán
como
axiña
os
encontran
.
daquel ministro que, dentro do podos socialistas. Abonda lembrar os
cando J:en que ouvir causas como
síbel, soubo estar á altura das cir- . Se non o fan asi, moitos galegas
casos de: Alúmina, Asean, Telanópor exemplo : "'
voltarán
desconfiar
de
vostedes
incunstáncias presentándose na
sa, Censa, Chas, Fun , Franco, Núclúsive, manifestándose no senso
Un dia que me parei no corredor,
praia ante o respetábel e no .meio
ñez, Rías Baixas, Citroen Ourense,
en que en todo este·proceso o Pareles rezando e eu coa boca pechadunha grande tensiqn, aquel lonxaPlanosa, Mafriesa, Cedífar, Proda, unha compañeira dixome "deno Martes 8 de Marzo de 1966, e tido Socialista non soubo estar á
pecsa, Sidegasa ... sacrificadas pobes de rezar. porque os nen9s cósen . nengun reparo, nen 'cur:to [len altura das circunstáncias a todo o·
los intereses estatais co certifi cado
que
máis
pudo
chegar,
foi
estar
á
pian "
··
preiguiceiro, chegou e, nunca rne- ·
de defunción socialista. '
altura
do
betun
.
.
llar dito, "mollouse'~ . · '
O feito de que fose unha "comiOutro dia qúe lle expuxen a uhha
Señores deputados, señorías, o
. Quen en realidade non estivera á
sión de afectados" a que dinamizacompañeira que non se debia rezar
altura das circunstáncias baixo a dita! _ Calquer tempo pasado foi
se as xestións do conflito pon de
daquela maneira, ela repostoun:ie
·
O
miña modesta opiniór:i, ·que. dito ·mellar.
manifesto a incapacidade do grupo
"e lago que van facer, non seran
sexa o paso, tamén é compartida
DANIEL FERNÁNDEZ CAXETE.
·de governo do PSOE, xordo á hora
uns bichos? "
pola maioria dos galegas, fqi o go(lugo)
de escoitar as reivindicacións e
Outro dia chámame a atención o
mudo á de dar solucións. En nenvérno socialista ante o embarranDirector porque eu non me- encagun momento, tanto o concellal de
que do . Casan. Nen se mallaron
rregaba -de recollér a recadación
nen tan sequera fixeron nengun estransportes -como o alcalde, se uniTRANSPORTE DA RIA
para o Domund , etc.
forzo para intentalo, quizá non saron aos afectados nas suas reivinDous meses despois de estalar o
dicacións, dubidando 0 pavo de se
ben nadar nengun dos señores mi.:
Neste curso máis d·a cuarta p9rte
a caso viven noutro planeta ou se
último conflito do Transporte da
nistros ou será porque lle tef.íen
. dós meus alunas nen rezan no coRia, as· c9usas están , para os ·can de quen cobran é dos marcianos .
medo á água? O certo. é que unha
.gueses, coma cando se empezou.
rredor nen estudan a relixión católidas duas -causas debe- ser certa,
O qúe vai pa~ar co transporte maO HNG coida que a s9lución
ca como asignatura. E:ntre tod_
o o
do contrário algi.m deles achega- · ,rítimo
dun 'lado ao outro da Ria ninacadada é fráxil e oculta manobras
alunado do coléxio non se atopan
ríase até a praia de Cee,- inda que
guén o sabe, os dias pasan e o sisospeitosas por parte da empresa,
outros tantos qué' fagan ó mesmo.
só fose para ollar a cor das augas,
léncio é a resposta. Apesár das
xa que ·a aducida falta de rentabili. Será casualidade?
O
os bidór:is arralándose palas - cohtínup.s petidóns, por parte da.
dade non debe ser tal cando agora
praias, ou os cóngrios retorcéndo- - oposición municipal , dun pléno
M. VEIGA REDONDO
se.sinte capaz de obte ~ os oito mise de dor mentres agardan a lenta . que sirva para esclar~cer a situaMestre de E.X.B.
llóns adebedados aos traballadoagonia da marte contaminante.
Monforte de Lemos:
ción, -a prepoténcia do grupo de
res er:i cinco meses de temporada
É curioso o que son as contradi·g_ovemo fai caso omiso da solicitubaixa, pois,no acordo ·contémplase .
CALISQUER TEMPO
cións da vida!, éste governo, sociao . mes de Xño . como prazo tope
tfe. Mentres tanto, os cangueses
PASAOO FOI MELLOR
1ista el , que sempre presumiú de
víronse surprendidos por un iríforpara facer efectivo este pago . .
_facer ben as causas, traballando
Polo tanto, ·mentres un servicio
me emitido hái uns·dias polos técHai xa moitos anos que en Alicante
con transparéncici e claridade, atónicos, _desprazados á- Galiza, · da
público coma este siga sendo exaconteceu un feito asemellado ao
pase cun problema de certa enver··
plotado especulativamente por
Mariña Mercante. Estes señores fique estamos vivindo o pavo galegadura, e non ten ou non lle interexeron uns achádegos surprendenunha empresa privada irresponsága nestes últimos días coa chegasa te·r a suficiente capacidade de
tes. Segundo. eles, a empresa,"Va- . bel e o seu control dependa dun
-da do ..barco Casan co seu descoreacción para ·asumilo e afrontaJo. ,pores de Pasaje'' ineumpre o estaorganismo estatal inepto, non hañepido carregamento ás c_ostas de
O único _que se lles acorre é porse
belecido na concesión feita en ,.. l)erá garantia.s para os cangueses !
Fisterra. Digo un feito asemellante,
a xogar ao "yo te la paso, y tu no
1988, ·oescobriro_n o que xa os
E necesário, pois, que se deri · os
polo xeito vergoñento en que arnme la devuelvas" e o rnáis lamencangues.es sabían desde" hai anos
pasos necesários para levar a cabo
bos dous aconteceron.tábel e denigrante de todo, é que e o qué a Comisió'n de Afectados
a municipalización do servício enainda conseguiron .meter no suxo
e a Opósición Municipal veñeh detre o~ concellos afectados, reclaQuen non leinb'ra as famosas
xogo que se traen enlre mans a nunciando.
mando da Xunta as subvencións
bombas de Palomares! Si señores,
uns pobres traballadores, incluindo . Se escandaloso foi que tivesén
necesárias--para chegar, élunha vez,
·ao comité de empresa, carregán- que pasar 19 dias de conflito sen
aquela~ que a r.aíz _
dun acidente. un
a un servicio digno, estábel e. axei-

O ENSINO DA RELIXIÓN

fe de erratis

tado para os usuários e con garanO
tia para os traballadores.
Consello local do BNG
(Cangas)

AGRESIÓN
Agresión dun garda civil fascista a
un traballador de Astano. Este, e
enengun outro calificativo, merecen os feitos acorridos no semáforo de entrada das Pias á estrada
de Castilla, presenciados por cerca
dun cento de persoas.
.
O sarxento da bri gadilla de
Guardia Civil, de apelido Aguavíves
_(alias "Perniche"), coñecido en ferro! pala sua militáncia e ideoloxía
fascista (foi guerrilleiro de Cristo
Rey, repartindo paus con cadeas
aos militantes obreiro), despois de
abrir a porta do coche no que ia
Manuel Cebral, despedido de Astano por negarse a entrar nos FPE,
emprendeuna a golpes con el,
obrigándoo a sair do coche, e unha
vez fóra, encañonouno cunha pistola montafa e, cobardamente,
doulle patadas nos testículos, coa
pistola na caluga, puñetazos e golpes diversos nun van intento de
deitalo no solo, para asi mellar poder bourarlle. A reacción solidária
da xente que presenciou o acto
evitou gue a causa fose a maiores,
entrentandose co gu·árd ia civil, que
de paisano e nun coche vermello,
emprendeu a fuxida por dirección
proi bida senda perseguido por
dous·membros motorizados da policía nacional:
Est es feitos son , en todo caso, o
resultado da políti ca da Direción
de Astano, hoxe memebros do
· PSOE , que fan uso perm anente
dun sistema de espi0naxe ao. xonxunto. dos traballadores/as do estaleiro, que lle permitía e permite á
brigadilla a ent~ada nas instalacións onde se celebran as asambleas, ou o parte diário de incidéncias que através do servicio de
gardas xurados se lfes pasa, por
non talar d.a rede de chivatos-enchufados, pastos á sua disposi, ción. ·
A chegada da "democrácia" foi
un man$ para, os ultras de toda pelaxe ao perm!tirlles emboscarse
nos pastos máis adecuados desde
os que actuar contra os obreiros
-con maior impunidade.
Cando os obreiros loitan, como
é o caso de Astano, polo elemental
direito ao seu posta de traballo
roubado polos do PSOE, aparece
a represión democrático-fascista·,
atacando aos sindicalistas signifi cados ou · aos próprios obreiros.
Non.obstante, isto tamén é un indi- cador de que as loitas obreira~
avanzan e fan dano aos que pensaban atoparse con mansas ovellas.
· · O
COMITÉ ANTIREPRESIVO GALEGO
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Pondo unha bomba na
liña de -frotación do- Sor
Phryne os $ioni$tas
procuran destruir unha
imaxe: a do émulo do
Exodus que no 1947 .

entrara no porto de Haifa
ton refuxiados da 11
Guerra Mundial. "Non · ··
permitiremos que
ninguén utilice a nasa
tradición" asgu~an o~

·O .BARCO DA PAZ
sionistas. A plasticidade · ·1srael. Neste relato
con ·qµe o Barco da Paz cóntase ·a história dunha
semana na que Atenas
·explica a traxédia
palestina mobiliza na
foi sede do Consello
Nacionál .Palestino
$µa contra aos
mentres a into'rmacióri
servícios secretos de

da revolta nes teritórios
ocupados e as
dificuldades do Barco
da paz enchian as
primeiras páxinas de
todo rnun·do.

o

A sabotaxe do Barco da Paz en ChiQre
culmina doUs meses de violéncia nos ten1tórios ocuQados

Unha ·bomba sioiiista· ·
contra·a imaxe da resisténcia palestina
,

.

a

3

Manifestación que recorreu Atenas cando xa a expedición tivera que ser aprazada despois da bomba que danou ao Sol Phryne

Paloma é, na tarde do luns 8 de ñias Gle Estados -Unidos, Bélxica .barco. A última hora da tarde do ses , norteamericanos, alemáns,
Febreiro, o barco máis cobizado e lnglater~a. Desde hai dous dias, Luns chega un télex definitivo: o os máis numerosos e os que
do mundo. ·Os 1.50.000 dólares toda a dotación ·do barco (un ca- grupo de colT)pañias que se máis puxan por se colocar nos
que o convertírian no Alawda pitán, un primeiro, un xefe de · compromete~a a asegurar o Bar- sítios de priviléxio da primeira
(Barco da Paz) dos palestinos, máquinas e outr9s catro. oficiais) co da Paz rescinde unilateral- roda de prensa, na embaixada
Hai dous mil catrocentos anos , a
subiron a 200.000 nunha tarde e ten recebido chamadas anóni- mente o seu compromiso ante o palestina en· Atenas, por rexistar
canle principal do porto do Pireo
vintecatro horas despois xa son mas · con ameazas para eles que calificá de riscos excesiva- · a notícia de que o programa soquedaba pechada á noite. Tresmente altos da operación. O ser- fre un retraso. Invitados e xorna-_
centos homes facian renxer un · 300 .000. Os sionistas presionan mesmos e as süas familias no
vicio secreto israelita (Mossad) e listas formamos un exército dis- ·
tripular
o
caso
de
que
queiran
ao
armador
através
de
campacabrestante grande coma - unha
a CIA gañan a primeira l;:>atalla- par, b_arulleiro ,, babélico, cunha
pia de salazón e retesaban unha
contra a qperación retorno. A presa por embarcar ben diferenEntre as persoas que irian no barco estaba o arcebispo Hilarion Capuce~
cadea sobre a mar, atal que a
OLP ten que procurar outro bar- te da dos palestinos desterrados.
barr~ira dunha alfándega: porta
co . .
Alguns deles meden con · pasos
pechada, labor mellorada. Agora,
lentos recebidor e salóns ·do ho- cando faltan cent o sesenta e oito
tel President de Atenas, en gru144·
horas:
_
horas para o final , o Silver Palopos · de dous ou tres, tocados
ma está atracado na . extrema
Duas med~das do_.-te~·po
.coa hatai mentre_s repasan unha
dos peiraos do Sul do Pireo. Ten
Oitocentas persoas agardan para - vez e outra as cantas do Tasbih,
vinte anos, vinte mil toneladas, e
o rosário musulmán de cen taembarcar
. cando faltan cento
- lócenlle o branca e azul repitanbas, -tantas coma riomes ten Alá.
cuarenta e catro horas. O télex
do nas cintas dos portillos, no
A de xornalistas e invitados é
que
aparta
definitivamente
o·
Silescobén e na regala. Non hai caver Paloma da operación de re- . unha presa de horas, de días. A
dea que impida sair do porto a
dos desterrados é unha presa de
torno dos palestinos, non só proeste cruceiro que ten levado enaté vinte anos. Hai entre eles líduce
o
problema
de'
buscar
un
tre Corfu e o Pireo tantos turistas
deres de pequenas comunidabarco
-de
recámbio
senón
o
de
alemáns como caberian en mil
des, distinguidos pala sua capa,.
alberga.r mentre~ en Atenas a toestádios .. A bandeira branca e .
cidade para a · rnobilización ; hai
dos
o
que
van
tomar
parte
na
azul de Grécia ondéalle maina ao
pequenos éomerciantes ou ho.singradura: 130 palestinos expulvento Suleste. Pero na oficina do
mes de negócios dé Hebrón, Xesados da Ribeira Oeste e Gaza,
armador os teclados de télex parusalén , Nabfus, Tulkarem , Gaza;
200
parlamentários,
es'critores,
recen ·ur:i vento abal de letras e
de par deles, labregos de Rafah, _
representantes de _organizatións
ci_
fras. No prazo de seis horas,
Xenin , Qabatia, Dheiseh. H_ainos
de solidariedade e ·de movimensete compañias de todo o munsacados á forza das suas casas
·tos
de
paz
de
todo
o
mundo
que
do están a puxar ·á alza o trato
no 85 pero tamén os que avelle· van chegando aos dous aeroporac~_rdado. ~oa Ormmización para
ceron ·na outra ribeira do Xordán ,
tos de Atenas. Despois, están os
a L1berac1on de Palestiní;:l (OLP)
agardando notícias dunha terra á
case catrocentos xornalistas de
para transportar 130 deportados
·(pasa á páxina seguinte)
todo
o
mundo:
suecos,
francede Grécia a Haif~. 9 vello Silver

168 horas:
Os armadores
trasacordan
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O BARCO DA PAZ
(ven da páxina- aiiferior)

que r:ion se lle permite . regres.ar.
Moitas das casas destes homes
foron arrasadas polo exército israelita. A lei ,,sionista legaliza a
expropria.ción imediata das terras dos depoctados: cámaros
hoxe enrasados palas excavado.:.
. ras; árbores levantadas por · razóns estratéxicas (o estado sionista esixe . permise do ex.ército
para chantar :Un plantón de vi.veiro).. Agora·falan co xornalista con
paciéncia infinita mentres observan ·os esforzas do tradutor do
árabe por meter en poucas pala. bras os pertis das árbores roubadas, dos cámaros · esmagados,
dos parentes e amigos separa. dos, das horas sen minufos do
. desterro.

f20 horas:
Quen manda nos barcos?
- "Regresaremos sen amias, sen
pólvora. Nen sequer pedras levaremos';. Recén chegado ao aero~
porto de Atenas, Mohamed Milhem, membro do comité execut·i' vo da OLP, · asegura que neste
b,arco non disparemos nen dos
coios máis fotografados do mundo., os cantos, saxqs e tbelos
que os palestino~ lanzan contra.
as tanquetas sionistas (acto terrorista condenado con catorce
meses de prisión polos tribuñais.
de lsra,el), e os traballadores ára·bes devolverán (a munición rarea
n~sta terra dura) pola tardiña ao
regresaren aos campamentos.
Com,Milhem chega .Abdul Hamid
Al'Saieh, o primeiro 'd.eportado
(i'967) da ribeira Oeste, presiden""
te do Consello Nacional Palesti- ·
no. Agás Arafat, a práti.ca totalidade do Consello (o Governo no
exílio, recoñeéldo coma' tal en
case todas as nacíóns ·dd mundo) está reunido en Atenas nesta
segunda xornada de espera. A
· crise da oposición ao · gOverno
grego non ocupa nen na prensa
máis achegada a Papandreu (Ta
Nea) a metade de importáncié;l
que as xestiá.ns do Cqnsello Palestino por c_onseguir un barco
que substitua ao Silver Palo'ma.
·"Grécia ten unha frota de, dot:IB
mil barcos. Só favores, regalias
e privHéxio;:¡ receben de Papandreu os .armadores. -comer:itou
á ANT o membrb do comité central do Partido Comuni;:;ta Grego
(KKE) Stratis Korakas. E evidente
que nesta situación, o Governo
ten a posibilidade de exerc.er
unha influéncia decisiva sobre os
armadores· ·para· .que acedan a
alugar un bareo aos palestinos'\
A m·eio dun armador sir.npatizan·te coa causa, a navieira Karpat.hos,'-os palestinos agardan o envio dun barco de Túnez, de Xugoslávia, de Escoza ou de Chi·pre. Pero quen ·manda nos barcos ·do Mediterráneo? Que bar.cos de guerra están a . facer do
mar da li6erdade por autonomásia unha caricatura da libre nave- .
gación? As ameazas da CIA e do
Mossad conseguen en causa· de
horas trasacordos de armadores
que .empeñaran a sua palabra
cos palestinos. Faltan só · cento
vinte horas para ·o final e os tele. tipos do hotel traen un despacho
de Reuter no que se anúncia o
asasinato de lad Mohamed
.Aquel., sacado á forza polo exér:
cito israelita da . sua tenda nun
campo de concentración-· de
- Gaza e morto a golpes ria ,cabe.za. Tiña quince aQós. Con el son
cincuenta palestinos mortos polos ·soldados israelitas en dous
meses. lan Mohamed pagou co
martirio por acertarlle cun cantazo (feridas .leves) na · orella aun
soldado israelita. ·

96 horas:
A conciéncia grega' do ·
exílio
·
Os coroneis gregos despregaron
sobre Atenas o cartaz do terro. rismo urbanístico: capeliñas bi-

Nas fotografias concentración 'diante da embai:Xada israeli en Aten~ e queima dunha bandeira do Israel polos manifes.
tantes palestinos e solidários coa sua causa.

zan1inas fagocitadas polos so- . trip_ula~ o Barco da_P~. É a ·con- · o Co.nsello palestino fai un esforportais dun hotel transnaóior:ial, . ferenc1a. de Prensa .numero 8 . As zo por salvar a operación contra
frisos áticos secuestrados nunha palabras de Fuad Bitar, emba1xa- . da guerra que Xerusalén e Wasgaraxe, edificios en a.ltura que . dor da OLP ~n Atenas, pegan . hington declaran ao barco : o
desgrácian as estripacións da nos estucos do~!ados e os az,?- tempo ameaza dispersar a
Acróp0le. · Pecados menores se gues ~os m?nn~s _gregos: · A asamblea de delegados de todo
se comparan coa tortura ou a execut1_v.a do .. · s1.n~_icato quer o mundo. Na undécima ·roda de
sistemática eliminación dos ad- transm1t1r a dec1s1on da sua ·prensa anúnciase un prazo final
versários políticos e o ex:ílio. A asamblea de tripular voluntaria- de 36 horas, xusto cando chega
quen · poderia. estrañar ._que, de- · mente 9 B'!lrco da Paz, s~n q~e a reacción de Shamir esixindo a
rrubada a Ditadura, Atenas sexa podan.1nflu1r nesta determmac1on ~stadqs Unidos que aclare o ala ~mbaixada de feito da OLP pe- o· perigo ·implícito na · op~r<;:lción. cance das últimas propostas de
rante o Mercado Comun?. ·Hai nen as ameazas que esta a fa- paz. Antes, a OLP recusara o.
agora catrq semanas!,fasir_Arafat cernos o servicio s.e creto israel~ plan de Washington por canto
visitaba ao xefe do Governo gre- t~ para qu.e r~nunc1emos a part1- non menciona o direito á autodego._ Papandreu asin.aba publica- c1par. O_ S1nd1cato quer condenar ·terminación. O Plan Reagan non
mente o seu apoio á operación .... os .cont1r:iuos ataques das fo~zas corre mellar sorte ca o de Fahd
do Barco da Paz cunha aperta sionistas contra civis pale~tmos ou os· acordos de Camp David.
cordial ao líder palestino no ex desarmados" Neste cuarto rE'.- Despois de todo, é un plan propalácio real, reproducida por to~ q~enta<;i~ p.olos focos da telev1- ducido por un governo que avadas as axéncias ·do mundo. O s1on, o final da le1tura do telegra- íiou no seu dia os crimes de Sharon (operación de terra arrasada
Alawda . zarparía de Atenas por~a re~ébese cu~ . ~aro . siléncio.
que Papand;reu era o primeiro
·Esta e un ha de.~1s1?r:i que honra no Sul do Líbano até o rio Litani ,
defensor da idea: unha mensaxe a todo un povo , d1 o represen- criacicSn dun governo da falanxe
política nídia, pacifista, de com- tante dos palesti~,os cóa voz .to.- fascista libanesa, asasinato . de
1 .500 palestinos nos campamen-prensión imediata~ unha alegoria mada pola emoc1on.
.
tos de Sabra e Chatila), no condaquel vello Exodus que tentara
vencimento de que a destrución
levar en 1947 os fuxidos do te- 72 horas:
e o· xenocídio conduciria, cun rerror nazi ao porto de Haifa, nunUnha data límite
lativo desgaste frente da opinión
·ha Palestina administrada daquela polos británicos; un siloxi~ Algunhas embaixadas solidárias pública ir;iternacional, (sempre
mo .elemental no que se cGnten anúncian despois ·de cinco días · ~oderado pola informaci?n ~a- ·
o direito Úniversalmente recoñ~ en Atenas qu~. non disporán de nipulada. ~as gra~<;ies axen?1a~),
cido á resiqéncia na próprip. te- tempo para cumprir a .viaxe xun- _a soluc1?ns pol1.t1cas. est~b~1s
rra; unha crítica da exasperación to Gos palestinos desterrados. , para qs 1n~ereses do 1~p~nal1s
antiárabe dos sio'nistas e da xeo- (Un parlarrientário do Fianna Fail. mo. De fe1!0, Est~dó? Unido~ e
.grafia arbitrária do depredador.· irlandés di que-- non pode' correr os seus. all~dos s1.on1stas tenen
Todo isto. pode resumir a fasquia. o risco de que a ésquerda gañe · - c~n:segu1do exactam~nt~ o c~~
dun barco. A aguda conciéncia unha votación no Parlamento por . trano: romper a coerenc1a pol1t1grega do ex.ílio e da represión causa da sua · auséncia). · Hai ca do E'.stado .de, 1.srael .gue. se
sobrepasa a moderadísima de- unha falta de congruéncia entre afunde · nEI: h1ster~a ~1h~ansta
claración do ministro de Trans.- a irnpoHáncia histórica e política mentres a OLP gana cred1to en
portes .e Comunicación·s. E, que a viaxe desté barr::;o ten para. todo o mundo.
Giannopoulos, que def.ende ,a li- os palestinos, na mesma encru- · 48 horas: . .
berdade de nav~gación (non ·por . c~llada do xenocídio, 8'a i~?istén- · Atentado en Chipre
casualidade o mesmo termo que . cia <;::on que . as delegac1ons <;:to
e·mpregara Reagan a pouco da Norte remiran as suas axendas e
Al'guns do~ parlame~tários euroocupación do ·g olfo de Cidre e o · taián de compromisos e ·déiitas lípeus que van participar na sinbombardeo de· Trípoli) e asegura mite. Os palestinos aducen . ragradura palestina a Haifa, tomaque o Governo grego. non pode .z(ms de seguridade para .non seran parte nas propostas particu~
impedir a saída d_un barco qu.e ~en explícitos sobre a bandeira, -lares dos ·seus partidos para que
transporta palestinos e persona:.. o nome e a situación do barpo
o conS'ello ·d e Ministros da CEE
lidades de· todo o mundo. Cando que está para chegar. Un corres:- , critícas.e finalmente a política isfaltan no~enta e seis horas para ponaente exipciano chegado de
raelita nos territórios ocupados
·o final, o Sindicato ·da Mariña Chipre asegura que será o trans(endebén que cambiando a exMercante {Panelenias . Enoxes porte Sol Phrine,, atracado no
presión condena~ por .peplorar).
.Nauton) de Grécia oferécese a porto de Limasol. E evidente· que
Pero a 48 horas. cfo final
son xa
. ·,,

•

.·sT os ~ ~añifestantes pal.estinos
desarmados (activistas, adxecti- ·
van as .axéflcias), qu,e o -exército ·
israelita ten · matado ·a balazos.
Os sionistas deportan hoxe outros catro palestinps e hai . quen
propón expulsar 900, como solu. ción contra as · revoltas de Nablus,~ a cidade coa meirande povo'ación da ribeira Oeste. Tamén
é a prim~ra vez aesde a ocupación, que colonos sionistas fuxen
en siléncio dos territórios ocupados en guerra A noticia da marte
de tres palestinos nun atentado
cun coche bomba no porto de
Limassol, devqlve aos delegados
que cantan as horas por embarcar en Atenas o sentido real da
guerra.· Shamir non quer permitir
..que saia o 'barco: presiona a Gré.cia con fQrza; aterece o dobre a
calquer armador disposto a con'tratar · cos palestinos; promove
ameazas anónimas contra mariños e armadores ; anúncia · que
fretará outro barco coas viúvas e
orfos dos combates nos territórios ocupados para que saia ao
encontro do Barco do Retorno;
chama "terroristas coas mans
manchadas de sangue' aos palestinos que tan tempo para a
viaxe en catro hoteis de Atenas;
di que vai empregar todos os
meios posíbeis para impedir a
operación, incluso unha bomba
que afunda o barco; envia un telegrama ao Sindicato da Mariña
M~rcante no que anúncia represálias contra os barcos gregos
que teñan que entrar en Harta. A
rádio israelita que escoitamos
desde Atenas califica de cómplices dos terroristas aos que
acompañamos a viaxe . Está a referirse tamén aas parlamentários
galegas
González
Amadi0s
(PSOE) · e Martínez Randulfe
(PSG-EG) , ao pol ítico comun ista
catalán Gregori López Raimundo,, ao bispo católico de Xerusalén Hilariqn Cap!,.lcci, a un .grupo
de seis simpatizantes- isr~litas
asi como a ampla represenfa9ión
de xudeus de Europa e América
_ - que viaxarán tamén no barco.
Non quedan fóra deste particular
·decreto antiterrorista aos reporteiros da. Associated Press , os
cámaras da Cable Network, ou
os enviados especiais de periódicos e emisoras da Fráncia, Ale. maña ou lnalaterra.-

24 horas:
Notícia do embarque
O atentado sionista contra os
· tres cadros palestinos prodúcese
no meio das eleicións e trai dúbi da sobre a capacidade da policía
e do exército da illa para protexeren a cperación do Barco do
Retorno que finalmente ten
nome e porto de partida: o transporte Sol Phrine, un vello ferry
que xa servira para o traslado
dos deportados de Gaza a Tú.nez, no 76, agora atracado no
porto de Limassol. A OLP dispón
unha ponte aérea entre Atenas e
Chipre que comezará a transportar a deportados e delegados en
causa de seis horas. A singradu·ra· inicial que nos deberia levar de
Atenas a f?ort Said, foi reducida,
polo que parece, a unha travesia
de catrocentas millas entre Chipre e Haifa. ·contado, as cañoneiras e os av.ións israelitas
ameazan con praticar o seu par- ticular direito de visita de todo
barco ou calquer outro meio de
transporte que navegue as águas
do Mediterráneo. Este arbitrário
direito de patrulla poderia , deter
o Barco do. Retorno nas mesmas águas xurisdicionais de Chipre. · Nunha asamblea prévia á
,.Partida, alguén pergunta..que tipo
de atitude ·conxunta deberán
adoptar os pasaxeiros en caso
· de que a d.otación das cañoneiras pretenda levp.r preso a algun,_
dos deportados palestinos que ·o ·
governo de Isaac Shamir calific~
de criminais : · A- resposta está
prevista: os palestinos queren re(pasa á páxina seg1,.1inte)
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Con vistas ao Congreso do PSOE ·
'
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·Ceferino Díaz :comez6u .unha ·
·operación sen.Visos de·. Sair bén
.

'

"·

.

.

.

~

Os distintos grupos dentro do
PSOE-están tomandó postura
e manobrando coa vista posta
no próximo congreso a
celebrar no tnes de Maio.
Ceferino Díaz dimitiu da
executiva e con el Pablo
Sande, querendo fqrzar a
discusión e o
_ '
· descabalgamento de Antolin
Sánchez Presedo da
Secretaria Xeral. Algo que
parece difícil.
·

/

Ceferino Díaz comezou unha
operación no seo do PSOE ten- ·
dente a derrocar na Secretaria ·
Xeral a Antolin Sánchez Presedo ·
no próximo congreso e que ten
como liñas ideolóxicas "acentuar
o compromiso do partido coa
autonomía através dunha identificación cos postulados nacionalistas e dunha maior influéncia na
dirección madrileña".
O seu primeiro paso foi a demisión da executiva, ponto de
partida no debate. Pablo Sande
seria o segundo membro do sector denominado galeguista que
abandona a dirección do PSOE.
Ainda así todo parece indicar
que o intento de Ceferino Díaz
pode ser o seu canto do cisne,
pois o político de Escairón canta
con poucos apoíos.
Gato Soengas e Miguel Barros, aliados seus antes do congreso de Ourense, onde consideran que "os traicionou" ao
pactar con Francisco Vázquez,
teñen manifestado a sua negativa de apoiar os intentos do proCeferino Díaz nunha intervención na anterior lexislatura
fesor de Económicas.
Outro tanto sucede con AntóVigo , cun Manuel Soto que inten- non baixando á area do debate,
nio Rodríguez ou Celso Montero.
ta . non perder a maioria, ainda algo do que o mesmo Ceferino
Así, os apoios· de Ceferino Díaz
que sexa facendo manobras tan Díaz pretende preservalo.
parecen estar circunscritos á
arriscadas como a expµlsión de
O que non se entende moi ben
zona rural de Compostela e altqdos os seus opositores, até o é como un home tan experimenguns en Lugo.
número dun cento.
tado, _90n fama de calculador. e
Antolin Sánchez Presedo loA estratéxia de Antolin Sán- · de bon manobreiro, como Ceferigrou Ya contar co seu próprio
chez baséase na Consellaria de no Díaz, se embarca nunha opegrupo de apoio, e desvincularse
Ordenación do Território e a sua rqción nas que seme·11a ter t,odas
de Francisco Vázquez, que se
disponibilidade de axudar a di- as de perder. Esta. é a gran in-·
mostra tremendamente debilitaversos alcaldes a cámbio do seu cógnita dunha operación e dun
do no seu poder de liderazgo,
apoio para A T oxa.
home que canta coa frontal oposobretodo desde a defenestraVeiga Pombo en Ourense, e o sición de Alfonso Guerra, e co
ción de Fernández Moreda da sempre indefinido Xerardo Esté- acoso ·de certos sectores partiexecutiva estatal do partido.
vez en Compostela, estarían ta- dários que até chegan a lanzar
O alcalde coruñés non teria tan
mén dispostos a apoiar incondi- rumores tentando involucrar ao
sequer maioria na agrupación de cionalmente ao actual Secretário do Saviñao con túrbios negóA Coruña, pois estaría controla- Xeral.
. cios, nunca demostrados, ou de·
da por Campos Romay que hoxe
Abel Caballero intenta, pala conivéncia política con Barreiro
sua banda', consolidar as suas Rivas.
O
apoia a Antolin Sánchez.
Carlos Príncipe é agora o posicións, e González Laxe aseA.E.
apoio do Secretário Xeral en gurarse o seu posto na Xunfa,

Para desQois do congre~o da Toxa

e menos cos seus abalares,
menos disimulados que os dás
pedras da Virxe da Barca en
Muxia, pero o gran problema é
como desprazalo sen que se
perda a maioria, GOnseguida
coas incorpóracións de homes ·
do POP. Intentan sobretodo
desvincular a Enma ·González
Bermello do hoxe conselleiro
de Sanidade, con§>cientes· de
· que o empresário vigués pode
marcharse ás filas de AP. A solución podía ser unha Dirección Xeral para a ex alcaldesa.
O seu substituto, ·en p,rincípio; seria a nova fichaxe, Alexandrino Fernández ,Barreiro.
Pala sua banda Sánchez·
Presedo pensa tamén que o
Governo hai que adatalo. ás
suas necesidades, de ·sair,
como pensa, gañador en A
Tóxa.
Un dos que. poderian ser re- ··
levados seria Alfreqo Conde, a

meses d~ prisión por queima·
dunha bandeira en Corcubióo

Tres xóvenes, viciños de Corcubión, foroh condenados pala
Sala Segunda . da Audiéneia Territorial de A ·Coruña a seis. meses de prisión menor, por un delito de "ultraxe-á bandeira española".
·
Arximiro Bautista Villar, Francisco Martínez Lema e Xosé Carlos Lema foron acusados de
queimar .unha ban~eira española
durante as festas celebradas en
Agosto de 1986 na localidade
neriana.
No xuício o fiscal solicitaba un
ano de prisión menor, mentres
que ~ defensa pediu a libre abso-

· luciór:1 por existir sobradas dúbi-·
das sobre a autoría dos feitos.
·No xuício, dous testigos, pro.pastos polo fiscal, afirmaron recoñecer acis tres xóvenes como
os autores materiais da queima
da bandeira, aínda que afirmaron
que en nengun momento viron
como lle prendían lume.
Polo co_ntrário, seis testigos
aportados pola defensa declararon qúe os tres encausados non
podían ser os autores da queima
da enseña española, xá -' que á.
hora de autos encontrában,se na
O
.sua compañia.

O único ~ue parece cerio
é gue se SeQa~arán da OC .

O POP ··en busca de futuro

Prepáranse cámbios no ·g.overno
O n:ieu 1ntoxícador especial
en temas do Govern'o dime
que se prepara un cámbio para
despois do congreso socialista
a celebrar. na Toxa no mes de
Maio.
Os ·cóciñeiros son Xosé Luís
Barreiro e Antolín Sánctiez
Presedo. O líder "coaga" intenta apontalar a estrutyra do
partido. Pablo Padín é o primeiro candidato a deixar San
Caetano. Os seus flirteos con
AP, .até última hora, mesmamente días antes de apresentarse a moción de censura, fixéronlle perder toda a confianza do hoxe home forte dos pupilos -da "casa!'. A denúncia de
nepotismo aparecida nun diário, que cada vez máis anda na
onda barreirista, non . parece
estar desvinculada dese intento de cámbió:
Pablo Padín non · lles serve
aos de CG para líde·r. en Vigo;

S~i.s

quen ten xa ameazado o Secretário Xeral do PSOE. Afírmase que é un home de Cete:..
rino · e ademais que está ·er:i
connivéncia con-Barreiro. -Acu..:
sación que os intoxicadores do
PSOE botan sobre as· costas
de Ceferino Díaz, do ·que até
chegan a dicer que podía
abandonar o PSOE · e desem-·
· barcar en CG. Como mostra
da entente poñen como exem- .
plo o que Lois .Caeiro sexa b
asesor de confianza do Conselleiro de Cuitura e Deportes.
Pero até despois .de Maio
seguirán engrasando as estratéxias e a sair nos xornais versións_, a maior parte das veces
interesadas: Na Galiza no. único que houbo un medre -espectacular . de empregos foi
nos fr1toxicadores ' oficiais . e
fontaneiros políticos. De todos
·eles, liberé!(Tline domine
_D
A.E:

ción de non acoller aos -pedepés
O Pártido Demócrata Popular na
no seu partido nen coligarse con
Galiza descarta integrarse na Deeles eleitoralmente.
mocráciá Cristiana espar)ola,
pero non res9lve o seu futuro.
Xosé Luís Barreiro anunciou
Asinstencións anunciadas de
momento sofl as de "encontrar' dias antes que Coalición Galega ·
un ha fórmula de futuro con fideli- · _xa acabara coas fichaxes, polo
que se descarta-tamén unha endade. ao centro", en palabras do
tente do POP cos "coagas". Polo
seu líder Enrique Marfany. ·
menos isto seria así, de momento, pois non hai que esquecer
Descartan asi, nun princípio, o
que Enrique Marfany estivo moi
diluirse neutros partidos, como
en contacto con "A Casa" e ·até,
poderia ser AP, CDS ou CG e
se non fose un inoportuno infarpretenden facer unha coalición
eleitoral con calquera destas for-· ~º-· pu ido ser o líder de. CG.
zas, continuando asi a sua vida
Por outra parte os intentos do
de partido parásito, en busca de
político coruñés de manter uni"encontrar. una síntese do centro
dos aos seus correlixionários topolítico gal~go".
pan cunha .gran mobilidade poH- Para as conversas con AP esticé;i neste espectro ; cos interetán pendéntes de que se celebre
ses de AP'· de contar tos apoios
o Congreso galega dest8' partidos alcaldes democristianos ;
do, que ·desembarque Fraga e . para manterse na presidéncia de · .
~ poña a sua estratéxia á vista.
deputación (é a pre.sión que in-·
· ter.ta exercer Marfany sobre RoO CDS, pola sua banda, decla- may) e os intentos de CG de
rou, despóis das manifestacións apontalar a maiória parlamentáde Enrique Marfany, a sua inten- riá
D
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A ·oQosición maioritária colabora ·máis gue se OQón·

Xosé Rivas, un alcalde·na picota·
O "Nunca tanto se fixo por Pnntevedra", lema de lndependentes
da Galiza na cidade do Lérez nas
últimas eleicións municipais (en
español no orixinal), podíase comenzar a escreber co fume peidorento que sai da Celulosa, nas
plantas dos edificios que sobrepasan o permitido, nos blocas de
casas que invaden vias públi_
cas,
nos monumentos nos que aparece a carauta do actual alcalde,
nos xogos de luces luminosas de
fontes . fantasmagóricas, na en.tracia de aparcamentos cavernários, nas distintas obras ilegais,
no recheo. dos - Praceres, no
monte dos viciños de Marcón, ou
tamén nos fólios . que Xm~é Rivas
Fontán remitiu a distintas entid9des "informando" do ·prnceder
· dos seus súbditos, todos eles
opositores.
Agora o actual Alcalde ,. l~van
do o lema ao seu xusto termo e
antepondo os intereses da cidade aos seus próprios, . o "máis
que podía facer" era dimitir.
./E, en verdade, parece ser que
houbo momento$· en que así o
pensou. Cin'co ' dias pasou .en
Compostela á procura dunha Dirección Xeral, QL!e non lle foi concedida. Xosé luí-s Barreiro, en
quen se queria apoiar, xa tiña
bastante', de momento, coa pre. sunta incompatibilidade do Al~ calde cobrando como asesor da
Conselleria de Educa~ión; ainda
que afina!' a senténcia fose favorábel, pero tamén resultase evidente que cobraba por un traballo que, na práctica, non realizaba.
Eran por aquelas "idus" cando
Xosé Rivas afirmaba diante dos
xornalistas que "xa estou cansq,
estou pensando seriamente en
abandonar diante da persecución a que esto u sometido".
Ao . non háber "outra saída'',
·seguiu no séu cargo de Alcalde,
aparecendo novas denúnctas e
novos procesamentos.
Xosé Rivas, aquel "progre"
que . potenciara sindicatos de
mestres con · Miguel Barros, que
apoiaba iniciativas tan loubábeis
como a revista "Vagalurile''., que
se ~elacionaba coa "esquerda intelectual e nacionalista de Pontevedra"; non ente.ndia por que el,
precisamente .el, ia ser o chivo
expiatório dunha maneira de facer política que consideraba totalmente normal por ser a que
pr9tican a maioria dos seus colegas galegas.
· · ·
Pers0a con evidente don de
xentes, laiábase un dia, · diante
dun grupo de coñeddos; de que
precisamente fose el o cabeza
·de turco dunha persecución que
deixaba fóra a outros alcaldes
come Paco Vázquez ou Manuel
Soto.
É por iso polo que consideraba
que está sometido a un esbouramento sen r·azón, pois consideraba que non fa.i nada que outros .
non fagan.
Seguindo esta liña argumental
decide pasar ao ataque e denun- .
ciar en Madrid ''o seu perseguimento" ,- ao tempo que puña en .
circulación a "ameaza" de exiliarse nunha embaixada extranxeira
como perseguido político.
Con este golpe de efeito tenta..,

Xosé Rivas Fontán, Alcalde de Pontevedra, que xa está
condenado poT desacato ao poder xudicial, ven.dé ser: agora
procesado por prevar~cación; cehtinuada e cohef:!h_O. Os
enfrentamentos co. maximo orgaó do Poder Xud1c1al. na .
província, .as denúncias que poñen en tela de xuício? s.u.a.
honorabilidade influen directamente no decoro do proprio
concello que el presiee. Pero a maioria da ,opo,~ición P.arece
non estar disposta a buscar un relevo, e e ma1s: avahan os
seu plans s9bretodo no aspecto máis polémico, o
.,
urbanístico. A petición do .BNG _de apresentar unha moc1on
de censura r\on f oi contestada:
·
ba, segundo un dos seus ache-· despois, era procesado o Alcalgados, que os demais polítieos- de de Burgos, cidade fraterna de
tomasen conciéncia de cal era a Pontevedra coa que se mantesituación: hoxe era el o perseguí.:. ñen reunións gasfronómicas
do., pero mañá podian ser outr.os. anuais.
Intentaba recoller unhas mostras
de solidariedade das· seus coleA sua teima coa persecución
gas, uns 1'en pé" polo -status de ·xudicial non lle.debe ser moi difíAlcalde, que, non se produciron, cil de interioriz:ar a un home que
ainda que na prensa galega apa-· leva remesado máis de ~ média
recesen como tál a reunión co dúcia de escritos ·ao Poder XudiAlcalde . d~ Madrid, · Juan Barran- cial contra o xuíz Luciarici Varela;
co, entre outros. Dase, ademais , · método que ven usando reiteraa paradoxa de que, poucos días damente segundo denúncian al-

.

'

guns dos seus opositores oomo .
o xornalista Valentin G. Carrera
(do que pediu E:n múltiples ocasións a dimisión como director
de Rádio. 80); Pilar Allegue (da
que intentaba_que fose despedida -de UNED); . Tino Viéitez (que
non pudo entrar na Garda Civil);
o ·e Concellal Antonio Biempica,
Isidoro Lago ou Fortes Bouzán,
por ·citar alguns casos dos máis
·soaaos.
·
·

Ll'1ha moción de censura
Polo próprio decoro da institución que preside e até pola sua
conciéncia de inocéncia, o lóxico
seria que Xosé Rivas Fontán dimitise. Pero é algo que hoxe por
hoxe non parece ter nengunha
posibilidade.
Ademais do gran componente
persoal que poda ·existir, a dimisión do actual alcalde pontevedré.s levaria consigo o abandono
e ingreso en AP dunha boa parte

Rivas fontán, Miguel Lores e Fonte da -Alameda, unha das faraónicas obras do alcal~e pontevedrés.

ProceSo· polo edifício Silva
Xosé Rivas Fontán ven de
ser procesado novamente.
, Esta vez os carg.os son prevaricación con carácter continuad0 e cohecho. A sua apelación
f oi desestimad~ pois non demostroü que el pagara a cociña instalada na sua vivencia,
polo que, polo menos, indiciariamente parece existir delito.
Todo parte da concesión a
Vitorino Rod~íguez Gama da licéncia para a cónstrución dun
edifício de 63 vivencias en terreas situados entre as ruas
Xoaquin Costa e Loureiro
Crespo, na cidade de Pontevedra.
Segundo o auto de procesa- mento tal acordo resalta maní. festamente contrário a ~ direito
pois a ilicitude era plenaniehte
coñecida por Rivas Fontán.
Faise .a afirmación en base a

que o Coléxio de Arquitectos
denegara o visado do proxecto, o Servicio Provincial de Urbanismo da Xunta emitira un
informe desfavorábel por non
ter o terreo _gue · se quería
construir o carácter de solar; o
letrado-asesor tamén ·emitira
un informe ne,gativo, ·asi como
o mesmo Arquit~cto Municipal,
que afirma que a licéncia podia
comezar a tomarse en consideración ~ ·se o novo Plan Xeral
' de Ordenación , fose aprobado
definitivamente".
No auto de procesamento
. recóllese tamén que Xosé Rivas Fontán percebeu a dádiva
consistente no regalo do amo·boamento da cociña do seu
domicílio particular, cuxo valor
ascendeu a seiscentas setenta
mil pesetas ·e á realización de
div:e~sos
traballos grat~ ítos

cuxo importe total ascende a 1
millón 457 mil 380 pesetas. E
que ditas regalos foron efec- ·
tuados en contemplación aos
actos e ~ omisións realizadas
por Rivas Fontán no exercício
do seu cargo de Alcalde .
As investigacións . realizadas
polo xuíz Luciano Varela levárono a comprobar que os traballos realizados polos proprietários do Edificio Silva fórono de maneira gratuita sen
que nen a empresa nen os
seus danos formalizasen factura ao respeito; limitándose a
. constatalos no ordenador.
Tamén se cita no auto que
lmoblliária Teucro S. L. correu
c·os gastos do arrendo destinado á sedé da candidatura de
"lndependentes de Galicia",
que encabezaba Xosé Rivas
Fontán.
· ·O
1

dos actuais concelleiros de lndependentes da Galiza en P.ontevedra. Nengun concellal do seu
gr:upo ten, ademais, suficiente
carisma ou preparación para dirixir o concello, polo que desbota,
en parte, unha saída pactada
.coa oposición.
Para buscar unha saida á actual -situación, o BNG propuxo
unha moción de censura; na que
pretendeu , loxicamente, implicar
_a oposición maioritária: PSOE e
AP.
Se Rivas Fontán non quer facer declaracións "porque xa dixen sobre estes asuntos en Madrid ·todo o que tiña que dicer",
tampouco AP e PSOE se queren
pronunciar sobre este extremo.
As respostas son idénticas: "estamos estudando a s1tuación,
buscando un ha saída" .
Mentres tanto nos temas fundamentas IG, PSOE e AP votan
conxuntamente
no concello,
despois de ter celebrado reun ións co Alcalde.
Asi , é significativo que se
aprobase o aumento de alturas
no Plan Xeral de Ordenación Urbana, cando con AP na anterior
corporación se tiña decidido un
recorte.
Segundo o concellal do BNG ,
Miguel Lores, "quen están governando son os construtores, dirixindo a Rivas Fontán , a quen
apoiaron nas eleicións , e co consenso, agora, da oposición maioritária".
O BNG denunciou tarnén publicamente que desd~ que se
suspendeu o plan anterior concedéronse 20 licéncias ilegais,
con casos como o do Rio Gago,
notaria da Praza de Galiza, Rua
Jofre de Tenorio, etc. , non gardando mínimamente as formas.
Ademais aparecen denúncias
por sospeitosas modificacións
do Plan que perxudican a persoas com°'' Xulíán Garcia a quen
lle queda a sua finca circunvalada nun zig-zag, que benefícia a
un coñecido constructor.
Ao mesmo tempo desátase
outro "affaire" como o dos Praceres , onde tratan de construir
un varadeiro, cunha licéncia con cebida para sacar terra, o mesmo dia no que o Alcalde firmou
a paralización da obra, non existindo, ademais , no concello, nengun movimento da obra.
Pésie a todo , Rivas Fontán
quixo demostrar que conta co
apoio de pavo, celebráhdose
unha manifestación promovida
palas mulleres de dous coñeci dos constn.1tores, e apoiada economicamente entre outros por
.persoas relacionadas co Edificio
Silva.
As mesmas empresas que se
ericarregaron de carretar a xente
o dia das eleic'ións, transportaron
a manifestantes de$de O 'Grove
ou Pontecaldelas, duas vilas con
concellal de- IG. Afinal· lesiona.ron
. nunha man a un cámara da TVG
porque fjlmaba diante do conce·
llo, xa que na Ferraría habia máis
xente. Xosé Rivas procura agora
o apoio na base, mentres a oposición anda á pesca de concellais. "Pontevedra é boa vila". O
A. EYRÉ .
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O·BARCO DA PAZ

Suleiman ·Najjab, .comunista Qalestino d~Qortado

(ven da páxiná anterior)

gresar á sua terra ainda que sexa ·
agrilloados ou para seren condu- .
· cidos perante unha xustícia arbitrária. Ben. coñecida é a franquí -:
cia para_ o exército dél violéncia
cos detidos nos territórios ocupados, a xustificación da presión
física nos i!"lterrogatórios, a directa relación entre confesión
auto-inculpatória e condena, a
xustificación das razóns de seguridade para ditar prisión ou a
surrealista proba secreta ou secret evidence (probas apresentadas ante a autoridade militar
que non poden ser examinádas
pola defensa) que fan da deten. ción administrativa un arma per_.
feíta de política represiva: Todas
estas inseguridades e riscos,
ademais dos xa coñecidos de
seren cidadáns de segunda na
sua própria tefra, de acordo coa
leí sionista, están dispostos a
aceitar os deportados.

O horas:
A bomba
Na madrugada do oitavo dia de
espera, os 130 palestinos deportados de Gaza e da Ribeira Oeste son os primeiros en baixar a
sua equipaxe. Aquela medida do
tempo tan lenta e resignada de
hai días cónverteuse na véspera
da partida ni.m barullar comparábel co dos delegados ou da tropa de diários, axéncias e emisoras , sempre atrás dunha liña telefónica . Os últimos días antes da
programada saída para Chipre,
os servícios secretos de Israel
procuran , nos catro hoteis de
Atenas que albergan a expedición , o bloqueo das comunicaións. As chamadas diárias dos
meios de todo o mundo non chegan aos seus correspondentes. É
evidente que a interrupción da
información desde os centros de
transmisión é un golpe de importáncia en contra da operación ao
limitar a información que se está
a transm itir a todo o mundo desde Atenas. As transmisións córtanse, interrómpense de súpeto.
Noutros casos, os meios receben a resposta de que o 5eu enviado especial xa non está ho
hotel ou transmítenselles falsos
recados dos que posteriorménte
ninguén se quererá responsabilizar. A notícia da bomba que abre
o casco do Sol Phrine comove
este improvisado campamento
de partida no que as protestas
dos xornalistas se confunden
coas oracións de partida dos palestinos de relixión musulmana.
Hai bágoas e berros . Para outros, afeitas a esperar vinte anos ,
a interrupción que marca a sabotaxe de Chipre é un minuto máis
dunha longuísima espera, e non
se recebe con surpresa senón
cunha amargura infinita. A intoxicación servida por unha grande
axéncia norte-americana de que
a orixe da bomba procederia do
enfrentamento entre fraccións
palestinas, non dur:a apenas horas . Unha declaración do próprio
Shamir ameaza con botar man
dos meios precisos para evitar
que ese barco saia .. Na manifestación que parte ao día seguinte
do monumento de Venizelos en
Atenas até a delegación israelita
as consignas coreadas por máis
de quincé mil persoas (convocan
todos os partidos e sindicatos
gregos, a:gás a oposición parla~
mentária) denúncian directamente ao Imperialismo, sen o qué a
arrogáncia sionista non duraría
nen unha semana. lnsístese en·
que estamos perante un aprazamento 'da Operación Retorho
(quizá para o 15 de Maio, aniversário da fundación do Estado de
Israel)
~sta última notícia de
que as tropas de ocupación deron marte ao pal~stino número
58, desde que hai dous meses
comezara a revolta en ·Gaza e a
Ribeira Oeste.

e

Texto e fotos:
GUSTAVO LUCÁ DE TENA

'É a revolta ·rnáis grande,_
máis ampla e máis profunQa'

~

Suleiman Najjab,
menibro do Partido
Comunista Palestino ·e·
integrante do Cohsello
da OLP, viveu un ano
nos cárceres sionistas .
antes de ser expulsado
ao Líbano no ano 1975.
Acudiu a Atenas para
abordar o Barco da
Paz xunto con outros
129 palestinos
deportados.
Os levantamentos dos dous
últimos meses teñen máis importáncia que todos os rexistados na história imediata da
Palestina?
Os levantamentos non se poden considerar isolados da loita
que o noso povo mantén pola
sua liberación dende hai vinte
anos. Como tampouco se pode
comprender ao marxe das provocacións de Israel. Con todo,
é a revolta máis grande, máis
ampla e máis profunda, de todas as habidas. Nela participan
todas as forzas sociais palestinas, pero os traballadores están a desenvolver nesta loita un
papel prominente, tanto en
Gaza como na Ribeira Oeste. ·o
obxectivo principal é a loita
máis importante nos territórios
contra a ocupación israelí e· a
consecucíón da independéncia. ocupados. E dentro desta clase, un 63 por cento son asalaAs consignas principais son Liriados. Palestinos, naturalmenl?erdade e lndependéncia. E é
te. O levanta.mento nos terrftóunha revolta dirixida contra dá
ocupación israelí, os abusos do rios ocupados ven ~nfirmar _as
· poder sionista e a as deporta- seguintes análises que o Partido Comunista Palestino· adiancións, as torturas e as confisca·tara hai tempo. Primeiro, que os
cións de terras, a destrución da
territórios ocupados da Palesti.cul!ura e a economía. ·
na son o principal terreo de
Como van condicionar o futuro confrontación cos israelies. Seestes feítos?
gundo, o gran poder da loita
popular e a sua capacidade
As causas xa nunca voltarán
para lograr obxectivos polítiser igual porque será imposíbel, no futuro, atapar un só pa- cos. Terceiro, a necesidade da
coalicjón política para lograr
lestino capaz de aceitar a ocuavantar no senso de consolidar
pación. Compre ter en canta
a unidade. O noso partido é o
que os israelíes levan vinte
anos tentando formar unha único partido que ten superado
estes vinte anos de loita. O
base social que apoie esa ocupación. Estes son os resulta-- paso do tempo ten demostrado
que as solucións propostas
dos.
polo noso partido eran correeA clase obreira é cada día

dobre: asimilalos politicamente
tas. Agora ternos o orgullo que
e tentar demostrar que, de feia OLP teña adopJado unha esto, a loita nos territórios ocupatratéxia poi ítica achegada á
dos era unha loita entre dua$
nósa. l;sta é unha das razóns
palas qüe. desde o ano pasado ·tendéncias internas poara ocuJtar a loita pola liberación nacio.:.
participamos no Consello Nacional Palest.ino como partido . . nal. O mesmo levantamenfo
non fai SE!nón reforzar o proceAté o de agora formabamos
parte del pero como iñdepen- ·so de cara a unha Conferéncia
lnternaQional baixo a- supervi- . dentes. O partido Comunista
sion das Nacións ·Unidas, coa
Palestino criou· nos territórios
participaciáóon do Consello de
ocupados, sindicatos, organiSeguridade e as partes en· conzacións xuvenís, asociacións,
flito, inCluir.do a Israel e a OLP
etc ... que serviron para recoller
que é a única representación
reivindicacións e mobilizar a
do pavo palestino. Desta conmáis amplos sectores.
feréncia terá que sair a retirada
Pero o fundamentalismo ten
de Israel dos territórios ocupacada vez máis seguidores,
dos no 1967, a autodeterminación, a constitución dun estado
Neste momento, todas as forpalestino .e garantías .internazas políticas derT)ocráticas pacionais para a seguridade da
lestinas form~m parte de Al Fapovoación.
tah. Ainda as corréntes relixioCal é o papel da burguesía
sas (principalmente en Gaza)
dentro do frente patriótico da ·
están integradas nas forzas paOLP?
·
trióticas que recoñecen a OLP
e o seu .programa. Nós non teDentro do movimento patriótico
rnos nada .a ver cos fundamencontamos cunha burguesia natalistas, pero estes tamén están
cional, que constituen comerrepresentados nos Comités Paciantes e térratenentes que fortrióticos Revolucionários, criaman parte da base social do rédos a partir do erguemento. O
xime xordano, dende antes da
desenvolvimento da unidade
ocupación. A influéncia polít.ica
depende en grande medida da
deste estrato social é cada ·dia
xenerosidade destes comités e
menor. Os últimos acontecida capacidade que teñen de di , mentos mostran que esta clase
rixir a todos cara aos o.b xectinon foi quen de comprender o
vos fixados pala OLP. Os delevantamento. O alzamento sufensorees ·dos acordos de
pera totalmente as suas proCamp David fixeron todo o po.postas baseadas na autonomia,
.síbel por ·fomentar as tendénno condomínio (Óu opción xorcias relixiosas como alternativa
dana) e o governo compartido.
á Organización pola Liberación
Qué siñifica nesta situación o
de Palestina, sobretodo os paíBarco da Paz?
ses dos petrodólares. Esta t.enTernos que consideralo como
déncia foi ~n princípio acolliqa
parte do proc.eso de· loita concon grande entusiasmo porque
tra do opresor., Como unha
significaba ~star contra lsraeñ.
mostra máis de determinación
Con todo, nós non procucarrios
do povo palestino de regresar
.G conflito ideolóxico senón que
a casa. Para nós é particulardefendimos a , necesidade de
mente significativo que nos
buscar un compromiso · con
acompañen forzas demor,rátieles.
.
cas de Israel que condenan as
Agora estamos a foitar de par
atrocidades cometidas contra o.
deste sector ideolóxico que se
noso pavo e secundan os noextende principalmente entre
intelectuais, pequena burgue- . sos obxectivos· políticos e patrióticos.
O
sia, .estudantes e comerciantes.
GLT
A intención do naso nemigo era

A NOSA 'l'EBRA
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XII Congreso do PCE

_

A ·delegación galega .a primeira en apoiar a Anguita
.

..

..

~

A ~delegaclón do PCG,
composta pqr doce _
persoas, foi das ·primeiras
que se pronunciaran
abertamente c;i favor de que
Julio Anguita se fixera
cargo da secretaria xeral
do PCG
ternío do XI 1·
Congreso do Partido,
celebrado entre os dias 19
·e 21 de Febreiro "en Madrid.
Q PCG formou parte, asi, ·
da cada vez máis potente .
oleada. "desde a base" que
arrastbu ao dirixente
andaluz que· durante
semanas_quixo, alomenos
na apariéncia, eludir.

ao

do domingo ao luns: "o ernptJxón O domingo · 21 resultou ser, pofihal déronmo os camaradas an- ré11, bastante máis axitado e Ion-,
go ...
daluces".
·A derrota do aparato, foi pois,
Porque, afinal, .todo s~ coceu o
domingo. Cando ·parecia que es- .contund.ente. Pero tampouco
Cantabria e Castilla-león támén taba ·todo fei.to, unha manobra de significa unha m_udanza profunda
expresaron, nas suas i_
nterveíl- última hora dos sectores do apa- na _liña do partido, pois que non
cións sobre o· informe de xestión . rafo máis rebcentes a Anguita, hai_grandes diferéncias · política~
apresentado polo- ex-secretário · ocasionou o_- m,mca visto: que entl'e uns sectores e outros. E
xeral Xerardo Iglesias, a conve- unha lista apresentada para o Co- certo que hái quen pon máis enniéncia de Julio Anguita para o mité Central , poi a Comisión de fase na captación de votos e vopartido. Pero o decisivo chegou · ·-candidaturas fose contundente- 1u ntades que· hoxe están_ node máis lonxe: da forza do PSUC mente rexeitada polo pleno do PSOE e pasan máis de Esquerda
-o partido catalán sempré foi Congreso.
•
· Unida, frente ·a outros que penmoi importante no -panorama. es-san primordialmente na coaligaAté entón todo transcurrira con ción · e como articular desde ela
fatal do PCE- ' e de Andalucia r.
pasando . pala· potente organiza- retraso pero· sen sobresaltos. Os ese ':bloque social de progreso"
. ción de Madrid. Cun total, entre pasillos -a entrada do 1.ocal de no cal o PSOE, unha vez despoas tres, de 346 dos 619 delega- CGOO, antiga ·sede do "vertical" _xado do seu actual direitismo,
dos, a sua inclinación pro-Anguita que é onde- se celebrou o Con- ten que ter collida. Hai · matices
foi decisiva. Sobretodo cando a greso- estaban cheos de corri- distintos sobre o- camiño á "unidelegación andaluza, reunida in ñas -que comentabari a candida:- dade comunista" con PCPE e
extremis, tras : dos-acontecimen- tura, cada vez máis perfilada, de PTE de Santfgo Carrillo. todos
tos da mañá do domingo, deu un Anguita, e pouco máis ~ Ainda ·se falan de ir con ·prudéncia pero
varapau ao seu secretário ·xeral ,decía, entré o. numerosos xorna- con ·certa rapidez. No caso 'do
Felipe Alcaraz, e pregóu a Angui- lis'tas que seguian con interés o , PCPE non hai -problema: está
ta que aceitase. Asi o · recoñecia Congreso, que estaba resultando cantadá a unidade: O escollo é o
este durante a longa madrugada máis ben aborrido e soso.
PTE. Xerardo lgfésias decíao de

.

maneira moi gráfica na sua -última intervención·: "se aceitamos
tjue entre un partido organizado,
- que rexeita un aspecto fund_
amental da nosa política de hoxe,
EU, e a cuxos ddiriJ<entes co.ñecemos persoalmente, o que
aceitaríamos seria unha corrente
cunha política distinta". Ben cla. ro está: unha espécie de cabalo
de Troia capaz de voltar a- desencadear os violentos enfrentamentos que · sacudir9n· ao PGE
.até este Congreso. E o que fai
recear a alguns do achegamento ·
máis rápido que outros, poucos,
. favorecen.
· Os portavoces do partido sina- laron que "nunca houbo máis
unidade no Partido arredor dunha política" e ·parece ser certo,
dado o escaso debate que se
pro'duciu no ·Congreso sobre os
documentos apresentados apesar do relativamente outo número de enmendas. Asi pois, a
cuestión rematou sendo como ti:.
rar ao Partido da sua pasividade,
da sua escasa influéncia eleitoral
e social, e dar impulso á vez á
Esquerda Unida (EU) . A solución,
unha vez revocada a decisión do
Comité Central de separar os
cargos do presidente de EU e
secretário xeral do PCE -unha
das cousas que non gastaban a
Julio Anguita- foi erguer a unha
persoa que convoca entusias. mos e esperanzas nunha base
militante bastante desiludida e
cansa _despois de vários anos de
crise . .
A delegación do PCG comentOu a este semanário que o Congreso resultara "enormemente

positivo" é que a decisión d Plenário de devolver a lista, pronunciádose por via indirecta totalmente a favor de Anguita, era
"moi importate" polo . qe significaba de toque de atención ao
aparato do partido. Sobre o
plantexamento esbozado polo
P.SUC de que EU manteña relacións coa. "esquerda nacional"
en Euskadi e Galiza, aparte das
relacións que mantén co PCG e
EPK non suscitou na delegación
galega tensión similar á que provocou no EPK. Máis ben ao contrário "non houbo ·nengun problema, parécenos que se trata
de encontrns entre forzas e partidos irmáns". Posibelmente a diferente actitude se enmarque na
diferente actitude que existe entre o PCG e PSG-EG e o EPK e
EE, forza coa que o PSUC mantivo unha reunión sen informar
dela ao EPK. De E.E sairon ulti- .
mamente bastantes dos militantes actuis de EPk tras facer un
camiño de ida e volta: EP-E-EPK.
O Congreso tivo tamén sua
carga de emotividade e o seu
"morbo". Con tantas horas de
encerro e reunións, á xente saltá. banlle as bágoas ou os sorrisos
á menor. Pero non se pulsaba
unha tensión tan brutal como en
anteriores congresos onde o que
se.. vislumbraba era unha futura
escisión, como ocorreu no 1983.
En calquer caso, nestes momentos, hai un ponto de confluéncia
nunha persoa, Julio Anguita pero
falla ver se iso se traduce nunha
liña política até agora bastante
borrosa.
O
TERESA TODA

estado crítico

A

man·Visíbel

XESUS VEGA

O

17 de Decembro de 1987, Felipe
Gqnz,ález enunciou a teoría da
"man livre". A proposta que· defendía era moi explícita: o Estado debe
'. 'ter livre unha man, polo menos, para
· devoltar algunh_as das agresións que
continuamente recebe a convivéncia
neste . país". Talvez, esta siRgular teoría
permite atopw respQstas ás graves interrogantes que plantexa o chamado
"caso Amedo". Ao mellor, Felipe González participa dun desexo non formulado:
· ,que a "man [ivre" sexa tamen invisíbel.
Estaríamos, pois, d.iante dunha suxerente complementariedade: o Estado ten
un~a man visíbel pero cáutiva de moitos
·

AREVOLUCIÓN

IRMANDIÑA

condicionamentos xurídicos ao tempo
policiais con responsabilidade do Minis- conseguir un amplo consenso social soque -para compensar- dispón dunha
tério do Interior ...
bre a existéncia necesaria da "man livre"
man "livre" que se move no neboeiFO que
Para calquer obser:vador ·capaz de re- . e o uso discrecional da "man visíbel". Dicobre a fronteira da legalidade coa .ilegasistir a intoxicación televisiva, o contras- funde-se un conceito de "seguridade cilidade.
.
te entre a preséncia do Xefe do Estaao dadana" que non ten canta daqueles co"Hai que ser emaordinariameríte duno fun~ral pola viúva de Franco e o trata- lectivos marxinados por unha orde social
ros coas atitudes e acdóns do.s Comités , mento dispensado aos que protestaban que aceita conviver con tres millóns de
·de Empresa que poñan en perigo un papala visita do devandito persoeiro ao te- persoas desempregadas. Só existe unha
rritório navarro, foi especialmente cha- poi ítica para atacar as consecuéncias
trirriónio de todos o~ · españois". · Estas
palabras, pronunciadas polo presidente
mativo: Non foi esta a primeira vez na sen buscar a eliminación das causas. O
do INI nun debate parlamentário sobre
que ficou demostrada a natureza con- Estado apresenta-se como o que realos sucesos de Alúmina-Alumínio, ilustran
creta, aquí e agora, do Estado configura- mente é: unha axeitada combinación de
do no postfranquismo. Cada vez que consenso e represión .
sobre a contundéncia que pode aca<;iar
· na sua actuación a man visíbel do Esta. O problema radica, certamente , na diproxectan as paródias de "Spitting lma·do. Apesar de nori ser a· "man Hvre", os
ge" sobre a 'f amilia real británica, com- mensión e vitalidade da conciéncia crítiresultados das últimas semanas son ineproba-se a hipoteca histórica da Monar- ca existente no seo dunha sociedade
quívocos: represión dé;is manifestacións
quía española. Se alguén busca unha que rnaíoritariamente parece satisfeita
homologación· cos autores desa série te- coa posibilidade de facer a dixestión con
antimonárquicas celebradas en Nafarroa, concesión do suplicatório para prolevisiva atopará rapidamente o camiño Falcan Crest. Asi se explica que un micesar .a Tamames palas suas afirmacións
que leva a Carabanchel sob a acusación nistro afirme sen recato que "os direitos
sobre . 10 consumo d.e cocaína ·aun diride "inxQrias e ofensas" ao xefe dun Esta- dos delincuentes puxeron-se moitas vexente do· PSOE, constatación da existédo "de direito".
ces por diante das vítimas". Palabra de
cia dunha espionaxé deliberada sisteMentres, o Estado utiliza a coartada Barrinuevo .. Palabra dun cidadán livre de
O
mática ao PCE por parte ·de funcionários
da chamada "delincuéncia comun" para toda sospeita.

e

Anselmo López Carreira vai á
Idade Média P.Orque sabe qu~ é
esta unha claivre importante para
explicar a evolución posteríor da
·nasa sociedade
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. hai unha
, nova
MANUEL LUEIRO REY

'?uas emQresas inf6rmativas radicadas en Vigg:, o decano Faró de Vigo .e 0 1 Diario de Galicia, .
de Qróxima. s~ída,_Qa~eceron,· nas datas últimas,_Qroblemas de índole ben diferente gue Quxerona ambos meios_de qctualidade
·
-. -

Os .reSponsábeis do Diario de Galicia
consideraff superada a trise do periódico

U

n conselleiro (un con· Despoís dos retrasos sobre a oas notábeis nun meio que trata grupo de xefes de sección co diXosé A. Gaciño resalta que
selleiro.da nosa Xunta,
agora de recuperarse antes de rector e subdirector, pedindo á "praticamente en todas as expedata de aparición anunciada
. quero dicir da Xunta
de Galicia, e non nasa, ¡ollo.0
_ publicitariamente e a crise que sair a un mercado· que agarda empresa o seu cese, . cuestión riéncias de montaxe de- novas
EJUe . a - mesma non consideroü periódicos se producen notábeis
espectante o novo produto.
asegún escrebe un xornal, vai
afectou á redacción e.
oportuno". Tras esta decisión os retrasos, ainda . que - quizá no
pagarlle á súa filla -€studant~
Par.a Segundo Mariño, director
dirección do meio, tanto os ·
xéfes de sección anunciarían a noso caso isto pude ser maior. ao
de Dereito aínda....., perta de
dimisionário
e
actualmente
Dinovas como os anteriores
.sua dimisión, situación . "que se anú(lciarse unha data de saída
tres millóns de pesetas ao
rector Xeral de pl:lblicacións, ási
responsábeis const1ltados,
valorou como moi complicada d.e forma prematura".
ano para que ''o asesore -en
como adxunto en cuestións · de
· para recu.p·erar e que suporia un
todos
os
cales
continuan
na
temas parlaméntarios" ; á súa
tipo xerencial, a orixe do retraso
As razóns da crise xustifícaas
retraso na saída". A isto . vi ríase
empresa, consideran
"cuñadísima", cento vinteca- ·
sobre as datas en princípio preo novo director en base "ao desum.ar
o
escrito
de
apoio
aos
xesuperada
.esta
etapa,
estando
tro mil pesetas ao mes, como
vistas, débese "ao remate de
fes -de sección por parte dun gru- bate profisional sobre como desecretaria, e a unha anterga
o periódico á espera dos
cuestións_de última hora no campo de redactores. "Neste . mo- bería · ser o periódico". "Habia,
empleada, cento sete mil pepo
informático".
Na
sua
·
opinión
axustes finais, especialmente
, rner.ito vimos, António Ojea - e afirma, cuestións técnicas pensetas de soldo tamén ao
"o anuncio da- data de saída foi
na sua parte técnica e
máis eu, ·a posta en perigo .da dentes e logo diferéncias en canmes. O conselleiro xustifica
un erro. na planificación ·da camorganizativa.
continuidáde do proxecto, polo to á definición do produto, ainda
isto, que para min non ten
paña'~. Aos problemas técnicos .
que todos estabamos de acordo
que opt&mos por dimitir".
nome, porque quer estar xunA crise rnterna desatada antes da "agora praticamente resoltos" vi110 conceito de periódico de ámto con "xente da súa confiansua aparición e que producía a ria. a sumarse "o retraso pravo- bito gal~go, diferenciado, rigoroza". ¡Moi ben!.
cado
pala
crise".
Erí
opinión
de
'
.
"En
todé!S
as
experiéncias
.
esixéncia de dimisión da anterior
so, etc ..
Mais, o pior é que cando o
equipa de dirección r encabezada Mariño o peri<;)dico posibelmente · deste tipo hai retrasos".
pobo galega, que ainda ten
na rua "en Marzo, pero ,,
,
, .
·.
X.A. Gaciño1 que anunciou· a
por Segundo Mariño e A_
ntónio estexa
prefiro non aterecer nengunha - Xose Anton.10 .Gac1no, _a~tual ,d~ algo de cachola, agardaba
Ojea, por parte da maioria dos data concreta"
rector de Diana de Gé!/JCfá, anun- inc11usión de Manuel Rivas · como
que a isto alguén dixera -alxefes de sección e por unha par.
cía que "a saída non se produci- subdirector, sinalou que "na Gaguén a quen lle correspondete importante dos redaGtores, asi
Segundo'
Mariño
resume
a
cri'~rá
mentres non se _comprobé a liza dase un xornalismo rotinário,
que non procedía, a pesares
como certos problemas de ca- se como resultado "das discre- operatividade do sistema infor- sen pór en dúbida a.capacidade
dos razoamentos pintorescos
dos profisionais, que é debido á
racter técnico, provocaron feri- páncias manifestadas por un mático".
do conselleiro para facelo
falta de meios nuns casos e ao
xustificadamente, a Xunta,
maior interese das empresas
Á esquerda, rótulo éle Faro de Vigo
non só se estreve nen a facer
sobre o que foi prendida unha
polá canti.dade que poi a cal.idade
o mínimo xuicio que puidera
volant\na en alusión aos despidos.
nos outros". "Ség'uense, indica.
volver atrás ao conselleiro,
Abaixo portada dun número 9e
Gaciño, os métodos de recoller
senón que confirma ca causa
proba de Diario de Galicja.
as noticias das oficinas de pren.
'
.
axústase ao regulamento
sa, en lugar· de interesarse polo
"discrecionaf' do que dispón
que realmehte preocupa á xencalquer conselleiro para rote".
·
dearse da xente que a el lle
pete. ¡Moi ben, tamén!.
Pala parte empresarial , Camilo
Polo tanto, todos aquiles
Prado afirmou que ,..as dificulda- ·
que non teñan traballo, a pedes están superadas", senda
sares de que os coñecemenproducidas "polos distintos pontos estén ben recoñecidos,
1 ,.---·.....
.......
tos ~e vista de como conseguir
i...................... ''"'''I!"-. . ""--·o.e-•-···
xa saben o que teñen que faa sa1da no menor tempo posícer: procurar atapar algún
bel".
·
parentesco -ainda que sexa
en moi lexana xeració- e
Diario de Galicia terá un tama• •!
1 Los bor.c~ daneses. buenos
asunto resalto. Doutra maneitraa.sportistas de arm~
ño
lixeiramente superior a0s diára non hai nada que facer.
rios existentes, cun número de
Esta situación lembra a
. páxinas que rondará as cincuenépoca domáis primitivo· cacita, incluindo a cor nun importanXunu ;\' un1amiea1odequismo, cando os ministros
te número delas. Editarase por
\'igo finnandos con'cnios
galegas nomeaban aos seus
caderniños diferenciados, produ. .
parentes o mesmo direitores
cíndose, nas probas realizadas
xerales que delegados na
até agora, unha .escasa utilizaprovincia, simpremente con
ción do galega.' As suas preocu'
enviarlles unha credencial, e
pacións fundamentais, ·ademais
así se ia facendo unha herdo "uso de novas fontes informadanza de xente inútil que
tivas", serán a "inclusión de teocupaba pastos de gran resmáticas de tipo cultural e social
ponsabilidade. Eu mesmo
pouco frecuentes nos diários gacoñecín, na Facenda de Ponlegas existentes", en palabras do
tevedra, algúns dos restos
seu director.
· O
daquela herdanza que tiñan
M.V.
acadado a traversa do tempo
o tratamento de "ILUSTRISlMO" e que con letras ben
grandes aparecían despois
nas esquelas mortuorias.
' Penso que camiñamos o
mesmo, ou pior, que nos .
tempos aqueles; e de seguires así, pasados unhos anos,
Odia primeiro do presente mes, o administrador de Fwo de rias, "Levante" de· Valéncia e "In- Ameaza dun
teremos á mediocridade dirixindo a vida de Galicia, chuVigo puña en coñecimento dE? catorce traballadores o -seu
formaciones" de Alicante entre tiro na cabeza
pando do teto da vaca da
despido a partir daquel mesmo dia. Esta poderia ser a
outros, de provocar que 1O ad- O ·dia oito de Febreiró, e ante a
que falaba Castelao, mentra.s
primeira fase dunha "reestruturación'~ que afectaria .a 90 . ministrativos do turno de mañá convocatória de folga realizada
fa~~n xornada dobre a partir das
a fame, o abandono das cotraballa d or~s dos 200 con que ~o.nta a plantilla. Na r:1oite do seis da tarde, cobrindo 0 pasto . polp ~olliité, e que posteriormenmarcas, as inxusticias e os
8 de Febreiro, ante,~ convocat~~1a qe folga, posteriormente_. dos despedidos,, feito gue foi de- te sería desconvocada,. o secremarxinados, medrando como
revocada, o sec~etano . do com1te, Roberto Sotelo, era
nunciado xa por este comité na tario do mesmo, Roberto Sotelo,
a xinxa, que eiquí en O Grov$
foi chamado a identificarse por
ameazado dun tiro na cabeza por un garda xurado no
Delegación de Traballo.
-como nos ensina o Diccio, un garda xurado da · empresa,
nario de Franco Granderecinto· da empresa.
· Por óutra parte o comité de quen posteriormente · amenazachamanlle."xinca", "mala herempresa ten solicitado tamén da ríao con p~garlle un tiro na cabebado mar".
Os 14 despedidos da sección de cer aos afectados un prazo de
dirección a firma dun ·escrito que ·za, ameaza realizada ante vários
.Estou matinando, mentras
teclados e corrección receberon dez ou quince dias que lles pergaranta a non realización de traballadores e unha dotación da
. escrebo, que aquila tan vélla
· máis despidos nun período de policía nacional que permanecía
a notificación segundo a dire·c - mitise estudar a situación.
anédota que se contaba dun
ción da empresa, "por causas
tres anos, o que até agora Joi ne- no inter:ior do recinto. O secretáfeíto de Bugallal senda minisobxectivas", "ao terse negada a
gado. En opinión dos traballado- rio do comité, que nes~ momenDez
persoas
tan
agora
tro da F?cenda, é moi posibel
. realizar as probas de aptitude
res
a "reestruturación" poderia to_exer'cia tamén como represenque . esté á porta da casa
para a sua posíbel integración dobre xornada
afe_ctar a uns nove'nta emprega- tante do comité de folga e polo
hoxe para ser de novo realinas f1.,1ncións de axudante de re- O comité de empresa, no que é -dos de todos . os n íveis, das mesmo máxima autoridade ·na
dade. A causa foi o seguinte:
dacción ".
ocasión tal e com<:) recoñece· a
mai1xit~rio o sindicato UGT, acu- . duascent;¡:¡.s persoas que compoBugallal, estando en Ponteañen a plantilla. A cobertura des- lei, foi posteriormente chamado
sa aos novas prop~ietários do
reas, díxolle
barbeiró que
O c.omité de empresa califica periódico, canários cuxa compra tes postas realizaríase con con- a identificar por un sarxento da
ia á súa casa se quería ser
da dirección de "prepo- da- emprésa viguesa eh Setem- tratas e co aumento -das horas policía nacional.
a
atitude
funcionario d_a Facenda. O
de traballo baixo gratificación, .
Até o momento a Asociación
barbeiro respostoulle eiu.e - -tente" e de "realizar despidos bro de 1986 ven ·sumarse a un
selvaxes" sen . negoGiación pré- holding do que tamén forman dado que' non · figurarían como da Preí)Sa de Vigo non deu a eo(pasa á páxina 23)
·via, coa notificación o mesmo dia parte "Las Provincias" de Caná- horas extras, tal e como en parte ñecer nengunha nota pública soD
bre estes sucesos .
L.--.-------~ do despido, negándose a ofere- rias, "La Nueva España" de Astú- ven xa.sucedendo.
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Traballadores de·Faro de Vigo denúncian
·a actitude "prepotente" da empresa
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-Os movimentos de libe.ración .na Galiza .

Debates arr0dof de-:'lgrexa e liberáción"
no.11 ·Encontro de amiQóS da. revist~ Encrucilli:lda
Nos dias 12 e 13 deste mes
de Febreiro a revista "Encrucillada'-' convocou o
11 Encontro dos seus leitores
e amigos. O tema central
da teoloxia da iiberación e
as formas liberadoras na ·
América Central estivo a
cargo de Ignacio Ellacuria,
Rector da Universidade ·
Católica dos Xesuitas de
'San Salvador. A velada , .
nocturna do dia 12 e a mesa
(edonda do 13 deron
oportunidade· para ·dialogar
sobre a: realidade da lgrexa
Galega e os fenómenos
liberadores que acontecen
·
aqui.

/

Ellacuria .explicou o dia 12 as bases · da Teoloxia da Liberación.
Na intervención. do diá 13 explicou as formas de actuación máis ·
_ ~ características que se dan ná
América Latina, especialmente
no Salvador, Nicarágua, Guatemala, etc ... "Frente ao moralismo
inxénuo,. tan comun na lgrexa
tradicional ou o reducionismo
que soe identificar forza. liberadora a acción política o realismo
crente aposta pola fé activa pero
recoñece as suas limitacións que
fan necesária ·a acción política.
Pero nesas comunidades consiguen o realismo crente con modelos plurais: · uns traballan
apoiando aos que condu9en o
proceso político c;::le liberación,
conve.ncidos· de qUe estes asumen a responsabilidade histórica.
da liberación do país, .outros,
conscentes ·do poder social da
lgrexa, ·pensan que - esta debe
· poñelo a disposición ·do proceso
liberador. A opción polas maiorias populares, emprobecidas e
asoballadas, é primária na ·evanxelización. A Revolución condu-

mos esperar dela. Anotou deseguida o~ aspectos positivos, algunhas
pastarais
acertadas
como a do paro, 6 Concíliq Pastoral Galega, que tanto molesta._, ra ao Governo central pero que
logo secuestraron outros, , a
Preescolar na casa, Caritas, a
asisténcia a zonas rurais por co:/
munidade~
femininas relixiosas, ... Monseñor Arauxo, que se
mostrou_pesismista na .incultüración da lgre.x a na Galiza, e que
Basílio Alvarez un crego que.,
O aparcelamento artificial da Gaestá a constatar no clero unha
no seu tempo,
liza, en províncias e múltiples
resisténcia impensábel a todo
soupo comprometerse
avance cultural e lingüístico, - concellos, ponse en evidéncia a
pouco que apareza un atranco.
acusou a sua escasa información
do lado dos máis débiles, '
Viciños do Lugar de Batán,
sobre a. realidade social e cultuMácara
e outras aldeas, encaunindo evanxelización e liberación
ral e quixo defender certas instidradas civilmente no Concello de
tución da lgrexa nas · que o afaPalas (Lugo) pertencen, relixiosace este proceso que as comuni- e dialogar coas outras parece o que ao galega asume cotas almente,
á parróquia de Ramil, que
dades acompañan".
. centro dunha urxente tarea. Nos tas, por exemplo as APA de A
está en território do concello de
Neste contexto Ellacuria e~pli . sec!ores sindicais e político -acei- Coruña, pertencentes a coléxios
A Golada (Pontevedra) . lsto traicou os casos de Monseñor Ro- touse o diagnóstico da mesa, relixiosos que están a impugnar
lles problemas por mor dunha
a
normalización
lingüística
dunha
mero, asesiñado palas forzas pa- que .suliñou a dependéncia ou
ponte que, na vez de unir, sepaextraordinariamente
ramilitares salvadoreñas, de· s~- sucursalismo dos partidos esta- mane ira
ra .
. cerdotes e capeláns na revolu- - tais coa febleza do nacionalismo sectária; ou a xornais que neutro
Cando hai un enterro, en chetempo
foron
da
Editorial
Católica.
ción armada como guerrilleiros de centro- direita e o espácio regando
á Ponterramil, sobre o río
(uri destes foi o _padre Fernando· lativamente estreito do naciona- e que tiveron moito tempo unha
Pambre, teñen que deixar os coHoyos, yigl)éS, morto en Guate- lismo de esquerdas, no que as liña m,áis aposta que calquer ouches e percorrer a pé un quilómala nunha acción da guerrilla).' diferéncias estratéxicas e -tácti- tro á introdución do galega.
metro até a igrexa, levando a
A prensa convencioñal , con·
A brillante exposición de Ella- cas son patentes.
ombreiros o cadaleito.
cretamente de A Coruña, que
curia galvanizou á Asar:nblea, moi
O bispo Arau~o provocou un
Outra alternativa seria contradera qJllida ampla á convocatónumerosa ....:_máis de cincocen- debate sobr~ o partidismo da retar
dobre servício fúnebre, quºe
ria destas xornadas parece detos matriculados.:.____ Asi a mesa vista . " lrimic:( : Desde o público
agardase da outra beira do rio .
redonda do dia 13 converteuse resaltouse que ao ser unicamen- · beu sentirse branca da crítica
Ou ben ir por Melide. lsto supo- ·
Glqs asistentes, pois soslaiou
nunha aguda análise tanto da so-: te EG e BNG os que defenden a
ria, entre ida e volta, arrodear
todo
comentário
ao
seu
desenciedade gal~ga como da lgrexa Galiza, loxicamente calquera reuns 50 quilómetros. Hai pista feivolvimento e final: unicamente
institución. Na mesa estaban vista que .tamén o faga será vista
ta polos dous lados, pero o obsdeu, fragmentária e inexacta
Monseñor Arauxo, o P. Ellacuria como dominada por algunha
táculo está na ponte.
1
conta, da sua clausura.
e dous xornalistas. Na primeira destas formacións políticas. A
Non hai moito, pola PonteraO 11 Encontro de Amigos de
parte predominou ·o abstracionis..: rea!ieiade non ~ asi. Porén, ninmil, pasaban _cara as feiras do
Encrucillada, consigue lembrar
mo dos ponentes pero
tarde guén analisou a influéncia·das li_19, en Palas, xentes dos conceos
colóquios
que
nos
anos
1966
tomou a palabra un bon número ñas políticas "piñeiristas" e dellos lindantes. Agora, apesa:- dos
e 1976 agruparon a tantos crende asistentes que criticaron os EG na revista ~' Encrucillada " tan
remendos artesanais, non ofere:.
tes e convocaron amplas masas
problemas máis agudos -· deste patentes nalgunha~ seccións.
ce garantías. No inverno, coas .
de
galegas
progresistas.
De.sde
país e da nosa lgrexa. No sector
O debate· máis longo tivo
crecidas, recean pasala. Xa foron
entón a lgrexa galega deixara de
. cultural constatouse a situación como temática ,á lgrexa. Arauxo
ao rio várias vacas. Perxudita,
ter plataformas de ampla convo· de resisténcia que ainda .nos ca-_. ofereceu un cadro ñegro sobre a
tamén, á venda ambulante de
ca'tória. Parece que de ·novo alracteriza e a necesidade dun dis- lgrexa institución. Nove graves
peixe e pan. Ao tran_?porte da
borean
tempos
mellares.
O
curso· cultural ante as novas tec- eivas atribueu a esta institución
madeira e leite. Xa na anterior lenoloxias, asumir .ª própria cult.ura que, senón mud_a, nada podeF.C.
xislatura, hai tres anos, Xaime
Barreiro, concellal do BNG, pedira solución para o tema. O alcalde dixo· que non era do caso.
Haberá cinco anos a Administración pontevedresa concedera
millón e médio de pesetas. Os de
Lugo non derao nada. Ninguén
contestara aos tres escritos do
Alcalde de A Golada nese senso.
O millón e médio empregárase
en abrir 500 f!letros de pista até
a ponte, facendo a derrota, empedrado e asfaltado. Porfin, na
primavera do 86, a Deputación
de Lugo chegou á pista deste
lado. Os viciños creron chegada
a horá de amañar a cousa de
vez.
Pedíronlle, verbalmente, ao Alcalde de Palas que se fixese a
ponte. Dixo que si, pero ...
Con ocasión dun enterro, hai
máis dun mes, o alcalde P9las
tivo ocasión de ver o trastorno
que causa. Facéndose de novas
manifestaba, "pero, como está
isto asi?"
Foi desas cando, nun periódico galega, apareceu referéncia
ao caso. Mesmo talando de,., que
' a Deputación de Lugo teria xa o
proxecto por valor de 60 millóns.
Os viciños din que este interese demostrarase. De momento,
uns polos outros ... a casa sen
varre·r ..
/
Non queren que pase ' coma ·
nunha zona próxima. Unha ponte, nos lindes de Monterroso e
~ntas, qued9u feita a médias por .
estas causas das. divisórias administrativas. ·
·
,
Esta . preócupación 'repentina
da Administración luguesa· quiZ:á
sexa porque os viciños afectados repartiron , vários escritos,
pedindo firmas de apoios, que
pensan mandar.a Concello e De·putación.'
O

As fronteirás
interiores
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.O Sª9undo asalto
.será o próxfmo 4 de Marzo

·cr(>nica laboral"

CCOO E UGT

.o xuício polos d~spidos "de

U_NIDAS PARA MEDIATIZAR

Alúmina practicamente · ·
gañado polos traballadores ·

CCOO como· UGT saben que
os traballadores non ven con
"-bons ollas este tipo de acordos, logo· de sofrer en carne
propria, nos últimos anos, as
consecuénci_as negativas dos
mesmos (aume-nto do paro,
disminución dos salários· reais,
perda de direitos adquiridos,
etc). Con este Acordo preténdese por parte de CCOO e
UGT recuperar imaxe, preparar
o vieira para pactos futuros,
que estes dous sindicatos ne- ·
cesitan -como a árbore ~
água- para poder seguir actuando como mediatizadores e
moderadores .- das revindicacións dos trabálladores (aceitación fotal por ambos da filnsofia da Constitución española
e-do Estado das Autonomías,
da incorporación á CEE).
MARXfNAR AO SINDICALISMO
NACIONALISTA:
XOSÉ BARCIA

e

Dous membros do Comité de Empresa no banco

O Luns 22 de Febreiro
celebcouse en Lugo a vista
polos despidos da factoria
da San Cibrán entre unha
inusitada expectación e a
preséncia de líderes
sindicais, comités de
empresa e alguns políticos
como Camilo Nogueira ou
Xosé Manuel Beiras. O xuiz
terá que dilucidar agora se
houbu evacuación, como
afirman os traballadores, ou
folga, como pretende a
empresa.
Pero nun ambiente menos tenso
do previsto, coa sala abarrotada
de público , e xerente que seguía
a vista nos corredores através da
megafonía e do video, a sensación, que se palpaba ao final era
que triunfarían as teses dos traballadores.
Pesaba nos presentes non só
a defensa xurídica do profesor
Enrique de la Villa, que · parece
que deixou sentado con fundamento que o que se realizou foi
unha evacuación, non existindo,
polo tanto nen folga ilegal, nen
servicios mínimos, argumentando qt.Je "non existen folgas secretas nan fantasmagóricas "; senón tamén as . conmtradicións
que cometeron nas suas declaracións directivos da empresa.
· Asi, Franco Leal tivo que recoñecer que se dirixira aos traballadores de electrolise para informarlles do acordo de evacuación ·ao
que chegaran a empresa e o Comité, cando ao comezo declarara
que non era certo que baixara a
dita sección con ese fin.
. Xo~n António Sagarduy, .avo-

gado da empresa, intentou esta~
belecer que habia duas empresas, unha Alúmina e outra Alumínio, para xustificar os 111 _despedidos, só en electrolise..
Non deron tampouco xustificado a discriminación á hora de
mandarlle os telegramas aos traballadores , pois todos fixeron o
· mesmo, e uns foron sancionados
e outros non.
Pero ao tjue se dedicou maiormente o representante empresarial foi a intentar culpabili_zar ao
Comité de Empresa, de facelo
responsábel do acaecido. Coa
asunción de "psicose polos bidóns", quixeron atacar no primeiro round a 23 obreiros que
quedarian como chivos expiatórios duns sucesos .que non se
van aclarar con estes xuícios. O
verdadeiro intríngulis do acaecido en San Cibran tardará en saberse, pois as comisións investigaGtoras non comezaron a funcionar, e un PSOE que parece ter
moi seguro que os obreiros van
gañar o pulso (non en van impuxo á UGT facerse cargo da de.tensa cunha persoa tan ligada ao
partido como Eñrique dé la Villa;
e co desembarco en Lugo de pesos pesados dos sindicatos) e
que agora utiliza o affaire nas loitas internas.
·Na vista púxose tamén de manifesto que para os traballadores
non era un despido calquer. A preséncia de compañeiros das
empresas en crise galegas viña
pór de manifesto qt:Je era unha
batalla dunha clase atacada polos despidos balxo a denominación de reGonversión. O de Alúmina-Alum ínio seria outra ·forma
de reconvertir.
,O
A.E./.P.A.

1

'

máis). Por- outra banda· a crise
·Non ot:>stante, os froitos urxenfor transferida, en ·gran medi..:
tes que CCOO e UGT esperan
oa firma en Madríd dun
da, ás nacións do Estado deobter son: a marxinación do
Acordo entre CCOO e
pend~ntes (que como a Galiza
.sindicalis·mo nacionalista (LAB,
UGT confirmase algo
cumpren .unha función de verELA-STV, . SOC ·canário, ·pero
que se via vir desde ha1 temdadeiras colónias), - o que,
fundamentalmente de· 1NTG e
pó: unha maior unidade -de
desde Madrid, ten unha imCXTG) .. A división do sindicaacción entre estas duas cenportáncia secundária, (e meslismo estatal axudou, ou cando
trais sindicais. Este· Acordo
mo foi planificada) como quemenos non fixo máis dificulto- '
implica, cando menos, unha
so, a que o sindicalismo nacio- .
dou demostrado co desmanmaior moderación de CCOO e
telamento de -empresas tan
nalista se consolídase, apesar
unha atitude aparentemente
modernas como SIDEGASA e _ da · sua xuventude e inexpe. ·máis érítica da UGT coa polí~i
ASTANO, 6 traslado .de ENriéncia, na Galiza; todo isa·
ca económica e social do GoFERSA, ou o fracaso das
apesár da belixeráncia da paverno, así como a pretensión
tronal, da falta de meios ecoZUR, etc.
,
de marxinar e reducir ao sindi_- ·Ademais, por parte do ._G
_ qnómicos e das medidas e lecalismo · nacionalista e de
verno preténdese (co benexislación que por parte do Gobase.
prácito da patronal) reducir o
verno central e Autonómico se
Ademais cada un destes
mapa· sindical a CCOO, UGT,
puxeron en práctica para .evr.tar
dous sindicatos ten os seus
e un sindicato de direitas conesta implantación.
próprios . obxectivos. CCOO
formado a partir do FSI, CSIF
A polarización. que entre na- ,
preténde, cun Pacto deste es-.
e ANPE, como queda demos-cionalismo e españolismo se
tilo, alonxar á UGI do PSOE
trado polo apoio dado a estas
está a producir e reproducir no
ou , cando menos, aumentar ·alternativas nas Eleicións á · - mundo do trabal lo por mor do
as desavenéncias internas,
desmantelaménto · industrial
Función Pública. Até aqui
para deste xeito abrir un maior
que está a sofrer Galiza (como ·
chega a abertura sindical do
espácio eleitoral a Esquerda
- consecuéncia de -que .se nos
sistema. A novidade está en
Unida (coalición que, apésar
que CCOO apoia esta alternaestá transferindo a crise desde
dos múltiples esforzos propa- · tiva agora plenamente.
zonas máis industrializadas do
·gandístic.Os e militantes, non
Estado), foi achegando a
dá catado- como a alternativa
UN FUTURO PACTO
CCOO e UGT, que ollan en pe- ·
á esquerda do PSOE).
SOCIAL?
. rigo a sua supervivéncia como
Pala sua banda, UGT quer
sindicatos maioritár.ios (Ferro!€
Tampouco é casualidade que
recuperar a imaxe . perdida,
un exemplo de todo isto, pero
no Acordo- non se faga nenmediatizar a belixeráncia de
tamén a distribución definitiva
gunha mención á posíbeis rnoCCOO -máis verbal que prácque ·do patrimóniÓ sindica1 na
bilizacións no caso de non · ,. Galiza teñen feito CCOO e
tica- e preparar unha alternaconseguir na Mesa de Negotiva de recámbio a un partido,
UGT, . excluindó á INTG e
ciación - convencer á patronal
que como o PSOE, está moi
CXTG, a oposición a que os
ou ao Go.vemo que ceda sobre
·gastado por un ha poi ítica
sindicatos nacionalistas partias mvindicacións que "figuran
agresiva contra os traballadocipasen nas comisións de conno documento (aumento salares e sectores populares. Estr:ol das Eleieións na Función
rial do 6% , redución da xorna- · Pública, etc.).
tas parecen ·ser as razóns poda, .cláusula-de revisión, 11egoliticas que, a.. simples vista,
O Acordo entre CCOO e
.-ciación colectiva para os tramoven este Acordo.
UGT . vai ·durar; como mínimo,
bal lado res da función pública,
Non é casualidaoe gue este
até as próximas Eleicións Xemedre da protección aos paraPacto entre CCOO ' e UGT
rais, pero pretenélen, ainda nuri
dos, etc.). Trátase dun Acordó . período de tempo tan curto
aconteza , agora e teña, ademais, un significado . moi im- .
de "boas vontades" que serve
como este 1 asestar un golpe
para enganchar aos traballaportante. Hoxe, a ·economía
forte a toéla a oposición sindi~
dores, pero sen nengunha
do Estado está medran.do encal ao sistema (que está repretre o 3 e o 5%, ou sexa, moi . efectividade real nestes temas,
sentado polos intereses das
por riba da média europeá,
~que ten o mesmo fin que outransnacionais e do gran capitros anteriores que derori lugar ·. tal. español) e fundamental,polo que o Governo ·e a patroa · Pactos Sociais cun contido
nal poden ceder parcialmente
mente ao · sindicalismo naciomoi distinto ao que nun princí- . nalista. Que o consigan· é máis
nas. pretensións da CCOO e
pió se· predicaba.
UGT sen pór en · perigo os ~
-difícil e val depender na Galiza
Este Acordo é unha oferta
seus obxectivos (adémais,
da· unidade de acción e o atrecomo levamos dito,, estes sindirecta pra un novo Pacto So- - vimento que teñan no futuro a
dicatos tan:ipouco pretenden
cial ou ·Concertación. Tanto
lNTG e máis a CXTG.
O

.
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En contra. das análises utilizadas no seu dia
para xustificar a reco.~versiórí .

A ConstruCión mundi81 de
buques de gran toneláxé está
a medrar rlotabelrTiente .
Os dados oferecidos .n6
comezo da reconversión
riaval sobre a caída na
construción mundial de
·buques de gran tonelaxe
·estanse a demostrar como
acertados só nunhEi etapa
conxuntural pero non xa
neste momento, en contra
do argumentado pola
maioria dos meios no seu
dia. Nen o papel do Estado
español nen a
discriminación que sofre
Galiza están xustificados
nos dados econó.micos,
segundo un informe ·
realizado polo PSG-EG. ·
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Agap'ito Prado preside a
- Cooperativa de Armadores
de Pesca do· porto de Vigo
-que á sua vez leva .a .
" xe.stión. de outras oito
asociadóns profisionais d9
sector- e está á frente
dunha das máis
importantes indústrias e
·frotas de conxelación do

país, "Puerta-Prado". É
unha das persoas que conmaior coñecimento de
causa· í)Ode abordar OS
problemas da pesca no
noso país, nomeadamente
de actualidade ante a recta
final das negociacións con
Marrocos.

_'Precísase unha Qroteceión
.
sobre o _mercado, Ractada en Bruxelas,
gue .evite a masiva imQortación de Qeixe
qoutros _Qaíses'

Agapito-Prcldo ·
Preside.nte da 'Cooperativa
de Armadores qe Vigo

Hai unha pergunta xeral abrigacos sexa menor ese p.ercorrido
da que pode valer para iniciar
(un barco de 1.000 cabalas e 35
"Estamos asistindo, indica o ine 40 metros vai pescar ás Malviesta conversa, cal é a actual siforme mencionado, a un procenas). Pero non se pode negar
tuación pesqueira da Galiza?
so acelerado de balance entre a
oferta ·e ·a demanda mundiais·,
Cando se fala da Galiza en cues- · que os problemas de conformar
tión de pesca hai quen pensan
que xunto co necesário proceso
unha frota enorme como a nosa,
dial. A evolución do índice de vellecimento da frota esp.añola é
que é un orgullo (modernas, prede renovación de frotas e nova
nos caladeiros do litoral, e a pesca .galega está como caladeiro
paradas, con boa tecnoloxia,
volume da frota española verbo
superior ao da mundiai.
situación criada pola caída agucercano nas águas da CEE e unha man de obra recoñecida e
da ·do tipo de dólar asi como do · do comércio exterior por via ma· En contraste con este forte incapacitada e un m·ercado moi
portante en encentro cos intereprecio do cru, está estimulando
cremento da pródución mundial
rítima te·n caído dun coeficiente
ses destes países que queren
forte)_, ven xerado porque non teas novas ·contratacións, de xeito
nos últimos tempos, a capaci1 no ano 1976 a 0,5 n.o 1986,
que no _primeiro semestre de
. logo qe ser ascendente até
dade da produción española somos caladeiros, e esa é a realiexplotar as próprias águas. Eles
1987 a demanda mundial foi de . 1981. E asi que mesmo o Cofreu unha redución moi superior
non só pescan para si senón tadade.
mén para o mercado españól:
Hai algo tamén moi importana calquer outra rexión das con7,25 millóns TBC frente a 9j32
mércio do Estado realízase en
eles non consumen merluza, nen te: a mentalidade do Governo de
millóns de TBC en todo o ano
sideradas e nun espácio de .
gran parte en buques extranxeiMadrid está protexendo en parte
rapante, nen gallo, nen sapo...
ros, recebendo as subvencións - tempo moi breve. Nos próximos
anterior. E o que rompe un poupéscanos pensando no consumo
á frota de pesca (através de axuco os tópicos ao uso, continua
correspondentes. De feíto os · plans, e segundo abriga a Sexta
- 1 u
d
1 d ·
·
das como FEOGA, ... ) pero cando
pagos por fretes a buques exDirectiva comunitária sobre axuo informe, voltan ser os grandes
caª etro e ternos un caladeiro fóra das 200
espano · n segun
buques un dos elementos funtranxeiros veñen supor uns 200
das á construción naval, o Esta· o de Marrocos, que xa é un contencioso que ven desde hai moi- millas, sen necesidade de pagar
damentais do cámbio da estrudo español está comprometido
mil millóns de pesetas.
tos anos, do tempo d_e Sidi lfni unha licéncia a ninguén ternos o
türa da demanda".
a ünha nova redución de capaTamén, sinala o inforr:ne. o en-acorde que daquela non res- ~ incomenente de que tamén pes-.
cidade. Sen ~mbargo son difepeitaran-, despois veu o S8:ha- ca neles (estou pensando na
rentes . as formas de aplicación
Crecimento do tráfico .
ra, que xa sabemos como foi a pota)
Bulgária,
Taiwan ,
a
dentro do próprio estado: se a'·
PPRCENTAXE SOBRE NO VOS
marítimo mundial
sua independéncia asumida por URSS, ... países que non son coconstruc;iQ_n naval foi proscrita
CONTRATOS (DEMANDA MUNDIAL)
Marrocos. .
munitários, e están metendo
"As ideas fundamentais, indica
EN TBC da comarca de Ferrol, segundo .
'
todo ou case todo o que pescan
o estudo, que eran soporte teósinala o informe, e Astano conNós ao entrar na Comunidade no mercado español. Naquelas
rico dos plans, isto é, a disminudenado , á desaparición, "en vir~ 1983 1984 1985 1986
dependemos de Bruxelas, que águas onde podemos pescar teción do tráfico marítimo mundial
tude dos plan~ reconversores
45
43
41
Xapón ······- ····
48
ten outra maneira de negociar. mos o inconveniente de que exe o abandono por Europa oci15111
25 .
Europa Occ. _
PSOE-UGT a capacidade da
24
26
Para Bruxelas un problema que plotan o noso mercado e quítandental da construción naval~
31
31
34
Resto Mundo .....
36
produción naval reduciuse nun
1212¡
para nós é xigantesco, e que nos unha posibilidade de facer
1.3
2.6
Estado español ..
2.2
-evolucionou desde ·aquela 25 por cento en Euskadi e nun
.comprende a 800 oú 900 barcos, rendábel a nosa actividade. Isa é
1983- dé xeito contrário ao teo2_..3 en Andalucia, sempre referínpara eles é un problema como algo que lle faciamos patente ao
rizado".
donos
aos
grandes_
estaleiros".
(1) Europa · Ocidental reduciu a
pode ser o da aceituna ou os cí- secretário xeral de comércio, Mi"A demanda de tráfico maríti- ,
sua participación na captación .
Segundo os dados aqui oferetricos. Cardoso , que é o comisá- guel Angel Fernández Ordóñez,
mo mundial, indícase, evolucioda demanda munidal en 8 pontos
cidos "ainda hoxe un 85 por
'rio actual, un portugués cAado na sua visita destes dias á Galine::;te ano. Isa quíxose utilizar no
na nun senso crecente, de for~
cento da produción naval ten lu· xe1to de- entender que era unha
en Angola, é un bon coñecedor za, e que nos dixo que había acmaque no 1986 medrou nun.5,5 ~
gar en países industrializados",
caída estrutural, irreversíbel, non
da Africa e da mane!ra de nego- tividades na que se podía conpor cento, mentres o crecimento
conxuntural, como realmente suconstatación que desde· o afirciar dos árabes e sabe que son templar protección pero que Eseconómi~o ·dos países indus.,.
cedeu.
mado nci seu dia polos partidá- xente sen presa. Estanse, pois, paña tiña que se abrir á importatrializados ten sido do 2,5 por
(2)A participación na captación
ríos .da reconversión.
da demanda mundial por parte
xogando unhas bazas 'para lo- ción, abrir os mercados. Con esa
cento. Obviamente, o consumo
"Se a situación no caso da
do Estado español era nos anos
, grar o chegar a un acorde con mentalidade estamos xogando
de petróleo volta t medrar tras construción de buques aponta a
anteri0res a 1981 dun 5% como
vantaxes para Portugal, Italia e unha carta moi triste e moi poseis anos de caida continuada,
média. Se nos remitimos á deun moderado optimismo, afírEspaña, ainda que sexa un cala- bre, e atrévome a perguntar. se
de acordo cos informes da
manda captada· pólo conxuntó
_mase, tanto máis pala necesária
deiro fundamentalmente explota- haberá que desmantelar a frota
Axéncia Internacional da Enerde estaleiros de Europa Occidenmundial
que
renovación
da
frota
tal tan só, o Estado español pado pola flota española;· na maio- española: se construimos máis
xia.
·xa se est~ a producir e os exsou.de captar un 20% da mesma '
ria destinado a enviar cefalópodo barcos, ternos indústria, ternos
pertos apontan a 1990 como
no 1980, a un 8% actualmente.
O Estado Español á baixa
(choco e polbo) ao Xapórt, e ou- mercado... e compartímolo cos
Unha boa proba de que os salá.data clave, non pode talarse na
tras espécies de fresco (merluza, países do Leste e outros ...
rios
non
son
o
único
determinan,
Por efeito de superar os desmesma dirección no caso das
te. Nen sequer o máis determigamba, lenguado ... )
·
Moitas veces falouse dunha floguaces ás entregas a frota muna'ctividades offshore, que tanto
nante como a miudo se \:!Uer fadial reduciuse nun 2,8 por cento
Despois
.entramos
na
Gal
iza
en
·
ta
vella e ainda sobredimenslohoxe
como
a
médio
prazo
están
cer verr. Ademais os salários gano 1986. Mentres tanto a espalegos . na construcción so.n perto
pasando por mínimos históri- · · . si. Os nosos caladeiros están nada, pero que polo vostede di
do 85 % dos do conxunto do Es.ñola disminiu .nun 13 ,por cento ..
moi lonxe, están en Nam íbia,en non é asi en absoluto
cos". Neste capítulo entraria a
tado. Por que a construción de
En concreto esta última tense
política de construción de plataSuláfrica, nas Malvinas, no Ca- Pode haber algun dos barcos
buques se mantén en Euskadi,
· reduCido nos ultimas seis anos
formas oferecida a Astanb que,
nadá, nos USA .. son de longa que faenan no Gran Sol ou dos
Andalucía e outra partes do estaa case a · métade, pasando do
segundo estes qádos, contaría
do e se proscre'be en Ferro!?
distáncia, aind,a que para os bar~ barcos do litoral obsoletos, pero
lugar 13 ao 21 n¡:¡. escala muncon escaso futuro.
· O
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·A PESCA GALEGA ANTE A C.E.E.
E entón ...
A nosa frota ternos que defende.::
la por riba dC? toc;Jo. Procurar caladeiros, no lndiGo, ou experiéncias -como a do krill no Antártica
no caso de que se consiga éoniercializar e desde logo ternos
un caladeiro como o dos Esta. dos Unidos, de cefalópodo, que
é moi importante e no que pescabamos case 80.000 Tm . · ab
ano e no que hoxe non pesca~
ínos . E nós non perxudicamos
aos USA, porque é unha espécie
de vida moi curta e ser.ión se
pesca marre. Poi<;> tanto, o en- ·
tendimento en Bruxelas é preciso para resolver os conflitos
como os de Inglaterra, _USA ou
·
Canadá.
E voltando atrás, como está
agora mesmo a negociación
con Marrocos?
Estase lévando en Bruxelas e
confío en que sexa pronta a solución e satisfactória.

OS PROBLEMAS DE
CONFORMAR UNHA
FROTA ENORME COMO
A NOSA VEÑEN
XERADOS POR NON TER
CALADEIROS PRÓPRIOS
COA MENTALIDADE QUE
SE TEN DESDECERTAS
INSTÁNCIAS ATRÉVOME
A PERGUNTAR SE
HABERIA QUE
DESMANTALAR A
FROTA ·

....

E OS OUTROS PAÍSES
TEÑEN DIREITO AO
NOSO MERCADO NÓS
TAMÉN A PESCAR NOS
SEUS CAU\DEIROS

Vostede dirixe unha . empresa
ponteira no mercado da conxe- .
lación de peixe e Galiza está á
cabeza no conxunto do Estado.
Qué penetración ten ese peixe
mam.if~ctura_do l')a Europa?
Algo ten. Pero nós pescamos unhas espécies determinadas Europa consume fish _(peixe) en xeral, con tal de que non- teña espiñas, pel ou grasa a eles sérvelles. Entón. ternos un incovenien. te grande que é todó o que se
.
pesca na Arxentina. Ali péscase
moi ·interesantes. Pero prec ÍSéiJ.Se Bruxelas , qu.e evite a masiva j m- - moito .ne costa e elabórase en
unha protección sobre o merca- portación e afluéncia do peixe terra. E merl~za branca que converten en f1sh block (bloca de
do, en certa medida, pactada en doutros países.
peixe) e é wn mercado_que a Alemaña ou os USA consumen moito cando · lle falta bacallau. Nós
non podemos competir ·aí ·porque sai a metade de précio, porque recóllese perta da costa e
elabórase en terra e nós faéemos
· qs p~eparados a bordo dos· barcos mesmos.
Pero na modificación dos hábitos alimentícios o -peixe é un
componente que aur:nenta a sua
cuqta. Non se apresenta entón
un problema de marketing?
Está desenrolado abondo comercialmente?
Perfeitamente. Pero o mundo inte iro va.i éonsumir cada vez máis
peixe, pero non podemos -e!?quecer, por exemplo, como os .países nórdicos ou do Leste son
. máis inclinados ao · peixe azul
(rincha, arenque, sardiña ... ) e a
merluza salvo para rebozados ou
produtos precodñados non se
.consume. Non lles calle na cabeza mercar unha merluza e !impala e preparala inteira.
O feito de que haxa un governo
. g,alego, independentemente da
sua li,mita_d a ·competéncia no
- tema pesqueiro que nos ocupa,
como -pensa que pode influir .á
hora de ter unha posición máis
-Mariñeiros dos caladeiros marroquis·en Vigo ante o Instituto Social
de forza nunha negociación e
· da Mariña
·
no desenrolo da indústria pesqueira?
tos do paro, o que supón, nesnestes dias . en asambleas e
. Penso que a autonomia debia ter
actos de protesta. É difere.nte
te caso, que o fondo do paro
·voz cantante en todos os temas
nútr.ese coa axuda comunitá- . a situación ·dos armadores .que
ria, o cal se traduce nun imparestán a receber unha bonifica- ' porque é a primeira porta a onde
ternos· que chamar, as autoridatante aforro para o governo ~s- : ción, tanto palas tol!eladas
des imediatas que teñen que ir
amarradas, como nas cuotas
pañol.
collendo o timón e protexer a
Estes adiantos do paro conda seguridade social.
nosa riqueza.
crétase nunha canti.dade de ·
Os mariñeiros están a levar
O m·ar abriunos ao progreso e
51.390 pesetas, -cifra c~lificada . as s-uas reivindicacións através .
calquer báixón que ten nótase a
do Sindicato Galega de Trabade "miserenta" polos afectatodos os nív~is económicos . . _O
lladores do Mar (SGTM-INTG).
dos que veñen. participando
XAN CARBALLA

e

a frota que faena nos caladeiros
dos que antes falabamos é unha
frota moi preparada e con todos
os adiantos de navegación e de
preparación do peixe.
O feíto de que haxa tantos apre- ra mesmo. Sempre coa · pesca
samentos, e as consecuéncias sucedeu que se desºobren ~a
informativas que sempre aca- ne~esidade abriga-- caladeiros
rrexa, dá unha imaxe negativa
da nosa frota
Hai apresamentos pero cando se
fan os xuícios -ao cabo dos
meses_: moitas veces, as máis
delas, non se demostra culpabilidade. En calquer actividade hai
..
infractores pero. de cada tres
barcos só un é condenado ; as
capturas e os altos depósitos de
decenas de millóns que ás veces
O remate do acordo pE:squeiro
se peden de fianza, teñen moita
con Marrocos, ao fin do ano
repercusión e pasan meses até o
1987, afectou a 7.000 mariñeixuício. Esa idea ten máis a ver
ros galegas que cobrian o 70
ca sensacionalismo das noticias.
por cento das tripulación s dos
Entón, as solucións e as alt~r
barcos ·que faenaban nesas
nativas ao sector veñen máis liáguas. Destes, entre catro e
gadas ao poder político que á
cinco mil residen habitualmensituación
empresarial?
Por
te na Galiza, estando os deexemplo con Marrocos a cuesmais desprazados a Huelva e
tión de Ceuta e Melilla pode esCanárias. Cifras que son de
tar presentes na negociación.
carácter estimativo por carecer
Marrocos, efectivamente, destátanto o Instituto Social da Macase na cuestión do apresamenriña, como a Xunta da Galiza,
to de barcos. Todas sabemos
de estadísticas feitas públicas
que cando está para negociarse
ao respeito.
un novo tratado ou cando -ao
O acorde, entre o Estado esmeu xuício- ten problemas intepañol e Marrocos e finalizado
riores unha maneira de contrao ano pasado , corresponde
rrestalo é a detención de barcos.
agora negocialo á CEE e ao
país norafricano. A ComunidaPero esa falla de protecionismo
de europea comezSJU unha~
como a ven vostedes?
novas negociacións, na altura
A nasa posición é clara. Unha
do 21 de Decembro , negociavez incorporados ao Mercado
cións, n? altura do 21 de DeComun ternos que compartir escembro, negociacións que escalonadamente o mercado e o
tán rotas actualmente e que
consumo e tamén ternos que decolocan nunha difícil situación
fender as nosas águas. Se eles
a un importante número de .fateñen direito a este mercado tam ílias de Marin, Cangas, A
mén nós ternos direjto a. pescar
Garda, etc.
nos seus caladeiros.
Para mitigar a situación , a
As negoéiacións obi"igarán no
Comunidade europea · outorfuturo a' reducir a frotq.?
gou 400 millóns como axuda
Agora mesmo, co revés que te- .
aos niariñeiros, .cantidade que
mas nas lilas Malvinas, ternos
está servindo ao governo esdemasiada frota para as posibilipañol para entregar. os adiandades de pesca que ternos ago-

O governo· español benefíciase
das axudas da CEE aos ·mariñeiros·
afectados polo desa9ordo con Marrocos
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A MESA DEBE -CONSOLIDARSE
LUIS

cAMBEtRo

En Abril do 86 a "Asodación de
Escritores_en Língua galega", a
· "Asociación Sóeio-Pedagóxíca
Galega" e a "Federación de'
Asociacións Culturais" co apoio
da "Asociación Galega da Ungua" convocaron un encontro
· en Santiago aoque asistiron de
500 persoas interesadas en analisar o_estado-actual da normalización lingüística.
Ourante tres días estudou-se
a situación idiomática nas áreas
do ensino, meios de comunica, ción. e administración, así como
a estandarización dq língua.
. Fruto deste en~ontro nasce a
" Mesa pala Norryialización · ungüística" como unha plataforma
que lóite pola normalización en
toda a nación· e ambientes.
Con moi poucos meios humanos e materiais foi .entrando en
diferentes ámbitos sociais:
-Coa corrección dé paneis
nas estradas e a esixéncia ás
autoridades pertinentes, tratou se de restaurar unha toporiímia
que fora traducida ou estragada
polo dol"!línio español.
-Os concellos, como e.lemento básico de contácto popular, foron· invitados a participar nun encontro para estudar a
sua situación e problemática, co
fin de buscar o·s meios para levar adiante a normalización idiomática. Dentro da sua variedade
-uns cun proceso normalizador
avanzado, outros ainda sen empezar- discutiron:...se diferentes
pasos para galeguizar os formulários, libros de rexisto, anún-

"Nun tempo relativamente curto, a 'Mesa' acadou un grau- · Santiago debido.ao requerimento do governo central pala arde
de incidéncia e repercusión social moi importantes", asi
do 30 de Agosto da Xunta sobre
. se expresa o autor do seguinte artigp, ás portas de que a
M
1 N
1·
·, L' ··, t"
·t
t
o em~ino .en galega, son mostras
, . esa po a arma 1zac1on ingu1s 1ca . _:_conc~e amen e o
que . indican como ·a "Mesa!1
próximo ~8 de Febreiro- celepre a sva 1 Asamblea
pode lo9rar unha unidade popuNacional. "E necesário, indica, que a "Mesa" ·se asente
lar á hora de contestar un atasobre·unha estrutura·ampla de base que faga efectivo o
que á nasa língua oú loitar por
traballo local, que críe dinamismo e, sobretodq, q~e dé
.unha· reivindicación.
- alternativas que poden ,ser diferemes en -~ada sítio". _
O aspecto reivindicativo foi e

.

Para iso é preciso que a
"Mesa'" se consol.ide. Se até
agora, debido á falta dunha es- .
trutura organizativa, as directrices chegaban de fóra ás zonas,
é o momento de replantexar a
situación e comprome~er ás zonas na sua dinámica. E necesário que · a "Mesa" se asente sobre unha . estrutura ampla de
seg1,1irá senda básico para lo- ·base que faga efectivo o traballo
cios, documentación... toda a
local, que críe dinamismo e, sograr a normalización nunha soactividade_
bretodo, que dé alternativas que
eiedade que historicamente foi e
poden ser diferentes en cada síé. atacada tanto desde Castela
-O ensin·o foi un dos campos
tio.
como por elementos ou pequemáis traballados polo distante
Unha situación como a da
nos colectivos alienados desde
que está da normalización e
Coruña, cun alcalde que pode
o
interior.
Non
esquezam9s
·
os
pola sua importáncia na medida
parecer esperpéntico, require
ataques "democráticos" -tan
en que se está a formar a futura
unha imaxinación e un esforzo
frecuentes hoxe- daqueles amsociedade galega: fixeron-.se .
posivelme·nte diferentes a outra
bientes
que
para
mantero
idiocarteis e discusións nos cenzona. ·
ma en retroceso teñen sempre
tros, un inquérito para ve~ claraNon se pode desenvolver un
na boca as palabras máxicas "limeñte a. situación; mantiverontraballo sério e cunha perspectiberdade" e "respeito" ás línguas
. se frecuentes entrevistas coas
va global, que non fique unicaesquecendo a' história e a situaautoridades eduqativas, etc. lomente en accións isoladas, se
,
ción actual.
gran do-se algun ava11ce nesta
Orabén, hai outro aspecto ·non hai unha actividade de
matéria: ..
base, con vontade de superar a
fundamental que a "Mesa" non
situación actual e de gañar eses
· Nun tempo relativamente cursó non debe esquecer senón
to, a "Mesa" acadoü un grau de
grupo.s aos que a história e a
potenciar en todo o posível: as
incidéncia e repercusión social
propaganda adormeceron.
alternativas ·no plano global e en
moi importantes. Tanto na ·res-,
~ ambientes concretos.
Para conseguir os nasos obo
,
posta a · esixéncias · imediatas
xectivos ternos que gañar todos
.___ _ _ _ _ _ _ _.,--_ ___. 1E preciso que sexa un elecomo na programación dun traos ambientes que non sexan
. mento dinamizador e criativo.
balh normalizador o seu labor
reaciamente contrários á nasa
Que saiba buscar os elementos
serviu de revulsivo en certos
língua.
necesários
para
levar
adiante
ARA CONSEGUIR
ambientes e logrou atraer un
E importante o labor que a
accións no ensino, concellos,
grupo de xente, asociacións,
"Mesa" está a realizar cos sindiOS NOSOS
agrupación$ culturais, pero tasindicatos para traballar neste
catos e agrupacións estudantis
OBXECTIVOS TEMOS - mén en ambientes aos que ain- . no
sentido.
ensino, cos concellos no muda non 9hegou como poden ser
QUE GAÑAR TODOS os bairros, agrupacións deporti- nicípio, pero tamén cos demais
Feítos pontuais e multitudinácolectivos en cada zona.
rios como puderon ser a mani~ -OS AMBIENTES QUE
vas e, sobretodo, nas asociatestación de Maio do ano pasa-cións de viciños. Se se ·quer ser
É a única maneira de que a
NON SEXAN
do na Coruña en contra da pblí"Mesa" ·siga tendo catro patas e
efectivo, hai que ter en canta
tica lingüística represiva deste
REACIAMENTE
estes éolectivos, ás veces sen , poda desenvolver un traballo
concello -que reuniu a vários
unha actividade continuada dereal de normalización entre os
CONTRARIOS
A
milleiros de persoas- ·ou a mabido á inércia social, e·tratar de
diferentes estratos sociais e
nifestación de Decembro en
NOSA LTNGUA".
gañá-los.
xeográficos.
O
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Asamblea anual de accionistas da emQresa editora de A NOSA TERRA

.

,

Pr6mocións ·CultUrai&·G~legas
aprobou ·unha importante· ampliación de 'capital
-

Presidida polo Consello de Administr~ción sainte e ante algo
máis dos dous tércios do accionariado, a asamblea anual de
Promocións Culturais Galegas,
S.A., empresa editora do semanário A NOSA TERRA, acordou
realizar unha ampliación de capital de 10.635.000 pesetas.
Os asistentes aprobaron, tamén por unanimidade, o balance
de cantas do ano anterior asi
como o orzamento elaborado
para o ano 1988.
O primeiro en dirixirse aos
asistentes foi Francisco Carballo,
membro do Consello de Administración e sócio fundador,
1
quen afirmou que 'a conxuntura
era boa, estando a abrirse moitas portas e apoios" se ben , indicou , o papel do semanário enperder de vista os fins que semcóntrase disminuido pala sua actual periodicidade. Carballo lem- - pre tivo o semanário. Afirmando,
por último, que "non abonda con
brou tamén que as accións emcriar obras se esas obras non teprendidas non ian conducir a

.

proximamente con equipas infor- - ·
chez, quen remarcou o feito de
térense superado os tempos de __ máticas á -redacción e administración do semanario.
· d~bed9s, estando constituída
Fernando Cuñárro, responsáünh_a éstrutura _empresarial está- ·
bel de Edicións A Nasa Terra, esbel, nunha situación económica
puxo por último, .a situación do
saneada. Cesáreo Sánchez reincipiente proxecto editorial. .
. salt<¡u tamén a · i_mportáncia de
levar a bon termo a ampliaGión
Ao remate _desenvolveuse ·un
de capital prevista, me~:Jiante a
interesante debate, no que se
consecución de novas accionismanifestaron as diferentes- opítas.
nións a respeito do proxecto semanal.
Alfonso Eyré, ditector de A
. Por último dirixiuse aos .preNOSA TERRA, deu a coñecer o
sentes Cesáreo Sánchez quen
proxecto xeral da et9pa semanal
foso unha chamada a "reforzar a
que se pretende recuperar a parilusión por un meio de comunicatir do. mes de Abril.
ción aberto que resposte ás necesidades do país".
·
~ Por parte do xerente, Xosé F.
Puga, resaltouse a maior inciCo~ unanimidade _dos pr~sen
déncia do rñeio no mercado · putes fo1 eleito o novo Consello de
blicitário, así como o crecimento
Adr;r::iinistración no que se rexis. notório que está a levar a empre~
ñen eficácia".
tou a baixa, a petición · própria,
sa no terreo do traballo comerTomou seguidamente a palade C~sat Cunqueiro e a inclusión
c;ial. Resaltou aderyiais a etapa
bra o presidente do Consello de
de Manuel Veiga como represende mecanización que fará contar
Admi~istración, Cesáreo Sán_O
tante dos traballadores.

,.
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AMPLIACI NDE CAPITAL
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Na Xunta Xeral Ordinária de Accionistas da
Corripáñia Mercantil Promocións Culturais Galega8
S.A., celebrada en Vigo o pasado dia 20, acordouse
unha ampliación do Capital S-0cial na cif~a de -.
~ 10.635.000 Pta.(dez millóns seiscentas. ~nnta e cmco
mÜ), corresponderttes a 2~ 127 acGións cun val.or
nc:ninal de-5.000 Pta. cada_unha, e nas.,segmutes
condicións:

•

As novas accións emitidas serán oferecidas aos
actuais_sócios no exercício do seu direito de ·
suscrición preferente polo seu valor nominal. ~
Na medida na que o direito de suscrición
preferente non cubra a totalidade dasJ accióhs _· .emit~das ,· queda facu\tado -o Consello de
Administración para oferecelas a persoas alleas á
sociedade cunba prima equivalente- á metade do
valor nominal, sendo pois o précio de 7. 500 Pta.
por acéión.
.
Odesembolso da totalidadé do valor nominal ·
das accións suscritas rematará o 31 de de Úecembro
do 1988 .
.Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe
ingresar o diñeiro .na conta que para tal fin t~rá aberta
no·Banco Atlántico, Oficina Principal de Vigo, co
nº.126906600053, especificando '_'Ampliación
Capital Social Promocións Cu~turais Galegas S.A.
2/1988". Contra o ingreso enütirase resguardo
provisório até a-entre~a dos títulos.
.
· Pode recabar máis. información no teléfono (986) 43 36 24 ou ben.nas oficiná_sde·A NOSA
TEDA, sitas .na.Rua_Pontevedr~. ~-~ª, ~le-~igo. :
Vigo, a 20 de Febreiró ~4º 1?&~8,.
Polo Consello de Administración OPresidente

•
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16/A ROSA. !IDU. _
contos ·non enchen

Mirar.pola f~mília
Era un perfeito lacazán,
unha auténtica maldición do
ceo aquel xenro seu, pero hai
quel responsábél de
que mirar pala fgmília e comdepartamento xa estapria topar un emprego de altuba afeito a que a sua
ra ·para .aquel preguiceiro agoasesora ~special para progra·ra que a sua tilla acababa de
mas paralelos irrompese no
ser nomeada xefe ·de gabihete
seu . despacho sen petar ha .
do mesmo departamento ..
porta~
Piar fara o caso da tia He'1-Escoita; Chiño, a ver se
riqueta. A p·obre non deu ca-·
pos cartas na canta, que a
sado e, · xa cincuentona, houCaixa devolveunos o recibo
da luz -advertiulle a asesora . _bo .· que colocala como responsábel dos arquivos. No
sen decatarse de que había
seu despacho, a tia calceta
visita.
·toda a mañáh. De ' cando en
A maioria da 'xente non se
vez dáselle por lle facer unha
imaxina os tremendos problepeza como agradecimento.
mas domésticos que pode xeOnte mesmo, tia Henriqueta
rar o nobre exercício d~ representación popular. E moito _ quixo probarlle unha bufanda
de ponto mentras estaba de
men.os, chegan a sospeitar as
visi:ta o seu homólogo doütro terríbeis ' crises qué pode ter
governo. Causas de fam ília.
un altó cargo .cando · decide
A xente non Qomprencle as
nomear á sua própria dona
tremendas mágoás da clase
para o pasto de asesora espoi ítica. Un pode· estar conpecial do departamento. Can""
centrado nos as.untos de godo, ademais, un anda amigaAs coplas do antroido son,
verno e aparecer de súpeto .
do coa . 'xefa de ' prensa do
sen dúbida, o mell.o r anuár'io
unha
antiga
noiva,
actual
asemesmo departamento e hai
que
se .publica na ·Galiza ..
sora de relacións exterior:es, e
quB compartir coas duas
Mostran a actualidade
··mesa de reunións unha vez· · dicer tan fresC'a:
palpitante de todo o ano,
-Chato, xa sabes que nespor semana e cama repartida
ta viaxe a Estrasburgo ·ternos " · aqueles temas que máis
cada Venres, entón a vida
reservada habitación no -mespode-- ser ainda máis-dura, inimpacto tiveron no pobo;
mo hotel. ·
comprendida e · · sacrificada.
anal ísanb e dan a sua
É unha vida dura, tensa, soNos momentos máis inoportuopinión de sabedoria
bresaltada. Moitas veces un
nos pode soar un teléfono diespontánea.
nen sabe se está nun almorzo
recto: .
familiar oü nunha comida ofi_:_Oye, mas~o , que medeAs minifaldas fixeron furor. este
cial. Outras moitas sospéitase
jao la visa-oro en el curro y
- ano no antroido tanto nas raparique o fogar non é máis que a
mequedao tirao sin la guita,
gas que acompañaban no duelo
política continuada por outros
tia ... -p!incipiou o xenro, que
aos parentes -da sardiña, como
-meios. Unha existéncia cruel e 1· naqueles mgmcebos que transera ademais o _encarregado de
sacrificada. Todo sexa por .miimaxe e relacións públicas do
gredian o estabelecido e presen-.
rar pola família.
o
departamento.
tábanse de mozas mórbidas-ca·sadeiras. Ninguen - se enfadou
nen sentiu ofendido. Non ocorreu outro tanto ·cos policías de
A Coruña, que detiveron a un
obreiro de Sidegasa, vestido de
P,N., cando representaban o .
abanaeo que estes traballadores
lle deron a Alfonso Guerra. O Alcalde ·de Cangas,· Lois Pena, que
sacou un bando, alabando a crí- tica, intentaba que as comparsas
pasasen as suas .coplas por censura para poder receber subven. cións·.- · Pero afina! seguro que todas
X.X. PIÑEIRO COCHÓN

_A

O antroido gacetilleiro
son causas de Pantasmas. "Pantasmas_ (Da Xunta) Pantasmas/
Pantasmas . por todas partes".
Ainda que chegou a moción de
censura, algo real: "coa moción
de censura/ o Laxe ~a é presidente/ gracias a ese apoio/ que
tivo de certa xente". E... "choraba o vello Albor na despedida/
logo de cair na puta desdicha/
despois de tropezar ·cun tal Barreiro/ que como Judas che fdi
traidor"; pero "agora xa ternos un
Presidente/ e unha Xunta pouco
competente/ como quedou demostrado/ cando en Fisterra encallou o Casan". ·
Ainda que "todos os deste
equipo/ deben -de ser un pouco
gafes/ pois desde que eles chegaron/ todos foron catástrofes.".
"Son os Pantasmas de San
Gaetano/ e · hai -que aguantalos
un par de- 'ano./ Claro- que _lago,
se ven. ·Manolo/ este país pode
ser de tolos"_
A xente ainda así "votaría a algunha tia,/ que fose fina como
Sabrina/ cun par de ideas, pra
pór en xógo/ anque despois se
afurrdise todo". E que "Sabrina
estache de moda/; sabe mui ben
onde pisa/, é vaca de moito
ubre,/ debe ser raza suíza". "Sa-

Cangas:
·un antroido ·para a 1V
En Cangas o Concello negouse a subvencionar Antroido
~. como sempre •. tiveron que
ser as comparsas quen fixesen unha verdadeira festa popular. Ainda asi chegou a TV
e fixo un programa dun antroido inexistente, xa qwe as
comparsas negáronse a acu~
dir á representación carnavalesca. Alguns foron, iso ·si, a
asubiarlle á posta en cena que
fixo o Alcalde para que, segundo as comparsas, "saise a
Alameda na TV" e mandasen
detelos:
· ·
·

o
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- Ademais, sacaron un bando
tfrmado polas comparsas parodiando o realizado polo al-

calde Pena no que se firma
que "hai que tela de cemento,
pensar que o antroido se promove desde o Axuntamento" ... "é o colmo da caradura,
¡con que hipocresia!, sumarse ·
aos que, dia a dia, andan a facer "cultura" ... "hai· que potenciar o antroido e darlle menos
ao pico", porque "aind9 foi
ante cando dixo: que nos
subvenciona como sempre a
tempo fixo, e non lle costou
un lixo ordenarlle ao de cultu. ra unha condición legal: dou
axu~fa" ao Carnaval se se cumpre con premura que entreguen antes as letras e pasen
-·
pola censura".
Carnaval de Carnavais. .. D

L-~~~~-'-~~~~~~~~~.,-~~~~~~~~~~--'ºI--~~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~~~~~~--'

brina, Sabrina, S.abrina/ io voglio
mangiare di te/. Teta redentora,
líbranos dil male/ bocata di cardinale/ guau, guau , guau, guau ,
guau ".
A Cicciolina "que bela primorosa teta fina/mostra per la cara
"pedantes góbernantes dil Pesoe/: petrinas per ta grua d il
Mau-Mau ".
'
Non fixeron esquecer "a primeira das desgracias/ foi na vila
de Padrón" ... e "puxéronse nerviosos/ fixeron a evacuación/: e
serviulles de ensaio para o casón
do Casan".
"Asustaron á xente/ por culpa
dos bidóns " dese barquiño "que
chegou ata Fisterra" e ainda
"que ia- el mui tranquiliño/ case
arma a guerra".
"Que toda a culpa, éche da
Xunta/, que non se enter3}l os
que prosperan ./ Son co_usa seria/
, canela fina/ teñen máis 'forro
que a Cicciolina" ... claro "como
na Xunta pasa en Raxoi/ sempre
anda a vaca detrás do boi ". E a
xente mostra as suas preferéncias ; "mellar que a Xunta do Corte Inglés/ queremos Xunta de
Falcan Crest" .
Ao non ser asi "chegan en
masa centos de obreiros/. Ascon, Astano, pavos inteiros/. Son
rodeados, menuda guasa,/ polos
trescentos de Sidegasa". Chegan as promesas "a cámbio, din ,
taremos causas/ como montar
trinta celulosas/. Ou , mesmamente, causas da paz,/ amañaremos barcos da OTAN ". A xente
aclama: "Que maravilla, que solución/, case o mellar era o dos
bidóns" . Claro que "non vaia ser
que con tanta broma/ logo nos
pase o de Barcelona/, ou mesmamente o do Deportivo/, que
ríen con serte gaña un partido".
O piar é que chegou o Sida
"entre chutes de cabalo/ e os negócios dos condóns/ para reme. dialo/", "causas pasan na vida/
case quedamos sen cura/ e non
por culpa do Sida/. la unha moza
con el/ no asento de adiante/ foi
a pisar o embrague/ abandonou
o volante". Claro que "os curas
do meu povo/ votan lume de foguete/ por ver se .o axuntamento/
casa menos nesa Xente".
Eu fun a Portugal/ a cabalo
dun mosqui~o .... "
13
B. LAXE·
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flai un ano que mo~~u José Afonso

'l'q'ao posso parar'
Ano 1974, 2S de Abril. Grándola,
vila morena. Derrubo do fascismo
portugués. Moito antes, no princípio dos 60, José Afonso compón
"Balada de Outono", o que vai supor a renovación do Fado de
Coimbra e unha ampliación de estruturas musicais · na canción popular portuguesa.
Ano ·1.964, José Afonso parte
para · Moc;ambrque. Percepción
doutras perspectiv'as que lago tanto irian influenciar a sua obra. Reg'r cso no 1967. Comezan as perse. cucións:_ expulsión do ensino,
proibición de cantar en espcc.tácu- .
los públicos, proibición de seren
radiados -· os seus _Qiscos, cárcere
en Caxias ...

(/)

:J

Manuel Paz e Menl:hu lamas, dous dos representantes galegos nesta edición de Arco

~

o

Preséncia galega na mostra

A--cita de Arco

(

as semanas pasadas foi actualidade nos ambientes artísticos a última convocatória de Arco, que
como cada ano de:de 1982 levase
adi ante nos recintos fcirais da
asa de ampo de Madrid .
en de ser esta ampla confluéncia de galerias e nrti'>tas, un pubo
cada conv catória méiis afirmad
do potencial 111ercanti 1 das artes
plfü,ticas no Estado español, e o
prestí i dcsta iniciati a arrastou
este ano tras sí á xa tradicional incidéncia peninsular unha notábel
prcséncia de firmas xlranx iras
que lle d ron un importante aval
internacional.
n dúbida esta ampla reprc!'lcntación estranxeirn supuxo un
dos atractivos , da mostra xa que
artistas de primeira liña cuxa ,obra
era in dita n Estado ofcrcccron
oa sua prcséncia unha ap9rtación
de singular importancia. E este o
caso de Karcl Appcl, o cx-compoñentc dp Grupo Cobra, que repartia en várias galcrias unha potentísima e axitada sinfonia cromática.
Con este artista holandés penduraban na mesma planta o sueco
Lyndstrom, o británico Francis
Bacon, o expresionista americano
Sam Wenders, e. unha representación do neorealismo ita·liano que
talvcz.. compoñia a parte máis des~fortunada da representación ex-.
tranxcira:'"'
As· galerias españolas non apostaban pola moci<lade nun 'ineq uívoco dado de qüe a postmodernidade non ofercce xa nada de interese e inclu's o supón un risco comercial.
Artistas consagrados
como Tapies dábanlle unha lección de humildade ao- noso Lamaz.ares ao .entrar no seu terreo técnico. As su-as cartonax<:::s manipuladas eran do máis ori1<inal e novidoso (na sua obra e no colectivo)
carregado de prudente ·reflexión

_críativa . Juana Mordó, que na sua
última época se caracterizou polo
apoio aos artistas noveis baixo o
pensamento.. . "a precocidadc é
futuro . . .' ' oferccia un stand completo a José Guerrero cos scus ·
macroJcnz.os coloreado. . Ao longo das salas apreciábansc varias
obras de autores xa afirmados
como lavé, Guinovart. Miquel
Barceló, aura. etc .
Galiz.a, que tivo sempre unha
pr sén ia importante ncsta fcira,
até o ponto de que alguns artistas
hoxc en candiciro tiveran aqui o
seu ponto de arranque, ofcrecia
máis unha vez · unha importante
preséncia, artística, cultural e institucional. Ao stand da Xunta su. mábanse os da revista "Futura" e'
"Arte Galicia", as galerias Trinta
de Santiago e Gruporzán de A Coruña. Espallada en diversas galerias expuñan os artistas Patiño,
Menchu Lamas, .Moldes, Nóvoa e
Lamaz.arcs, aos que se unian os
-..scultores cambadescs Lciro e
Manolo Paz.
Suprcndentc o troque de conccitos artísücos da parella. Patiño. Lamas. Esgotada a via expresionista ao estiló "fera" alemán ·ou as
palmeiras de Marraqucch, acouga
Patiño o scu xesto en grandes masas monocromas onde se dilucn
apontes figurativos, nunha pormenorizada apoloxía da desertización. O emoque como novidade
cos postulados da .ncofigµración
italiana (Cucchi) parece para nós
a explicación máis- convincente
dehtro dunha · dinámica de desespero própria da sua _inseguridade
. criativa.
Lamaz.ares abandona ·definitiva- ·
.mente o cartón para· deixarllo a
Tápies e súmese nos fanrasmais
taboeiros de contrachapado verni- .
z.ado ,que pode ser o exponente
máis patente dunha notória crise _

sen viso de saída, niilismo criativo defendido desde . unha atitude
persnal extravagante. O simplismo destas obras apresentadas é
sen dúbida o reflcxo maior do
dcsconccrro xeral que aflora no
que xa parece cada vez máis irrcmediábcl bluff.da transvangarda.
A escultura por outra banda é a
lección da honradez. art'ística.
Tanto Leiro como Paz oferecen a
palada de cal _da representación
galega. Leiro, moito máls moderado, envólvese no ccilosalismo de
Asorei e perfila baqillas futuras:
Paz, co seu cstruturalismo graníti-.
co que ten a sua arranque en fenómenos naturais aos que impón o
· seu, sclo persoal.
.
E Arco pois unha convocatória
importante, pcdra de toque tanto
para artista como galcrias ,críticos-e interesados, que fuxcn do convencionalismo da gran. exposición
ou Bienal para oferccer o que. é
en realidade a arte .de hoxe; un
mercado onde prima o valor decámbio ·polo fcito cultural, e nesc
ambiente en que só faltaban as nosas polpciras, fervian as rre~ plantas da exposición. Bon momento 1
para reverdecer vellas ami~ades,
encontros inesperados e in'tcrcam- .
biar comcntários contrastados.
Con ·todo o mundo moi atento a
perseguir a )lóvidade para incorporala ás suas cxpcriéncias plásticas ou tnchcr literatura en _líhros
e revistas'. Vcño de lembrar o importante que seria para a Galiz.'a o
rachar o elitismo das nosas bicnais
e mostras colectivas e arrimar o
ombro para intentar a gran feir<l
galega de artes na que as institucións tan interesadas en c::star prestntes en Arco ·xogasen o papel
das galerías e explicar asi o -noso
momento culturar e criativo.
O
FERNANDO M. VILANOVA

A.n o 1972, por votación popular nun diário 'lisboeta, José Afonso representa a Portugal no ·VII
Festival Internacional da Canción
Popular do Ria éie Janeiro, do que '
logo afirmaria .q ue " .. . non considero ao . FIC como un festival popular . .. para mim só significóu a
oportunidade de que pudese dizer
en Brasil verdades sobre o meu
- povo e sobre o que nel oc-0rre mu- .
sicalinentc ... ". Canta neste festival "A M<m:e Saiu a Rua", un
tema dedicado á memória do escultor José' Dias Coelho, militante
antifascista asasinado poi-a policia
poi ítica salazari~ta. Tempo de estar vixiado, de praticamente nulas
posibilidades de cantar. Tempo de
dedic'ar-sc case exclusivamente á
axitación política, pri.ncipalmente
no referido á guerra dolonial.

· 25 de Abril. Tempo. de esperanza, de soño, de entusiasmo. Tempos tle loita nos grupos de apoio á
Reforma Agrária e de intc·rven- •
ción política imediata a_través da
canción. Despois viria o freo, primciro, e o recuar máis tarde, do
proceso político, globalmente 11beFtador, iniciado en Abril.' José
Afonso é· marxinado palas grandes
casas de discos. Tempo de independéncia, de comportanientos

qµe n·on disócian Ó cantor do cidadán. Solidariedade con todos os -·
povos oprimiclos e e!1 loita pala
sua libertación: exemplo, a sua
preocupación constante -.polo pavo
de· Timor Leste.

3 i de Agosto de 1985. Parque
de Castrclos. Homenaxe da Galiza
a José Afonso organizado pala Federación de Asocia:cións Culturais
Oalegas e pola,'\· Xuventudes Musicais ·de Vigo. Zeca afirmaba
máis unha vez, na voz grabada da
sua compañeira Zélia, a sua grande (ver ANT nº 268, 25 Abril
1985) amizade pala Terta .e polo
·povo galego, cos que tiña mantido
<,lO longo de anos as mel lores rela- ·
cións; e manifestaba tamén a sua
inteira solidariedade coa lo_ita polo
recoñecimen.to .e fectivo da língua
e da cultura galegas.
22· de Febreiro' de 1987. Falecimento <le José Afonso, un dos
.máis grandes criadores da canción
popular portuguesa e mundial; un
home virado de costas ao oportunisrr¡ó tanto artístico como político; un exemplo de artista en constante · interrogación e . avance nao posso parar, foron as suas derradeiras palabras-; un home insobo.r nab'e lmente íntegro, un cidadán marxinado e negado polo governó portugués até o mesmo momento da sua morte.
'.'cidade
sen muros nem ameias
gente igµal_ por dentro
gente igual por fora
\.

cidade do homen
nao do lobo mas irmáo
ca~ital da alegria

A u·n ano do morte de José
Afonso, permanece a sua obra con
nós; horizonte abcrto no rumo colectiv~ cara a capital da alegria.
X. HERMIDA

Asociación José AfQnso
Con sede provisória en Setúbal,
vida e obra do autor, recébense
csgallado nas diferentes tcrras
os envios na Associa~ao José
que coñcccu o Zeca, foi consti-Afonso, Casa Bocage .' Rua Edtu ída a Assáciac;ao José Afonso
mundo Bartissol. 2900 SetúbaJ,
na perspectiva c;le divulgar a inonde . se con ta · xa con _- grabatensa pcrsonalidade, do artista- e
cións, cartcis, programas e oumilitante.
tros docume.ntos que constituirán
Baixo a coordenación". dos
o rotciro artístico do Zeca. O ciseus amigos, entre os cales José
dadán que non dese!(aba hon:ie.l\1ário -Branco, a Zélia, António
naxcs pcrso~ls ycse agora perpeQuadros ou o OtelÓ. argallouse
·tuado nos vínculos sentimentais
unha estrutura de· apoio ás orgade amigos e colegas que , sen esnizacións populares. ·de tipo culquecer a figura do· home, saben
tural, recriativas ou . artísticas.
invocar a ·. fonda solidariedade
Entre os obxectivos da Asociaque o Zeca lcvedou:. "A Asociación figuran con destaque a
ción subordinará a sua acción á
atención ao c;iesenvolvimcnto da
. realización d~s valores uni'v ermúsica popular, a sua difusión,
sais de. solidariedade social de
e o empcñamcnto na elevación
empe~amento contra a opresión
_do scu estatuto e calidade.
- e todas as formas de servidume,
desigualdade e ixustícia e no
A imensa obra do Zcca,· da
respcito polá liberdade e autentique non teñcn garantias de procidadc criativa. procurando dar
. pricdade ·seus herdeiros q . que
t~stemuño do exemplo de José
pon en risco a sua mesñ1a intC' Afonso como indivíduo, cidadán
gridadc, está a ser un tema de
e artista''.
espci::ial atención polos mcmbros
Neste sentido foi constituída
da xcstora. Os direitos de autor
na
Galiz.a unha . Comisión i:ie
i'!lpagados, as sucesivas. ediApoio á. Associac;ao que coordecións pirata, a dcsvirtuació.n da
ne a aportación do· naso país a
sua figura artística e dimensión
unha empresa tan nobre. O múpolítica, son maté~ia de preocupación, de permanente ·rcivindi- · sico Xirn de Cariño e o cantor
portugués, residente na Galiza,
cación.
Femando Fcrnández están a con- ,
Alén dos obxGcfivos subliñavacar a diferentes colec;;tivos que
dos ainda se procura na rccolla_ tcñan interés en sumarse á: inide material para o~ q.ue será un
ciativa. O
centro de documentación sobre a
A.M.
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Os Estados Unidos falan do Vietnam
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Reescreber a história nas pantallas
.;

As rclacións do cinc coa historia ·
non scmprc foron o honrosas que
éabcria esperar. lsto non pode estrañarnos, se pensamos que tampouco . o foron. en -moito.s casos, .
entre cla mesma e algo tan chamado á verosimilitudc como os libros
de texto. A história, dise, cscrébena os vencedores e de tal forma
que os vencidos non chcgan a impregnar a mcmória das xcracións
futuras nen · scquer como derrotados, ficando no terreo do "-inexistente" para a história escrita.

,..

go ·éramos nós mesmos''. Ou,
noutras palabras, _estabamos dividas e iso é o piar que lle pode
pasar a nosa nación. Non é casual
a incidéncia que se . fai en cenas
que mostran di crepáncia e liortas internas, en contraste coa descarada ausénci~ do inimigo na
pantalla, non digamos xa dunha
mínima contextualización do conflito ou das r.azóns da guerra. Sobre algo tan ~undamcntal só se di
algo asi como: estamos aqui porque aquí es~amos, nunha espécie
de tautoloxia habitual nos norteamericanos cando pretenden xustificar o, a todas luce , inxu tificábel.

<loado como para os protagonistas
do orwclliano "1984", especialmente se coma ncstc caso o .que
hai que rccscrcbcr é unha derrota.
Dcspois dalgunhas incursións
no tema, coma a do dircitista "O
Cazador" ou "O Regreso" . e májs
tarde as fantasias de Rambo, tivcron que pasar case vintc ano~ desde_ o ponto álxido da guerra para
que, como a toque de consign~,
Hollywood se lanzase a restañar e
tirar o maior partido posíbel oo
acontecido no Sulcstc asiático.
Tras as xa mene ion a.das .e un non
iscnto de ambigüidadcs "Apocalypsc Now" chcgaron ·case ·sii:nultancamcntc "Platoon", "Xardins
de Pcdra (visión desde a rctagarda) , "A Chaqueta Metálica" e "A
Colina da Hamburguesa" .' '
Para que isto .!"q;ultara posíbel
foi necesário que o Pentágono · ·
asumisc antes as próprias leccións
do acorrido en Vietnam e fose capaz ademais de deseñar unh-a nova
política internacional ·q ue non incorresc nos mesmos efros.
Poderíamos facer aquí un inciso
·para comentar o intervalo RamboReagan, máis levado de fantasia
que dunha nova visión das relacións' internac ionais. De ca lq.uer
forma o debilitado orgullo da nación americana non é Rambo o
cncarregado de recupcralo esenc ial mente e si, en cámbio, esta
nova fil mografia. Yexa\TIÓS por
que.

No campo' do cinc ternos dia a
dia cxcmpl.os de pulcritudc e tamén de indccéncia no tratamcnto
da história. Faccndo mención ao
máis recente, podemos citar o filme de Elen Klimov; "'Yen e
Mira", tr~ducido aqui por ''Masacre", entre o primcirO' grupo e a
por outra parte fcrmosa pcl ícula
"O último emperador'.' , no segun- do . Remitímonos para esta última
afirmación á crítica realizada hai
escasos dias por Alain Tourainc
ao filme de Bertolucci, aoque califica de a-histó'rico e Ele fuxir de-.
liberadamentc dul)ha interpretación transcendente e comprometida·dos acontecimentos elevando o
anedótico á categoría- de protagonista.
Unha nación xoven como os
Estados Unidos ten probabelmente por esta característica unha
maibr facilidadc para instalarse
nunha prática notabclmente inovadora . A potentísima indústria ciVinte anos á espera
nematográfica
norte-americana
dunha
hova coésión
cumpre, · no contexto actual e a
respcito da história d0 seu país e
A tardanza dos porte-americanos·
de todo o relacionado cos intereses <leste, o papel que antes cumen tratar o tema de Vietnam ten a
prian , case en exclusiva, os textos
causa óbvia, dicíamos, da derrota.
escolares. A .saga fílmica sobre
Unha realidade demasiado conVietnam, na que agora estamos
tundente- e cercana como para ser
mergullados de cheo, é un exem- · tcrx.iversada cun simples mentón
plo disto. Proceso que, por outra
angulado e unha história de amor
parte, xa coñccíamos perfe itaao caso. Ao fin e ao cabo en .VietIT]entc através do xéneró "do Oesnam dcixaron .a vida perta de 58
te'', onde o xenocídio histórico de
mil soldados norte-americanos e
vários- millóns de índios -acabou'
os Estados Unidos arroxaron tres
reconvertido nunha epopeia da naveces máis toneladas de bombas
ción vcnéedora contra os "se lvaque na 11 Guerra Mundial · E iso
xes".
para que, como· dixo o xencral
Pero reescreber a história á manortevietnamita Van. Tieri Dung ,
ncira de cada· un non sempre é tan
"despois de 30 anos de interven-

c1on ·i:nifitar o embaixador .de
EEUU tivo que arrastr.a rse até a
terraza de embaixada para poder
fuxir" .
O resultado má~s grave, desde
o ponto de vista norte-americano ,
estivo, sen embargo, na división
xerada na própria opinión pública
estadounidense. Este é o verdadeiro ponto sensíbel de gran poténcia. Só. se pode desenvolver a poi ítica '-'apropiadá", cando non
.· existen disidéncias- internas, daí
por exemplo a época da '"caza de

bruxas" e daí o obxectivo fundamental dos filmes que comentamos: a pescuda dunha nova e firme coesión interna entre todo o
povo. Isto non se consegue cun
reclamo á fantasia bélica do tipo
Rambo e adlátcrcs; enón cunha
interpretación racionalizada do
conflito.
Desde o filme máis · pr~gresista
do paquete, "Platoon"', ag menos,
"A colina da hamburguesa" , hai
un fio condutor esencial: "o inimi-

Dcsp9is disto vcñcn o matice .
por . uposto , relevante . ' Platoon"
móstrano · como á frente- vao fundamentalmente o negro., chicano e a c la. es baixa en xcral e aea o para adquirir carta de cidadania, ainda que cxa como liiado de guerra. "A colina da
hamburguc. a"' hcga a incidir claramente na "culpabilidadc" d
e tudante pacifi ta ou os xornalista que informan da guerra.
Nun e noutro ca o a men. axe inala a nece idade de fundirs nun
abrazo - tri te e nostálxico como
require a oca ión- da gran família norteamerican~ . A diferéncia
exi tian, pero i o fpi a no a perdición, éñenno dicer, porque todo ao cabo omos o me mo. Crí- tica ao exce o --<:orno á in trución de marine de "A Chaqueta
Metálica"- para solicitamo , afina!, un re pcito a aquele home
que ben ou mal defenderon a bandeira das barras e as e trela e que
no eu dia foran recebido no próprio paí con de précio e vergonza.
Yelai amen a e de coe ión. de
chamada á unidade e ao orgullo
nacional. ainda que nalgun momento non e actua e todo o acertadamente que eria debido . O
Pentágono deberá e tudar mellar
as forma de intervención e terior, o método mái a eitado ,
pero os no o marine
fin de
maconta , serán empre o n

rine ·.

O pacifi mo do angu

· ·

· Eáicíóns Xerais de Galicia

presenta as úl~imas navidades. O .s premios "Xerais" e "Café De Catr9 a Catro";
Ferrín. ilustrado por Quintana Martelo; Cunqueiro biografiado polo periodista X. F.
Armesto; os autores universais da literatu.t:a· infantil e xuvenil na Colección Xabarín.
.:.

NOVELA
Premio "Xerais"

Para despoís do adeus
Xosé Ramón Pena
Premio "De Catro a Catro"

Foumán
Xosé Cid Cabido
Méndez Ferrín ilustrado por
Quintana-Martelo
AMOR DE ARTUR.
FRiA HORTENSIA

FERIÚN:

· un Íermoso
presente.
,,,,---

UNIVERSITARIA
Dereito Autonómico
Je Galícia

Baldomero Cores Trasmon'~
(Letrado do Parlamento de
Galicia)

'INFANTIL E XUVENIL
Colección Xab~rín 29. O can dos BaskervíDe
Arthur Conan poyle .
.30. O prímeíro amor
Iván Turguiéñef
31. As minas Jo reí Salomón
Henry .Rider Haggard

Xosé Aamon Pena

E xa nas librerías
o .ESTUCHE

BIOGRAFíA
Cunqueíro: ullhl! biografía ·
Xosé ·p. Armesto Faginas

_._

Serie Mitoloxías
Mitoloxía Jos IJiJios . Je
Norte América
Marion Wood / Ilust.: John
Sibbick

E aqui enlaza outro d ~ a ·pe t s
notábcis dcsta film gr fia . A racionalización do problema rcqucria certas doses d rcalism . vrxansc as ringleiras intcrmináb is
de palabrotas. ó machi . m militar. etc .. realismo máis logrado
nunhas ocasións que noutras e
desde logo nunca de t do: n H llywood parece x istir a 1 i insupcrábcl de que os actores d b n
ser guapos e bons mozos, stcxan
na si tuación que cst xan . . o p na
de perder en cantidadc de públi o
o que se gañaria en realismo. Pero
esta racionalización, dicimos. fai
mostrar un dos aspectos -q uizá
das guerras: a
o fundamentalmortc . Como as derrotas non se
poden xustific~r e para os norteamericanos tampouco cabe darl le
a razón ao~ vietnamitas - nen scqucr son capaces de rccoñcccr que
existen- , o criíicábcl é logo a
guerra. a mortc (inútil?). Asi se
nos ofcrccc unha boa mostra de
tripas e sanguc que en 11ada animan á mocidadc en jdadc a acudir
a unha guerra, todo o coritrário
das frivolizacións de Rambo. Sálvasc o honor. péro non a carniceiria, por algo Coppola, nunha lci tura de esquerdas dunha pcl ícula
que non o é, como "Xardins de
Pcdra", pasea a cámara unha.c·outra vez .palas fileiras de cruces e
polos ataúdes cnvoltos na bandeira norte-americana, unha irnaxe
que, polo ben de todos. oxalá os
norteamericanos nu~ca e~que~an.
M.V.

.

/

o

-. . ·
·Gwe1r

N" 334 - 25 DE FEBREIRO DO 1988

&~119

CULTURAL

·m,_iis_ic_OS
_
__da
__,_aJ_j_r.a_._ _ _ _x_o_AN_M_._cA_R_RE_1R_A__.I .¡ 08 DOJDIS das lugares

1
.__

-Exídio Paz
Herma
(A Póvoa
do Caramiñal, 1863? Buenos Aires, 25/11/1933)
Compositor e director de coros.
Aprcndcu os rudimentos niusicais
do seu pai e do scu irmán Xosé;
as suas primeiras composicións
foron litúrxicas e sobre textos galegas_. para coro. No 1888 crpigra
a Buenos Aires onde dirixc desde
l S.95 ao 1905 o Orfeón Gallego
-que desde 1897 se denominará
Orfeón Gallego Primitivo--. obtendo diversos prémios e gañan~o
un prcstíxio que procurou que a
municipalidade bonaerense ll e
oferécese de miúdo forma parte de
urados de oncursos musicais.
Yai se r un dos protagonistas dun
acto que é interpretado como ponto d partida para a fundación do
entro Gallego de Buenos Aire ·:
a homcnaxe no Teatro Victoria o
3 1 de urubro de 1906 nao rccén
folecido Pascual Yciga.
O ~cu labor como músico profisional estivo dedicad ao teatro .
En Buenos Aire. vai estrcar con
fortuna di crsas zarzuela.: "La
casa de lo: duendes" (Libro de
Garrido) ... Rosiña de Belesar'' (L.
de R. Lence). "El dolor de una
dolora .. e .. Lo: dm. esos·· (L. de
rrano Cla ero), ''Angustia del
querer .. (L. de Leonardo Soriano).
"España ue a .. (L. de Martíne7.
Luján). ··La última obra .. (L. de
Carl
Martínez). "El e tudiante
de Compostela" (L. de Marcial ,de

la Iglesia e Rafael Palacios) e deixou sen rematar "El puñal de los
troveros" (L. de Bc.lisar.io Roldán). Taméri fixo moita música
incidental _para , o teatro: "MaroÍa"
de Suárcz Picallo, " Romance"
para o prólogo de "O Mariscal" de
Cabanillas-Vilar Ponte, "Gallego
lindo", "Gallego y .a mucha honra ... "Nó día do tcu sánto", "Noite
de lúa -ou Mingos e Rosa" ( 1904).
A rhcmória de Paz Herma chcgounós pota sua produción c;nxcbrista , xa para piano ou para voz,
e piano -lago vertida ao coro. ·
Moitas desta viron o prelo na revista "'Céltiga ... onde tamén publicou artigas musicais, scndo as
máis famosas "O consolo'' ( 1904)
··socdades e Amor pátrio" (e .. 14/'
YIII/1902) sobre textos de Castro
Lópe7.. Outras baladas coñccidas
son: '"Tcrriña", "Adios ríos, adios
fontcs'', "Onde vas?", "Auras",
"Scmprc o mesll)o", ''A rcalidadc", ··o medianciro'', "O crebanlo", "Matorrar', "Matipa1",. ..
Oriúnalmentc corais: "Saludo a la
bandera'', "Qucixas", "Churrus:_
queira", "Alma ga llega" (Albora·da, Folíada e Alalá) estrcada ·o . 15/
11/1904. "Gran jola", ...
Paresee que a meirande parte da
sua música consérvasc no Centro
Gallego de Bueno Aires.
BIBLIOGRAFIA: Carrcirn. Xoan M .
··P.H.E ... En ··G ran Enc.:iclopc<lia Gallega"
Vol. 24. Gijón. 1984 . ldcm e Balboa. Manud F. "ISO ano~ <le música galega··. Ponteve<lra. 1979 . f-"ilgueira VaM:rdc. Xost!.
lntro<luc.:<.:ión ao ··canc.:ioncro <le Galicia·· .
. Pontevcdra. 1947 . ilanova Rodríguez. Albeno. 'ºLo~ gallego~ en Argentina·· Vol 11.
Bueno~ Aire.-.. 1966 .
FONOGRAFIA: "O Consolo·· no <lisrn Cu- .
Lumhia CPS 95.is. Ma<lrid. 1977 . "Agrupación Cornl Endesaº'. Dtor . Alfonso <le la Torre Píñciro.
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ou a
ledicia· nos
nosos cumes
. Hai vários Monte. Alegre na Gal iza e tamén en Portugal , -e ch ámanos a atención que unha atitude
psicolóxica das persoas como é a

alegria, chegue a transformarse en
topónimo.
O ·primeiro que se nos ocorre
para explicar este nome, seria que ·
a beleza paisax ística que se enxergaba desde estas prominéncias de_bia producir tal ~stado de contento
nos antigos esculcadores que.ficou
materializada no nome de Monte
Alegre.
r
·
Nós, que coñeccmos o . Monte
Alegre a cuxos pés se deita a cidade das Burgas, non· dubidamos da
beleza de panoramas que desde el
se contemplan,, non dubidamos'
tampouco da alegria con que soben -a este monte os (_)urensáns a

PARQUE NACION~ DE DONANA .
·
guia.
.
.
Datas: 3 í de Marzo ao 3 de Abril / 1 ao 4· de Abril.
AS CIDADES IMPERIAIS: 25 de marzo ao 4 de Abri.I
Précio: 21 .000 Pta. lnclue transporte desde Bilbao e Ma/ 31 de marzo ao 10 de Abril. Précio: 26.500 Pta. con
drid. aloxamento e hotel en Matalascañas, visitá élO inte~
aloxamento en hoteis I 18.500 Pta. con aloxamento en
rior do parque en veículos todo-terreo.
campings.
lREKKING POLO RlF: 31 de marzo ao 10 ·de Abril.
ANDALUCiA ECOLOXICA
Précio: 58.000 Pta., inclue transporte desde Madrid, inDatas: 1 ao 10 de Abril. Précio: 36.000 Pta., inclue visita
a Doñana, Marismas de Odie!, Lagoa de El Portil, Ron- - fraestrutura para o trek, mulas de carga e guia.
da, Serra de Grazalema e Serra Nevada; aloxamento é
ALXERIA
O GRAN ERG OCCIDENTAL: 25 de marzo ao 10 de
transportes.
.
"
Abril. Précio: 74.000 pta., inclue transporte visitando as
ESQUI DE FONDO EN HUESCA
grandes dunas, oasis e cidades do deserto (TimmiData: 27 de Marzo ao 3 de Abril. Précio: 36QOO Pta.,
moun, Ghardaia, ek .. ), camping~ e guia._
inclue tranporte, aloxamemto en .hotel de Castejón de
Sos, pensión completa e instrutores.
,
TUNEZ EN CAMELO: 2 ao 9 de Abril. Précio: 91 .000
RO{AS EN BICI
,
. Pta. desde Madrid / 88.000 Pta. desde Barcelona, indu~ .·
DONANA E O ALGARVE PORTIJGUES: 26 de marzo
ao 3 de Abril Précio: 29.500 Pta.
O VAL DO TIETAR: 31 de Marzo ao 3 de Abril Précio:
13.900 Pta.
DE ALMERlA A MURCIA: 27 de Marzo ao 3 de Abril.

=g¿.gr. fiE·

celebdr os sues Magostos, aló
polo Sa1;1 Martiño :o que non aca- _
bamos de comprender é qtle a alegria sexa a ratón do--seu nome.
T,e mos na Galiza' outro sonado
monte, que produciu o mesmo
sentimento de Jedícia, a9 axexar,
desde o seu cume Q,.horizonte, era
o Monte do Gozo santiagués,
desde onde miraban, cheos de ale. gria, ~s · suas ¡ U!treias ! os pelengri ns do camiño francés ao enxergar as torres da Catedral Compostelán .
Montes Alegres, Monte do
Gozo ... , moito tememos que na
base . da orixe do seu nome non
houbese nengunha razón de ledíci'a, e si unha explicación, menos
psicolóxica'; pero máis asentada
nas leis da Toponímia.
Ao mcu entender as causas pude·ron ter acontecido asi: Os montes nomeados eran chamados na
sua orixc Monte de. Coios ou
"f\1onte de Goios,' ·palabras estas·
que, ao non aparecer nengun sinónimo semellante -nos vocabulários
latinos que os ·escrebás medievais .
manipulaban',
latinizaron
nun
Montis Gaudins, que é como
aparecen' escritos en vellos pergaminos; a partir -~:laqu i comeza a
confusión, cada palabra xera un
mundo, e xa que "Gaudius"· en
!atin significa ."alegría", pasa xa
ás bocas populares como Montes
Alegres o que os frades escrebian
Montis Guadiosus, que foron na
sua orixe nen máis nen menos que
Montes Coiosos.
Seria este ·un exempio da dominación culta na fala p9pular _e
como ·un ha falsa latinización pode ·
ser a chave da interpretación de
moitos outros topónimos galegas.

..

J

Monte Akgre:

I·

· vós, aloxamento en hoteis e haimas, comidas, 4 dias de
perconido en todo-terreo polo deserto e 3 diá.s én came-

lo:

-

INDIA CENTRAL E. RAHASTI-IAN
.
.
28 de Marzo ao 10 de Abr.il Précio: 148.000 Pta., inclue

vós, transporte en autocar e tren, visitando Delhi, Agra,
Benares·e .Rahasthan, hoteis e guia.
CUBA
.
28 de marzo ao 3 de Abril .. Précio: 119.000 Pta., inclue
vós desde Galiza, Visita da Habana,· Santiago e Pinar
del Rio, hoteis e pensión completa:
· Solicita .o noso folleto de vlaxes de Semana Santa I Primavera e-infonnaciórr de vós económicos.

cinosuz

CAS~IANCA:

TÁNXER A
26 de
Marzo ao 3 de AbTII. Précio: 45.000 Pta. Todas as rotas
incluen aloxamepto en eampings - Marrocos .en hostais-,
pensión completa e furgón de apoio.
MARROCOS
.
ROTA DAS KAHSBAS: 25 de marzo ao 4 de Abril /
31 de marzo ao 10 de Abril. Précio: 4S.000 Pta. inclue
transporte en autocaravana, aloxainento en campings e
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Rodriguez Son Pedro, 2.0f.1202·28015·Moc;lrid·Tlf'-: A.4511 AS
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libros

Sobre
·educación .e

· .

.A chave .das
noces
Con este máis que feo !ítuló aprfse~ta-sc; a segunda noycla policial
en galcgo. ,Logc:> do éxito -(dc pú.. _blico, pois a novela era ben má)
de Crimc en Compostcfa. -e apes~tr
de predicións. non apareceron. de
súpeto a cantidade de novelas po1iciais que se albiscavan no horizonte. Un pensa que por sorte.
ainda -que scxa leitor incansável
de novelas policiais, ou talve-z por
iso. A ch<1vc d¿1.i; 11occs111 é -polo
que parece- o · tercciro título na. rrativo ~k Xa.vier P. Docampo, os
outros dous eran livros para ncnos
ou al~o <!si. dun deles xa fala_ra·.J,,
mos.1-1
A presente é unha novela po).icial ~lásjca. clásica dentro do que
se leva agora, que é a cópia -sen
muitas inovacións- do que se
deu en chamar .. novela negra"'
umericana. A chuvc dus · noccs
est;:Í protagonizada por ll~ cktccti~
ve privado (O mcsrúiño que Cri- .
me ... ) que se gaña a vida nupha
cidadc galega da que non .se di o
nomc . O tal detective, Mauro ac
nomc. é nl)vo de- idadc, po'lo que
-suponse-:-- ainda non é un cínico como a maioria dos detectives
que pululan polas novelas americanas ou francesas da séric · (ou
mesmo por algunhas españolas
que están a dar --os españoisnove la negra de grande calidadc, ·
sobretodo Juan Madrid e González Ledesma). Non é cínico o
Mauro. é un sentimental, niais é
un áxil dialoga,ritc e un brillante
respostador. pois scmpre ten a última palavra na boca . Tamén é,
q:us~. un luitador de primeira.
pois arrea ·pancadas a quen scxa e
a quen se lle poña <liante ; a non
ser unha vez. claro. que son vários que o collc;:n por surpresa.
Todo isto quer diccr que a pcrsonaxc do detective ó tópica de
mais.
A personaxe é tópica, as outras
que pululan poi a, novela pois · ta~
mén: desde o pequeno camelo ate
o matón dos que en verdadc man. dan, pasana.o polas prostitutas que
.. aparecen na narración (cpmprc diccr que o Mauro é un cardador d~
muito sandcu, ou tal se a_tbisca.. ao ·
longo da novela ... ). A tráma .. quc ·
exi.s.tt '; é desvelada axiña; ccrtamentc na novela negra o que menos con!a é a trama, o que ten importáncia .é o dcsenvolvimento da
acción, a luita dos pcrsonaxcs,
pero é que aquí non hai nen -trama
nen ' m1,1it-a luita de personaxes :
maus maus ·C bons bons., ponto e
aparte. Na .novela negra contá.
muito, o· clím~x. a atmósfcr<!_, por
iso a . novela negra descnvolve-sc
- maiormcntc- en cidades. Aqui
non hai atl)lósfera de oengunha
e lase, e o él í max nunca está aca, dado . A novela negra, afina!, é
unha via:Xc _iniciática (como toda
novela e como toda vi axe, pqdia- .
se engadir) e aqui n.011 se inícia a
ninguén : Demasiados erros.
Demasiados " erros, por qu.e ?
Pcnso que o cliagn~stico é claro,
e fácil. Primciro. porque alguén '
-non sci quen-· pensa que a novela policial é cousa de meter un
detective privado (ou cousa que se
lle a·s cmcllc), dotá-lo dunha lín- guu afiada \; polo a ca.miñar pol:;ts
ruas dunha cidadc en busca de
_mistério;-; e · resolver e de problc. mas a solucionar. Alguén ere que
isto €a novela policial. E segundo, alguén .ere que isto é doado. ·
Dc;>ado será, pero - normalmcn. te- as ·cousas, as n()vclas, sacn
mal. A es tes dous crros -nos que
incorrc'ron até o. de agora .as duas
únicas novelas policiais galega·;;..:.:_
poqemos-llc engadir outros. d_e ca-.
ráqcr _particular !)OS que ca1 .a prcc. sentc narración: a) unha sobrcdosc
óc moralina, . tan perigosa .c omo
calquer outra caste ·de sobrcdosc

1

ensmo,

leitura .·de·
Rus.sell
' Ha·i ben tempo que mDi.tos anda'mos. a remexer nos escritos de
lvan llich, Castro, Piaget, Nova- ch, F,reinet, etc. na prQcura dunha
liña pcdagóxica anovadora .. Ha:í
anos que xurdiron Movimcntos de
Renovación Pedagóxica, Escolas
de Verán e iniciativas mil para facer. mellor un enstno que a nin- .
. gJ.Ién convence na .s ua ·organización-, nas ~uas etapas', nos seus
.contidos. As veces acertadamente, outras (a. maior parte) dando
todos paus de ccgo, albiscamos e
experimentamos unha ~hea de técnicas didácticas que osman no pedagoxismo máis que ·na anovación ; plantcxándohos ao fin se os
males maiorcs non estarán no sistema e non en como estamos/traballamos ncl. Ncsc· debate_alguns
vamos me.smo aos clásicos, e
M~;ma e Bas
semprc que busquemos cicntificamcnte e non queiramos fórmulas
(co.mpriria engadir. q_ue: ultimam'!xistrais, atoparemos bases e
mente, ria novela policial , norte· ideas que non por ter sido formuah1erica9a os detectives van polas
. ladas hai tempo dcixan de ser vicidades con tratados de moral nas
xcntes.
'
costas). ainda que sexa unha moOcupámonos hoxe de Bertrand
raliná anti-es'tado~da~cousas; b) o ·
Rus.scll, máis coñecido como Préerro de narrar en primeira 'i;>ersoa,
mio Nobel de Literatura, matemáerro que lle impediu a Xavier P . .
tico, físico, pacifista· e defensor
.Oocampo Qbxectiviz<}r o que cstadas libcrdades que como pedagooa a contar, talvcz este erro ven
go, pero autor e persoa que (na
dado por unha má anotación de
"tradición c-ncidopédica" como el
Chandler ainda que ncste a carga
dicia) afondou no tema da educamoral é difuminad~ polo mclíofisóón, tan acertadamente, segundo
, mo da narrac_ión. A . primeira percoidamos, como no seu manifesto
soa é mui perigosa cando non se
conxunto con Einstein contra o
actua como unha cámara (un dos
uso bélico dó átomo. E indo ás
maiorcs acertos de Hammett, ainfontcs Bcrtrand ~ Russell escrebcu:
da que cómpre . non esquccer ~ .
Sobre educación e liberdade:
carga reflexiva destc). E outro dos
"Se paseamos ·p or unha granxa veperigos .d a priñ1eira persoa na noremos . vacas. ovellas, porcos, cavela policial é que o que é cvjdcnbras, parrulos, galiñas, pombas- e
tc para o leitor non o sexa para o_
outros animais, e cada un ten un
narrador-persoaxc, . ou · vi.c e-versa
comportamcnto diferente; a njn(aqui, por exc-mplo: o que é e".iguén se 11~ pasaría pala cabéza
dente para o l\:itor, o asasinato de
que un -parrulo deba aprender -a
Cendán); e c) na novela policial
·: comportarse como un porco para
todo o descnvolvimento adoita estar en función das últimas ·páxinas. onde o ·mistério ou a resolución abrolla con forza, aqul, precisamente, no r.cmatc, todo se di.f umina e as longas p~rrafadas só
serven· para pór de manifcsto .quc
o autor non soubo argallar ben a
trama. E o último erro, a novela
policial é, se se . qucr, realista: á
denúnc.ia non falta na presente,
·por iso non entendemos corno tanto nesta como _naque!. Crímc ... a
policial, a real, · semprc está a brillar pola sua au!:iéncia.
Contodo Xavicr P. Oocampo.
ten ao scu favor várias cousas·: saber o que é unha cidade moderna
(ainda que aqui non aparcza mui- .
to) ; saber que _a novela policial
non é só mistério. a resolver, e ter
ganas de · contar. Con máis traballo, máís anotacións e menos. scguimcnto aos clásicos, pode que
nos dé unha novela policial interesante, ainda que cómpre diccr ben ' '
alto, . e xa o . dixcmos outras veccs1.11, a novela policial galega ten ·
que ser contada dc~dc; nutro ponto
de vista: o do delincuente, todo o·
·dcmai·s soará-nos- a fálso, e airída.
que a literatúra poda ser mentira,
nunca é falscdade . .
Nóutra o'r de de cousas digamos
que o nivel 1.ingüístico é corrcctq
sen cxccsi va,<.; · l:iril lantcces -;-e o usa
que está a acontecer demais . na literatura galega-- e que ·os erros
tippgráficos lixan a edición do li-,.
vro. E que en portugués ; ~as¡:isi na, to" é "assasinato" e non "assa{'iin. hato"
nos ~pón o autor da
.. presente (páx. 33):
O

como .
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1) V íu Lúctca narrativ<i. A Coruña. 1987 ..
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2) A NOSA 'fl:'RR A. n" 309.
. 31 A NOSA Tf'.RRA. n" 19_6-197.

adaptarse á convivéncia social. E
iso" é ·exactamente o que se llcs
csixc aos escolares .. . A educación
debe ser. para a libcrdadc: todo·
. aquel que non poda amar libremente a eon~a dunha ét[ca que
considera os ciumes prcfcríbcis ao
afecto, quc.n botou a nen.eza preso
dun código e unha mocidadc esmagada pola ortodóxia, sentirá ao
· fin contra o mundo a mesma raiba
que sintc o ncno a que~ non ·dcixa
~1ovcr brazos· e pernas .
Sobre educación e competitividade: "Hai tendéncia a educar
na compcténcia, e un dos piorcs
defectos da · fé n<1 compctitividadc
· dentro do campo educativo e que
promove a sobre-educación, especialmente entre os mellorcs estudantcs ; as mcllores cabezas e as·.
mellorcs imaxinacións son imola-.
das no altar do deus da competitividadG; · o primciro que semélla
descxar o educador convencional
é aniquilar a imaxinación dos scus
<llunos, pois a imaxinación non recoñccc lcis e, polo mesmo, é un
problema para o profesor que non
sabe que nunca debe inibir as necesidades de auto-expresión dorapaz e si sabe que dcixándoo expresarse non compracerá ao Inspector. .. A educación debe servir
para proporcionar unha ipformación, a instrución debe ser completa pero sen cair na sobre-edu-·
cació'n. Son precisas tres causas:_
a primcira e máis importante, que
a adquisición de coñecimcntos
produza o mínimo grau de tensión
emocional posíbel... A segunda
condición é eliminar as matérias
que carczan· dc, utilidade ... A terecira condición é que toda educación superior estexa dirixida a potenciar o espírito inquisitivo e <:nsinc técnicas de inve, tigación ... A
educación axcitada ensina a utilizar libros, non a realizar absurdas
proba memorísticas ... Coa utilización deses métodos é posíbel
acadar un nível de educación elevado sen pór en pcrigo a saúde ou
~ espontaneidade. Pero non será
posíbel mentres persista a tirania
dos exames e da compctitividade,
non só nociva nas cuestións educativas- senón ramén cando é aprescntada á mocidade como un ·
ideal."
Sobre s~stema escolar e. profesores; "Gran parte do sistema escolar consiste en inculcar unha

· chea de dogmas jnfundados no
canto de despertar un espírito in- .
- quisitivo, e _a culpa non é só dos
profesores senón dun programa de
cstudos que csixe eoñecimentos
superfi~iais nun horário ~en ríxi- ·cta . .. Por cxperiéncia, e r:ion sen
surpresa,. coido que é posíbel dar
unha educación axeitada e formar
seres humanos ben educados .sen ·
lles impor un horário de clases
obrigatório ... Aprenden máis en
lcecións voluntárias de pouca duración que en loñgas e aborridas
clases obrigatórias. O profesor
debe adaptar as suas ensinanzas
..ao que os alunas coidan que debe
saber, sen ~entar enganalos coa
pretensión de que o que se lles
abriga a aprender ten algun agachado e misterios'? valor. Esixir a
un mcstrc que non opine en cuestións controvertidas é pedirllc que
scxa un estúpido e que .anule a
mctadc da sua pcrsonálidadc. De
ccrto hai pcrsoas que non toman
po!itura en nengun ·scnso, pero
non creo que podan ser profcsorc.
moi estimulantes para os cus alunos ... Qucn deberían loitar por un
futuro mellor, como por cxemplo
os mestrcs, están na sua maior
parte salisfeitos co sistema ... No
en ino hai dous tipos de profesores: aquel que se entusia:ma pola
matéria que ensina, ama ensil)ala
e tenta comunicar o . cu en tu . ia. mo aos scus alunos, e aquel que
disfruta cunha posición de poder
e de fácil supcrioridade, quer dicer: que desfruta govcrn~ndo pero
carece de cualidades para governar aos adulto . Algun i tema.
educativo apoian ao primeiro tipo
de profe or. outro ao egundo, e
ultimamente a tendéncia é a fa orcccr mái . ao tipo governantc qu
ao tipo pedagogo... O profe or
in pirado polo amor ao en ino e
polo afecto é quen, na maior parte
do caso , obtén mcllore resultado educativo que o amante da
di ciplina. do método e da eficiéncia ... O traballo admini trativo de envól eno mellor o pi.ore
profesare . De graciadamente a
autoridade ·on máí capace de
ver e apreciar o labor administrativo que o labor docente e dan mái .
mérito ás persoa con meno cualidade ·. A inda mai . en calqucr
maquinária administrativa o funcionário · diri ente coidan que a
admini tración é o tipo d traballo
máis honroso e difícil c. a que
logo, o traballo admini trati
semprc está mel lor isto e retribuí do que o traballo d cente .
n
todo o anterior prodúccse un tipo
de profesor que prócurará a uniformidadc. O oatro. o que sabe
apreciar a habilidade (cousa que
xa é unhu excentricidade) estará
disposto a t lerar as diferé~~ias
individuais a prol desas habil1clades. Se queremos combatcr a uniformidade é básico favore cr aos
profesores que disfruten cnsinando máis que aos que disfrutan
mangoneando".
até aqui a csco lma de t xtos.
Moitos anos despois de que Bertrand Russcll publicase .. du ation and Social order" edita EDHASA este escrito co título ··Edu. cación y Cambio socia l" , apaixonante na sua leitura. discutíbel
cando o autor argumenta. a favor
da' segregación privilexiada .dos
estudantes máis dotados, admirábcl nb referido á análi:;c da reli ~
xión, ·do patriotismo, da violén- ,
cia, do racismo, e surpresiva e ab- .
solutamentc actual nos seus plantexamc.ntos pcdagóxicos; abondando n'as ideas que consideramos
básicas para unha anoyación pcdagóxica non tecnocrática .
O
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A novela do.
Québ~c
Em um crcccntc. interés por historiar movimcntos litcrários até agora marginados ou simplemente
cohdcados -ao sifcncio, ccrtas· ca-

.·_Gmeir
.. O-

,,.

. A viso m panorámica do livro ,
pois se trata ele ciar co nta ele uns
trcsccntos anos de desigual activicladc litcníria c m umhas 150 pági. nas, vese compensada por umha
c lara e precisa ·inform ac;o m so bre
os textos c laves dos autores inc luid os. Nom faltan. ,,. porém, os
comcntários de sín tcsc que s ituam
ao lector cm umhas coordenadas
socio-históricas precisas para dar
conta dos múltiples componentes
que intcrvérn na configura~om dos
textos litcrários. e non só narrativos. producidos no Q1.1ébcc. A nov la. polas suas carac terísticas genéricas. é um discurso cspccia lrncntc apr priado para historiar litcrarinmcntc, se" ex istc. o dcscn vol imcnto da conscien ia nacionalista e _difcr n iadora . Mauricc
agnon, aut r do li ro. nom propom umha le tura tan e elusiva.
cm parte por ondicionantcs da
cdilOrial mesma, e se acaso tamém porque as conc ons entre
produc;om litcrária e as di crsa.
propo tas ideológicas nacionalisra. tcñcm sido ja estudiadas.
como indica a bcm se leccionada
bibliografía . A sua propo. ta. com
ser gcra l e inf rmati a, pcn . ada
. obre todo para um lector que e
introduce no mundo literário québécoi por primeira ez, permite
múltiples lectura. ; entre clas. lógicamente. a da plasmac;om lítcrária
da con. ciencia na ionali ta diferenciadora: e a id.cntifícac;om do
grupo. so iai -que a fam po ívcl
e viávcl.
as brc e páginas de introduc;om. Cagnon destáca a ascendencia para! la da dominac;om britá- ni a e do poder abso luto do clero
na pro .íncia. que ha ia de regula(
e controlar o sistema de produc;om
simbólica dos franc canadienses
até bem entrado o século intc. A
novela. cm concreto, cuse confrontada com umha in:tituc;om
que a rcduzia ao silencio e a máis
absoluta c,onformidadc ideológica .
'ita maridag ', anqu incstávcl e
condenada ao fracaso. ia pr ducir
fenómenos . ocio lit 'rários ("roman
de la tcrr '' ), e propostas mcsiáni as. difi ilmc nt
xp li cá is· fora
de stc áme lo legi tim a om ccl siást 1ca. A dese nfi anc;a da forma
nove lís ti ca com instrum nto de
desestabiliza om de umha moralidadc tradici nal , junto com umba
série de dificultades d tipo económ ico poi ítico consubstanciais
ao di sc urso narrativo, detcrminam
de forma g lobal umh a produc;om
nove líst ica que , fundamentada cm
prioridades espiritualistas, g ira cm
torno a tres ixos temáticos (naturcza, família e rcli g iom) . e busca
no pasado a pcrvivcncia do indivi·duo e da socicdadc. Esta situac;om, que caracteriza toda a produc;om narrativa decimonónica do
Québéc, dci xa de ser monolítica
com a entrada no século vintc; o
mito da Tcrra- Nai pcrdc· consistencia e lcgitima<;om, ainda que o
novelista sigue a producir um discurso moi semclhávcl ao do século anterior, .c struturaao cm umha
visom idealizada de um pasado
concebido cni um sentido rcligioso-p_a triótico que dificilmcnte po- .
dia ser operativo como estrategia
de uniha consciencia nacionalista
reivindicativa . Ao longo das pri .:
mciras décadas a língua e a literatura scguem a concebirse como
canles de comunicac;om entre a
igreja . e a socicdadc; e o discurso
narrativo, paralizado por c~tas ·im-
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sas cdltoriais dos EEUU cstám
acolhc:ndo nas suas colccc;ons trabaihos críticos que, dende ,pcrs- ·
pcctivas pl,urais, prcscntam cstúdios sistemáticos sobre aspecto~
específicos das chamadas culturas
periféricas, ou marginais. Twayne Publishers ; umha editorial eon
rcsidéncia cm Boston, conta· dende hai uns meses com um interesante trabalho sobre a prod-uc;om
novelística no Québéc, escrita cm
fran cés (é.dizc r. cm quebecois) 1 11•

/
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Perante o fin de semaná que
dura a acción, asistimos ás grotescas depresións do _hipocondríaco
· Harvey (un portentoso e redivivo
Jaek Lemmon), opostas ao estoi: ·.;; cismo da sua don.a (como non, a
sempre sofrida e estupenda · Jul ie
: Andrews). Ao tempo, os dous enfréntanse aos _supostos prob)emas
- da sua xa adulta pero inmadura
·' prole, interpretada_en parte polos
reales fillo s dos anteriores e do director, nun "careo' 1 que non obsta
pan~ que o Edwards ridic.wlíce
contundcntcmente a csá hortera e
superficial xcración.
· Polo meio desa· hi stória Ed- ·
wards -inserta con mestria que supera o simples ofício uns gorento-.
sos persoaxes secundários que
condimentan os abondosos · e bri-·
llantes momentos da comédia. En
es peci al, ese ercgo bebedor e abstraido (unh a caricatura especialmente cara ao autor, que a tiña incluido en " 10" ou "S. O.B ."); ·-a
frívola veciña dos -protagon istas
ou a afectuosa botadora de cartas
local . -No remate- Edwards efectua
un · chiste particular: caAdo era
"imincnte, fai que Mi ss Edwards
Luis E~uardo A~te_ u_nha das excepcións nunha prÓgramaGión musical
(cantante de ofício na película)
demasiado med1at1zada.
non chegue- a cantar, por unha
vez.
polo Estadó espanhol chcga a
A Maravilhosa Luci
Pero , aparte da sólida narración
TYG e cada dous por tres ternos a
e arrefecente comédia, oasis-nesta
Se
ti
lcitor
estás
no
grupo
de
idade
ri gorosa aprcscnt ac;o m cm exclu"onda de mediocridade que nos
comprendid9 entre os .dou s e os
s iva dalgumha "cstrela". A Tclcinvade" , " As i· é a vida" ilustra, a
noventa
e
seis
anos,
se
tés
magim
visom da Gáliza está a resultar o
meio do tandem Lemmonm-An ::
11
e
gastas
dos
produtos
bcm
feítos,
:i mclhor "choio" pa~a as casas disdre\VS,
o egoismo e pouca forteza
e se eres. que o que é muito bom
cográficas.
mái s ou menos inerentes á condipara o_s tcus filhos tambcm pode
_ciórí masculina, contrapoñéndoas
sé-l o para ti, este é o teu prograEm Sam Marcos a contrata<;om
á inteireza do personaxe femiqino ,
ma.
Todos
os
días
de
Luns
a
Jode artistas mu s icais fai -sc directacon verdadeiras razóns para o deves ou se preferides de segunda a
mente com as cas~s di séográficas,
1tume anímico :
quinta fe ira ª? 19 .30 horas chega
som estas_ as que cstam dicidin9o
· Na mesquinbdade fina"i do peraos
nossos
ecrás
A
Terrível
Lucí
que produtos dcvemos olhar os
sonaxe de Lemmón , non oculta
·q ue de terrível nom tem nada ~
galegas. TcnhcfT! um assc:;sor mupolos intre 'Cómicos prév ios,· a fita
tal
nena
·é
tam
mara
vilhosa
que
sica l, que vive na capital do reino,
entronca, ben que de xeito · máis
engaiola
até
um
sapoconcho.
muito bcm conhecido polo seu cssutil , coa mordaz lucidez das me- ·
A tcrrívcl Lucí é toda l.imha boa
rilo de ' m afios ilho ' de cuidado
llores produeión·s do seu autor. D
dcmonstrac;om
do
excelente
que
nos ambcntcs mus icai s: chama-se
pode
se
r
o
resultado
da
colaboura
Pepe Palau . Pepe Palau é um jubiGONZALO VILAS
entre televison s curopei~s. É um
lado da cacica SER , onde era o
Rroduto e urop,eu , mas nom dessa
mango neado~ ofici¡il en questións -·
Europa que nos da'm como aato
musicais; agora foi · contratado
por levre chamada dos dozt Époi a TYG, e asi !hes lozc o cabeum produto europeu por riba de
lo. É a pcssoa que se tem polo
dcfiriic;on·s gco-pol íticas, é da Eu- ·
grande a migo de Frank Sinatra no
ropa q1,1e ·chega até os Urais. O
Estado cspar1hol e doutros pcixes
trabalho de animac;om que hai na
do mcsm9 ou pior ca libre .
Atracción fatal é un filme de
séric é dum nivel de qualidade
amor, causa que a priori. e dada a
clcvadíssimo, os guións todo um
Nas n1aos de Pepe Pal au dcixáp_u,blicidadc nin-guen maxinari a,
logro com histórias magnificarom os dirigentes da cmissora gapero
asi é, ádemáis con .triángulo
mcntc
fiadas,
e
Luci
é
a
nena/o
lega o-s asunto~ de traer-lhc músi· (mull~r/marido/amante) e no que ,
que todos levamos dentro. Já sacos, e proporcionar as pampantcs
para algo estamos na era Reagan ,
bcdcs, dcsprcocupadc-vos de calmediocridades como_as que inzam
afina!
a unidade familiar · ficará a
qucr
cousa
as
19.30
h
..
tomadc
todas as semanas Vences Show, O
salvo. A história_ é moi simples:
ascnto na companha dos vossos
Vecinho do Jo ves, cte. Logicahome de boa posición, bon emfilhos ' e dcixadc-vos cngaiolar
mcntc a gente galega, os grupos
prego e felizmente casado , atopa
polo fas-cínio da séric.
galcgos , o que se fai na Galiza : é
un dia a unha atractiva executiva
A css_a mesma . hora os Yenres
algo totalmente dcsconhecido para
e pasarán un fin de -s emana xunemite-se Fauna, que está também
o Sr. Pepe Palau e para ·as empretos, aventura sen consecuéncias
nom mal. ·
D
sas do vinilo que desde Madrid
para el pero non para a dama en
C.B.A_ ..
nom socm ;estar muito intcrcssacuestión que_ perseguirá impla~a- _
N.B .
das cm produtos "rcgisrnais" .belménte ao seu ocasional amante
Por ccrto. passamo-lo bcm comos
no que ·poderia chamarse unha
catro golazos da Real Socicdadc
Na noitc dos luns tcmos música
· verdadcira ·1ocura de amor''.
ao
Madrid.
que
bcleza,
que
jogo,
no prograñia A Tumba Abcrt<1 , e
Adrian Lynne ,· director de "9
que forza, até os copos cram mais
num país com excelentes músisemanas e media" e "Flashdance"
gorcntosos,
nonsi
'!·
cos, multo , bons grupos, para
coñece perfcitamcnte o seu ofíc'io
comparar-se scm desmerecer nada
e sabe contarnos a história a meio
com cousas boas de fóra, . pois
de imaxcs nas que se combinan
nada, que nom tcnhcm dircito a
monentos divertidos e momentos
cota algumha de ecrá , calquer
tens os ou absolutamente dramátigrupinho de afcizoados manchecos ao qoc axuda unha excelente
gos tcm ri1llito mais doado o scu
fotografia e unha música por mopassc diantc das cfü1iaras dG Sam
mentos obsesiva.
Marcos.
Poréti a. grande baza do filme
rcpo1:1sa na sua parella protagonisAondc leva a conduc;om dos acta: Glenn Clase, protagonista de
tuais mandar-J.rios · a empresa. se
"Maxic" ~ "No gume_da sospeita"
- PcnÓltima produción do última- /
cm matériá cinematográfica deciconfirma que é unha das mellores
· mc;nte prolífico Blake .Edwards,
de um de Yalhadolid que é o que
actrices do momento nos USA
que por ·cousas · da distribución
se pode olhar, ou mclhor dito que
ademáis de ser unha muller fasci. chéganos dcspois de "Cita a ceé
o
que
nom
se
pode
olbar,
e
nisto
J. GONZÁLEZ MILL.ÁN
nante. e Michae1 ·oouglas alónxagas". A mcio camiño entré o meúlti'mo entra tudo o que scja _criaCug.non. Mauricc . Thc 1-rcnch No vel or
sc das suas aventuras máis ou melodrama e a comédia, máis inclic;om dos países lusófonos?._FalanQuéhl;c. B~1sto_n : Twuync Puhlishcrs. 1986 .. .
nos exóticas ao pé de Kathleen·
nada do lado dcsta, "That's life"
,do da niúsica, comcza-sc a ·botar
Turncr para demostrarnos. unha
pode ·aparecer ·nunha primcira
·de ·ti1cnos programas como o Canvariedade de rexistos dramáticos
ollada como unha obra amábel ,
c:ionciro, que curiosamcni-c tinha
nos que se nota o hercio do seu
_carente de tono sardónico e -acedo ·
umha ·.ruím_ hora ele cm'is.om. e
pai, o grande Kirk. X1mto a eles,
doutras füas d© director.
nom cstava a música, eomo nos
como a sofrida esposa, Anne Ar- ·
Nefcuto; a: história da crise
citamos. antcriom1entc, inserida en
chcr fai gala dun talentQ abs.o lµtadunha convencional, acomodada e
todo uro contáto. Tudo isto nom
mentc desaproveitado. .
madura
parella
(el
no
trance
de
pode continuar, já está bcm de 'toUn bon filme para ollar, ou
cumplir os sesenta, cla baixo a anNos programas da TYQ, nos que
mar as cidadáns e .cidadaos destc
sexa cinc ben feíto como é habi' gúria dun carn;ro non confirmado)
a música é um-. apartado fundapaís por anjgs que tragam calqucr
tual nos americanos ainda que non
(!comódase a un esquema de filme
mental dos mesmos, os espectado. cousa com tal· d_c que scja de fo.ra.
scxa rccomendábel aprofundar na
rosáceo· dos 50, dos que ~ impuxe
res fazcmo-no~ a pcrgunta, de se
história .
O
ran o arquetipo de Dorisa Day
havcrá na Galiza músicos. Toda
'·Estamos aviados como as cousas
-FEDERICO TORRENS
coma· imaculada nai .e esposa.
canta mediocridade se abanea
nom mudcm. l

posic;ons do· discurso hegemónico
prevalen te. non pode . inaugurar ·
novas modalidades tcxtuais. A novela u~baná, pólo op"osto de umha
modalidadc narrativa rurál (-ista},
fai a sua aparic;om cando a indus- .
trializac;om adcquirc umha certa.
consolidac;om ja bcm entradó o
século vintc . Dcf!dC um punto de
vista cstritamcntc litcrário os anos
trinta e quarcnta significa m um
momento clave na c·voluc;arn da
prosa do Québcc : a longa tradic;om da novela da terra chcga a
um ponto de c-sgotámcnto co mo
forma <lis-c ursiva e como fórmula
ideológ ica.
Os últimos trinta anos ( 19501984) marcam a dcscstabilizac;om
do discurso litcrário no Qu ~ béc ,
nacionalrsta. A novel & convírtcsc
cm um cspac;o no que a fabulac;:om- '
narrativa e a rea lidadc (his toriada
dende um poélcr poi ítico o ideológico deformador) se c nfrcntam cm
, tcrn:o_s de igualdadc. A distin9om
ge ncnca entre prosa e pocsia semclha carente de fu ndac;om para
um escri tor que concibe o texto
co mo um cspac;o utópico e co mo
elemento fundamental de umh a
estrateg ia na rccuperac;om da lcgitimac;om hi stórica da sua nazón.
A dcsintcgrac;om discursiva a ludida a topa ceo na co nfro ntac;om temática de estas novelas nas qué o
contro l da moral ec lesiás ti ca e a
oprcsom política e económica da
clase dominante angloparlante
onvírtcnsc cm puntos de ataque
fundarnentais. A consc ie nc ia nacíonalista. c ncadrada c m no vas
formas discursivas, vese intensificada coas conquistas poi ítica. do
Parti Québécoi . dirigido polo ca. rismático René Le csquc (rcccn tcmcnte falccido): a gcografia au- ·
tóctona scguc a ser um signo fundamental, pero que funciona agora como a alcgoria de um cspac;o
histórico québécois, mais utópico
que real. Em esta nova situac;om
o di :cur. o litcrário, e de xeito especial o narrativo, actua como
canlc de transmisom de umha
cncrgia colectiva que orienta a sua
acc;om na subversom directa de
um discurso hegemónico que facia
imposi el umha lectura descolonizada. integral e totalizadora. do
pasado: a ~scritura , ejercicio cultural apropri ado polo poder poi ítico, in irte a sua func;om cm umha
e_stratégia de libcrac;om na que o
discur:o 1itcrario comparte com o
do historiador um tcrritório até
agora ~csrvado a este último. Nom
dcvcra cstranar que, como fa i notar agno n. nos dcrradciros anos
Québéc vi a um renovado inte rés
pola nove la hi stó ri ca (cm nada scmclhá el aos modelos do sécu lo
pasado). Umha nova conscie nci a
na ional demanda um no o discurso narrativ·o . e ese parece ser o
o.bjcc ti vo central das novas gcrao ns d nove l is tas do Quéqéc, que
questionam na sua escritura nom
só a fun om mimética do texto literário, s~nón tamém a condic;:om
mesma do escritor e a si gnifica~om da produc;om 1itcrária no contexto sócio-pol ítico do Québéc-.
Com umha historicidadc rcduzida
ao silencio e um sistema litcrário
ainda nom estabilizado, os novos
narradores sintcm a obriga de cnchcr se cspac;o com um mundo
maginário capaz de cstabclcccr o
diálogo entre um pasado falsificado e um futuro recuperado. O livro de · Cagnon di. scm dúvida,
muito máis do que umha primcira
lcitura pudcssc sugcrrir; polo tl!C- .
nos aos galegas.
D
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ESPÁCIO URBANO NA DÁRSENA DAS CURUXEIRAS-FERROL
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AN:rONIO AMADO LOREN_ZO ·

<' ¡

.

Nareu· na Coruña en Setembro do 56.
É arquitecto -pala E.T.S. da. Coruña
dende 1983, donde exerce altualmente.
·_ ¡º prémio n0 concurso para a
remodelación dun espacio público na
dársena de Curuxeiras ·en Ferro! en
Febreiro de 1986.·
/ -3º prémio no concurso para a
remodé1ación e ·urbanización qo recheo marítimo-terrestre na Povoa do
Caramiñal en Xuño de 1986 .
. -Concurso para a ord~cjón da
entrada no campus da univers1oa~ de
Sa·ntiago de Compostela en Outubro
de 1986.
:-Diversos prémios en concur- .
.sos' de deseño gráfico e carteis.

Planta

1f 1
•

f

1

-¡- -

Integración no entorno

rLJL___J
•

COMENTARIO
,_
,
_ Esta obra, é o resultado dun concurso
de ideas convocado pala Xunta do
Porto dé Ferro! ha.i dous anos. Propo-.füase a reutilización dun espacio moi
ben ubicado na parte vella d41_cid_ade
que estaba ocupado por unha antiga
fábí·ica de xelo en desuso.
!-Iabía que atraer á ·xente ao porto

011

s

,. .. .

de algunha maneira, pero sen que se ás veces protexe,· ás veces deixa ver,
misturase nas actividades !abarais que e mitras, simplemeQte desaparece. Ao
se iban manter. Asimesmó., buscaria- final, na ponta, coloquei un mirador
se -unha solución para protexer de pe- escalonado, que é testigo mudo do
rigo potenCial dos surtidores.e d~pósi- movimento dos barcos e a xenté' do
-tes de combustíbel para barcos, que mar.
iba a seguir ~lí, na ~ntrada .
É, so_bre todo, un-ha península denA-praza, eleveina metro e pico; e tro doutra,__ un lugar para estar e mirar,
delimiteina·por un muro branca, que . é tamén un edificio que non chega a.

'

..

selo, porque é rriáis ben un decorado dÓs a porto sen navegar, convertidos
teatral. Neste senso, a ~inguaxe de en algo así coma parques ou xardíns
.formas ,utilizada, ten moito a ver cos boiantes.
pri_meiros edifícios nacionalistas bran- · O orzamento da obra, !'imitado a 1O
cos dos anos trinta, aqueles que tiñan millóns de pesetas, obrigou a soluunha estética taD de transatlántico an~ cións moi espartanas nos materiais, e
tigo. Xa que iba a estar entre barCQs, non se consiguiu un bon rematado nos
polo menos que se encontrara un pou-. detalles, quedando alguns deles a ]11eco a gastó, como os que quedan vara- dio facer:
·

'AXINDA
[libros ·

~vocatorias
CERTAME DE DESEÑO
- DEPORTIVO
.
BASES
1.---Convocao o clube de Ténis
"O Rial".
2.---Colaboran: Dirección Xeral de
Cultura, Deputación Provincial de.
Pontevedra, Cone;ello ·de Vilagarcia.
3.-Participación:
Modalidade
Xeral. O Xurado outorgará os prémios a aqueles deseños que durante o ano 1987 fosen fabricados e
homologados como artículos deportivos nas modalidades seguintes:
a) Ao mellor deseño deportivo que
estexa Industrializado. ·
·
b) A mellor deseño- Gráfico de
motivos deportivos.
Modalidade Autonómica: Poderán participar.. todas as persoas ou
grupos residentes na Galiza, asi
coma galegos residentes noutras
comunidades cos deseños especificados na área deportiva, que sexan
inéditos. Cada persoa ou grupo só
poderá apresentar un máximo de
cinco deseños.
4.-Formatos: Os deseños poderanse apresentar en calquer formato, se ben haberase de enviar unha
solución gráfica do mesmo co seu
estudo de cor para a sua posterior
catelogación.
5.-lnscricións: A inscrición será
gratuita. A envío dos formatos da
Modalidade Especifica acompañarase o correspondente boletín de
inscrición orde se relacionarán e
enumerarán os deseños apresentados.
Os Boletíns de lnscricción, poderán solicitarse nos enderezos seguintes:
Clube de Ténis O Rial - Sección
Cultural. Praza de España, 1.• Vilagarcía de Arousa 36600 Pontevedra. Teléfono:-(986) 50 22 86.
6.-Prazo de Admisión: Os deseños deberan estar en poder do Comité Organizador, con quince dias
de antelación á data de clausura. As
maquetas e os deseños gráficos
dos mesmos deberán estar protexidos, figurando no exterior o Pseudónimo do autor, e adxuntando ao
Boletirr de lnscrición un sobre coa
identificación do Autor, figurando na
súa parte exterior o Pseudónlmo do
mesmo. Este deberá estar cerrado
e lacrado.
Os Boletins de lnscrición non se
darán a coñecer ao Xurado.
7.---Comité de Recepción de Deseños: Estará for.mado por tres
membros do Comité Organizador,
actuando como Secretário, o mesmo que actuará naquel. A sua función, é receber as maquetas e deseños, e expelas no lugar apropriado para o seu estudo polo Xurado.
Tamén receberán os Boletins de
lnscrición que serán arquivados até
que se coñeza o fallo do Xurado.
8.-Estará formado por un núme. ro impar de' persoas de recoñecido
prest1xio dentro do mundo do Deseño. O fallo será inapelábel o Xurado poderá declarar un ou vários
prém1os de non atapar nos traballos

a suficiente calidade.
9.-Modalidade Xeral. Premiarase
calquer artigo que estexa relacionado directamente cun deporte específico e fose comercializado.
Premiarase calquer cartel con temática deportiva que estexa editado.
Modalidade Autónoma. O tema
será libre dentro do especificarnente deportivo. Podéndose concretar
a áreas ou. pontos concretos dun
determinado deporte.
1o. -Prémios Modalidade Xer.ál.
Ao mellar desefio deportivo industrializado croque- e Certificación á
firma comercial, Croque e Certificación ao Deseñador ao mellar dese.ño deportivo gráfico, croque e Certificación á firma comercial , croque e
Certificación ao deseñador.
· Modalidade Autónoma. Ao mellar
deseño deportivo inédita; Croque a
·
Certificacion ao Oeseñador.
11 .-Exposición Pública. Do dia
14 de Marzo, ao dia 19 de Marzo,
os deseños apresentados na Modalidade Específica, serán expostos
· ao público no lugar que previamente se anúncie.
12.-Fallo na Modalidade Xeral ,
comunicarase directamente aos galardoados e coa antelación suficien·te co fin de que podan acudir ao
acto da clausura e recollida do prémio. Na Modalidade Autónoma, todos os concorrentes ao certame,
estarán invitados poloclube de ténis
"O Rial", ao acto de clausura, onde
se entregará o prémio prévia leitura
da acta do xurado.
13.-Acto de Clausura. Será obxecto dun tratamento especial e levarase a cabo o día 19 de Marzo
de 1988. Unha vez lida o Acta do
Xurado,- procederase á entre9a dos
prémios e seguidamente tera lugar
un remate de festa.
14.-Danos ao material. O Club
de Ténis O Rial , non se responsabiliza, baixo nengún conceito de calquer tipo de acidente, dano, perda,
etc., que pudesen sofrer os materiais enviados. Por iso recoméndáse
que os envíos, por calquer meio de
trans¡:>orte, veñan acompañados
dos correspondentes ' seguros, sen
que isto supoña que o Comité Organizador, tome todas as precaucións que considere necesárias
para evitar calquer acidente.
15.---Catálogo. O Comité Organizador resérvase o direito de copiar,
fotocopiar, fotografar ou reproducir
por calquer meio, todos os deseños
apresentados co único e exclusivo
fin da edición dun catálogo, onde se
recopilen os· mesmos sen perxuício
de que o autor ou autores do deseño ou deseños pddan alléar os
mesmos a terceiras persoas ou entidades.
16.- Devolución do material. Todos os deseños apresentados serán
devoltos aos seus respectivos danos nun prazo non superior a 45
días a partir do Acto de Clausura.
17.-Aceitación das bases. Todos os participantes no Certame,

polo feito- de selo aceitan íntegra. RONDA DE NOCHE, r.or Ana Be""
mente as presentes Bases, asi
· cíú. , Taifa/Poesía. Taifa Editorial.
como a resolución por parte da OrBarcelona 1987, 78 páx.
.
ganización de calquer problema
Cun limiar de Ana Maria Moix a
non recollido nas mesmas.
bela colecCión Taifa Poesia entrega-nbs 29 poe-mas en prosa da ar18.---Calquer información e/ou ·
xentina Ana Beciú, unha voz orixi- .
aclaración adicional será facilitada ·
por correo eíou teléfono, escreben- _, nal dentro da poesía de fata española. E non só pala sua temática
do ou chamando á sede ·deste Cer-.
tame. ·
·
(sáfica), senón porque os seus
poemas son dunha intensidade e ·
Clube de Ténis o Rial. Prazade Es- .
dun lirismo como hai tempo non tipaña, 1. Vilagarcíá de Arousa 36600
ñamos lido, e o que sexan en proPonteved~a. Teléf.: (986) 50 22 86. ,
sa non impede que o ritmo das paTélex: 88074.
_
lavras sexa perfeito. Un grande livro dunha ·poeta a ·descobrir.

V CONCURSO FOTOGRÁFICO
.
SOBRE
.
O ANTROIDO 1988

A Agrupación Cultural Sementeira
de V1veiro, coa colaboración da Gomisión Or.ganizadora do t.ntroido de
1988 e baixo' o patrocinio do estabelecimento comercial Foto CARLOS da mesm.a cidade, convoca a
V edición do Concurso de Fotografia sobre o Antroido, que sé ha rexer
~ polas seguintes: ·
- .
B .A SES
1.0 .-0 tema das obras apresentadas será, exclusivamente, o An·troido.
·
·
2. 0 .---Cada participante poderá
apresentar -un máximo de 5 fotografias, que poden ser en Branca e Negro, en Cor. ou en calquer outra té.enica sobre papel fotográfico .
Admítense diapositivas. .
3.0 .-0 tamaño das fotografías
será, como mínimo, de 18x24 cm.
Ao dorso de· cada unha tarase
constar o seu título e máis o nome
e o enderezo do autor.
4. 0 .-Fican estabelecidos os seguintes prémios:
1.0 • 10.000 ptas. en metálico,
que concede a Comisión Organizadora do Antroido de Viveiro
1988.
2.0 . - 5.000 pta. ~n metálico,
que concede o estabelecimento Foto Carlos de Viveiro.
3.0 2.500 pta. en metálico,
que concede a Agrupación
Cultural Sementeira de Viveiro.
5.0 .-0s traballos enviaranse a
Foto CARLOS (r/. Pastor Díaz, -Viveiro) antes do 1,4 de Marzo.
.6°.--0 Fallo do Xurado , que estará composto por membros da
Agrupación Fotográfica Luguesa,
darase a coñecer o día 20 de Marzo
de-1988. Este xurado poGlerá declarar deserto calquer dos Prémios e,stabelecidos.
7.0 .-T9das as obras apresentadas serán ex postas posteriormente _.
A entrega de Prémios terá lugar nun
acto público que se anunciara 9portunamente e que servirá de clausura
da expo~ición . Os organizadores
devolverán as fotografías apresentadas a todos os participantes que
o soliciten.
8.0 .-A- participación neste concurso conleva a aceitación das presentes Bases.

libros
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DO
IDIOMA
Non se trata só de coñecer e falar o idioma, a normalización precisa de dotarmos de argumentos
que reforcen o que ás veces é simples intuición sentimental. O coñecimento, a níveis non especialistas, e a evolución que a nosa língua tivo ao longo da história é matéria dun breve volume que editou
Vía Láctea: "HISTORIA DA LINGUA" co carimbo coordenador da
Asociación de Profesores da Ungua e Literatura. Recomendábel
mesmo en meios alleos ao ensino,
porque compre argumentar o que
son sentimentos emoci0nais.
..

MOAÑA: UN ESTUDO SÓCIQ- .
CULTURAL
Seguindo diferentes métodos de
investigación; Xan Bou~ada e Manuel Perez Rúa ofrecen un amplo
· estudo que foi editado polo concello moañés. "ESCOLA, CULTURA
E VIDA COMUNITARIA N.!,JN CONCELLO GALEGO: MOANA". Con
aportacións importantes que en
forma de ·inquéritos foran realizados entre mestres, axitadores culturais .e 9utros líderes de opinión.
Jíranse conclusíóns , válidas, non
só para o concello · obxecto de es:..
tudo, en temas como o transporte
. escolar, os centros de pre-escolar
ou a acción sócio-cultural.

XAVIER COSTA CLAVELL
A novela dentro da ñovela, a lite-

ratura erótica, a forte caracterización das personaxes e a linguaxe
popular son elementos con desta- ·
que na última entrega do escritor
galego-catalán Costa Clavel!. A
MONCHINA foi editada nas Ediciós do Castro. O autor ven precedido dun traballo multidisciplinário .
que vai da investigación e recriación histórica á gastronomía, alén
de escritor e colaborador de imprensa.

SARAMAGO REEDITADO
Até ·nos países máis reácios á
entrada de autores extranxeiros USA, por exemplo- o escritor portugués José Saramago está a aumentar o éxito e difusión da sua
obra. Crítica, estudosos e traductóres mostran o maior interese por
un · narr?dor do que ternos a .sorte
de. poder fer en versión orixinal. A
Editorial Caminho tirou unha nova
edición dun libro publicado no
1975, O ANO DE 1993, no que Saramago f.ixou o que ian ser as suas
constantes posteriores: progresismo, 'lirismo; cronista do real e do
imaxinário.

EDl96ES ASÁ, NOVA
COLECION
Destinada ao público infantil e
sobretodo .xuvenil, aparece unha
nova colección na portuguesa editora Asa. Coleccªo Ramo Verde
con menor suporte gráfico que o
dedicado tradicionalmente nas
obras ·desta editora. o anovamento dos critérios editoriais, priman-

:'

do o peda9oxismo progresista,
. está a dar optimos resultados á
·editorial portuguesa. Nesta cole.cción sairon xa os títulos A PAIXAO
DO MASCARILHA NEGRA, de
Carlos Correira, ilustrado por Pedro Morais e O LAGO DOS CISNES que escreveu Alexandre Honrado e deseñou Maria Keil. Sobre
a colécción airida destacar o feíto
de ofrecérselle a nov.os autores e
debuxantes a posibilidadé de publicación.
\

BIBLIOTECA DE TEXTOS
.
TEATRAIS
Dirixida polo , escritor ·Francisco
Pillado, nas Edicións Sotelo Blanco consolidase a Biblioteca do Arlequín de textos teatrais. Sobre o
teatro, como sobre a poesia, pende o fado tr-iste do-non-'ser-rendábel. Unha editora que arrisca ne.,
ses car.ipos malditos merece todo
o ·épóio. Dotada de persoas de reconecido prestíxio, Xosé Mª Alvarez Cáccamo e Pancho Pillado,
sen medo a investimentos difíceis,
Sotelo Blanco ten necesáriamente .
que obter resultados positivos; entre outras razóns, non ten. c0mpeténcia.
A LENDA DE XOAN BONOME fai'
o número seis da c;;olección de teatro, en versión de ·Agustín Magán,
quen dirixe desde hai moitos anos
o Grupo de Cámara Dit.ea de Santiago . Unha lenda anónima de orixe popular que agora ven formar
parte do noso corpus teatral.
O
•
A.M.

AFOLIRISMOS, por Artur Lundk-=.
vist. Devenir/. serie poesía nº 13.
Barcelona, 1987. -11 O·páx.
.
Acompañados dunha ilustracióh
de António Saura editan-se agora
unha serie de afbrismos líricos dun
dos amos do catarro que move o
prémio Nóbel de r-iteratura. Apesar
de todo Lundkvist é un grande
poeta -vexa-se a escolma publicada por Plaza & Janés- e nestes
afolirismos demostra-o sobradamente: ·"Mentres pacen, certas
bestas parece muí ocupadas:en ler
te.xto da erva". Tamén hai humor:
"Deus ·ten un apetito enorme. Por
iso tantos curas son gordos".
Unha colección de aforismos que
pagan a pena e, como todo aforis·mo, le-se doadamente.
· · ·
L'ENCARREC, por Friedrich Durrenmatt. Editorial Columna. Barcelona. 'Barcelona; 1987, 126 pax.
950 pta.
·
Ultima , novela do autor de A Promef3ia. A presente novela, que é un
intento de reflexionar sobre a so~
brevivéncia humana -a carreira
de armamentos e outras cousas
polo estilo-, poderá defraudar
aos que gostaron da novela citada
· ou de Xustiza. Aqui o autor suizo
escapa da sua terra natal e metese ·nuns terre9s que non coñece

o

Cada día hai
. . unha nova
· (ven da páxina 9)
non sabía escreber. lso é o de
menos. Aos tres meses o barbeiro tivo a credencia!. Torno u po-sesión e firmaba as nóminas do
soldo coa huella do dedo pulgar.
Un Delegad9 novo, cando chegou a Pontevedra e viu aquilo,-.
·no primeiro viaxe que fixo a Madrid , e visitou ao ministro, cando·
éste lle preguntou - se hab ía algunlia cousa importante que resolver pala Delegación, o Delegado díxolle que· había un funcionario que nen sequera sabía
escreber nen ler.
-Ou.én , Pérez? -perguntou o
ministro.

-O mesmo, excelencia -respostoulle o Delegado con faciana moi alegre.
Bugallal púxose ·rañando a
barbiña, e dixolle:.
. -Se Pérez soupera escreber
e ler, pensa vostede que o Delegado de Facenda de Pontevedra, sería vostede? ...
·
Irnos para atrás. E calquer dia
irnos ter a un conselleiro no seu
pasto, que-como moito, saiba ler
e escreber correitamente.
Galicia,. segue senda terra de
garbanzos, e hai· que facer que
11on ·sexa. Cómo?... DenunCian- do . calquer inxusticia e. loitando
coas armas que se poda .. .Mentras non sexa así e calemos, e
vexamos que todo non vai tan
mal , e que Galicia non importa:·
o que importa é atrapar un bo
posta de tr..aballo, e vivir que a
vida é curta.
·
Lampantíns!.
O

·libros
SHERLOCK HOLMES NA
· COLECCION XABARIN
Arthur Conan Doyle, autor das
histórias detectivescas de Holmes
!3 Watsoñ, volve ser publicado na
colección Xabarin de Xerais. Nesta
ocasión o título .é "O CAN DOS
BASKERVI LLE" no que figuran
perfeitamente: aefinidas as componentes deste xénero narrativo,.
mistério, acción, feítos criminosos;
enigmas por descobrir e raci9cín.io. Tradudrqn Marisa Méndez
Anta e Gonzalo Navaza:

l...

.

mui ben (mundo árabe mais servícios secretos e así) e sai-lle unha
novela ben feíta pero que """7aparte
do humor que deita· algun personaxe- non está á altura das suas
mellares <;:riacións.
LAS VIRTUDES DEL PAJARO SOLITARIO, por Juan Govtisolo. Col.
Biblioteca Breve. Seix Barral. Barcelona, 1988. 172 páx.
Novela· de Juan · Goytisolo, · que
despois de aborrir coas suas obras
"autobiográficas" volta outra vez,
para desgrácia de leitores, ao ata- · .
que, quer dicer, á narración pura. ·
Muita cultura, muito manieirismo,
muita reiteración, muito sabér verbal (ás veces), e rriui pouca,_case
nada, novela. E, apesar pe todo,
van querer vendé-la como unhas
das obras mestres da novelística
españ'ola do 88, xa veredes. Goytisolo volve ás suas fantasmas e segue <1-borrindo-nos, cousa ca·racterística nel.
. ·
LA VOLUNTAT EXPRESIVA, por
Antoni Marí. Col. Cotlliure nº 7.
Ediciones de la Magra.na. Barcelona, 1988. 186 páx. 1330 pta.
Recolla de vários ensaios e conferéncias nos que o poeta catalán
esculca tanto as raíces do."moder-·
no" como a experiéncia poética levada a cabo polos románticos afemáns e as teorías destes e do
idealismo alemán sobre a poesía,
o instante poético, a intuicion, etc.
Un interesante ensaio sobre o tempo, que · por desgrácia acaba en
Proust outro sobre Richar Wagner
e . outro sobre a formalización da
,experiéncia. Todo o conxunto
mostra-nos tanto o saber de Antoni Mari como o nascimento da
poesía moderna, talvez se lle bota
en falta unha certa crítica aos
erros románticos. Contodo, un im,O
portante livro.
X.G.G.

l anúncios de bal®
Dam~se classes de· galega reintegrado. Chamar ao telefolile (981)
220958.
.

O Centro ·de Información dos Direi~
tos da Muller, Alecrín, ampliao·seu
horário ao público. De Luns ~- Ven
res: mañás de 10.30 a 13.30', h: De
· Luns a Xoves: tardes de 5 a ,7 •h. A
partir do 22 de Febreiro. Alecrín
está en García Barbón, 30-6° Of.
_3. Telf..: 986-439459 (Vigo).
O COSAL de _Lugo ct:iama á solida1
ridade de todos:
-Uníndote a nós.
-Participando nas campañas . .
que a diferentes niveis se van fa- j
cendo.
.
-Suscribíndote a Barricada , a
revista que infqrma desde Nicarágua. Barricada ·apdo. 9542 Barce·
.fona.
· -Facendo - a · tua aportación
económica a canta do COSAL.
· 164-4398-8
i 64 - Urbana 8 Teniente Coronel
·Teijeiro 2 Lugo. Para porte en con. tacto COr}OSCO, po¡;jes facelo aos
teléf.anos: 360166 - · 211275 222227 ou ben eri Piugos nº 15, no
Km 2 da carretera de Portomarin.
Esperamos e agradecemos a tua
participación solldária. -·
_

.

Jovem portugués de 23 anos gastaría .intercambiar corresponde11cia, para fins de amizade e colee~
cionismo, com jovens galegas (especialmente nacionalistas).
Francisco Santos
Peg6es Gare.
·
2985 Pegoes.Velhos.
Portugal.
Asociación de Enfermos de Cánáo (disi.dentes da medicina tradicional). Os interesados ,poden di~i
xirse . a Dolores Gonzalez Dav1la
(Presidenta) Alcabre-Sobreira nº.
14, Vigo.
Interesados en xogar ao rugby ou
persoas con expenéncia no deporte do balón oval que queiran facer
unha .equipa, chamar ao 43 16 .P9
de Vigo . Perguntar por Anxo.
En Aarau, na Suiza, un colectivo
de emigrantes estanos á procura
de dotar á co)ectividade - galega
dunha ampla hemeroteca que inclua xornais, revistas, semanários,
boletins ·e... folletos . Demandamos ·
apoios · consistentes en envíos de ·
balde de canto material se publi.,
que na Galiza ou sobre o pa1s.
O enderezo é Hemeroteca Gale-

ga.

.

.·

Scgiebebwerderstrasse, 53. CH5000 Aarau. Suiza. ' ·
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Diñe.ira e informática
-

LLUIS Mª XIRINACS

J

1

•
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bilidade ética. O diñeiro é vida humana.
Debe ser admini~trado por todos con senso ético. Para iso ,debe suprimirse a moeda anónima actual e debe substituirse por
unha moeda xuridicamente responsábel.
Cada transación mercantil debe ficar fechada cunha moeda que: ademáis de ser
factura, sexa cheque ("to chek", en inglés:
"vixiar"). Debe es~ar asinada par comprador e por vendedor. Sen excepción. Parecerá extrano que unha medidq en apariéncia tan pouco trascendental permita unha '
terceira vía, máis alá do mercado libre capitalista ou da economía planificada socialista. Todas poden comprar ou vender
libr~m~nte, incluido o diñeiro (mercado de .
cap1ta1s), a empresa (mercado de empresas) ou a forza de traballo (mercado de
emprego). Pero deben aterse ás consecué·ncias. Se toda moeda anónima desaparece do curso legal, calquer corrupción
por causa de diñeiro ficará documentada
e será denunciábel con probas ou non
será remunerábel.
Hai que deixar claro que esto debe abrigar a todos os cargos públicos e a todas
as grandes empresas, ademáis de abrigar
ao cidadán corrente. Asusta o control que
isto conleva. Pero pense o pavo chan que
el agora xa está senda controlado e que a
quen urxe controlar é aos poderosos. Se
ademáis se esixe que o control , informático monetácio (moeda monetária) se sustráia das mans do executivo , cérrase o ciclo da democrácia aplicada ao diñeiro.
lste pasa de novo a ser do povo. Débese
esixir complementariamente que o presuposto dos xuices non sexa establecido
polo executivo senón polos mesmos xuices para salvar a independéncia da xustícia.

O
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cidadán comun é mantido na ignoráncia e na desconfianza de todo
.
aquelo que precisamente conviria• lle coñecer e dominar ·para ser libre. Ao
bon cidadán ensínaselle e educa para que
funcione ao servício do poder establecido.
As universidades fabrican sábios funcionais e parbos humanos. Os estudante·s rematan sen coñe8er o que a eles realmente
lles interesa e coñecendo ao detalle o que
interesa aos fins do dominador. Os licenciadiños e doctorcetes saen orondos e
afouchados polo feito de dominar horrí,, beis xirias médicas e -inxeneirís. Concédeselles ·un Sté!tUS social superior e eles inxenuamente pensan que asi xa participan do
poder. E, porén, .seg~en sen coñecer · os
verdadeiros mecanismos do poder, cí.Jxo
coñecimento discurre por outras ·canles.
Dous .exemplos: os cartas e a info'rmática. O diñeiro é traballci humano condensa;-, ~ do e manexábel. É vida humana. É a cristalización de horas e horas,. as mellores de ·
cada dia; consumidas a' miudo no sufrimento e a infelicida_de para honor e glória
e.chalé e iate'. .. doutros. O home. corrente,
incluidos sorprendentemente médicos, in·xenieiros, mestres, futbolistas, militares,
arquitectqs, cregos e políticos, non sabe
como funciona o diñeiro. Non · eritende de
taxas de descanto preferencial, de eÍJroo-;
brigacións ou de "prime rate". Obedece a
. cegas ao dictado dos "pontífices" da economia, que non é unha ciéncia seQón
unha maxia n_egra.
· O outro exemplo constitúeo a informática. Se alguns homes listos, especialmente
xóvenes, empezan a dominar alguns programas de ordenadores personais ou minis, quen pode considerarse iniciado na
• política da alta tecnoloxia secreta ou nos que embazaba!} a sua brillantez, cun sosuperordenadores e redes telemáticas nado baixón nas coti4acións. Non é un .
que están montando os grandes Estados, xogb para nenas.
.
.
as multinacionais, Qs superbancos, as po- . Pola banda da informática chéganos o .
licias e as espionaxes internacionais vja terror dos indescifrábeis recibos informatisatélite para controlar\ a todo qui_sque de ~ados· ou as etiquetas, tamén informatiza=a pé, ainda .as revistas·ás que está sucrito das, co .delicioso agasallo do número de
ou as cantas correntes, sen que o contra- identifiCC!CLón fiscal.
. lador poda nunca á sua vez ser controla:E, porén, e este quixera ·ser a ·mensaxe
do?.
·
principal deste meu artigo, o diñeiro é o
E se xuntáse·mos diñeiro e informática? . saogue do pavo e a informática é o sisteQuen poderá contra estes dous Leviatáns ma nervióso do pavo. Napa hai máis íntiunidos en íntimo matrimónio e procreando mo, máis irrenunciábeL
diñeiro electrónico a mansalva?
xente teme o diConsecuentemente
O dlñeiro é o sangue do pavo. Máis resñeirn e ·a informática. Quixéraos aos dous.
peito,' pois, pelos cartas. E, como?. Se
, Pero sempre que se acerca a eles sae es- . ·~xiste a democrácia, se o pavo ("demos")
caldada. Dá P,ena ver como nos. dous últi- é -quer;t.· ten de prevalecer ("Crácia") , o
~ mos anos pequenos aforradores acercá.:
povb debe impar á política duas condi· - rohse timidamente ao gran xogo de Bolsa,
cións sopre o .diñeiro. A primeira é de resonde mandan "as lnstitucións" (quen seponsabilidade. técnica. O diñeiro é vida
rán?) e "os grandes inversores estranxeihumana. Ten de ser administrado con esros" ("benvido Mr. Marshall"). Pobriños, os tricto rigor racion~I. Para iso debe supriafeizoados miudos. Cun simples rabazo,
mirse a moeda indocumentada actual e
este outono pasado, os grandes tiráronse
debe substituirse por unha moeda científide enrriba isas insignifiéantes aderéncias
ca, como practican· as mul~inacionais ou,

•

ainda,- calquera empresa que ·se précia a
si própria no seu réxime interno. Cada
transacción mercantil debe ficar sellada
cunha moeda factura_ Sen excepción.· É .
preciso- que ·a moeda consista na factura:
Por conseguinte debe retirarse do curso
legal toda moeda ou efeito nos que non
consten a data, o lugar, a matéria, o précio e a cantidade da transacción . Esta
moeda-factura será a única r.espoosábel
. de producir o cámbio de apunte da canta
corrente compradora· á vendedora. Lago
a moeda debe ser anulada e arquivada.
Cada acto -mercantil unha moeda e ·cada
moeda un acto mercantil. Nada de actos
mercantís sen moeda nen moedas sen a
correspondente transacción. ' A moeda,
sombra da mercancia. Co adecuado trata-mento informático para que ·p or primeira
vez a economia poda constituirse en ciéncia 'estricta. Existiran dados precisos de
9ada cámbio mercantil el.emental. As estadísticas serán fiábeis e as políticas econó
micas sairán do exercício do puro tanteo.
A segunda condición monetária que o
pavo debe impór á polltica é de responsa-
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Se o diñeiro é o sangue do pavo , a in- ·
formática é o seu sistema nervioso. Toda
a rede de comunicacións: teléfono , telégrafo, rádio , cables, sateJites, etc .. . debe
S!3r gratuita e socializada, o cal esixe plena
acesibilidade por parte do público ao detalle da xestión institucional e ás estadísticas da economía inteira.
Cabe, para pronto, imax1narse cabinas
como as telefónicas na rua ou terminais
. domésticas e empresariais, através das
cales o cidadán poderá ter acceso á información da xestión pública de concellos,
autonomias, Estados ou Unións, con descripcións, cifras , lugares, datas e respon sábeis · exactos; con estadísticas reais ...
ainda para saber o índice de précios ao
consumo, sen intervencións cosméticas
gubernativas, baixo control xudic;ial. E o
poder formular as denúncias pertinentes
con probas documentais e cunha xustícia
gratuita.
O povo debe saber onde está o seu
sangue é quen usfructa os seus nérvios
en exclusiv.a e debe reclamar a sua restitucipn ao amo lexítimo.
O
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Vc;lver ao régo

Notqs ·Para ·un retrato dos .activistas

.
E

GUSTAVO LUCA DE TENA ,

n vinte anos de .ocupación en

·.

~az~ e a ~f:iibeira Occident~I, os

s1on1stas a1nda agardan o d1a en
que algun. árabe daquelas terras non
s.inta o impulso de lles tirar unha _pedra
á cabeza. Esta é toda L.inha tazaña da
que non ·poden ·presumir nen os ingleses, mestres en ocupacións e rapiñas.

•.¡

O.s · últimos levantamentos populares
que dende hai case tres meses conmo:..
v~n os territór.ios ocupados, cons~gui
ron pola contra que moitos dos colonos
israelies .desistan de vivir nos asentamen-tos. Os sulafricanos brancas (compre pronuncialo baixiño, se é Q\le somos
da mesma cor ca eles) levan anos inventando · c_apas intermédias , que- se
opoñan abs traballadóres negros por razé n, do seu interés de erase, do seu lu-

Tanta boa intención alcanzou pasados
gar ·de relativo priviléxio nas · relacións
de produción. ·vlnte anos a criar unhá masa crítica
dentro de Israel contra a ocupación .de
, Os sionistas non só · queren sor;neter
Gaza e as terras da Hibeira Occidental.
aos. palestinos a unha cidadania de segunda senón que reservan . para eles a
Alguns representantes desta .opinión
condición única de reserva de man de
estaban connosco en-Atenas para abar· obra baráta. Estes activistas (calificativo
invéntp.do palas. axéncia da república - dar o barco que tiña que devolver a Haifa a 130 palestinos deportados. Un devenal do Norde), de quince anos que tiran pedras· contra os soldados israelíes ._ les advertia un cámbio de preocupación
en vários governos do-Mercado Comun,
. (estes non son activistas, claro), son trano senso de que a espiral da militarizaballadores condenado$. de por vida a un
ción .e a· progresivo divórcio entre a po- ·
salário de miséria. A méio do Plan de
Integración a· ocupación recorta, dende
v_oación israelita e o estado sic:mi~ta estaba a pór en perigo a própria existéncia _
hai. vinte anos, a base agrícola e indusdeste estado. Algo asi comentará MQstrial da povoación- palestina coa intención de convertila en reserva .de man de · he Dayan cando a lnva$ión do Líbano.
"Perdero-r1 a cabeza", decia o noso amiobra- barata da indústria e a agncultura
go xudeu exactamente un ha hora antes .. ·
-sionistas. Recursos hídricos que son o
de que os buzos israelíes fixeran saltar
tesauro agachado deste pavo receben
a calificación de interés estratéxico, e
a chapa de ferro do barco que nos agarserven ás grancxa$ dos asentamentos. · .dabá en Chipre cunha mina mag~ética.
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o contacto telefonico ·con _depéndecias das institucións
autónómica.s un encóntrase
con que na maioria dos casos o personal resposta en língua castellana.
Contrastada ~s~á tamén a afirmación
de que nos corredores de tal ou cal
consellaria ou ente televisivo todo o
mundo se expresa no mesmo idioma.
:·
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