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Txema Montero
fala da
negociación

Violenta
acción policiál
en Ferrol

Pujol a pola
ma·ioria _absoluta

Txema Montero, advogado de
33 anos, eurodeputado e membro da Mesa NacioiÍal de He~ri
Batasuna é, polos seus cárregos, non só un dos membros
máis coñecidos da organización abertzale, senón temén µn
dos seus máis cualificados portavoces. Nesta entrevista explicanos como están nestes momentos temas tan qu~ntes
como o da negociación.
(páx. 11 e 12)·

Os tirachinas e os encarapuchados . fixeron a sua aparición
na presente é na pasada semana nas mobilizacións que protagonizan os traballadores excedentes de ·ASTANO, reclarn:indo a sua recolocación. e clartrl<ide sobre
futuro da facto ria.·
Mentres CCOO e UXT manteñen. en Madrid negociacións
coa Administración en meio
·dun sospeito~o · secretismo.
(páx. 8)

O 29 de Maio as urnas catalanas abriranse por terceira vez
desde o comezo da guerra civil
para elexer un novo Parlé!-ment.
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Despois de esgotar du¡;is lexislaturas cómpletas con maioria
de Convergéncia i Linio o mapa
eleitoral catalán parece marca-:
do polo virus do continuísmo.
(páx. 23)

Especial..Maio,

m~s· da

Escalas asociacións, · institu- cas, renaia do refuxo - poirento
cións ... dedican o mes de Maio · e entre con pulo nos tempos e
ao frorecer dos actos culturais nas xentes novas. Nas páxinas ·
baseados nos rasgos próprios. a vir oferecemos álguns traba.
llos selecionados, dados á luz
O noso gasto é que ~sa cultura orixinar'iamente no lit Congreso
se desenvolva, avive polémi-: de Escritores (Páxinas 1 f á 22l.
1
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Madrileñas vestidas dé "traxe rexional~' ofe~ecen rosas a Antolin S. Presedo. Á sua direita Txiqui Benegas e A. Rodríguez.

Pasado · e Qresente dun Qartido

PSOE: polo po,d~r que nos une
A Toxa non foi Ourense. pero case. Cef~rino manobrou con éxito ...Un partido que no 1976
contaba con 17 militan_
tes, continua sen implantación real, nen id~oloxia,
sustituidas _palas baronias e -o reparto ·de prependas.
Cadros ·importantes 9esembarcan de Castilla e La Rioja
A. EYRÉ - G. LUCA DE TENA

O V Congreso do PSOE na
Galiza pode caracterizars.e
.en tres instantáneas.
Ceferino Diaz non defendeu
a ponéncia política sequer, .
conseguind.o que a
econ.ómica fose· debatida no
pleno: onde ti_vo ca.se:
unanimidade en aplausos e
so a Uilrceira parte dos votos:
nGn ·houbo debate politico,
pero si un c~rto medo nos
de~egados. As séis da
mañán db domingo as··
discusións subian -de tono,
non se puña:n de .acordo
para elaborar a lista da
executiva: o que se
dilucidaba era o reparto de
postas. Os delegados 'da
UGT Ferrol só querían talar
con Txiqui-Benegas, como
afirmaba Manuel Soto,.como
se non existisen outros- líderes: quedaba patente
quen verdadeiram~nte ·
manda no partido.
Non. lsto non foi Ourense, pero
· case. Na Toxa existían uns salóns émoquetados que amortiguaban os enfrentamentos;_ uns
gardacostas que chegaban á im- pertinénc'ia :e uns xefes de prensa que impedían que as· tensións .
chegasen afora; unhas raparigas
mesetárias, vestidas de galegas
que vendían rosas; unhas e1eicións á vista que precisan dar
unha imaxe e uns meios de comünicación que trataban ao partido de moi . diferente xeito que
hai tres anos. Todo isto tiña uri
ne):<O comun que podia ser O ."alter slogan" do congreso, "polo
poder que nos une".
Polo demais, a situación 'do·
PSOE na Galiza é identica _
á _de ~
hai tres anos. O Secretário Xeral,
Antolín Sánchez Pr~sedo, següe
- a estar á mercé dos baró.ns,-ainda que · consolidase un ·poucQ o'
seu poder. Os que ·verdadeirariente mandan no PSOE na Gali.,.
za non están !1ª executiva, senón

que prefiren situar aos seus hociorialismo. Só a ameaza de q'ue
e o mesmo Benegas intentou
apoiar as pretensións do minisos delegados de Vigo apoiarian
mes -de palla, qu~ poden facer~
tro .
a Ceferino Díaz, o que significalles algunha má xogada e au- Pero, ademáas, na executiva
mentar as¡ a dispersión de poría a .derrota da liña oficial, propider. Quén se fía do novo vice-seentraron homes como Gato
ciou o nomeamento do coñcellaJ
cretário xeral, Carlos Príncipe?.
· vigués. O Alcalde de A Co"ruña Soengas que adoita a and?r pór
A nova executiva saída de A
mostrábase visibelmente enfadali_bre, e alguns homes próximos a
Toxa, uns páctos se lados na -do, ao igual que Abel Caballero
Ceferino D_íaz como Ismael Rego
e Roberto García; polo que o Se• mañanciña do domingo, é ·tan
inestábel como a· de· Ourense.
cretario Xeral vai ter que apoiarSánchez· Presedo non só se viu
se sobretodo en Xosé Nogueira
UNHA XOGADA DE
e Salgueiro Tizón, o seu home
abrigado a desdoblar o cargo de
Presidente, criando unha .viceCEF~RINO DIAZ,
. para controlar os meios públicos.
-Antolin S. Presedo tamén per- ,
presidéncia, senón que non deu - ENCUMIA A LAXE,
contentado a·case ninguén.
de toda -oportunidade de aceder
MINORIZAA
.
i=rancisco Vázqu~z, o seu~máis
á presidéncia da Xunta.
sólido apoio intentou,' até o final,
PRESEDO E 1-MF?EDE
Laxe o verdadeiro
desbancar a Carlos Príncipe . da
gañador
A DERROTA DOS
vice-secretaria xeral en fav'or dun
O actual pres.idente da Xunta,
home de Abel Caballero, Pedro
FEDERALISTAS'
Fernando González Laxe, foi o
Mariño, antigÓ militante do na-

a

verdadeiro gañador do V Congreso; seo intrigar, sen pactar, so
deixandose levar polo seu cargo.
O PSOE necesitaba dar a imaxe
dun González Laxe. fortalecido,
era algo que todos tiñan claro se
querian p1antarlle cara a Manuel
Fraga nas próximas eleicións.
Desde esta solaina González
Laxé, que antes non contaba con
apoios próprios nen sequer voz
na direción do partido, atópase
agora coa Presidéncia e o 92 por
cento dos votos dun congreso
que o situan como o home mellar
valorado.
Esta foi a gran xogada de Ceferino Diaz. Realizouna cando xa
todos cantaban o requiem polo
político de Escairón. Notábase
que militantes (na sua maioria

O DON DA OPORTUNIDADE
ladados ·desde a mes~ta para levar a dir-ección política -caso de Francisco
Osorno, candidato á presidéncia que trataron de ·impór no 1 Congreso. Existe .un
PSOE galego? Existen organizacións do
PSOE: na Córuña, en Vigo, en Ourense ....
Existen baronías que mültiplicaron con
prosélitos o seu espácio _de poder e que
acadan .compromisos entre elas e así satisfán con prebendas a voracidade das
sucesivas levas de c·andi.datos. Hai ta'mén neste partido un sedar crítico con
proxectos galegas. Cando o secretárió,
A.$. Presedo, abre o Congreso da Toxa
afirmando que os "intereses do partido
son os intereses do povo galega", en
que sector do PSOE pensa? Nalgun benintencionado que ainda defende a existénciá da Galiza ou n.a suma de o'portu.'..
·nistas que pugnan por un posta no pesebre a ampliar nas próximas eleicións aÚ-'
tonómicas? o debate ideolóxico, a formulación de alternativas foi algo inexistente, como· ven _sendo xa. norma. 'Até
hoxe o .PS.OE non ofereéeu, nen defend~u nen sequer no seó do próprio partí-

do, alternptiva· algunha de ~:;o lución aos
problemas da Galiza. Até hoxe este partido é a sucursal máis fiel aos proxectos
do "felipismo" de homologarnos á Europa antes de s~r homologábeis, de reducirnos ao uniformismo español.
. TQdos ~s inte~tos de Qale~uizar o part1do poden compararse a te1ma do Anxo
. ·- do San Agostiño que pretendía valeirar
o mar para unha pu~harca cunha culleriña; foron impo~íbeis e resul~aron derro. tados en toda liña. O PSOE nunca foi un
partido galeg9, nen no fondo; nen na forma; o . parti~ó soci.~list~ gal~g? era · o
· PSG._Pero amda ma1s grave e que tam, pouco pretende selo. O galeguis.mo xa
non lle interesa nen como factor de imaxe.
O Congreso da Toxa foi o marco adecuado para proseguir as operacións de
consenso das baronías e de atración' do
"centrismo- . clientelista". Hai ·que xogar ·
á ruleta para aprender cara as próximas
autonómicas. Mentres, fóra do casino,
seguen os nasos problemas a reso.lve~ . .
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Ceferino Diaz
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polos trinta anos e con poucos rino Diaz antes de telo cazado.
de permanéncia no PSOE) e xor- As votacións déronlle ün respalDIFERENCIA
nalistas non coñecen a traxectó- do que o situan ·con auténtico
ENTRE
OU.RE~SE E A
ria do líder do sector federalista. poder no PSOE na Galiza: 35,5
Ao incluilo tamén na lista oposi';" por cento para o Comité Nacio- TOXA ESTIVO NO .
tora estaba derrotando a Sán- nal (ainda perviven os vellos noCONSENSO
chez Presedo, pois González mes) e 37 ,9 por cento para o CoLaxe conqueriria case o 20 por mité Federal. Datos que lles furEXISTENTE, AINDA
cento de votos máis que o Se- taron aos ·congresistas pois a diNA PRENSA, DE QUE
cretário Xeral. De nada valeron reción do PSOE negouse a dalos
as reunións dos baróns, mesmo a coñecer publicamente, tanto AS TENSIÓNS NON
de Txiqui Benegas, o intento de aos delegados asistentes (peque Ceferino Díaz retirase a sua chm.ise o congreso sen que se SAISEN CARA FÓRA"'
lista. Houbo momentos en que o acabase verdadeiramente) nen á
congreso quedou paralizado. In- - prensa. Xa Abel Caballero e os
tentaron por todos os meios pa- seus se marcharan enfurruñados
rar a manobra, pero era total- e Antolin Sanchez Presedo tratamente legal. O Presidente, que ba de agachar a sua pesadume.
O líder do sector federalista tiña manifestado a sua intención
seica non . sabia nada directamente, deixábase querer. Os encóntrase agora sen ataduras de abandonar o partido, reconsiseus asesores xa o tiñan infor- nen pactos para poder manobrar derou a sua posición manifestánmado, e tampouco quixo desai- ao seu antollo intentando recoller dolle a A NOSA TERRA que ·se- ·
rar a .quen o empurrou; ademáis, aos descontentos e aos poucos ' guiria no partido e dando a mes-·
a ocasión víñalle que nen pinta- que pensan que ainda é posíbel ma jata que antes no parlamenda.
·
cambiar o PSOE. Militantes to, votando sempre en conciériTodos vencieran apelde Cefe- como González Amadiós que cia.

~

Unhas sigías sen pasado
A actual prescripción mínima de dous anos de militáncia
para ocupar cargos directivos no PSOE, teria inipedido o
próprio nascimento da Federación Socialista Galega. Por
moito que a matrícula antiga fos~ un dos distintivos máis
valorados desde a legalización do partido (1976), o actual .
PSdeG-PSOE é un partido sen memória. Todos os seus
emblemas de resisténcia ou traballo clandestino contra a
Ditadura proceden de militáncias trasladadas,
principalmente a partir do triunfo do 82 en todo o estado.
Outro tanto afirmarse do seu
compromiso de radicación nacional. O galego Manuel Murillo
Carrasco, que fora secretário de
relacións públicas na comisión
executiva do PSOE histórico até
mediar o 76, anunciaba nesa altura a celebración de congresos
rexionais en todo o Estado. Na
Galiza, concretaba este propósito de reconstrución federal
(dentro dunha estrutura é conceición económica comun a
toda España) . ás provincias da
Coruña e Pontevedra "por se
atapar nestes lugares os núcleos máis importantes de socialistas. En todos casos, sen
. excepción, tratábase ·de simpatizantes socialistas que non estaban organizados ou de antigos sindicalistas da CNT ou da
UGT que se identificaban co
partido de Rodolfo Llopis e Murillo Carrasco sen por iso se organizarer:i". A excepción foi
Francisco Bustelo, catedrático
de História Económica en Compostela, que · en Outubro dÓ 75
trasladaouse a Madrid, e en Xaneiro do 76 cesou na executiva
do PSOE por vontade · própria.
Pero antes de legalización dos
dous PSOE · (do renovado p'rim.eiro, recoñecido imediatamen.te poi a l_
nterr:iacional Socialista,

e do Histórico despois, ainda
que solicitara o recoñecimento
legal con moita antelación aos
felipistas) non existe en todo o
país tal causa como unha agr:u- ·
pación socialista do PSOE. A
identificación do adxectivo socialista resérvase antes exclusivamente aos membros do Partido Socialista Galego, constituído o 2;3 de Agosto de 1963,

Se os delegados da comarca do
Ferrol mostraron a sua discrepáncia absténdose ·nas votacións, ·pola política que está a le. var a cabo o seu partido, máis irí:..
XESUS CAMPOS
comprensibel é a actitude dalguns , membrqs da UGT como
O Congreso tivo como lugar
Feliz Blanco 'ou de Unións Agrade ericontros un pazo de ex·6as como Roberto. ·Garcia, que
pbsicións de quita e pon, de
aceitaron a sua e'ntrada na exemaneira· que. o concílio dos
cuti_va, pertencendo como persocialistas
desenvolveuse
tence á executiva da UGT, cando
· nun inquietantª ambiente ·de
esta central de1,.1 ? consigna c;i.os .
provisoriedade ou, peor ain- .
seus membros da direción de
da, de coartada, como se ao
abaí]donar os cargos do partido.
rematar a sesión de clausura
Por outr:a .banda o presunto critihoubese interese en facer decismo do sindicato, que viñan
saparecer as probas.
anunciando dias antes, non se
-Quen eu ... ? non, señor
viu por nengunha parte,· nen tan
xuíz, eu nunca estiven na
· sequer no discurso de Xesus - Toxa . .
Mosquera que foi de auténtica
Todo -o mais no Grove.
vaselina: Agora . ben, · a postura
O cronista ou crooner Balde moitos dirixentes do sindicato
bino tv1arzo paseaba un disque teñen cargos do_partido vai
cretisi010 xersei encarnado
ter que cambiar porque cada dia ·
polas portas das coníisións,
é .meirande a presión dos traba- . · salas de prensa e secretarías,
lladores, sobretodo dos de Fedependéncias todas perieita- ·
rro!, que os acusan de . facerlles_
mente sinalizadas en moderfirmar os acordes do naval do
nos directórios do máis puro
84, e agora o PSOE non os cumestilo Corte Inglés. Planta pripre. Estes días máis dun senador .
meira: saldos e cornisións.
e congresista- se viu zarandeado
Planta Soto, ferrateria e ·planperguntándoselle se pi_
ntaba algo
ta exterior, buffet libre.
.
ou non no PSOE.
· Bufando, máis dun delegaA outra novidade-do congreso,
do zascandileaba entre as
o 25 por cento de pastos na dicolunas salomónicas da enrección para· as mullere~ convertrada. Agás do xersei do
teuse, nun calvário aó serlles dicrooner, paradigma de sutile..:
fícil encontrar persoas cunha míza cromática, quen · máis
nima cualificación. Afinal até
quen menos adornaba a !ahoubo cámbios entre aboas e
pela cunha rosa a·u recorria
netas e unhas mozas venciendo
ao carmín Aa garavata. Tonos
carabeis que non estaban moito
adustos para el, mates para
·en consonáncia co feminismo
ela. .Sobriedade non reñida
predicado.
co confort e un aire sintético
Esta novidade pode ser o únientre as propostas máis seco que quede-~ para a .história,
reas da Galicia Moda e o -espois até o certário era prefabricapírito transnacional da Renfe.
do, se o PSOE perd~ as eleicións
Por algo andaba Abel tentanautonómicas.
O
do enganchar vagóns dispersos ao tren do Progreso e a
- modernidade.
·
-Tren-bala procendente de
. Madrid, estacionado en via
-primeira, andén ·segundo con
- destino a Europa, via lrún.
O crooner incandescente
apo.staba o segundo_ par de
gafas sobre a calva, como ·
p-rotexendo o· frontal dos r.igores solares. Parietais adentro, os miolos debullaban .
perguntas se11 resposta: qLJen
somos, de onde vimos?, cando se come aquí?
Rematada a función e baleirad¡:i a illa de congresistas,
aparecía polo cenárió un coche despistado coa megafonia a todo meter: "No te es- .
cucho, cucurrucho!. Gran liquidación . Mañá ás oito do
serán .... falarán ... No te escucho, cuc_arruoho!"
O

Francisco Vázquez no 111 Congreso do PSOE na Galiza

·Neste mesmo ano, o PSG ceContado, esta unificación mo- · Prim~iro Congreso
lebra congreso. Nel se manifes.rreria máis saboteada polo gotan .duas tendéncias, arredor da
O primeiro congreso da Federaverno de Suárez que polos prócapital relación co PSOE., Unha
Todos centraHstas
·prios erros de cálculo pe Llopis
ción . Socialista Galega teria lugar en Xaneiro do ano s·eguinte. . delas argumenta en favor da inEn Xullo de 1976,. membros do
e a aparente facilidade con que
tE?gración como recúrso táctico
A afiliación ten subido de 17
sector histórico e do renovado· os senovados sintonizan coa ln(Alvarez Gándara e Ceferinó
carnés a comezos do 76 até 30
manteñen reunió ns de cara a
ternacional Socialista. · ·
Díaz) mentres que outra pronúnafiliados a fin do -ano. Cando a
reunificación. Os meios de coA actuación dos membros gaciase en favor das teses da UPG
convocatória da primeira asamlegos· do PSOE no fan;ioso 27.
municación de ·todo o Estado
(López 1Rico e E. Gutierrez). Q
blea galega hai 150 _delegados.
poñen .en circulación naquela alCongreso do partido (Decembro
PSOE non en·ganchará coa co-·
tura que os seguidores de Rode 1976) sentaria as pautas do , Unha filtración descobr.e o enrrente do PSG.
.frentamento entre a executiva
dolfo Llopis (os históricos son
estilo de relación ·coa executiva
Nas eleiciÓrJ.$ · de 1977, o
fed~ral e as bases galegas so- .
partidários de mantera tradición
estatal. Na véspern, os ·delegáP$0E obtén 3 deputados. Poubre o artellamento fedérativo do
centralista do. PSOE, mentres
dos galegas non dan chegado a
partido. Gonzál~z· advirte contra ·cas horas depois de coñecerse. ·
que os renovados de González
un acordo para que a .nacionalios resultados, o· presidente do
Márquez e Guerra, tiñan .mentes
dade estexa representada na . "a compartimentación e a insoliseu. priineiro congreso, o históridariedade". A oposiqión á · can.,.
de desenvolver unha estrutura ' .executiva federal. Por outra
~o
Leopoldo García. · Ortega
didatura de Fra·n cisco Osorno
de modelo federal: Na realidade
bandá a ponénci.a política de
pede a baixa i)o partido. Dali a
para a presidéncia; poi.o feito de
non será senón duas form'as de . · Leopoldo García Ortega que denove n;eses ·recebe unha nota
non ser galega de nascimento,
entender a prátic.a anti-comunisfende a forma' republicaha do
de ·expulsión sen- prego de carserve·
de
pretexto
a
Gorizález
e
ta. Leopoldo García Ortega,
estado, sofre un Ha derrota én .Celso Montero, lndalécio· Tizón,
toda liña a mans da coalición · Gu~rra para arremeter contra os . gos. E u11ha .das últimas relacións do PSOE na.. Galiza cun
délegados máis $ignific;:ados
López de Guereñ1.:1 e · Manuel
Hetis-NÉfrvión (como recebe de
Soto (militante desc'.le- habi·a se- · · alcume no. congreso) co;:i valio- . polo ·seu autonomismo. Tizón . proxecto republicano e federal
que fóra o atractivo fundamental
manas, . procedente da Escuela . sa axuda dos votos de Asturies. . Covelo abandona o Congreso· e
de Verano cel.ebran·unha entreA reR/eseñtación da Galiza pa.:. · Manuel Soto chora por primeira· destas siglas para moitos galegas.
o
.v~z en público.
y,ista con -Luís ·Gomez Lloren~e.
SOL! inadvertida. · ·
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. LEOPOLDO GARCIA ORTEGA

Eran. outros tempos. Saíam_ós .do longo
e escuro tunel de coarenta anos de mortos e loitos, de persecuciÓns·, inxustícias
e misérias e ainda que o tirano, xa ve.lle
e destragado: morrémnos no .leito, eran
· tempos para soños, ilusións e realidadeS.~ Estabamos nas derradeiras ·sema,
>
A rua pasou a pertencer ao povo e en
todas as de Espana, falábase de Líber:
dade, Xustícia, Democrácia, Repúblic·a,
Federalismo, Marxismo, Leninismo e Autodeterminación de todos os pavos. Ao
mesmo te'rnpo, polo arrepio que para' todos os humillados e vencidos produeia
il, en todos bs
a lembranza da guerra civ_
corazóns deses homes e mulleres de España, estaba presente a xenE!rosidade e
o compromiso con _aquela tremenda pe. tición do español máis ofendido, difamado e inxuriado de tóda a nasa Histór.ia
-Manuel Azaña Díz-, todos quer.iamos
e desexabamos Paz, Piedad e e Perdón.
Eran outros tempos, todo parecía empezar a cambiar. O capitalismo do naso
pais, aquí ainda .coñecido por · "a patro- ·
nal" ,· ambicionaba o seu enganche coa
Europa do Mercado Comun, cabía pois .
supór, que voluntariamente tora aceitan- _ .
.do- toda ·a conduta e dinámica dos capitalistas da Europa ociaental.
XURXO S. LOBATO/ARQUIVO .
Do exército debía agardarse, saberia
daqueles. fecundos meses.
tencemos.
asumir o papel e misión que todos ·os
COMPRENDER
Fraga lribarné, non curado do seu in- .
Celebráronse várias eleicións e na 'de
demai's exercitos do noso arredor ~eo
tr-ansixente e ultramontano ·conservaduOutubro
de 1982, o PSOE logra o Poder
QUE CAPITALISMO~
gráfico-cultural .exercitan a respeito dos
rismo, pretendeu apropriarse das ruas
cunha maioria parlamentária que lle perseus respectivós paises e que xam?is
-E-XÉRCITO E IGREXA
do país, · Montejurra e Vitoria resultaron
mite chegar ao total cumprimento de totornara a esa pedante pretensión de sal'os intentos máis sérios para conseguilo;
das as suas promesas eleitorais, ainda
COKJTINUEN
NO.
SEU
vadores de povos que por ambición e
aSCE:lndeLJ ao poder-. Adolfo Suarez, foron
que despois de máis de cinco anos no
caréncia de intelixénda puxeron eniligor
ANCORADO PASADO'
legalizados alguns partidos políticos
Governo non cumpriu nengunha. A leo día 18 -de Xullo do 1936. A lgrexa; tan
· mentres Cataluña enrólouse no calote-de
díi_
a, a esperanza e a ilusión nas ruas de
próxima á conclu~ión do seu último conde, Xystícia, -Democrácia, República, Fe- Tarradellas e no País Basco .mantíñase
España o dia 28 de Outubro de 1982, foi
cílio, semellaba · querer sairse da sua
deralismo, Marxismo, Leninismo e Auto- irredutíbel na sua loita dentro do binómio
infinitamente superior q todos os aconte.contumaz .e interesada preséncia e ·inxedeterminación.Viñeron outros tempos. estatuto-autodeterminación pretendencimentos do noso país, incluido aquel
réncia nos .asuntos públicos para deixar
Pasou de contado ·o ano , 1976: preñado do as cotas máis altas de autonomia.
formidábel dia 14 de Abril de 1931 .
aos nosos povos camiñar ceibos. O mode promesas e ilusións e co povo perCando xa ·1975 estaba perto do seu
Xa estamos no· noso tempo. Que sunarca, 'en lugar solene, tiña .recentemen-manentemente nas ·ruas; a amnistía e as fin, case de rondón .coláronnos un refecedeu aquí para o desencanto desta Este manifestado desexar ser o reí de toautonomias foron as duas grar:ides con- rendo, confuso e nada debatido, converpaña novamente de tristes destinos?
dos os españois; non era correcto dubiquistas a gañar .. Os presos sairon das tido na cimentación de todo o sistema
Como explicar un Partido .Comunista de
dar, que a sua primeira acción tora a de
cadeas e os e~iliados, nunha_grand~ par- político que segu.iu asentándose. Aqui ,
España tan mermado e dividido? Com9
per,mitir que através de .voto secre_to, lite, regresaron. Na família socialista con- no momento do referendo, os nosos líadmitir que ainda exista o problema de
bre e directo, todos os españois nos masumouse a unificación dos chamados deres e os partidos políticos.que inspiraETA cos apéndices do GAL? Como
nifestásemos sobre as nasas preferénhistóricos cos denominaaos renovados · ban a nosa confianza e as nosas ilucomprender que capitalismo, exército e
cias e desexos a respeito da forma e sis- ·
dq PSOE, ainda que ficou un grupo dos sións, cometeron, por omisión ou comlgrexa continuen no seu ancorado pasatema de Estado e Governo no naso país.
primeiros to~almente desvencelladq da plicidadé, o pecado orixinal desta roma
do, o primeiro na sua época máis douraEran outros tempos, deixab_arn.os ds
unión. Un bon dia, para sempre xamats, · democrácia nosa que non acaba de conda de benefícios ne_gando toda posibiliser súbditos· para camiñar cara a· condiCartos Arias Navarro, o carniceiro de vencer a . todos que nas ruas de todos
dade de lograr un posta de traballo para
ción de ·cidadáns. Tiñamos líderes políti- . Malaga, foi defenestrado do poder, ain- - os lugare~ de España dialogaban sobre
todos os españois; os segundos admiéos e emerxian da clandestinidade proda ·que inxustamente foi repescado con
q naso futuro como povo.
'tindo e sentíndose garantes da orde púmetedores partidos e sindicatos.Era raalgun título e coa gratitude dos servícios ' Con Fraga, Martín Villa, Rosón e Bablica e da unidade dos distintos pavos
zoábel non dubidar da lealdade e inteli..: . prestac;los. Cataluña e o País Basco mar- rrionuevo producíronse os calafriantes
de España e a lgrexa retornando a posixéncia deses líderes para ir.tac:endo viaGhaban na cabeza do torneo político ini- feítos de Montejurra, Vitória, matánza de
cións case equivalentes ás do tristemenbeis tódos os anceios, desexos e arelas
ciado co nome de Transición. Esta foi
Atocha, 23 de Febreiro, crime de Almete celebre Cardenal Segura nos primeide todos os povos de España.. Voltaba
concluída cunhas condicións e cun pac- · ria, caso Zabalza, Yolanda e El Nani, non
ros tempos da asasinada República esSantiago· Carrillo e pensábase na ·unid.a- . to que ni_
nguén coñeée agas as persoas senda p.osibel nesta estreita democrácia
pañola?
·
de de acción con Enrique Tierno. Galvan,
que coéiñaron os acordos, ainda que
que ternos, aclarar todos os pontos. Que ~áncer permitiu a total perda de
Felipe González Márquez, Joaquín Ruiz
teña que dicerse que todas elas abu$aque son moitos- arrepiantes e dramátirmaxe e ·ideoloxia do PSOE até converteJímenez e tantos máis que defenderían · ron enormemente no uso de atribucións
cos.
lo nun cínico partido populista xestor de
os direitos para que en todas as ruas de . e representación. A UGT e o. PSOE cele-.
Tamén cáse silenciosamente metérontodos os intereses de todos os chamatodas as aldeas., vilas e cidades de Es- ·braron os seus PJimeiros·congresos posnos na O'rAN, dixéronnos que nos sacados poderes fácticos?
O
paña, os homes e mulleres ·de todo o· teriores á n·osa Guerra Civil dentro ·xa do rian ·e ao remate case .batemos o record
Leopoldo Garcia ·Ortega·, foi presidente da Agrupa- _
pais, pudesen se.guir talando de Liberda- território da Españ~.viva, leda e dinámica . de institucións belicistas ás cales xa percián do PSOE en '(igo
nas do ano 1975.
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Da honradez-.ao pesebre'
'.

O CámbiO _cen . ano~despois
.

~

.

'

-

.

-PSOE. O congr,eso da Toxa,
montado por uo_ha empresa madrileña que xa ten traballado ca
axuntamento de~--Coruña, foi orzamentadu oficialmente en 15
millóns de pesetas.

Un antigo militarite do PSG
afirmaba que·temos un país
de famentos e veu o PSOE e
púxolles o pesebre, para
explicar as adesiórisque
este partido conciliou nos
últimos tempos e que
levaron á militáncia socialista a persoas que ocuparon .
cargos importantes na
Falange, ou no nacionalismo
popular, por pór dous
exemplos significativos.
Os 100 anos de honradez socialista tan utilizados como campaña parece que · deron logo
paso a outros anos, os cinco que ·
levan no governo, no que a ho_nradez xa non se lles supón tan
facilmente, empeñándose alguns
en· demostrar todo o. contrário
' Campañas máis ou menos orquestradas, que denúncia Alfonso Guerra, o certo é que os rexidores socialistas veñen senda
denunciados desde hai tempo
como transgresores dunha ética
da que facian alarde e que moitas veces queda agora en entredito.
Así, o Alcalde de A Coruña,
Francisco Vázquez, vi use, nos tribunais (está a espera· do xuício)
por permutar, presuntamente
moito por debaixo do seu valor,
uns terreas con El Corte Inglés.
O seu compañeiro, Manuel Soto,
Alcalde de Vigo tamén tivo que
pasar polos xuzgados pola conGesión dunha licéncia a un gran
supermercado. Martínez Torea,
Xefe da Xunta do Porto de Vigo;
dimitiu diante das acusacións de
irregularidades realizadas por
membros do seu partido. En
Vigo, Emavisa, empresa de augas, e a constructora Guvasa,
son episódios ainda sen aclarar
totalmente e que foron utilizados
na Toxa para tratar de que Carlos Príncipe non ocupase a vicesecretaria do partido na Galiza.
Os que antecederon son só alguns exemplos dos moitos que
sairon á luz nestes últimos anos,
nos cales as sospeitas populares
foron máis alá do rumor de cafetaria, indo parar aos xulgados
que é donde feclaman desde a
Monclo.a que se depositen as
apreciacións presuntamente delictivas pa·ra darlles credibilidade.

A nova sé, inagurada recentemente en Compostela, da que
haí tres meses se afirmaba que
ia costar 31 mi'llóñs- e aoora se :.deu - oficialmente 79, tivo unhos
costos superiores aos 100 mi- .
llóns de pesetas, segundo as estimacións dun membro da direción. Este local social foi construido a irnaxe e semelianza da
sé central da· rua Ferraz de Ma- .
drid, até na sua _. est'rutura .externa. Os controis· de seguridadé
instaladas· forón obra dunha empresa alemana, estando dotados
d?s máis. moderno~ sistemas.
Non se sabe moi ben como se
apaña SesG-IXiráldez, responsii< bel de finanzas, reelexido outra0 volta para o cargo, ·para obrar
_~ este miragre; sobretode se te·c:i mas en canta que até hai nove
. . ~ meses os liberados do partido ti.'." -g· ñan moitos problemas para ca:...
~ brar a f.in de meses. Agora ·non
SÓ iso, S<?nÓn que calquer subal·~ femo, mesmamente o encargado .
~ da fotocopiadora, compra un co~ che último modelo. Seso Giral"--...--:--------=---_::.._...:__.;;;z.~....a :x: dez, responsábel da comarca de
Arousa, onde cantan cuns 300
_militantes, logroLI- tamén consalardeaba de ter xa a 20 xornaUnha sed~ como Madrid
truir en Vilagarcia unha sé que
cialista Obreiro Español está a
valeu máis de 30 mHlóris.
listas en nómina, ·"·e total por caag-arimar na Galiza desde que
tro cadelas", decia preso da euPorque . ultimam.ente o que non
acedeu a Xunta son os profisioPero quen verdadeiramente
fória etílica.
parece é que falte diñeiro. no
nais da información. Un dirixente
manexa as finanzas ·é Carlos de
la Peña, un baionés que viaxa
frecuentemente a Venezuela, e
-~u.;iw·
ÜPERFIN,- - - - - - - que dirixe a empresa Operfín,
¿
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Esa imaxe amolegada é coñecida polos dirixentes partidários
que intentan fichar a persoas ben
vistas para empurralas nas candidaturas. O acoso con certos
funcionários · E;? contratados que
ainda non se deixaron acariciar
pala rosa é tan grande que moitos ven perigar os seus postas
de traballo e aceden. Un dos observadores do congreso de A
Toxa -c ontaba como non tivera
outro remédio máis que aceitar a
invitación para ir ao congreso ..
Técnicos da Consellaria de Agricultura, sobretodo nas delega- ·
cións provinciais, funciónáriós
diversos, son ·os que máis proposicións receben. Entre eles hai
ql:l~ incluir ~m co[lselleiro Fernando Salgado a quen repetidas veces · lle pe.diron que entrase no
p..artido, chegándolle ao ofrecer o
número un da candidatura de
Lugo para as próximas eleicións
autonómicas. O PSOE busca
persoas presentábeis e, se teñen
experiéncia política moito m~llor.
Outro .sector que o Parti_
d o So-
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A presidé_ncia da Xunta . p~ga
desde lentellas a tampax
A Presidéncia ' da Xunta de Galiza pagou unha factura por máls
de 1'64.000 pesetas por diversos produtos de supermercado. nos
. que se encentran, ovos, latas de conservas de diversos tipos,
lentellas, botellas, carne, polo,. bombóns, fregonas, botes de
Cola-Cao, -cai.xas de menta, rollos de plástico, bolsas de_chouri·zas, :lucre, sal, garbanzos, paniños, refrescos, laranxas_, tampax
e outros productos diversos dos que utiliza calquera família. ·
Segundo a fac!ura número 156 do Super.mercado Lorenzo S.A.;
apenada pala Presidéncia da Xunta de· Gali?'.a, Pazo de Raxoi, ·
con CIF: S 151'1 OOi-H, palas entregas -realizadas os dias 5-Xl-87,
O
18 e 24 dó mesmo mes, .ascende a 164.881 pesetas.
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Antes os asesores de finanzas
era o consulting De la Peña y Rei
(Carlos de la Peña e Pedro Rei,
hoxe' asesor de G. Laxe) pero
romperon as relación~ e, De La
Peña, fundoJJ Operfin. E debe dé
tirar bastante para a éasa pois
desde a ·direción en Madrid mandáronlle que voltase facer ,a declaración da renda · do partido,
pois Face'nda hon parecia estar
moi conforme coa reali~ada. ·
Os socialistas, sobretodo Fernando Martinez (concellal do
Axuntamento de Cerceda que
gastou un millón duascentas mil
pesetas en arranxar a vivencia
dunha casa da escala, a da sua
muller) viñeron d~n,1,.1nciando in-.
sistentemente o nepotismo na
contratación do personal da
~unta polos sucesivos governos
de· AP. Certamente non se pode
dicer que os altos cargos do
PSOE e'nchufasen a rhoitos familiares na Xunta.' Como afirmaba
un representante do SGTAP, o
que fixeron os socialistas foi
cambiar aos familiares por afiliados ao partido ou a UGT. Asl desembarcaron no Administración
Autónoma Galega case 100 persoas con militáncia so9ialista ·
procedentes de Castilla-León, oü
de La Riojá, autonomías donde o
PSOE perdeu o poder. Pero non
foi só na Xunta s~món que Governadores Civís, .xefes de policia municipal, e responsábeis de
empresas" como Emavisa, proceden de fóra da Galiza. O mesmo
está a acorrer agora na RTVG
onde se cbmpaxina o ascenso
no escalafón, coa fichaxe de militantes e afins ao PSOE, co seu
.reclutamer-ito alén de Pedrafüa. .
Esta situación leva a que ·un
pavo ·como o · gc¡ilego, escéptico
por . experiéncia, afirme que "todos os políticos son iguais". O
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A batalla de Astano (páx. ·a)
·Proxecto para revitalizar Mondariz (páx. 9)
O governo enfrenta ao~ país
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co profesorado (páx. 10) .
_ Xóvenes vigueses ocupan
un chalet municipal (páx. 1O)
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'Pala Galicia_que querés', leina-do Congreso

a celebrar én · Compostela

Fraga toma o poder-de ·AP- Gal iza
que son de AP.
Os tres artífices da tentativa
de recuperación popular, Portomeñe, Romay e. Rajoy, serán os
que defendan as tres ponéncias. que se debateran no congreso:
organización, deputacións e
plantexamento político.

Chega Fraga
O desembarco de Manuel Fraga
é quizá o pior misil que os conservadores pocien lanzar contra
o governo tripartito 9e Raxoi. É
tamén o único xeito de frear as
loitas internas polo control do
rJJ partido na Galiza, ainda que non
~ faltarán problemas mália o om·~ nlpoterite home de Vilalba.
S2
A pergunta do conservador
~ galego é, até .que ponto Fraga
.~ ven salvar a AP na Galiza como
xeito de soster o partído no esdéncia da Xunta, asi como o seu tado, ou ven salvarse el mesmo
Aclamado por uns 6.000 Congresistas qúe o miran coma
· nomeamento 'como presidente
(tras. o seu fracaso) buscando un
a un redentor, Manuel Fraga, Don Manuel, será
do partido na Galiza.
retiro honroso na Xunta. En todo
proclamado presidente de AP-Galiza e candidato á ·
Con el, un dos tres artífices caso as miras son conseguir o
presidéncia da Xunta, no congreso que os populares
deste proceso . de recomposigoverno, conseguir de novo a
celebrarán este fin de sem_ana na capital galega. Un
. cióri aliancista tras a moción de Xunta. Tarefa non doada que
congreso extraordinário que non deparará surpresas e
censura: Mariano Rajoy, que
pode calmar temporalmente ·as
que dará entrada nós órgaos directivos alianci~tas a
ocupará a secretaria xeral do
loitas das famílias aliancistas,
partido.
.
pero .non apagalas de x~ito defitodos se amosaq contentos, sen embargo, a curto prazo,
Rexeitado xa -calquer tipo -de nitivo. A chegada de Fraga á
a situación de Cacharro Pardo e Romay Beccária, entre
outros, debe clarexarse. Aloita polo poder parece quedar . continuidade efectiva de . Fer- Galiza non estivo valeira dunha
nández Albor ao _ex-presidente - oposición de certos - sectores
suspendida até despois do Congr~so.
que ven nel uryha, ameaza para
da Xunt~ resérvaselle a presiSe este ano 88 parece ser o dos (se algo pode importar na políti- déilcia adxunta. "Un prémio á o seu poder. E o caso de Cacongresos na Galiza. Maio é o ca de ego) e o transfondo e o sua traxectória de honestidade c~arro Pardo, que pode -perder
mes máis doado para preparar futuro dos aliancistas , pos altos nos últimos tempos".
a sua influéncia persoal ..na proestratéxias, os exércitos e os varóns, a partir de agora.
Pero no resparto de tarta en- víncia de Lugo en benefício de
obxectivos de cara ás confronDA un congreso cunha só tran-todos. Vazquez Poi1:ome_ñe, . Fraga. As suas diferéncias tatacións eleitoriais que se avici- candidatura na que sé integran un dos ideólogos actuais _ do · mén con Vázquez Portomeñe
ñan . Se hai catro di as celebraba todas as personalidáde aliancis- . partido, e Maria Xesus Sainz, a colócano nunha delicada situacongreso o PSOE, e no comezo tas, de carácter aberto a toda a senadora, serán secretários ad- ción. Non ten moito para onde
do vindeiro mes será o do PNG, militáncia conservadora polo xuntos.
ir, ao quedar abandonado de Vieste fin de semana tócalle o tur- que se conta coa preséncia ,
Haberá tamén catro vice-pre- torino Núñez nos seus intentos
no a AP. Será, como no caso do dunhas 6.000 persoas,un con- sid~ncias destinadas a cada- un de apresentar a Vítor Moro
PSOE, un congreso atíp-ico, greso para reducir o aparato bu- dos presidentes provinciais do como alternativa a Fragá.
descafeinado, consensuado e rocrático e modernizar e simpli- partido, agás no caso de'r>onteO Presidente da Deputación
sen surpresas. Todo está atado ficar a xestión dentro de AP. Un vedra, onde será ocupada por ourensán preferiu arrímarse a
e ben atado. Non hai expecta- congreso que servirá para ofi- Cuiñ~ Crespo. Quedan asi intro- Fraga confiando en poder seguir
ción porque se xabe xa o resul- cializár ou referendar a candida- ducidos na direción aliancista os montando c5 seu poder er:i Ou-'
tado. O .verdadeiro importante tura de Manuel Fraga á presi- tres presidentes de Deputación rense (mesmo na própria AP .da-

qtJela província), e agora tenta a
inclusión de ·Enrique Marfany,
algo ·que Romay Beccaria non
ac.aba de tragar.
·Na movida de Cacharro e Vitorinó pode estar o único novi-doso, a partir de agora, nas filas
populares. O resto quedará baixo o férreo control de M_anuel
Fraga.
.
Un candidato que deberá pagar" axiña os favores prestados
por alguns dirixentes aliancistas
para chegar a ese _lugar. Axiña
- deberá recompensar a Romay
· Beccaría, primeiro que falou da
sua ·arribada a este país.
Un candidato que aspira a governar Galiza, para o que c..onta
cóa axuda de actuación do ·governo a trés bandas, que non
acaba -de porse de acordo para
elaborar unha estratéxia conxunta cara as próximas eleicións.
"En calquer caso se Fraga .
gaña, fracasará igual que fixo
Fernández Albor porque en AP
ainda priman os intereses particulares e o individualismo", é a
opinión de fontes aliacistas consultadas por A NOSA TERRA,
que eren que-os problemas para
os populares están na falta de
espácio político r:ia direita, comido polo PSOE. O traballo asi faise moi duro.
As mesmas fontes consideran
que se -deberia tentar de novo a
recuperación dunha verdadeira
direita na Galiza. Pero as expe. riéncias pasadas, falidas, non
animan aos cadros populares.
Congreso ás portas. García- Tizón, Hernández Mancha e
toda a executiva estatal de AP
en Santi;;igo. O trunfo dos aliancistas na Galiza sighificaria a
primeira pedra para o seu relanzamento a nível estatal. Por
· agora, .sen adianto do acontecií!lentos, Fraga ao poder.
D
-XAN DOCAMPO/COM,POSTELA

TRIBUNA

A VITÓRIA DA PLATAFORMA EN DEFENSA DO SECTOR LÁCTEO
. EMÍLIO LÓPEZ PÉREZ

Aproximadamente hai un ano, por estas
PDSL teñen que "comerse" materialmente
LÍnica garantia de- supervivéncia. Pala con- ·
datas, o agro galego vivia unha das con- · os seus argumentos. ·
_tra, naquelas zonas onde o PSOE e os
vulsións máis importantes da sua história. . Acusábase ás organizacións sindicais
sindicatos domesticados frearon a protesA loita contra as Cuotas do Leite congreque apoiabamos á PDSL de que non nos . ta~ o derrotismo e a impoténcia apoderou- .
gaba a milleiros de labregos nas manifespreocupabamos do aspecto priricipal que
se :dos gadeiros e estes abandoaron a
tacións agrárias máis grandes que se reeran os précios. Pero foron precisamente · .produción.
cardan. Despois a saída masiva de tracto- estas organizacións as que, aproveitande
De rebote, Galiza, por mor do ·traballo
res. Toda esta mobilización viña impulsa- o clima criado co tr.aballo conxunto da
da Plataforma-vese favorecida no repa"rto
incluso se se im.puxeran as cuotas.-En :calda pala Plataforma en Defensa do Sector Plataforma, conquerimos asinar un acordo
Lácteo, organismo unitário obxecto de du- de précios coas indústrias galegas que xa
quer caso a taita ~a deu resultados positiras críticas polo PSOE e o seu sindicato é hjstórico, que ten desencadenado unha
vos.
as Unións Agrárias, distinguíndose nesta dinámica en todo o Estado, forzando á firPor se todo ·isto fose pouco, aqueles
que nos acusaban de ·ir xuntos coa direita
belixeráncia persoaxes tan curiosos como ma dun acordo interprofisional en Madrid.
o agora "nacionalista", Ceferino Díaz, e o Galiza e as. suas organización sindicais _ nun tema de estricta defensa da Gáliza,
pactan aos poucos meses co_-próprio expróprio F_randsco Sineiro, máis tarde no- - agrárias convertéronse asi nun ponto de
vicepresidente · da Xunta de A.P. e con
meado Conselleirio de Agricultura secatlra referéncia e impuxeron unha dinámica a
como recompensa ao seu labor - r)este todo o Estado, queirase vér ou non. - Coalidón Galega (un partido de esquerdas?) para o-governo da Xunta da ·Galiza,
tema. ,,
.
Foi sen dúvida a Plataforma co seu trasen nengun tipo d~ reparos e para-aplicar
Hoxe, un ano despois, coa calma que
ball6 concienciador clave r:ia consecución
dá o tempo parece oportuno facer un pedeste acordo.
que no balance da loita.
· ,
Outro argúmeato que se soia ·utilizar en
ESTA DATA AS
En primeiro lugar-, cómpre que até esta
contra do PDSL era que coa nosa activiCUOTAS
NON FORON
data as Cuotas do lelte flOn foron impos- · · dade estabamos meténdolle medo á xentas e que praticamente nos situamos no · te ·e iamos facer que abandoara. a produIMPOSTAS. A XUNTA .
- ano 19S9, onde o sistema debe ser revisa- -eión. Pois ben, na Galiza é onde menos
VOLVE DAR
abandonos se teñen producido, mentres
do na CEE.
_SUBVENCIÓ:-N. .S. . . _P_-A_R.......,....AA Xunta da Gal iza ·volve dar subvenque noutras zonas do Estado español ; escións para mercar vacas deleite e as pfetes son moi importantes, incluídas-zonas
sións para que se ·abandone a produción
da Cornisa Cantábrica como Cantábria. - ·· MERCAR VACAS DELEITE
teñen desaparecido.
· Foi precisamente a mobilización ,e plan.E AS PRESIÓNS-PARA QUE .
-~ A vitória dos gadeiros galegas, e da Platarlle cara ás Cuota.s ó que deu ·valor aos
~ SE ABANDONE A
taforma en Defensa do Sector" Lácteo pagadeiros para enfrentarse e plantexarse
PRODUCIÓN TEÑ-EN-rece confirmarse, poló menos, momentacon seriedade que debian defender a sua
neamerite.
.:..
produción ·por riba de todó e non abandoDESAPARECIDO'
Mentras aqueles que tanto criticab~n ~
nar, porque o leite é, e~ moitos -casos, _a ,

.-'/ATE

.un programa de direitas.
.
De todos os xeitos _é evidente que a limitación c;la produciún do leite estase impondo na CEE -e que na Galiza, debemos
-marcarnos uñha estratexia para combate-

1a:

·

Esta· non debe ser a postúr~ da nova
Xunta da Galiza e da sua Conselleria de
Agricultura. Se ben a ·qelixeráncia· c_ontra
a PDSL ten remitido e as cieclaracións a
. r~speito do oportuno da poÍítica de cuot~s
xa non existen , e que parece imporse é
un siléh_cio cómpli~e. Pode que eleitoralmente rion interese tocar o tema e que
·dentro da política de.imaxe que se está a
facer desde a Xunta do PSOE o tema das
cüotas quede para o dia despois. -Sen embargo esfe siléncio, esta política de botar
balóns fóra neste tema, vai impedir que
insti~uoionalmente se lle plante cara á limitación da produción da leite na Galiza.
Terá que ser novamente desde a própria base labrega. desde onde -tañamos
que definir unha estratéxia para defender
Galiza .. Haberá que vencer o siléncio suicida éomo vencemos as arrieazas e as
agresións. A Consellaria ae Agricultura .
deberá definirse _con enerxia a respeito
deste tema. A Plataforma en Defensa do
Sector Lácteo non ten, nen moito me.nos,
rematado o seu c0metido. A vitória é. momentánea pero a loita, sen d~bida, continua.
D
Emilio López Pérez é Secretário Xeral ·das Comisións
Labregas
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ECONOMlAETRABALLO
Astan o·
.

Rádicalización dun ·conflito pola intrasi)(;éncia da Administ~ación
.

.

-

:·

Os tirachinas e os encarapuchados· fixeron a sua aparición na
presente e na pasada semana ·
nas mobilizaéións que protagonizan os traballadores excedentes
de ASTANO, reclamando a sua.
recotocación é claridade sobre o
futuro da . factoria. Mentns
CCOO e UXT .manteñen en Ma, drid negociacións co~ Administración en meio dun sóspeitoso
secretismo. Ao igual que noutros
conflitos laborais que se viven na
Galiza e no Estado español a negativa ao diálogo co Governo
central empuxou aos traballadores do estalelro de- Perlio a unh?
radicalización nas suas mobilizacións co emprego de métodos
máis duros que os utilizados até
o momento. Mentres o conxunto
dos traballdores se enfrentaba,.
dia si e dia tamén, coa policia, ·
- representante$ de CCOO e UGT
. co,JJtinuaban en -Madrid os seus
contactos cos Ministérios ·de lndústria e Traballo, procurando un
· acordo que evite a rescisión de
contratos dos excedentes. A ·negociación céntrase na busca de
posíbeis . posto~ de_traballo que
den ·cobertura aos perto de 1500
traballado_res que foron declarados e~cedentes e continuan sen
se integrar nos Fondos de Promoción de Em)>rego. Deses con- .
tactos foron marxinados as sindicatos nacionalistas INTG · e
CXTG que de todos os xeitos
non aceitan negociar o desperdigamento dos traballadores noutras empr~sa's da comarca ou do
estado, senón que reivindican
unha negociación global sobre o
futuro do estaleiro e reclaman a ·

.

.

.

.

.

'

'.

.

.

.

¿

.

ós incidentes na comarca ferrolana
prol9ngáronse durante toda a semana
con enonne dureza.

recolocación dos excedenetes
na · própria factoría de ASTANO
por entender que. unha riova redución de plantilla, a meio de xu~
bilacións. sen cobertura total das
vacantes, representaría o anún- cio do peche definitivo da factoria:
Non obstante un dado curioso·
merece resaltarse ·nesas , negociacións. Ali a UXT mantén máis
alto o nível de -exixéncias . que

"'-

CCOO, pois dado o conflito que
der sindicalmente" a consecuviyi~ a Federación do Metal do
ción do pacto do sector naval.
sindicato socialista, os actuais
momento as espadas contidirixentes da UXT rion poden · nuan en alto e non se sabe se
aceitar un acordo que rebaixe o ,.. será posíbel o acorde, que con
toda seguridade contaría coa
pacto ·que inicialmente asinara o
pasado mé? ·de Setembro o d!=loposición dos nacionalistas, ou
se, pola contra, os excedentes
fenestrado exsecretário xeral An, tónio Puerta. Pala contra CCOO
verán rescindidos os seus convese fo'rzada a un acordo .a caítratos e as mobilizacións subiriarí
quera précio para xust' icar o seu
ainéla máis de tono.
O
ingreso na Comisión de Seguimento da Reconversión e-·"ven:ENRIQUE SANFIVFE8ROL

De

As enf ermidades renais
non respetan a ninguén.
Esté a.no son moitos os enfermos
que necesita_n·un riL
Pendentes·dunha máquina
..van esmorecendo.
A súa vida está nas tuas mans.
Non deixes que se apague.
1

· Cha.ma a calquerq ·destes teléfonos de·ALCER:.

298759·• 243231
Oure~se 245536 • 253888 ~~~~evedra

A Coruña

UNTA CONSELLERl-A DE SANl.DADE
u·
DE GAUCIA

cr:tii . DIRECCION XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA
E SEGURIDADE SOCIAL

Lugo

..

,- -
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Mondariz,
_de·párqué tecnoló:Xico ·a centro- turístico.
.

~

Désde que se inaugu~a o Gran
Hotel, no 1905, deica o incéndio
que o arr:asa nos anos 70, Man~ .
dariz disfruta de· extensa sona
coma e.entro de veraneo. A sua
sona de Saraxevo manterase durante anos só nas etiquetas da
água mineral até que no" 1987 a
Houston Area Research Center
anúncia o seu propósito de mont?r un parque tecnolóxico á sombra . dos salgueiros que tanto
g1:1staban a .Ramón Cabanillas e
á Pardo Bazán. Agora anúnciase
novamente o seu renacemento
coma centro de recreo.
· "A compra pechouse en 230
millóns -explica o novo presidente, o coruñés Xavier Solanoco compromiso de facérmonos
cargo dun importante pasivo:
550 millóns". Esta situación de
ruina non arreda aos novos empresários. "A empresa 1n1c1a
unha marcada decadéncia desde
o primeiro carta de século porque non se adapta ás novas tecnoloxias nen ás exixéncias cambiábeis do próprio mercado.
Contado, o nome Mondariz é tan
grande que segue siñificando
algo, que ten todas as connotacións dunha gran marca e dunha
gran calidade de auga" .
O presidente desta nova iniciativa empresarial , que remplaza o .
proxecto fantástico do texano
Dave Miller, asegura que detrás
deste cámbio de propriedade
non hai nengun grupo financieiro
senón un fato de profisionais
constituidos en empresa para
promocionar un proxecto "alguns cos seus aforras e outros

~.

Parte das débedas que o novo
consello asume serán as . cantidades desembolsadas polos
trinta accionistas da PromotJJra
de Turismo do Condado, en total
32 millóns de pesetas para reconstruir o vello Gran Hotel
coma edificio de apartamentos.
"Esas cantidades devolveranse
deseguida. Se non se fixo xa é
porque ao non chegar a se con~
tituir a Promotora coma empresa, carecemos de interlocutor
Desbotado pois o
válido."
cooperativismo .popufista como
fórmula para a recuperación do
Gran Hotel, os compradores da
empresa
propóñense
levar
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que se reclaman ·uns · meios de
comunicación . pú_blicos inteira,
.
...
mente en .galego, foi entregada
poro BNG ao Presidente do Parpara esta extensión de uso, eslamento. To.más Pérez Vidal protán o trataménto máis. amplo do
meteu adxuntarllefa · aos diferenconceito .termál, as curas de
tes portavoces parlamentários e
stress ou áctividades deportivas
membros da Mesa da· cámara,
que van desde o golf e outras
xunto · coa proposición apresenmodalidades practicábeis en in- .
tada por · X. M. Be iras onde se
teriores, ademais da pesca, con
pide o cumprimento" da Lei nos·
posibilidade de recuperar alguns .
meios públicos.
.
dos costos que fixeron fam'oso o
O
Presidente
do
Parlamento
·
·
val de Mondariz.
manifestou que era misión do le. O mantrmento dos actuais
xislativo o vixiar a misión política
pastos de traballo de .Águas de
dos .meios públicos, estando de ..
Mondaríz, -anunciado ao facerse
acordó que a sua principal mipúblico o cámbio de mans da firsión, para a que foron expresama, realizarase .en función do·
mente criados, foi para pular
próprib proxecto. A xuício da
polo idioma, algo que o BNG
nova x8réncia, a actual plantilla
considera que vai en retrocesó.
de noventa traballadores axeitaadjante senllas ideas: 'unha de
desde a entrada do Goberno
ríase
perfeitamente
a
unha
factu. comercialización da água e outra ·
Laxe.
dun complexo inmabiliário- hote- · ración de dous mil millóns dé pe- .
setas; na actualidade, recoñécen
leiro. O primeiro ten _coma ob11 Os rumores de soborunha facturación de 550 millóns.
xectivo o eonsumo masivo da
nos
constantes dos guiei.ros
"Un
aumento
se.nsíbel
do
volume
·
água dos manantíos adequirida. política galega seguen a pro- ·
de
facturación
perrnitiríanos
dos; o segundo tende á recupemanter _racionalmente ünha pl_Q.n- · ducirse.
ración do património inmobiliário
tilla
de 70 traballadores o que.
En Vilanova de Arousa a opoe a proxección externa da zona.
sición integrada por AP,· CDS, ·
será posíbel. a meio de xubilaPara que este proxecto poda
cións e adaptación de parte da
PGL, CPG e CG apresentou un
désenvolverse fál ·c9ma foi conplantilla na parte inniobiliária". - dictame xurídi.co ao xefe da Aucebido sería preciso contar con
diéncia Provincial para aclarar ·
Os terceiros propietários da
comunicación~ melloradas. ·."Se
embotelladora de auga e da emposíbeis delitos de prevaricació"n
se conseguise r~matw a autovía
presa termal no·que vai de sécu-:
e malversación de caudais públia Ponteareas, sería crítico: a dilo, aseguran que levan boa canta
cos. O ataque do alcalde, Sito
feréncia de estar a vi11te minutas
da imaxe de iniciativa ·autóctona
Vázquez_ (PSOE) foi imediato .. ·
de Vigo ou a 45 xogáñdonos a
e de grande éxito que ten para
"hai un intento de soborno conpel en P_uxe)ros". Polo de .agora
os galegas o nome de Monda_ríz. .tra dous concelleiros socratistas,
non teñen feito un estudo de
"Naturalmente que non podemos
co fin de apresentar un ha. mooéupación, do que dependerá o
per:mitirnos perder o carisma gación de censura contra da miña
desenvolvernento
inmobiliário.
lega que Aguas de Mondaríz ten.
xestión ". O sa·.1 do manxar ven a
. De primeira!? están a P,Onderar un
En Cas±ela, todos os maiores de . continuación: "é posíbel a coneconceíto ,de utilidade turística
corenta coñecemos ese nome;
xión desta moción co centraban.que exceda a reducida tempada
pero aos máis novos xa nón llles
do, non hai que esquecer que
·c1imática. Entre as referéncias
di nada".
O
dias atrás Falcón foi collido no
G.L.T. . País Basca".
que polo de ~gora. consid~ran
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Desaparece a promotora
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co seu traballo". (Expresamente
recusa a relación financieira co
grupo de capital nordeameriéán
IBEC, como non sexa por un
contrato de distribución dun dos
seus productos, herdado da em:..
presa anterior).
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O referendo, unha
derrota do Govemo

,,,._ ~:~

·Okupación dun
·chalet en Vigo

A UTEG e.re
qüe ~s .Pais de
·alunos .están
desinformados

Máis dun cento de xóvenes ocu-paron o pasado dia 14 un chalet
desabitado propriedade do conceflo de Vigo, situado· na rua Pin·
tor Lugris.
Entre :as reivindicacións plantexadas polo grupo. de mozos figuraba a de esixir cantas daras
sobre os· presupostos .da Casa
da Xuventud e "que te n · 30 .kilos
non se v"en"; "destinar parte
deste orzamento para a'ctivida-·
des alternativas, entre as que se
incluirian subvencións a cine,
teatro, música "sen que meta· a
unlla a Universidade Popular;
que está completamente manipulada".
·
O ,·

e

,

ACOLECCION
·INDISPENSABEL
Reedidón comp_leta, por vez primeira,
. facsimilar, do periódico "A Nosa Terra",
n~ período histórico dende o seu primeiro·
número no 1916 ate 1936.

... "lsta colección de "A Nosa Terra" era. are ho.xe, un resouro
reservado ós que' ~stiveran disposros a superar o "viacrucis". de
percurar nos arquivos e casas particulares cachos

~a

colección, _

números so/tos, series truncadas. Por prirrieira vez remos a forr~na de
conrar wnha edición .manua!_ó alcance de todos, intelectuais, curiosps
e lectores en .xenera/"... ·
do prólogo da colección, por
Xosé R. Barreico Fernández

A UTEG-INTG, segundo sindicato .en importáncia no sector do
ensino, encadrado tamen na Plataforma de centrais galegas do
ensino, xunto coa CXTG, SGTE ·
e CNT, sinalou a este periódico
que "os pais de alumnos t~ñen
todo o ·direito a protestar, pero
están apontando os tiros contra
o profesorado e non contra a administración" """'
.
"Existe tamén, sinala ·a UTEG,
unha gran desinformación entre
os pais, propiciada polo Ministério, a respeito das condicións de
trabal lo do profesorado". Pon de
exemplo a central nacionalista o
feíto de que no EXB a xornada
mensual sexa de 107 horas, só
superada· por Inglaterra con
113,4 e por riba de Suécia (82,5),
Alemánia (89), Noruega (87) etc.
butro tanto sucedería co tema
salarial.

Referendo inecesário

o referendo realizado para aprobar o acorde entre o governo e
algunhas centrais é valorado
pola UTEG como totalmente inecesário, dado qué por unha parte
xa se coñecia a opinión dos profesores, posta en evidéncia na
Galiza, onde un 85 por cento respaldou o "non", asi como pala
circunstáncia de que o próprio
referendo explicaba que, ainda
senda aprobado, teria que ser
negociado en diversos pontos
nas respeitivas comunidades autónomas.
Para a UTEG-INTG é o momento de que a Xunta se informe
das competéncias que posee en
matéria educativa. Segundo esta
central estas corresponderían á
xornada de trnballo, número de
alunas por aula, número de profesores por centro, aperfeizoamento do profesorado, interinos,
provisionais, traslados e salários,
alomenos nos complementos específicos, como están a negociar
outras comunidades .
.Un portavoz da UTEG indicou
.tamén a este periódico que de
negociarse na Mesa do Estado
temas como a responsabilidade
civil, esta central reclamará a sua
preséncia na mesa, tal e como
O
ampara a lei.

1
entremuro~, 12· - sa~tiágo
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maio, mes da éulturá
. Escotas, asociadóns, mstitucións.:. dedican o mes _de Maio ao frorecer dós actos .·culturais baseados nos rasgos próprios.
Onoso gosto é que esa cultura se desenvolv~, avive polémicas; renaza dó refuxo poirento e entre con pulo nos tempos e nas xentes novas.
Nas páxinas .a vir oferecemos alguns traballos selecionados, dados á luz orixinariamente no III Congreso__de Escritores Galegos,
B!iscos e Cafaláns realizado en Baiona no 1986.e non publicados at~ : hoxe. Por·razóns.de espácio, e de-aruste ao niédio,
a escolma non responde a·t9do o_Visto naquela .ocasión. Houbo que facer tamén algun resumo e algunha adaptación, ·
mais coida~os que iso non supón teixiversación ·dcr que estaba.no ánilllo -dos autores.

LITERATURA.E PODER ,INSJ-ITUCIONAL
FRANCISCO RODRÍGUEZ .

Foi sempre problemática á relación da .licas.
~
teratura coas institución$ que representan
ARA APARENTAR
7 .- Unh.a certa tendéncia á fradución urr~r,,~~-~~%
o poder político. Tamén foi sempre poléxente e case simultánea .ao español de
.\.~~Lll
NORMALIDADE
mica a relación do escritor e a sua obra
· recén · publicadas, sen preservar o
_ _ _P_R_O_M-ÓVEN~SE obras
co mesmo poder. Pero ó que é indubidámercado interior.
bel é que, directa ou indirectamente, esta
. Semellante prática e actitude conduce
ART~FICIALMENTE a agudizar determinádas tendéncias, e a
relación existe, parn ben ou para mal. E
obxectivamente inevitábel por máis proXÉNEROS ocultar os graves problemas de fondo con
clamas e práticas de arte non compromeque se.topa a liter9tura gale.ga.
CONSIDERADOS DE
tida ou aséptica, que, no caso da literatu1.- A relación ·dá nosa literatura coa sua
ra, a conceberian como simples técnica
CONSUMO COMO OS sociedade segue sendo problemática, cada linguaxe. Non cabe nunca, pois, facer e _crítica, tamén neste momento. Ten
POLICIACOS, DE ··. tiva
abstracción das condicións sócio-polítiescasa incidéncia e escaso número de leicas nas que o escritor se ve abrigado a
·AVENTURAS, ETC ... ' tores nunha situación ideolóxica política e
mover-se. Non hai máis que ver as páxieconómica que lle é totalmente adversa.
nas de xornais de información, elementos
Desde o ponto de vista relativo, a sua sifundamentais na lexitimación do sistema
/
tuación non ten millorado cüalitativamenliberal-democrático vixente, (por exemplo,
. te. ·
·
El País) para decatarmonos de que o de2.- Contjnuan ·existindo dificuldades
bate chega mesmo a lugares pouco sosgrav_es para unha representación sjmbólipeitosos.
MIMETISMO ca de todo o real ria nasa literatura, debiPar.a a literatura nacional galega, no
CULTURAL E O AFÁN .do a condicionantes derivados· da anor-'
marco autonómico derivado da Constitumalidade ou subordinaciór:i do país en
ción española e do respectivo Estatuto de
- DE ESTAR Á MODA tooo os aspectos, e da anormalidáde soAutonomía, un dos máis graves perigos
CONDICIONAN A cial que a nosa língua padece. Por outra
está representado pala incardinación de .
parte, nestes últimos . anos non houbo
-E-D-IC-IÓN LITERÁRTA' unha
toda a cultura nacional, e concretamente
atmósfera de tensión social suficiena literatura, nunha funcionalidade residual,
·te que se veiculiza-se na conciéncia e na
tendente ao arqueoloxismo, convenienteprática dos escritores. O cultivo e a exmente tratada e amparada como peza de
pansión da novela, do teatro e do ensaib
Museu. O hibridismo cultural que caractecientífico, especialmente, necesitan ouriza ao autonomismo tende a situar a ma- tras condic'ións sócio- políticas, ou cando
nifestación cultura própria comD--tln adianmenos, outras .expectativas-.
tamento externo que pode exibir-se a maHoxE POR HOXE, E
3'.- ·A proliferación da poesía, á ·marxe
neira dun obxecto antigo. O poder instituda sua calidade e da sua necesidade, seUNHA
CERTA
cional está disposto a percurar-lle un dis_C_O_N_T_R_A-Dl_C_IÓNSER gue a evidenciar unha especial situació,n
creto e humilde lugar ao sól a cámbio de
crítica: isolada, especialmente -dirixida a ·
que deixe de representar un papel molesun cirGo de leitores cualificados, indicativa
_
E
SCRITOR
E
NON
TER,
to ou discordante. Trata-se de que se asuda caréncia de proxectos sociais globais.
CANDO MENOS, UNHA
ma que o "normal" e "democrático" é a
4.- O reforzamento dos mecanismos de
situación de marxinalidade protexida. A
·auto-represión no escritor, derivados dó
CONCIÉNCIA
hipnose de "normalidade" é o máis grave
anti-democr.ático, contrário á liCULíURAL · carácter
perigo para a prática literária autóctona
berdade de expresión, deste ·tipo de sonunha sociedade como a nosa, porque
NACIONALISTA' . ciedades alienadas. Asi chama a atención
aos primeiros que intenta adurmiñar é aos
a falta de preséncia dos conflitos reais da
próprios actores. Xa o dixo Albizu CamCamilo José Cela
nosa sociedade, elocuentes e significatipos, o grande patriota porto-riqueño: "A
vos en ·todos os aspectos, na sua literatudar.es.
O
primeiro
"valor"
representativo
de
vanguardismo,
modernismo
oü
moviningún imperio le conviene ejercer su pora, especialmenti:¡ a novela e o teatro.
·
da, ocultadores e terxiversadores da real
der directamente, sino que utiliza para ello louvado e promocionado con esta inten5.O
noso
segue
a
ser,
hoxe
cecais
ción füi Dona Emilia Pardo Bazán. Nesta
dinámica e problemas da cultura nacional,
.a los naturales del país intervenido".
máis que en 1972, un meio ·1iterário "sin
nova Restauración Monárquica.. o fenómefacendo~a xogar un papel de_curiosidade
A pouco que analicemos, comprobare- no esta ria represenado por Cela e Torrenunha crítica · intelixente, que se propoña,
tribal, "tipical" e folclorizante, expresión
mos que esta "normalidade" non é tal, nen . te Ballester (analice-se a participación de
aínda máis, que se esixa analizar e tasar
marxinal ,e integrada p9r máis iconoclasta
respeito da situación anterior formalmente galegas tan "i lustres" en pregóns ·de feiras
con serenidade, .autori~ade e libertade",
que se nos queira ·mostrar.
antidemocrática, nen respeito de outras li- · e festas, en xurados de prémios literários,
en -palabras de Blanco Amor. A situación
5.- A proJiferación dunha política de
teraturas, nen respeito do contexto social en conferéncias de lnstitucións oficiais e
político- social non ten contribuido en
prémios orientada- a criar unha ·rede de
no que nos m"ovemos. Resulta que este privadas, Bancos e entidades . de creta,
nada á sua aparicion.
clientelismo .e amiguismo, afecta á ideolocontexto está teciao e asentado en conti- nas homenaxes académicas ... ).
6.- A existéncia dunh~ literatura galega
-xia dominante, de tal maneira que o pre_
snuas esquezofrénias típicas de · modelos
non é allea á óptica de desexo de ,norma3.- A tendéncia a apresentar os síntotíxio Clo .escritor estexé\ en fonéión dos
coloniais. Pero a normalidade esquizofré- · mas ou caréncias como causas, segujndo
lidade cultural, e xa que logo política, da
prémios de importá:ncra acadados. Os
nica. agacha-se nos seguintes presupos- . modelos de literaturas normais de países
sociedade galegá. Obxectivamente, a prátos e práticas culturais, presentados como
tica do escritor galega insere-se "nun cerdesenvolvidos. Asi, para aparentar normc;i...: · mecanismos "de dominación ideolóxica,
mercantil (control por .parte de tres .editoobxectividade a-problemática, empírica- lidade, promoven-se artificialmente, con
to empeño patriótico-social". Pode dicerriais do mercado do libro) e ortográfico ve-'
mente contrastada e racionalmente indisse qúe," hoxe por hoxe, é unha c~rta concategoría de exen;iplos, xéneros consideñen asi reforzar-se-. A política de subvencutíbel.
tradición ser escritor galego e non ter·,
rados · próprios da literatura de co.nsumo
ción oficial .ao libro é claramente discrimicando ..._menos, unha conciéncia 6ultural
1.-A consideración de que pertence á (novela policiaca, lit_erat.ura infantil e novenatória pára os escritos en normativa ·non · nacionalista.
literatura galega calquera · 1ibro publicado las de .aventuras ... ). O mimetismo cultural
oficial, co que ·se fustiga e penaliza, tamén
Xa se ten .dita, "un povo que, ao seu
na Galiza, de temática galega ou non, por e o afán de estar á moda condicionan a
por esta via, ·aos escritores discrepantes
pesar, ·ou cecais non moi a ¡;iesar seu, camáis escrito que estexa en español. Asi edición literária. Este perig0 foi xa denunresp,eito da alternativa autonómica, asi . rez dunha clara conciéncia histórica é natoda a ·produción editorial na Gal iza pasa ciado en 1972 por Eduardo Blanco Amor
·e.
orno ás editoriais. O trato dos meios .de
cionalista, só ehtende unha linguaxe no ·
a engrosar, por espellismo xeográfico, o no seu prólogo · útil a: Xenté ao Lonxe: "Sicomunicación publicas, por non falarmos
campo da política: a ling'uaxe dos interehibridismo cultural.
tuarnos na nosa realidade .cultural e·social
ses concretos". Podemos dicer que tm es~
2.- A promoción, no interior do país, denantes ~ue encacifarnos, cómoda e fal- . dos privados, segue a mesma política de
claro priviléxio para cos integrados no sis..: · critor galega só ·poderá ~é-lo, por enriba
comq valore~ galegas, fur.icionálmente resamente,
calisquera adoución ou aprotema.
qe oportunismos e ind~vidualismos de
levantes na cultura "superior" espªñola,
piación . de "escala''., valeira de axeitada
consumo apenas biogr~áfico: sí manten un·
6.- A int~grac;ion marxinal e academide escritores nados na Galiza, pero · de
aplicabilidade-: ou- seña dunha adoución
prática literária española e integrados nesoportunista sin ser oport1,ma. (... ) Sentirnos _ cista do estudo da nosa literatura no siste- · .diálogo cunha sociedade á que quere viva
ma e.ducativo, inda enriba con claras indi-. no futuro e actuante no presente, tensiote contexto social, ideolóxico ·e.. cultural. · ceibes dos acenos . dos mimetismos estinado e pre_ocupado por non deixar-se ab.cacións represivas e censoriais, só pretexlísticos ..~" ·
·
·
Esta política n·on é máis que cqntinuaci.ó n
·to ortográfico. Unha preséncia de caracté- -sorber poi~ alieoac.ión pwsoal e colectiva,
sofisticada dur:iha prática consciente 'ina- .
4.- Promoción de actividades culturais,
rísticas semellantés nos Cuadern0s· dé
consecuéncia directa do ·colonialismo imgurada polo poder_ estatal da época da · que teñen un forte suporte iiterário (revisperante na nasa pátria.
O
Cultura de diversas publicacións periódiResté;iuración, con obxectivos españolizatas,. encontr~s. debates), con ostentación
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RE-FLEXIÓNS INCOMPLRAS
SOBRE A SITUACIÓN DA LITERATURA GALEGA

·,

(POSICIÓN E EXPOSl~IÓ_N INFORMATIVA) ..
)(.M• DOBARRO - C.P. MARTÍNEZ PEREIR~

a) -porque é clara -;--eremos- .a inten- .
ción de reducir a cultura, na que a literatura se insere, a un culturalismo elitista e de:corativo, -sen substáncia'.
b) porque a sociedade galega non é leitora en xeral, e menos de literatura, e menos en galega, e men.os de literatura galega.
.
,
c) pofque a presenza de literaturas foráneas segue primando no ,campo da leitura
no noso país (case sell)pre através do español) potenciada e dirixida polos omnipresentes meios de comunicación.
d) porque non hai vontade institucional
nen interés político en tirar á povoación
do analfabetismo técnico rampante no
que está imersa.
e) porque o aumento de vendas de libros galegas está moi vinculado non tanto
ao feito literário dde seu como á obrigatortedade de leitura que impón o ensino de
_ língua e literatura galegas nos diferentes
niveis educativos (fenómeno que polo seu
potencial e non polq sua virtualidade poderia ter efeitos positivos).
f) porque...
g) e porque, en . definitiva, dificilmente
pode haber unha literatura real nun momento en que a língua que lle serla de
base continua a estar nunha situación perentória e a-normak

" ... debemos desbotar dunha vez o
tópico aquel de que a cultura galega
era feita por · unha ducía ·de autores
pra dúas ducias de consumidores".
(X.L. Franco Grand~: "O mercado
do . libro", in Almanaque ·.Galaxia
1950-1975). <

,

'E-c-LA-RA-A-1N_T_E_N_c_
·10
..N_D_E
REDUCIR A CULTURA A UN
CULTURALISMO ELITISTA
E DEGORATIVÓ'
1. OPTIMISMO E PESIMISMO ·

Este' aserto que Franco Grande .facia a _
finais do ano 74 pode ser, er:i princípio, un
ponto ·de partida válido · para reflexionar- ·
. mos sobre a situación da literatura ,galega
última. Tamén podé· servir para interrogarmo-nos acerca de se realmente ese "tópico"' foi desbotado algunha vez, mesmo
hoxe. · \
Trata-se, en definitiva, de sabermos se
actualm.ente na Galiza hai unha literatura
real, entendendo como tal unha literatura
que .se lea e que, ao mesmo tempo, sirva
ao afianzamento e ao. desenvolvimento
cultural da colectividad~ galega.
Esfiaña.n do o anterior . podemos seguir .
plantexando-·nos interrogantes. O primeiro
seria: onde se move a nasa literatura entre
os graus do minoritário e do maioritário?
O segundo poderia ser: cal é a situación ..
do literário en termos cuantitativos e cualitativos? ou mellor, talvez, cai' é a relacióñ
entre calidade e cantidade?
Nós suscrebemos ·o que se dicia no eGlitorial, "Un inverno chamado primavera",
da revista Luces de Galiza. Nel reivindicaba-se o papel de. ser "augafestas" frente
á "moda · do optimismo" baseada no con- fusionismo e no marketing cultural . que
nos circundq.

-'Do LEITOR MILITANTE
ESTA-SE
AFORTUNADAMENTE A
PASAR AO LEiTOR
SELET~VO'

2.- REALIDADE OU FICCIÓN _;.
lntroduzamo-nos xa en mátéria.
No~ últimos anos, n"o que vai de década, houbo un evidente aumento do número de títulos publiéados, do número de' leitores .e do ·número de autores (proporcionalmente -o que resulta curioso e positivo_:_ o incremento maior foi o destes). lsto
parece indicar. que .o feito literário ten mellorado ostensibelrriente desde unha perspectiva cuantitativa.
.
Mais, quer·dicer iso que ..a literatura ga. lega é hoxe reare tende á normalidade?
Poderia éont'estar-se afirmativamente
de observarmos faméri que. dunha maneira progresiva a eserita en galego foi gañando-lle espácio á ~scrita en español nó
naso país, e tanto é asi que os novas e as
·novas e$critoras, asi c9mo alguns que. iniciaron o seu labor en español,- ~agás
contadísimas excepcións e mesnio en casos moi pontuais....'...:.. non se plantexan que
idioma van utilizar e que o labor editorial
do literário · é pratitamente monol-íngüe.
NOVOS ESCRITORES
Sintetizando: hoxe na Gal iza a única·escriNON
SE PLANTEXAN QUE
ta existente e con cer:ta preséncia sociál·é
a galega
.
IDIOMA VAN UTILIZAR'
A mesma- resposta afirmativa parece levar-nos a presenza· nos meios de comuni- causas nÓ seu sítio (non, como parecen
_. cación da nasa 'literatura/ tanto dentro estar) e tratemos de pasar por encima dos
cómo fóra das nosas fronteiras, a consi- clixé_s e desa optimista opiniór:i "común"
deración social · do escritor, -etc . . Pero, · e {que non Q é tanto) de que -a literatura gasempre t:iai un pero, ·intentemos. pór as l~ga está ñu~ha etapa "•gloriosa", de que

'Qs

.. ~ NARRATIVA

• "CONTUBERNIO"
Primeira novela de

Vemos, xa que logo, que a_literatura galega no se camiño cara a sua conversión
nunha literatura normal, externamente encerra hoxe grandes contradicións, aspectos moi pqsitivos e aspectos non menos
negativos, perigos e posibilidades, que a
tan unha literatura cando mer:ios viva no
seu ámbito de acción, características que
deseñan unha situación do literário que
non debe permitir a auto-complacéncia e
qúe exixe de todos os participantes no feito literário unha actitude rigorosa e estrita
para que deveña progresivamente nunha
literatura real dentro dunha cultura normal.
Contado, para nós, a nosa literatura,
apesar de que está en crise (como todo
organismo vivo e en crecimento), existe.
·
Eppur si muove!

UHA LITERATURA EN CRECIMENTO
Perguntemo-nos entón: como se move?
P.or empezar a contestar, o primeiro que
nos chama a atención é ·o feito de que os
escritores galegas actuais (e non· só) se
moven na sua consideración da literatura
entre duas nocións que desde finais do s.
XVIII e principios do s. XIX se teñen distanciado. Abalan entre a noción máis actual e restritiva da literatura como criación
estética e a recuperación da noción máis
ampla da literatura como fenomenoloxia
intelectual.
.
· lsto explicarla, p. e., os intentos ,' iniciativas e chamadas por· re-aproximar ·e destruir a falsa dicotomia existente entre os
. campos das dénGias, letras e artes. Casos como os das revistas Bonaval, 'Escrita, Luzes de. Galiza ou Nó asi como o interés de certos gn,ipos (recul?erando a !11e-

a nasa poe_sia estánunha "idadé de ouro",
ou de que cada ano é U[l novo "annus mirabil!s". O que pares:;e non admitir discusión é que a nasa literatura contemporánea nunca-tivo tantas posibilidades poten·
ciais e virtuais como hoxe.
Pero, e voívan:ios ao pero, ·case t0do non
será .pouco máis do que "potros cor de
mentira~·, do que "névoas de antano"?
· Asalta-'nos esta dúvida por vários motivos:

• POl;SfA

Colección LELIADOURA
~lfredo

Conde

• "O SORRISO DE GARDEL" - '
Isaac Otero
. Premio Blanco Amor de novela longa, ) 987

• "SCORPIO" .
R. Carvalho Calero
- P.remio da Critica 1987

• Colección VENTO QUE·ZOA
"DO COUREL A COMPOSTELA" (1955:86)

• ,"O VARREDOR EN OUTONO"

Uxío .Novoneyra · ..

Manuel Forcadela
PREMIO LELIADOURA 198T
. • "SUCIOS E DESEXADOS"
Antonio R. López .
,
FINALISTA PREMIO LELIADOl,JRA 1987
•"A MORTE PRESENTIDA"Euse_!>lo Lorenzo Valelrón
'
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~' fS.. NOSA LITERATURA
ENCÓNTRASE NUN
ESTADO ASERTO E
CONTRADITÓRIO, ENTRE O
. 'AFIANZAMENTO, -A
ACOMODACIÓN.·E A
REGRESIÓN'
dera~do-a no seu resultad-o como de elaboración case colectiva), sintetizando-os
nalgunhas liñas de forza qué non pretenden amostrar o que non é máis que unha
masa literária informe, senón que tenta
aproximar-s'S ao que, na nasa opinión , supón o cámbio cualitativ9 desa masa.
Permita-se-nos, en ton b.íblico, estabelecer un decálogoquanon pretende ser de ·
mandamentos:
Quer ser unha, literatura que entre na
contemporaneidade, un.ha , l!teratura actual, porque· pon un maior interés e.n xerar
valores que en asumir ou servjr-se dos ,xa ·
dados.
11

Quer ser unha literatüra crítica, marxinal
·e excéntrica, porque a~i se define o seu
poliformismo~ difícilmente redutíbel a ·- esquemas xeraéionais, espaciais ou temporais; onde novas e vellos andan da man e
onde nen a xeografia füerária nen os cortes horizontais poden explicá-la.
.

Uxio Novoneyra

Avilés de Taramancos

M. Maria

Femán Vello

·carb,allo Calero

-.

11-1

Quer ser unha literatura que se manteña
no sétimo dia da cr.iación, porque non
-quer obedeq3r -a negun "deber ser" imposto.
IV
Quer ser unhá literati.Jra de procura, por-_
. que foxe da~ fórmulas "datées" e da repetición "ad nauseam" dos vellos esquemas ·
e busca certos elementos de expresión·
como, p. e., a frescura, e de relació_
n
como as conexión persoais ou a(s) trad1cion(s).
V
Qúer ser unha ·literatura soberana, porque a realidade xa non $ lit~ralmente percebida segundo uns sistemas -impostas,
xa non se fixan estruturas mentais ríxídas,
xa non se fosiliza, xa .non se gardan dela
só os índices que a sinalan, senón que se
·reinventa conforme á experiéncia do escritor, adquirida moitas veces no plano da
língua:

llar tradición da "Xeración Nós'') por po- os de máis éxito) e parece responder a
ESCRITOR GALEGO E
1enciaren e dinamizaren o vasto campo do xuízos. por un ha banda comerciais e pola outra oficiais, no sentido de publicar valoensaio, sinalan esta interesant~ dirección.
CADA VEZ MÁIS UN TIPO .
Contado, cumpre ter presente unha ou- _res ~eguros, "clásicos" ou di.dácticos.
DE INTELECTUAL O
tra realidade: a sensación de que hoxe a
A respeito das obras do presente ·nes?
nasa literatura está institucionalizando-se visión da vida literária que as selecciona
BASTANTE NUMEROSO
e conformando-se en élite. Coa amplia- hai unha preponderáncia de elementos
PARA
SE CONSTITUIR EN
ción do exercício da escrita o escritor ga- Como OS prémios, mellar dita OS XUr?dOS
..
·v1
lega é cada vez máis un tipo de intelec- dos prémios, o amiguismo, a auséncia
. GRUPO CERRADO, EN ·
Quer
ser.
unha
literatura
reflexiva e cultual , socialmente o bastante numeroso case total dunha crítica independente, as
tural, e de querermos etiquetar haberia
MERCADO DE LEITORES'
para constituir-se en mercado de leito- demoras de publicación, as restricións orque talar dun gr.upo ou xeraci.ón estudiores ... El produce, lé, comenta, critica, xul- tográfico-lingüísticas e tantos outros que - literário como arma de acción cívica imesa, porque os ·escritores r~flexionan s<?bre
ga e ensina unha literatura que cada vez é son variantes interrelacionais -que· falsean
diata e asume o papel de ser non un ha
a sua pr:ópria obra / e as ~os de~a1s ~
máis sua. Parece como se houbese unha e mediatizan, en maior ou menor medida, literatura ·Servil senón un ha literatura sobe.:
exercen á crítiGá 9omo . prolongac1on da
volta á comprensión volteriana do literário, a fluidez do que podemos chamar escrita
rana.
.
sua criación.
no sentido de seren os escritores unha soberana e distorsionan, amiúdo, a che- - Asi e · todo, aparee~· de novo o perigo
VII
aristocrácia intelectual distanciada, .senón gada ao público da nova obra.
de por~se ·~a nivel", "a la pag~·-· (con EvroQuer ser unha literatura que fixe a linguaaposta, do público.
Reasumindo e_resumindo, o critério do pa, .co moderno, co post-moderno:.. co!1
xe literária, porque a escrita actual xa· vai
Esta situación ve-se favorecida por con"bon gosto burgués" e do "maxistério" é algo) .e éair na verborrea barata, o e~pe~1conformando un standan;i · lingüístico e
tinuar inexistindo na actuaiidade u.n públi- substituído, de vagariño, por valores dementalismo superficial ou a obed1e.nc1a
tenta, en palabras de Mallarmé, "~ar un
co cuantitativamente relevante qué permi-· formantes e deformados sobreengadidos
· cega aos ditadps,.da moda. , · . .
sentido máis puro ás ·palabras da tnbo".
tise a expansión do mundo literária ás ao da leitura e favorecidos por ser a nasa
Ora ben, é inegábel o avance cuahtat1vo
maiorias minoritárias, parcialmente debido unha literatura manipular, no sentido -se
.
· VIII
que, en conxunto, supón o paso de inv~n
a que non se lle facilita a esa masa mínima se nos permite ~nha comparación béliQuer ser unha literatura aberta. e inesrá.tariar· a ·realittade, baixo a escusa de reun ha onda constante de matéria de leitura ca- en que o exér,cito romano usaba os presentar as esén~ias galegas · (a maior
bél, pórque non se cerra a nengunha tecos meios necesarios para utilizá-la e as manípulos como unha dimensión concremática nen.estilo e porque o grupo de. esparte das veces clixés), a inventá-la desde
motivació11s indispensábeis para desexá- ta, sen abstraccións tácticas ou estratéxiesa experiéncia e v!sión do m~ndo ·que . critores naturaliza calquer tendéncia que
la.
vexa o dia no sistema sócio-cultural onde
- cas, do acto da guerra.
nos é propria.
·
. ..
_
· Neste marco, ainda non claramente dese desenvolve; sen ter ainda xerado mePodemos chegar asi a falarrnos dunha
Mirad6
na
sua
cara
positiva
a
selecciQn
limitado, aprecia-se nestes últimos anos
.·
canismos
de protección frente a elas.
escrita máiS radical, no sentido etimolóxiunha subversión de valores e un significa- (necesária ·dado º. _m¡Jor volu~e. ~e obra
co
de
enráizamento.
Transita-se
deste
IX
.
publicada en relac1on .? no~~. ~1~~on~ ~n~e
tivo cámbio de ac;:titudes.
·
modo dun compromiso formal, xera.lmente
r:ior)
posibilita
que
do
sacnf1c10
da
le1tura
-Quer
ser
unha
literatura
máis
do
eu
que
Falernos de dous aspectos onde, entre
poi ítico en forma parcial e puramente étipodamos ir pasando é!_O pracer de ler; do
dó nós, porque nela toda confidéncia pa~
outros, se reflexan ambos os factores
co, a un· compromiso 'habitualmente real
leitor
militante
está-se
afortunadamente
a
ticular
é válida, toda invoqación dun destimáis claramente:
que se manifesta desde a língua como·éti.
no e persoal é aceitábel -(!inda que non
1 º.- A 'literatura galega desprende-se pasar ao leitor selectivo.
co e estético.
·
·
2º.- Referente aos cámbios de act1tude,
sexa ·xeneralizábel- e porque reintrodlJCe
·aos poucos dos critérios de valor que poEnglobando os dous aspectos deseno
máis
impor.tante
é
que
a
n'osa
literatura
o indivíduo ' no discurso ' desnaturaliz~mdo
deríamos denominar de "bon gosto burv-olvidos anteriormente, tanto a subversi.ón
a perpoténcia anterior do nós.
gués" e "maxistério". Simultaneamente á fai seu o .escepticlsmo · ~obre o valor do
como o cámbio teñen mergullado a nasa
crise· destes critérios asistimos ao nacixi
literatura - nunha situación crítica en que
mento e ·formación dun~a maquinária de
Quer ser unha literatura con oficio, porPREMIOS, O
aquelas vella~ actitudes e aqueles antigos ·
opinión que intenta por-se "a n~vel", "a la
que anda a restaurar a arte de escreber e
valore.s non son ,substituídos claramente,
AMIGUISMO, A AUSÉ-NC-,--IA...,,.·
page".
.
porque aos escritores tamén poderia chao que deixa µn certo vacio e un estado
Como síntoma evidente deste proceso
' DUNHA CRfTICA - - aberto e contraditório -éntre o afianza- má- los T. S. Eliot orixinais no mesmo sen-:
aparece
feito de que -a nosp literatura
tido en· que dicia do seu contemporáneo:
mento, a acomodación e. a. regresión_:_;
INDEPENDENTE, AS .
ten .entrado·no campo da selección:
"Cre0 que a orixinalidade de P~und ~st~
estado que non podemos saber aonde
na sua insistéricia en dicer que a pnes1a e
DEMORAS ·DE
O consumo literár.io · empeza a estar
conducirá de non querermos adoptar un
unha· arte que exixe moito traballo .e asicondicionado por critérios escolares ou de ,ton profético.
PUBLICACION, AS
duidade, en soster que esta arte debía toinformación. No referente ás obras do pamar conciéncia de sj mesma. Soubo ver
sado por unha selec;:ción oficial e ás do
RESTRICIONS
4.
DÉCÁLOGO DESCRITIVO E TRES
que iJn poeta descoñecedor _da pGesia
pres~nte por unha certa visión da v.ida ~Jt.e
oRlOGRÁ_F_rc_A_s-... - · PEauENAs GLosAs
neutras línguas diferentes á própria está
rária. Pensemos que hoxe, p. e., o equ1vaCONDICIONAN A VIDA
. Como posíbeL final desta (es) posición in- tan mal preparado como un pintor ou un
1ente a unha colección de libros de bolso,
,
formativa, tentaremos agora delimitar o . músico que non coñecesen máis que as
·a Biblioteca 'Básica da Cultura Galega,
LITERARIA ACTUAL'
. espácio literário, analisar a escrita (consi- obras _do seu p;;iís".
D
non incluí nengun autor vivo (nen sequer
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TELEVISIÓN EN ~ EUSKARA
ANJEL LERTXUNDI

Cando interviñemos nos traballos máis
compridos e discusións máis árduas so- .
bre euskara ünificado, moitós escritores
daquela éramos peliculeiros e a Televisión
en todas as c~sas duraba o ter:npo da cea.
Ninguén pensaba que o cine e máis a
televisión en idioma non basca e cqlonizador non durarían sempre; nas discusións
daqueles tempos non se mentaban ~s
aparatos aud[ovisuais.
Vivíamos na era de Gutemberg e iso
porpórcionaba porvir, forza e garrideza ao
dividido idioma basca. Por conseguinte,
era necesário pronunciar a verba máxica:
Unión.
Asi, a revista, o libro de texto, a poesía,
· a novela ... todo o · enfeitizábamos de cor
rosa. "Kampora" (fora) arredamo-la da
nosa língua e incorporamos "at" (tamén
fora); esquecémos "ester.a" (ademais) e
enchémos o nasos textos con palabras
tais como "izamen" (eu serei), "engonen"
(eu estarei), etc. (Palabras do esukara que
se tala en lparralde, e que no actual euskara batua ou unificado se din: "izango" e
"egongo" futuros de verbo "izan" (ser) e
"egon" (estar).
Os adobios de cor rosa voltaron-se
"cursis e demodés", ás veces máis que
enfeites rosáceos foron meteduras de
pata.
Mais ao esculcar detidamente os feítos,
abríamos con fachenda as páxinas mareladas dos libros de texto: ·conquistamolo!, berrábamos cun auturuxo cavernícola
contra os nosos inirriigos.
A nosa militáncia en prol do euskara
non nos coutaba, entón, de irmos aos cines e aos teatros. E case todos éramos,
tamén sócios dalgun cine-clube. Inclusive
coñecémos escritores que, aci seu xeito e
feitura, quixeron semellar-se a Humphrey
Bogart, (o cal, certamente, era dabondo
·
amargurento).
Mais ese mundo. non tiña nada a ver co
noso, só nos daba invexa. Cando comezámos a erguer a cabeza
das catacumbas, decatamo-nos que os
agoiros de Mac Luhan non tiñan nada que
ver connosco e comezámos a avaliar con
grande optimismo que na casa non tíñamos televisión.
A nova conxuntura política favoreceunos: axiña poderíamos ter televisión na
casa, que tora totalmente nosa como o
"txistu" e o "kaiku" (o primeiro é un instrumento musical e o segundo unha chaqueta azul de punto , ambos os dous típicos).
Dicíamo-nos: "Viver para ver", e principiámos a ver televisión. A nosa avoa dixonos que puxéramos Televisión española,
pois na outra non entendía nada, os maricóns dos telefilms talaban con voz de er~
guédores de pedra e nos telexorriais a información máis importante xunguia-se co
manexo da Gramática.
Hab'ia películas en castellano do cha-

ANÁLISE
EMPRESARIAL

2) Plano do ·manexo ·da _língua: o atafago
. de -xiros pode ser fácil de arranxar, mais é
necesária unha forte vontade. Ha.i que esquecer do papel pois o euskara qüe se
utiliza debe ser para talar e non para ler.
3) Manexo tosco do euskera.
Nesta falla de naturalidade hai que subliña_r os problemas conxunturais, que ten
a mesma língua: a falla de costume nalguns tem.as enxergá veracidade ou verosimilitude. "Núster, Cabaleiro, Señor,· Amo"
e outros da mesma feltura traducen-se
por "Jauna" (Señor) e isto carrexa un grave risco. Parece-me que nesta cuestión é _
necesário máis arrouzo.
.
Problemas de pronunciación:
Se o ·locutor mantén a sua própria maneira de falar (segundo o seu dialecto), ~n
tenden-no _todos ben, . sexan vizcaínos,
_ navarros ou guipuscuanos. Mais cando se
muda de xeito· de pronunciar, fai-se-nos
choqueiro e estraño. Por ·iso, ao noso xuízo, seria necesária unha maior flexibilidade. ·
-

. ~as MARICONSoos ·
TELEFILMS FALABAN CON
VOZ DE ERGUEDORES DE
PEORA'
Comó ·na maioria dos textos hai grandes. erros, no mellor dos casos, ainda
aq'ueles locutores que cumpren o seu tra~'O FElTO .· DE. NON
ten, tam.én, a -palabra, unhas veces básica , ballo con dignidade, teñen unha fonda
_________________ - e outra complemenJária, enforteceron ou servidume cara o texto escrito. ~o influxo
CONTAR CONNOSCO
quixeron enfortecer as técnicas; mais non de Gutenberg..
'
a- principal finalidade da Teievisión: que
E mentres non se rompa con ese influSIGNIFICA UN
era convertí-la nun meio de difusión do xo, ben pola parte do que escrebe, ben
ARREDAMENTO RADICAL idioma basca. Hai_pouco tempo declarou pala do que ten que fala/ e perisa: Como
. NTRE -TELEVISIO' N. E
o Director de Euskal Telebista que o maior me vai entender o televidente!, non hai
E
problema da mesma era a falla de guionis- nada que facer. É verdade que nos dóus·
últimos anos se adiantou moito na Euskal
ESC RITO RES'
tas. Desexaríamos saber con cantos dos es- Telebistá e no teatro. Mais non abonda.
critores, contou á. Euskal Telebista para . En sicoloxia di-se que· a linguaxe dos
mado cine basca dobradas ao euskara,
que nela se podan dicer os erras desa cla:- ídolos é arremedada pala xente e os necase sempre con pouco _respeto e só por
se que se cometen.
nas. Mais, se os.nosos ídolos se expresan
aproveitar-se das subvencións do Gover-:
O feíto ·de non contar connosco, signifi- en castellano.
no basco.
ca un arredamento radical .entre ambos
. Non quix.éramos crer qu.e ao cr!ticar ou. O conxunto de-basca-parlantes que se
grupos: Televisión escritores.
tras institucións como hipócritas, non caiadicaron · á unificación do idioma, ficaron
Nós como representantes dos escrito- .mos _nós tamén nunha maior hipocresía ao
un tanto desnortados diante do novo feres, despon-taremos algunha ideias que soster os alicerces que as manteñen.
nómeno. Foron capaces de ver os fallos ,
nos parecen significativa;:;. · .,._
,
Non eremos que a literatura, a t~levisión ·
erras e desmandas, pois o grupo de eus-Falla de naturalidade: Este é o erro
e
outros
s·a1varán o euska~a, senón .a von:..
kalduns, loitadores pola unificación, semque acaece cando alguén utiliza un idioma
tade
de
todo
un Povo.
pre foi moi crítico.
que non é o seu.
Para esa vontade non abonda a incluAs
razóns
son
fundamentalmente
tres:
· Mais non foi capaz de marcar un camisión do euskara nas alternativas e progra1) En.xabide~ dos locutores: cando o loño. Foron capaces de ver o mal vieira permas das .forzas políticas. Que o el.Jskara
un
idioma,
cutor
non
domina
fluidamente
.
corrido, pero non tanto o bon sendeiro a
non sexa un pretexto para os que lles enfai-se insóportábel. ·
seguir.
.garra a Televisión ou o cine ou o teatm
bas~os.
'
Para entendermos o fenómeno, é conve, A"
niente decatarmo-nos doutros feítos que /-\. FALTA DE
Vimos e ouvimos com alguns defensores do euskara, valéndose · da difusión
en marcha Euskal TeleNATURALIDADE Éf5'RÓPRIA máis restr!nxida do idioma, ás veces,.utilíbista non se acliegaron ao grupo euskalDE QUEN UTILIZA UN \
zano s-ó para unha crítica positiva dos
seus inimigos, mesmarnente porque son
dun pro-unificador. No.n houbo relacións.
IDIOMA QUE NON É O SEU'
Sen decatar-se qúe o mundo da imaxe
os seús inimigos polític_
os.
O
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o · N~ 4-Á VENDA A PARTIR- DO 1° .D.E XUÑ-0

cAu:UlO DE XUilOS
OIVA EA CONTABlUOADE
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AGARDATE
·SEMPRE ...
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VEN DISFRUTAR
DO SEU -EXOTISMO,
DA SUA BELEZA~ DA SUA
CULTURA... .
OU ·SIMPLEMENfE VEN PASAR
UNHAS VACACIÓNS COA FAMIL
contamos coa estrutura
necesaria para un bon servicio

ARGENTINA
BPENO:S AIRES
Av. de Mayo, 1373
Teléfonos:38 85 63 - 37 55 71
37/ 56 14

MEXLCO
Turismo Abiega
C/Colina, 183 "- .PB
Teléfono: 533 21 80

B9LIVIA

· PERU

LA PAZ.

LIMA
Coltur
· CI -Jirón Camaná, 868
Teléfono: 28 99 35

· ,

Pantur
C/Colón (1 ª cuadrar
Edif. Barrósquira - 3"'.piso .
Teléfonos; 32 24 54 - 36 47 14

BRASIL
. RIO DE JANBRO
Tourservice
C/Guanabara, 24
Teléfon9s: 240 38 86 - 240 26 36

,

. PUEFUO .RICÓ
SAN JUAN 00905
Trav.el Service lnc.
· C/·Ashford, 1052
7
Teléfonos: 724 62 81 - 725 45 65

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

SANTO DOMINGO
Recreo Travel
C/ George Washington, 353
Teléfonos: 687 80 81 _- 682 46 30

MADRID
Clavel 5 - esq. Gran Via
Teléfono: 221 1O 30

URUGUAY

BARCELONA
Rambla de Cataluña, 13
Teléfonos: 302 05 26 - 302 05 72

MONTEVIDEO
Viajes Suevia Ltda.
C/ Pza. Cagancha, 1342 - 1... Piso
Teléfonos: 98 17 21 - 98 47 88
91 22 42

OVIEDO
Uria, 76
Teléfono: 21 62 95
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hórreo, 5
Teléfonos: 58 59 00 - 58 50 21

VENEZUELA
CARACAS
· Esquina Peligro
Edit Arna (Candelaria)
Teléfonos: 572 22 25 - 572 40 98

ALICANTE Ramón y Cajal, 6 .
Teléfono: 22 66 46

COLOMBIA
BOGC;HA .
Viajes Tequendama Ltda.
~/Carrera 3ª, 20-66
,
Teléfonos: 242 90 26 !.. 242 77 62
242 14 54
-
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Novo MODELÓ DE LÍNGUA

PARA

os Novos MEiós

_X AVIER PERICAY

Nas conclusións d,a área de lingüística
dar dunha língua · moderna. Quen si foi
social do 11 Congreso Internacional da Unconscente fói Pompeu Fabra que', ao ·ela·gua _Catalana, facianse votos pala consoliborar un modelo de língua·compo-siéional
dación dun modelo estándar unitário
vaina articular preferentemente segundo ~
composicional e confluente. O feito mes~ '
patrón , da varieaade éentral. Esta opción
mo que teñamos que definir como ten de
de Pompeu Fabra non obedecía tan <só á ·
ser o catalán estándar deste final de sécuheréncia literária·transmitjda, _senón tamén
lo ·xa fai pensar na inadecuación dos· mo~ ·
áos imperativos _sócio-lirigüísticos, que fi-xeron do dialecto central a variedade máis
~~los q~e o u~o accidentado da líogua ·
tina pod1do ·expltcarse até aquel momento.
evoluida. Posteriormente, o cultivo da lín""
Unha inadecuación que podia explicarse, ·
gua, .apesar das difiéuldades que lle impe- ·· ....
en parte, coa entrada en xogo dos meios
di·an un evoluir normal, van continuar con- ·
de comunicación áudio-v1suais: o aceso
centradas no área c.(3ntral. Afinal, pois; a
do catalán a este novo ámbito requeria,
situáción actual, na que semella que a imcertamente, un replantexamento urxente
portáncia crecente dos meios de comuni..:
dun modelo de língua que non tiña deixa~cación áudio-visuais tenden máis pronto
do nunca de ser "literário". Porén, ás vea niv~lar ~~ variedades dialectais que non
ces, a inadecuación do modele podia dar
.a P<?tenc1ar os rasgos diferenciais, non é
en imperfeccións de orixe e/ou en desvia·senon . o resultado do proceso que vimos.
éións do "recto camiño".
de desqreber. Os "mass media" institucioSe paramos a analisar' cal era a teoria
. nais limitáronse a asumir a realidade pre> da língua literária de Pompeu Fabra, comsente, adaptándoa, é ·claro, á,s necesida_________:.:......__~,,,;::...____..-.._,,..__ ..:::
des concretas de- cada meio.
probaremos que non diferia apenas causa
da proposta que hai tempo apresentamos
préséncia de locutüres doutras variedades
éertamente, non debemos perder nunno 11 Congreso. Que Fabra empregue reQ UE PRESCRIBIA A
dialectais do domínio lingüístico non é deca de vista que a língua dunha nación sen
petidamente a expresión "língua nacional"
NORMATIVA NON VAi SER bida, de nengunha maneira·, a· razóns es- , · estado encóntrase constantemente en pepara se referirá língua literária comun, detrictamente lingüísticas;· tratábase primei- · rigom de extinción. kobriga dos talantes
mostra até que ponto o seu ámbito de reé pois facer un uso canto máis frecuente
ramente dun problema de contratación Ja1
N
ELUCTABELM
ENTE
O
feréncia era a comunidade de todo o doAPROPRIADO
PARA
OS
boral, ao cal ñon era estrañó o peso demellor, da mesma maneira que o deber
minio lingüístico catalán. E este espírito
mográfico, económico e cultural dunha .c idas institucións é fomentar este uso por, UDIO-VISUAIS' ,)
"unitário" tamén se vai manifestar na fixaque a língua pode . ter aceso a. todos os
dade como Barcelona, alomenos a sua inMEIOS
A
ción dunha língua normativa na que se
fluéncia sobre uns catro millóns de habiámbitos. Porén equivocariamonos pen-·
sentisen representadas todas as variantes
tantes, pouco máis ou menos a metade
sando que ·un modelo máis "democrático"
Radio
Associació
oe
Catalunya)
e
ao
início
dialectais, recorrendo, se é preciso, a fleda povoación dos Pafaos Cataláns.
[N.da R.: estase referindo o autor á diverdas
emisións
da
1V3,
Televisió
de
Cataluxibilizar as solucións ali onde a diversida.
sidade
de usos dialectais no estándar dos
de interna fai inviábel a asunción dunha nya, este "novo" modelo de língua non vai
meios de comunicaión áudio-visuais], e
comezar
a
con?olidarse.
~s experiéhcias
forma única. Porén un modelo "composi"solidário" fa,ria un mellor servício á nosa
MASS MEDIA
anteriores -Radio 4 e o circuíto catalán
cional " tiña que aceitalo toda a comunidaSGciedade.
Unha coúsa é crer que a lín-·
·:
CATALÁ-N--=-S-P..:...;;:R:...::E~V..:..:..I
L=EX=-=l
.
:....:A_R_O_N
de, con independéncia dos matices que de lVE:_ tíñanse limitado a reproducir
gua é un factor esencial da unidade nacioora~n:ente un, modelo unívoco de língua li:cada _variedade precisa aportarlle; e iso
nal e unha outra moi .diferente é coidar
UNHA VARIEDADE
tan so podía conseguirse co cultivo do terana, sen ter en canta as necesidades
que só" a meio dun determinado modelo
específicas
de
~ada meio. En troques, os
DIALECTAL, A CENTRAL,
. idioma naqueles ámbitos de uso que até
de língua se ha conseguir esta unidade. Á
responsábeis do ase~oramento lingüístico
ago_ra se llé negara: os que esixen un meisolución de continuidade entre a língua
POR
RISA
DAS
OUTRAS'
rande grau de formalidade do discurso. O das rádios e a televisión institucionais van
viva e a variedáde estándar é debida máis
ser
plenamente
conscientes
das
:
inaderesultado deste proceso tiña de ser a con- _
De
todo
o
que
vimos
de
dicer
poderíase
~
a factores sócio-políticos que non ás cacuacións -que comportaba inevitabelmente
solidación dun "modelo unitário" e "comdesprender que os "mass roedia" institu- . racterísticas lingüísticas do modelo supra- .
de
canal.
Dito
doufra
maneira
o
cámbio
posicional" onde "confluisén " todas as vadial~ctal. Hoxe en dia, defender un niodecionais cataláns· previlexiarón unha varjevan ser conscientes de .que todo· o qu~
riedades do idioma. _
lo de língua estándar xa· consolidado dade dialectal, a central, por riba ·dQujras;
prescrebia a normativa non -era ineluctaQue a história non vai ser favorábel ás
e que, afinal, fixeron dun falar, 0 barceloní
como é agora o dos "mass media" audiobelmente apropriado· ao seu meio, e de
diversas línguas minorizadas do Estado
variedade estándar de toda unha comu~
visuais institucionais- é a únic.a garantía
que non todo o que non prescrebia era
español é xa un lugar comun. De entre
nidade lingüística. Probabelmente, unha
de preservar esta continuidade.
"incorrecto". Esta · constatación -óbvia
elas, a língua catalana era probabelmente
Non se nos escapan, é claro, as dificuldedución deste tipo responderia máis a
aparentemente, pero que estaba lonxe de
a que menos obstáculos teria que vencer
unha análise distorsionada da realidade . dades de aceitación que este estándar ·
ser entendida e admitida por moitos secpara chegar a unha plena normalización.
que non pasa dunha vcintade de verosimi- pode criar naquelas .áreas do domínio lintores da sociedade-- vainas levar a planPorén a posta en prática, nos ámbitos de
litude. A história deste país, desde xa hai güístico onde a língua coioquial se atopa
texarse a necesidade dun "novo" modelo
uso correspondentes, da codificación fauns cantos !?éculos, non pudo -sosterse máis alonxada da variedade formalizada.
de língua.
briana vai ficar interrumpida. E van ter que
nunca sen o peso específico dá cidade de Porén o standard nori é unha variedade
Doutra banda, a concentración en Bartranscorrer cuarenta anos para poder reiBarcelona e da sua produción cultural · e - monolítica: · admite matices ·rexionais,
celona -e en segundo termo na zona
niciarse. Igual que tiña sucedido ao comecentral do dominio lingüístico- da mei- . iso · apesar da importáncia cualitativa de sempre que estes non comprometan a inzo do século, van ser as institucións catatodas as. manifestacións- culturais que ti- .tercomprensión.- Ainda que, no campo lirande parte destes "mass media" tamén
lanas as que van impulsar outravolta o · van condicionar as caract"erísticas do mo-·
veron lugar por toda a parte do território. . terário, a história demóstranós que esta
proceso de recuperación do uso público
Este fenómeno non é privativo da nosa · prática de adaptacion ten funcionado sen
delo estandarizado. Non é estraño que
do Idioma. Como é lóxico, os condicionateña habido aquí, en representación do _ casa, obviamente; tamén o é das grandes grandes traumas. Non vemos, pois, qve ...
mentos eran outros. O pre?tíxio que afinal
línguas de cultura europeas, que se forxaiflcovenientes insalvábeis poden surxir por
~írculo ~n~versitário de Lleida, quen téñan,
se tiña concedido á língua íiterária, era ouron ali onde as condicións demográficas, ·axustar este modelo á oralidade. E, sen
tildado a l1ngua da rádio e a televisión instorgado a maiores aos meios de comunidúbida, coa ·difusión deste mnodelo --deeconómicas e políticas estimularon o· cultitucionais de "idioma municipal". Contocación áudio-vlsuais. Estábase consubidamente ·adaptado ·ás particulartidades
do, esta e outras críticas tendian a ignorar . tivo literário. Neste senso, crer que .a-línmando, de feito, un cámbio de canle: pagua catalana pode ser outra que o resto
mais extendidas de cada variedade diaque tanto a orixe xeográfica dos locutores
sábase da escrita á oralidade.
da_s língua~ continentais é un tia- p·retenlectal- que os meios · de comunicación
como dos receptores potenciais eran cirSiÓn · que no~ ten en conta nengun dos
audiovisuais poden GOntribuir, máis e meNon eremos que sexa aventurado afir- cunstáncias moi determinantes na conforelementos extra-lingüísticos que intervellor, á plena no~malización da nosa língua.
mar até a criación das emisoras da Gene- mación do modelo e no uso público que
ñen na configuración da vaíiedade estánralitat de Catalunya (Catalunya Radio e se podía facer. Noutras palabras, a escasi
. D
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.Anselmo López Carreira vai á
ldade Média porque sabe qt,1e é7
esta unha·clave importante para
explicar a evolución posterior da . ·
nasa sociedade
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líder ao longo-do tempo
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$upón -venc~r moitos atrancos. ·
Esta é á nosa hon:enm;e ªº
obxectivo,
consegwdo so cCJ esforzo, co entusiasmo,·
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Q CATALÁN E A RÁDIO
RICARD FITE tABAI~

Unha língua ten boa saude cando a comunidade á que pertence taina server en calquer circunstáncia, pública e privada. -O
uso público é normal cando se expresa
cotidianamente na administración, na escala e nos meios de comunicación. Nestes ú~timos débese estabelecer un modelo
de língua acoJde ás n~ces.idades dos
usuários.
A nosa aportación é. desde as emisoras
da Generaljtat, Catalunya Radio e Radio
Associació de Catalunya, que poderia valer de exemplo para calquer meio áudiovisua'I e mesmo para -a prensa escri~a.

da situación, e ·ser linguísticamente coe_rerite con estp situación ~n perxuício da
·normativa? Nas emisoras da Generalitat
coidamos que un meio de comunicación
ha ser, por riba de todo, verosímil, comprensíbel. Con iso queremos dicer que se
unha situación comunicativa determinada
demanda unha transgresión da normativa,
sob1etodo da 'normat'va interpretada :de
maneira .restritiva, non aebemos renunci~r á verosi.militude que ha caract~rizar por _
definicióñ calquer acto de comunicación.
Así, non dubidamos en facer uso de termos non admitidos oficialmente, pero defendidos por diver~os estudosos de prestíxio., e afinal de formas e constrllcións de
catalanidade inveterada, ainda non sendo
recoñecidos como xenuinos, se a situación o require. Por exemplp, admit,imos
termos como barco, guapo, entregar, dis- ·
.. frutar, despedir, e verdaaer, dunha popul_aridade e un arraigamento tal entre a
masa catalana-talante de orixe que os fai
máis idóneos por un meio audio-visual
que non nos séus respectivos sinónimos
literários vaixell, tormos, lliurar, -fruir, acomiadar e vertader.
'
·

FIXACIÓN DUN MODELO
O primeiro paso que ha dar .un meio de
·comunicación en matéria de língua é fixar
un modelo. No noso caso, esta fixación
hase facer seguindo dous critérios xerais
de corrección e adecuación.
Polo critério de correción entendemos
que o meio ten de se expresar nunha língua correcta segundo a normativa vixente,
na escrita fixada desde primeiros de século, con pontos conflitivos pero abando explícita, e unha normativa oral que se desprende da anterior pero con máis pontos
conflitivos e menos explícita sobretodo_
nalgunhas realizacións fonéticas.
Por critério de adecuación entendemos
que o modelo.ha ser adecuado á finalidad e do meio e á situación comunicativa,
pois a firialidade de calquer meio de comunicación é chegar á comunidade, de
maneira que calquer individuo poda identificala como sua e portanto debe recoller
as excepcións máis xerais.
O modelo taméh ten de ser adecuado á
situación comunicativa, no caso da rádio
ás características específicas de cada
programa: é distinto un discurso académico que un diáíogo entre afeizoados ao futbol e na rádio un noticiário é máis solene
que un magazine nocturno, provocando
portanto diversos rexistos dependerido do
tema do que se fala , do propósito da comunicación e do grau de formalidade .

APLICACIÓN DO MODELO
A aplicación do critério de corrección, por
el próprio, non debería causar problema
algun, pero o feito é que circulan duas
maneiras de interpretar a norma vixente.
Nós optamos por aplicar o critério segundo unha interpretación das normas de
Pompeu Fabra coa incorporación das
aportacións científicas da filoloxia catalana. Na medida en que o meio radiofónico
é oral e que é precisamente a língua oral
a que entra máis en conflito coa normativa
interpretada de maneira restritiva.
A aplicación do critério de adecuación
é máis complexa porque hai duas rnaneiras de entender a variedade estándar [N.
~da R.: vid . t~aballo de Xavier Pericay]. Para
obter ur-iha língua idónea para o meio,
unha língua radiofónica, a aplicación do
critério de adecuación comporta as actuacións seguintes, xeralmente confluentes:

_,N

DIAS

16
15
15
21
28
18
. 24
31
21

nidade. Exemplo: os verbos iniciar e finaAS EMISORAS DA
litzar substituímolos por comenq1r e acaGENERALITAT COIDAMOS
bar. E o advérbio properament, por avia_t.
QUE UN MEIO DE
h) Entre duas f~xmas normativas, escollemos a que non é produto.dünha tradució,n
COMUNICACIÓN HA 'SER,_
do castellano se a outra é habitual no talar
- POR RISA DE TODO,
·
cotián. Exemplo: apropar é un verbo que
VEROSl'M IL E
-se puxo de moda .ultimamente para tradu·cir acercar, en perxuício do verbo cbrrente
COMPRENSÍBEL
· acostar. O _mesmo pasa entre a forma _ - - - - - - - - - - - - - - - a) Entre duas formas nórmativas, preferi- ambdós, produto de traducir ambos, e a
mos amáis oral, amáis habitual na língua alternativa tofs dos, fórmula habitual de
OS ASESORES LINGÜÍSTICOS
falacia. Exempío: entre discs e discos, re:- sempre.
comendamos discos
· ·
*Entre duas construcións normativas, ·esb) Entre duas formas normativas, escolle- collemos a máis simples : 'a que con meEsta é, a grandes rasg·os, a orientación linmos a máis coñecida pala maioria dos ta- nos palabras diga máis ·cou~as e n_on con güística que tomamos· nas emisoras da...
lantes, a - máis comprensíbel en xeral. teña fórmulas tópicas. Exemplo: els últiGeneralitat, º Catalunya Radio e -Radio AsExemplo entre ensems e a/hora, recomen-. mos mesas é preferíbel a no decurso dos
soc;:iació de Catalunya. Desta maneira,
damos a/hora.
· últimos meses , pórque asi evitamos a
quixemos facer un modelo de língua para
c) Entre duas formas normativas relega,. proliferación por_ antena de _elementos varádio fun.cional e asequibel para todos,
·
· mos a máis literária, a máis solene. Exem- leiros dis contido
que..- substitua a imaxe que tiña o catalán
Todas estas aQt.uacións, Goas cales se
plo entre romandre dempeus e estar- se
de "língua difícil de aprender, minoritária
pretenden cor1seguir uh modelo' de língaá
dret, divulgamos estar-se dret
e non apta -para todos os usos sociais"
d) Entre duas -formas normativas, relega- adecuado ao meio radiofónico,. pódense
pola de "língua válida para a comunicamos a do ámbito dialectal máis reducido. resumir nos seguintes critérios xerais: 1)
ción de masas" .
Exemplo: entre tomata, tomatec, tomatic, o locutor . non ha empregar expresións
Unha equipa de_oifo asesores lingüístitomatigá e tomaquet, tacemos -valer a próprias da língua escr;ita, titerária ou anti-'
cos leva .cabo a divulgación deste moga, senón as formas con que se desenvolmáis xeneral: tomaquet.
delo trabaltandq permane·ntemente as 24
ve .habitualmente cando tala. 2) O -locutor
t:roras do dia nas emisoras, · en contacto
f) Entre duas formas normativas, non es- · non debe servirse de construcións tópicas
cpn xornali~tas , locuto~es e realizadores.
callemos a que semella máis ao castellano nen valeiras de contido, e ha evitar a artifipero tamén non a que se alonxa máis. ciosldade e a tradución, utilizando unha ·integrados ·nun ·departamentb que forma
parte, como caltjúer Ol.Jtro, da estruturas
Simplesmente non ternos en canta o cas- linguaxe clara e simples, con períodos
. da ·empresá radiofóñica, os asesores lintellano, porque unha língua normalizada cortos e precisos. ,
güísticos revisan todos os textos destinanon pode depe·nder doutra á hora de
dos a ser radiados e seguen a actuación
orientar o seu uso.
CO~FLITO DE . CRITÉRIOS
oral de todó o mundo.que sae nas ondas.
g) Entre duas formas ou construcións norE ·é grácias a esta estrutura que é posíbel
mativas, refugamos a máis esterotipada,
a
aplicación efectiva do ·modelo que teDe maneira inevitábel, chega un . mo-.
a que surxe cando se pretende facer un
rnos descrebido.
-D
discurso diferente .do espontáneo, máis mentó en que o critério de · cOrrección e ·
·adecuación
entran
en
pugna.
Asi
,
.¿que
afectado, cljnha lingL!_axe pretendidamenRICARD FITÉ é xefe _do · depar1amento de Asesorate máis distinguida, cómo se a visón do sucede cando se ten de escóller entre ser mento Lingüístico das· Emisoras da Generalitat \Catalunya Raadio e RAC)
'
micrófóno convidase a esta suposta sale- normativo ~n _perxuício .da verosimHitud~
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.PTA.

DIAS

CIRCUITOS
·31.500 . Alemaña-Cruceiró Rhin
31.500 Grande Volta Mediterráneo
33.900 Países do Leste
43.400 Rúsia-P.Leste-Asia Central
54.900 Rusia-P. Leste-Transiberiano

39.900
55.900
70.900
56.900

.

-, ENTRE DUAS FORMAS
NORMATIVAS PREFERIMOS
A MÁJS ORAL~ A MÁtS
HABITUAL NA LÍNGUA
FALADA'

EUROCAMPING
CIRCUITOS
Marrocos
Paris-P .Baixos-P. Lo ira
ltália
Grande ltália
Toda ltáli~ + Sicília
Centroeuropa ·.
Corona N.-Fiordos Noruegos
C.Nordic.a-C.Norte-Laponia
lnglaterra-Escócia

'\

-~

PTA.

CIRCUITOS
Est~dos Unidos-Canadá
Mexicó 3 culturas
Exipto-Cruceiro Nilo .
· Grande Exiptd-:Cruceiro'Nilo
$íria-Xordánia
lndia-Nepal.,.Cachemira
Toda Thailándia
Marrocos (autocar)

19. 54.900
26 . 63.500
26
49.900
30 123.500
33 139.500
15 78:900

Turquia~Capadócia

HOTELTOUR

* SOLICITE F:OLLETO DETALLADO -

PTA.

CIRCUITOS
DIAS
PTA. 17 15~.000 París
3-5-8 . 34.600
23 249.000 - Moscu
7 94.900
12 139.500 Moscu-Leninegradp
7 91.500
r
15 148.900 _~ Capitales da URSS
9 98.900·
17 . 156.900 Rúsia-Baltico
12 113.900
26 289.000 Grande Rúsia-Báltico
14 . 116.000
17 199.500 Rúsia-Transiberiano ·
16 174.500
. 1q 43.500 * soqelTE FOLLETO DETALLAbO

[)IAS ·

lnclue: viaxes en avión, traslados, algun traxecto en aut~cares, hoteis, visitas, cidades, guia acompañante, seguro de asisténcia.

lndue: ~utocares de luxo, traslados, ·campings, visitas, guías, etc. En URSS hotel e pensión completa.

Na URSS pensión completa.

.'

SAIDAs: XUÑO -)5ULLO.
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· Mª PILAR GARCIA NEGRO

A ninguén se lle oculta ·hoxe .a enorme im-

'-/

portáncia que no naso mundo adquiren os
meim¡ de comunicación social como
axentes da imposición dunha . língua ou,
contrpriamente, como· impulsores da normalización e da dignificación dunha outra
língua. dominada.· Concretando este postulado no contexto histórico e político en
· que as nosas· línguas se desenvolven, .en- contramo-nos co que, efectivamente, estes meios -prensa diária; revistas, infra- '.
literatura, rádio, televisión ... - foron un
.dos tentáculos máis poderosos dese
grande polbo uniformador que foi e é .o.
español frente a galega, catalán o basca.
Os outros -a própria ·maquinária adminis. trativo-buroc;rática, a institucioci xL.idicial, o
ensino, a public.idade, etc.- .actuan perfeitamente sincronizados co primeiro dos .
citados para tentar conseguir unha mes- ·: ,
ma "caza e captura·": · a subordinacíón definitiva dos nos9s idiomas ao español, que
continua a loita cun amplo historial dé de:.
predación atrás del, nunha máis que evidenté posición de superioridade adquirida .
e consolidada e cunha hexemonia que ·ultrapasa claramente os límites do seu próprio ámbito lingüístico, porqu~ invade por .
rrül e un procediméntos comun_idades lingüísticas ¡2).erfeitamente defin idas, .como
son as que se correspoRdén coas no$aS .
'
nacións respectivas .
Neste enfrentamento -non cabe calificá-!o doutra maneira-, o papel dos meios
de comunicación de masas, reiteramos,
está moi lonxe de ser neutral. Pantalla que
son de intereses económicos e políticos
ben concretos, o seLJ intervencionismo a
pral do reforzo do español ou, pala contra,
' da restaura_ción dos · idiomas nacionais · 1Mostra de Prensa Galega (Trintxerpe)
esperado idéntica adecuación da µrensa
oprimidos · na _
sua própria casa, vai "ter
consecuéncias ben importantes", sobreto'NoN so
AS escrita, que detxou de "flirtear" hipocritamente co galega para impar, de novo, a·
·do en momentos como os actuais, en que
NOTÍCIAS XERADAS EN
única normalidade admitida: a omnímoda
por parte do Estado se combina a repree.spañol, que consente ou
sión bruta (via legal, via institucional, via
preséncia
GALEGO SENÓN QUE SE
feítos consumados) das nasas línguas
tolera a fugaz aparición humillada do gale·.TRADUCEN AQUELAS
ga en determinadas colaboracións (sevecunha suposta política bilingüísta que ainramente escolleita$), suplementos cultuda predica a existéncia ·da co-oficialidade
-PRODUCIDAS NESTE
rais (?) bilíngües, escasísimos fragmentos
e· as "vantaxes" de salvaguardar un patri-·
IDIOMA'
mónio cultural que se supón común a totextuais e, is() si, catro ou 'cinco pintores-:
"dos os súbditos d~se Estado.
·
cas "notas de color" en datas e/ou sucelía ·en 197 4', 1975 ou 1976 o exemplar co·ReferiQdo-nos ao .caso galega, permitasos ben integrados e secundários: entre
rrespóndente a un día calquer, podía. ense-.nos citar, só como síntomas da situaAós," o Antroido, o San Xoán, o Dia das
contrar escritos en galega desde un artigo - Letras Galegas ou calquer festa folklóricoción escandalosamen~ lesiva para nasa
de temática artística ou literária até a-refelíngua que consagran. os grandes meios
mar~inal. Compre constatar tamén que a
ré'ncia a unha conferéñcia ou mesa redonapisonadora lingüística non actua somende éomunicación de masas, alguns exemda pasando po'r, ·mesrño, colaboracións
te ocultando todo un caudal de noticias
plos do que está a acontecer no presente
.especializadas de carácter económico ou
e no máis recente pasado. Obviamente,
xeradas en galega senón traducindo e,
político ou tamén entrevistas a determina- · polo mesm_o, desvirtuando e -asimilando,
enum_eración de exemplos poGJeria ser
moito máis comprida; sirva só como ilus- . dos personaxes e, desde logo, notas, coaquelas producidas tamén en Qéllego e
tración dun proceso asjmilacionista que _municados, denúnciQS, adesións. .. escricafü~ sistematicamente vertidas ao e~pa
tas na nosa língua. Tal aparente "respeito"
persegue a consunciqn do idioma, usando
ñol, até con textos ou parlamentos galepol.o ,galego -condenado, asi e todo, á sigas entrecomillados (traducidos) como se
· para isto m.esmo o se_
u esporádico e ben
tuación. marxinal que ocupaba na realidafosen reprodución textual.
delimitado enaltecimento:
3. Se escollemos, como significativo
1. Sé todo es.tancámento nun proceso de- chegaba a oferecer a ese leitor gale(:fe ·recuperación _ significa regresión, no .go exeinplares de xornal que-contiñan, en -.. dt;Jn ponto de vista simbólico (17 de Maio,
Dia das Letras Galegas) o último mes de
uso cuantitativo do galega na pr~nsa es- · determinadas .datas, un 15 ou 20% do seu
Maio na pren~a diária escrita do noso
crita, é preciso talar claramente de retro- · volume de 'informac·ión (ou -de desinformación) en galega: A consolidación do própaís, poderemos debullar mostras como
. ce·so: dun 7,5% de uso mé'dio do .galega
prio Estado conforme a estrutur:á- actual,
as que seguen:
en 1975 a-Un 3,2% en 1986.
o remate da chamada "transición" (lea-se
-"El gallego· no tiene aún conciencia
Do .ponto .de vista cualitativo ou tea adecuación "democrática" ao mesmo
del valor de su propia lengua", titulares,
mático, estó traduce-se en situac·ións
Estado único e indiyisíbel) tivo_como frqito
15.de Maio de 1986; na mesma data, articomo a s7guinte: se un leitor de xornais
1

sE~ ocULTAN

do

a

r

a

, ..

2:

go sobre "Ortografía gallega", no. mesmo .
idioma que o título; do mesmo autor, que
se. caracteriza por escreber as suas ~ola
boracións sobre temas surtidos en español, cita-se tamén a afirmación, emanada
dunha COnferénCia, de que "polítiCQS, intelectuales, periodistas tienen que hablar el
gallego, porque son gente a imitar por los·
demás", predicando co exemplo, como se
ve.
-Este ano 86 , por· primeira vez desde
vários atrás, o·s xornais de maior tiraxe
abandonaron o lindo costume de lle render pleitesia ao galega un dia ao ano, de:dicand_o-lle (parece que sen grande quebranto das .linotípias) a primeira plana,
este dia 17 de Maio. Nun deles, si aparece
unha xustificación (?) de tal cámbio no
editorial, en que se recoñece que tal xesto
xa non é necesário, ainda cando se admite que 9 galega non está normaliza~o ;
mais "o .traballo rion é tarBfa dos medios
de comunicación privados" , senón "laboura das institucións én primeiro lugar".
Podemo-nos . perguntar inxenuamente
como non se denúncia, se critica ou se
estimula a esas institucións para que
cumpran o seu deber.

-o
ESTADO COMBINA A
REPRESIÓN BRUTA CUNHA
SUPOSTA POLÍTICA
BlLINGÜISTA
SALVAGARDADORA DUN
PATRIMÓNIO CULTURAL'
-Talvez as duas not'ícias máis acusadaJ'!lente reais que tiveron cab tda nos xornais neste 17 de Maio foran as referidas
ao escándalo provocado por o Concello
da Coruña ousar inaugurar un bódrio con
pretensións de monumento a Castelao e
colocar-lle a placa en español e, doutra
banda, a que informaba de que "el CEI
(Centro de Enseñanzas Integradas) vigués
expulsa a 2 alumnos por defender el uso
del gallego". A outra face da moeda. Da
3ª edición da "Carreira popular en defensa
do naso idioma" ou de calesquera outras
actividades relacionadas coa promoción
real do mesmo, o leitor galega puido enteirar-se lendo o único seinanário íntegramente en galega ou por outras vias, non,
desde logo, através da prensa diária.

4. Se atendemos ao tratamento da notícia, poderíamos facer un exercício de
comparación entre duas reseñas sobre o
mesmo fenómeno, publicadas no mesmo
xornal, con dous meses de diferéncia. O
24 de Maio, .con efectivo desplegue propagandístico para a Xunta e o "Instituto
Geográfico Nacional", informaba-se de
que "más de 15.000 nombres de localida- .
des y accidentes geográficos han sido
normalizados en lengua gallega". O 26 de
Xullo e sob o epígrafe: "Cientos de pintadas afean muros y fachadas sin respetar
sensibilidades"' o xorhalista de turno en-
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PODERÁ ADEQUIRILA._NOS QUIOSQUES SÓ -Dl)RAN!E ·o MES DE .'M AIO
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- ~'O uso DO GALEGO~NA.
PRENSA ESCHITA PASOU
DUN. 7,5% EN 1975 A UN
3,2% EN 1986'
xu(ciaoa asi a restauración. ou galeguización de rótulos urbanos:· "Otra -clase ·de
expertos del ~pray está formada por los
"cor~ectores" [entre aspas no orixinal] que
se sienten maestros de gramática y van
haciendo añadidos a otras pintadas y letreros, a los que dejan muchas veces en
peor estado que· cuando tenían ·fal o ·cual
peque,ña falta de ortograf íá. Dentro de
este grupo también s.e encuadran-los "tra,ductores" [idem], que se encargan de
cambiar al gallego todos los letre'ros escritos en otro idioma y que estén al alcance
de su mano". A fotografia que ilustraba tal
leitor·
brillante aseveración oferecia
contemplación de nomes como Catre Camiños, Os Cp.stros , Ponte da Pasaxe, Porto, Centro Cidade, Agra do Orzán e Fisterra, topónimos todos eles xenwína e co.:
rrectamente galegos e que sustituian aos
españolizados; para o agudo comentarista, trata-se, como se ve, dunha "tradución " feita por mans ineptas. Naturalmente, a relación de causa a efeito entre a se- .
gunda e a primeira noticia brilla pola sua
auséncia.
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5. Se acudimos ao estabelecido ao efeito na 'Lei de Normalización Lingüística"
aprobada polo Parlamento galega en
Xuño de 1983, con unanimidade dos qué
estaban mafs non dos que eran (os parlamentários nacionalistas do BLOQUE-PSG
foran expulsados en Novembro do ano
anterior), non estará de máis submeter os
artigos 18, 19 e 20 do Título IV, dedicado
precisamente ao uso do galega nos meíos
de comunicación, a un exame á luz da
realidade executada ou conseguida, para
termos unha idea de como operou a vir- tualidade da lei ou de como ela própria
ficou violada na prática polos seus promotores. Asi, criou-se a rádio e máis a televisión autonómicas, qu·e funcionan efectivamente en galego (a televisión admite e difunde publicidade en español; unha e outra non deixan de difundir este idioma
através de entrevistas ou retransmisións;
non nos é dada falar aquí do control ideolóxico ou da censura que tamén, como as
suas irmás españolas, saben exercitar).
Tais consecucións materializan, de momento, o artigo 18 da citada Lei e non dubidamos de que todo o que supoña incremento de uso do galega en público, co
seu corolário de dignificación e desaparición d~ preconceitos é positiv~; na mesma medida, porén, dubidamos de que o
efeito beneficioso -al e como están organizados estes meios, secundarizados a
respeito dos estatais, imitativos moitas
veces destes e, sobre todo, cunha selección de que información galf3ga ' convén
dar-vaia máis aló do apontado, hoxe por
hoxe.
Canto ao artigo 19, que estipula: "O Goberno Galego prestará apoio económico e
material ós medios de comunicación non
incluí dos no artigo .anterior {os autonómicos) que empreguen o galega dun xeito
habitual e progresivo", só apontaremos
que, contra toda lóxica, o único semanário
íntegro en galega, A Nasa Terra, é o menos subsididado e que, en proporción inversa, o son aqueles xornais, antes comentados, que fan mesmo alarde de pú, blica ignoránoia, desprécio ou hostilidade
para. o gal ego, por moito que inoluan nas
suas páxinas cursos de gale~o ou seccións significativa e delatadoramente tituladas "Recanto da lingua" ou '.' Rentriricos
. da lingua" . .Exactamente, o galega como
un. recanto ou un retri~co social.
Afina!, no tocante ao cumprimento ou
execución do artigo 20 que tala de "fomentar"; "estimular" e "contribuir" á dtfusión do libro, -do cinema doutras manifestacións· culturais e audiovisuais galegas, asis_timos a unha concreción aberrante de verbQs tan ben intencionados: por
· exemplo , dobran-se ao galega filmes portugues.es ou brasileiros, estragando asi
unha magnífica oportunidade de familiarizar ao p(Jblico galega coas variantes des-:. tes ·dous países,, afins lingüística -e c_
ulturalmente; _a dquiren-se tres«éntos exem- ·
. piares pe cada publicación galega, a co'n-
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- , fi..s AUTORIDADES
AUTONÓMICAS NEN
SEQUER ENCHEN DE
CONTIDO A CATIVA
LEXISLACIÓN
PROMULGADA' .
dición de éstaren -escritas na normativa
oficial, condenando·o resto ao ostracismosubsidian-se, enfin, con moi diferente can~
tidade e intención o teatro ou as asociacións culturais, en función de critérios ben
discriminatórios e desprovistos dunha mínima ecuanimidade que a todo organismo
público ~ que administra fundos públicos
cabe esixir.
J"al análise de urxéncia autoriza, eremos, as conclusións que, a .seguir, pasamos a expor. Entre nós, galegas, non
constitui maior sorpresa a actuación legal
emaoada das autoridades españolas (cu_
nha ou outra marca política) nen as interpretacións supostamente fpvorecedoras
do español da Constitución e dos Estatutos nen sequer as máis flagrantes decisións do Tribunal Constitucional (sancio-

nando de vez a redudón á inutilidade dos
nasos idiomas), porque hai tempo xa que
tais textos legais ficar-en convenientemen.te .denunciados e desmascarados como
cínicamente a111b íguos a favor do español
e encobridores dunha falsa protección ás ..,..
nosas realidades lingüísticas que na prática se traduce en pura toleráncia individual
ao s~u uso; ,porque, incluso, se avisou a
tempo de como unha lei flamantemente
chamada "Lei de Normalización Lingüística" contiña,.xonto a recoñecimentos simbólicos verdadeiros, p~rigosas ambigüida- .
;:des e indefinicións gue· en nada ian promover o galega ou remover a sua inferioridade acumulada;- porque, enfin, a experiéncia confirmou as n_osas previsróns a
respeito da nula ou escasa galeguización
emprendida ou realizada pelas instáncias
autonómicas, taifas perfeitamente amparados e tributários do grande califa ce_ntral, e de como esa galeguización real,
que si existe e vive -e . e, loxicamente,
conflitiva e dinámica- fpi-se a despeito e
á marxe de leis españolas e autonómicas,
desde abaixo, cun .sentido· nacional, inte.:
gradar, e popular e democrático, que per·segue o que por direito nos pertence: a
restauración plena, para todo, 'sen trampas nen trucos, do naso idioma na nasa
_ sociedade.
Aquelas conclusións a qué nos referíamos concretariam.o-las en tres:

imposición do español, como coartada
para a- pasividade na galeguización. De
novo, as consecuéncias queren converter::_
se .en causas e os óprimidos en axentes
da sua própria destrución.
3ª. A alternativa de galeguización nos
meios de comunicp.ción pasa,-ao naso entender, polos seguintes princípios: a) cori- _
siderar o galega a língua da Galiza, de.
todO'o país e património-de todos os seus
habitantes_; b) en consecuéncia,' planificar
desde as institucións unha acción criadora de emisións de masas en galega, sen
censura de temas, persoas e. ideoloxias;
- c) n.on utilizar un ha soia peseta ·do erário
público galego en reforzar -viá financiación e outras promocións indirectas- a
hexemo.nia do español xa consagrada nos
meíos de comunicación privados; moi
polo -contrário, exercer a capacidáde le§al/institucional para · impulsar adecuaoamerite o uso crecente do galega e favorecer de maneira inmedié;lta todas as publicaciórs que Xí=I. o utilizan de forma única ..
Como prúpostas inmediatas,- remitimonos ás aprobadas palas 500 p·ersoas asistentes ao "Encontro ·sobre a Normaliza, ción" e xa puqlicadas, que a A.E.L.G. asume como suas e ás cais se acollen, na
mesn:ia liña, as anteriores.
O que se debate, o que está en xogo,
non é a pos íbel e non "traurnatica" acomodación dos nasos idiomas dentro do
· império do idioma estatal, senón a sobrevivéncia do.s mesmos como idiomas de
1ª. Os meios de comunicación de mapleno direito nas sociedades que son as
sas xógan un primeirísimo papel ·na ofensuas lexítimas propriétarias: sobrevivéncia
siva de i'm posición· do español~ moi noque implique unha existéncia digna, nor-· meadamente a prens? escrita diária e a
malizada en todos os ámbitos de uso dun
t~levisión estatal. Un mínimo exame a
idioma, . portante non como fóseis histórieste sector fai ridícula a mesma cita da
cos, nen como gnredo filóxico ou erudito
cooficialidade, q·ue aparece nos textos le.nen como património cultural reducido e
gais, por ser ab.ismal a diferéncia existente
integrado. Idiomas, en soma, que "dan
ehtre o volume e . o peso do transmitido
en españot e os correspondentes do gale- . talla" para todos cantos usos esixe a· vida
moderna, nen máis nen menos "privilexiago.
dos" que os itjiomas normais. do.., m~ndo,_
2ª. A actuación das .autoridades auto-· entendidos c·omo bens colectivos· é non
. nómicas· non~ está á altura das circunstán:..
como posesións individuais de uso gracias, quer dicer, . nen sequer enche de
cioso e facultativo. Nesta aspiración á
contido a cativa lexislación promulgada ao
norm_aHdade e .á dignidade, pola canta
respeito; a.demanda de galega escrito., raque nos ten, os escritores d~bernos ocu- diado, televisado ... segue a semellar ünha
par un primeiro plano. Se non queremos
"obxección de conciéncia", como ten deser no futuro relíquias de literaturas suborn.unciado un ilustre escritor ,galega é até
dinadas ou · .tntegrada~;, é indispensábel
se utiliza a própria. sociedade, vítima da
optar ·decididamente pala normaliiación
do instrumento que utilizarnos, na inteli~éncia de que o seu bon estado de saúde
MEIOS
será a garantia principal do vigor da literaCOMUNICACIÓ_N_F_O_R_O_N_· tura
quS3 nel se realiza. Non permitamos,
portanto , que .os nosos idiomas sexari
UN DOS TENTÁCULOS
· • símbolos inofensivos de vida anémica. As
PODEROSOS DESE
.'nosas literaturas merecen ser pezas culturais integradas con coeréncia e sentido
GRANDE POLBO
nunhas ·sociedades normalizadas lingüistiUNIFORMADOR QUE -FOI E Gamente, non capítulo~ marxinais de libros de texto. Para este futúro, nós ternos
. É O ESPAÑOL'
a, palabra. .
o
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Eleicións en Cataluña

Incógnita sobre o que rrl~dr~á Pujol
O ·29 de Maio as urnas
catalanas abriranse por
terceira vez desde o
comezo da guerra civil para
·elexer un novo Parláment.
Despois de' esgotar duas
lexislaturas completas cdn
maioria de Convergéncia i
Unió o mapa eleitoral
catalán parece marcado
polo virus do continuísmo.

dos os ex~votaótes do PSUC do
1980 e aos sen partido, pola esquerda; e Joan Raventós·, clásico
do socialismo. catalán e con ere. dibilidade nacionalista, algo que
tanta falta fai hoxe ·ao PSC; no
primeiro pasto pola circunscripción de Tarragona: son palabras ·
maiores. O PSC apesar dos iñ-. ·quéritos tirou a sua artiUaria pesada.
·

Todos os indfcadores apontah a
que JOfdi Pujol renovará mandado. Os dezasete ·inquéritos publicados até agora sobre a intención de voto dos cataláns son
reiterativos no de outorgar -0utr.a-' Jordi Pujol
volta maioria absoluta a CiU. O fían en que poda modificar inten- polo de agora, convencer aos.
resto fica como está con certa cións de voto , máxime cando os - · seus de que non se relaxen pentendéncia á baixa. Só o CDS,
inquéritos amóstrannos un.h a· sando nunha vitória. cantad~ e
cun presidenciábel agachado porcentaxe de indecisos rotunvote~. O PSC teno p1or. Esta e a
que pugna por se facer oco fren - damente inferior ao do 1984. Por terce1ra vez que compete pola
te á omnipresente figura de Adol- isto e porque a pre-campaña vípresidéncia e a primei~8: vez que
fo Suárez, pode ascender, supe- - mola padecendo desde a epifa- com~za con tan prec~nas persrar a barreira do 3 e incorporarse nia, con trucos, montaxes e apai- pect1vas. Do seu pres1denc1abel,
por vez primeira á vida parla- xoantes cobadazos por sair nas Raimon Obiols, home coa con:..
mentaria do Principat. As únicas fotos sen se saltar á torera a le- vicción atletica de -que o imporincógnitas quedan en saber até xislación eleitoral durante case tante é participar, dixo un día
onde baixarán os que baixan, até catro meses de vésperas, a c~m- Ad~lfo Suárez que era o mellar
onde ascenderá CiU (alguns in- paña comezou certamente ao ra- p~s.1vo con qu,e contaba11 o,s. soquéritos aseguran que até o sétílenti ainda que curi real desem- c1allstas ·catalans. O certo e que
mo ceo con máis do 50 dos vo- bar¿o dos pesos pesados esta- se lle arroupou co ·meííor de cada
tos) e de onde rabuñará sufrá- tais de quen están dispostos a casa. O alcalde Pa~qual M~_raga
xios o centrismo.
utilizalos. Pouco a pouco, porén, _, 11, cunha ba9axe de. populand~de
as estratéxias das formacións semellante a de Pu1ol, de segunMenos indecisos e máis
poiíticas que se apresentan , an- · do de lista, ainda a risco de quei~
perspectivas para o PSC
tes indiscriminadas vanse resi- mar o pos1bel relevo do 92; Jord1 ·
tuando e dirixíndo~e cara esa Solé Tura, .ex-comunista, ex-pai
A campaña oficial comezou o
pequena franxa de indecisos da Constitución . e ,, ex_-."home · i
pasado 12 de Maio e durará até
máis-facilmente inconvencíbeis.
dona de esq¡¿erras Pl, 1ndepeno venres 27. Son dezaseis dias
dente con pedigree, que quer re-'
dunha campaña inusualmente
Convergencia i Unió pretende, coller co seu cuarto pasto a ~ocurta, da que moi poucos con-

~ Equilíbrids
_ na barre.ira 'do 3 %

barreira do :3%, -ERC (Esquerra
Republicana de Catalunya), estrea líder, Joan Hortalá, que tora
conseller polo ·seu partido no primeim governo de Pujol e verniz
independentista coa chegada a
Esquerra de Angel Colom, exportavoz da Crida a la Solida6tat,
e prescinde d_
a vella garda do
.partido, ciumenta de antigos perfís, que fica á marxe desta con- •
frontación. : A esquerda, a totalidade das fqrzas de esquerda radical e independentista, cunha
dinámica última- de permán.ente
unidade de acción, propugnan a
abstención.
·

Iniciativa per Catalunya (IC) coali ~
·ción compostff por .PSUC, PCC
e Entesa deis Nacionalistes d'
Ao outro lado, Alianza Pop~lar
Esquerra (ENE), cos votos cedi- · que parte ·con exp·ectativas á
dos de Santiago Carctllo, tenta,
baixa, procura coa preséncia esnon tanto sumar os votos consecura · de Hernández Mancha e
. guidos por separado palas tres
todo:-po9érosa de Manuel Fraga,
organizacións no 1984 (que-foran
conseguir os votos da direita dá-·
bastante. menos que o 20 e os
sicá evitando cair en picado. Em25 parlamentários conseguidos
pregando tamén o recurso do lípolo PSUC no 1980) senón cheder carism?tico ainda que forágar, alomenos, a consolidar a reneo e a risco de ·escurecer ao
presentación parlamentária (seis
seu próprio candidato, , o CDS, ,>
eleitos) acadada daqueia polo
cu_nha linguaxe ?trevida e a prePSUC (os outros dous sócios fuséncia constante, de Adolfo SuácarQn por baixo da barreíra ~fo
rez, pretende saltar do limbo dos
3%) e-rnanter grupo parlamentáxustos aos seis parfamentários
rio próprio. ·· Porén · a dinámica
precisos para forma~ grupo parpres[dencialista desta campaña
larrientário próprio. E quizá este
que esta levando a IC ·a centrar
o único morbo da campaña. D
todo o esfor:zo propagand ístícó
JOAN RETANA/BARCELONA
na figura· de Rafael Ribó, secre.tário xeral do PSUC, está desfi. (1)"A conferéncia de homes i dones d' esgurando o seu carácter unitário e . querras" auspiciada no seu tempo por independentes exquisitos cercanos ao PSC
xerand'o certas tendéncias cene ao PSUC, propugnaba unha candidatura
trífugas nas duas forzas menores
unitária dos dous partidos para ·derrotar a
que pugnan por aparecer a risco
Pujol e que paulatinamente escórouse
cara o PSC, xerou na socioloxia política
de debHitar a imaxe ·consolidada
catalana un novo suxeito político, o .do inde IC comff coalición. ·
dep~ndente con status, b/a "home i dona
d' esquerras".
·
Facendo tam_én equilíbrio na
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forzas contra o terrorismo está
tanto orixinal e ·eficaz que leva a
GOVERNO
claro que os non conve_ncidos
· qu~ ninguén pQña en dúbida que
son, por _unha . parte, HB e , o PRETENDE UNHA
segue sef\dO o que era; unha for-,
máis· importante da.frente pactisza revolucionária que,. porén, está , o Partido Socialista Obrero NEGOCIACIÓN talle dando satisfacción a probleEspañol: que; precisamente, soli- LINEAL; UN· ACORDO .
mas reais irnediatds. das xentes:
citou o referendo do pacto-anti. o"entro dese tacticismo po_terrorista para ter. as mans· libres ~ÁPIDO,_ ETA UN
diamos encadrar a sua presénpara ·poder negociar con mái.s ACORDO QUE TEÑA
cia no Parlamento europeu. Cál
marxe de manobra. ·
· ·
é o papel que lle asigno'u HB
Pódese dicer que se produciu UN DESENROLO NO
para cumplir?
un eámbio estratéxico no movi- TEMPO' .
O primeiro utilizar a preséncia
mento de liberación de Euskadi
no Parlamento como altavoz po~odepu_tado
cando parece que· ETA vai deiArmadas; garante da integridade deroso· das reivindicacións e da
'
1
xar as armas sen que es~ rnoviterritorial e dO orde'namento
causa do povo basco. En segun·
r.
_ mento tome 0 poder?
·
constitwcional. Esta vai ser" a do tugar ampliar os lazos· de soli·
Non. A negociación é xa uriha postura de ETA na negociación:
dariedade internacional. O terceiTxEtma Montero, advo9ado de 33 arios, eurodeputado e .
ruptura, obviamente., porque garantir: ós acordos que ali se
ro ter unha carta de apresentam,embro da Me~a Nacional de Hern ~~tasu!:la ~· polos seus irnos romper 0 marco xurídico- . acaden e a · consolidación dos ción a meio do escano para estacarréQOS, .~on so· un dos m_~mbros, ma1s conec1dos d,~
político actu~lmente .vixente. A acordos que ali se logren. _ ·
belecer contactos con governos
orgarnzac1on abertzale, senon temen un dos seus ma1s
"" incorporación · de . Nafarroa ás ·
HB parece ,por unha parte, doutros países. que, cada ve_z,
cualificados portavoces. Nesta entrevista explican.os cómo
instituciór:is bascas e a incorpounh~ forza rnaximalista, sobrereceben con máis interés o proestán nestes momentós temas tan .quentes tomó ·a da .
ración de direifo -á libre auto-de- todo se .nos fixamos no seu pro- blema basco e, cuarto, que a sonegociación, pero tamén entra a deseñar o futuro de HB e .te~min~ción dentr~ da ·constitu- grama, pero se logo ollamos os lidariedade activa co povo basmesmo se pronuncia, por _ prim~ira vez públicamente, sobre c1on, ~u calquer tqrmula que se distintos pasos vemos que se- co, existente no Estado español
as relacións entre a sua organización e 0 BNG.
·
v~xa ...e a ruptura do actual mar- gundo os momentos políticos · se converta nuns planos do accoexistente.
vai adoptando diversas tácti- tuar' político tendentes a entrenAs. negociación s. entre --ETA e
Creo tamén qu~ é preciso
cas, até o ponto de semellar . tamos dunha forma converxente,
a.clarar que· ETA nunca pretenunha formación eminentemente entre os diferentes grupos das
o ·Governo.son hoxe o elemento
deu unha derrota militar do inimi- tacticista. ,
en torno ao cal xira ¡;1. actual po·nacións oprimidas no Estado esgo, constituirse nun exército ca· En HB o princípio de realidade pañol. Os sindicatos máis radilítica en Euskadi. As versións
que se están.a escoitai:: son, alpaz de derrotar ao Exército esestá· profundamente fundamen- cais n'un programa couún de loita
pañol, senón que coas suas ac- tado; somos unha formación po- contra o Mercado Común e a Eugunhas veces, contraditórias.
cións armadas intentába criar as lítica cuns obxectivos · máximos ropa dos mercadeiros, contra a
Cómo ve vostede a situación?
condicións para un cámbio en cláros e, ao mesmo tempo, esta- OTAN , contra o Grupo Treveri
A -negociación, .neste preciso
mos a, influir cada dia en Euska- (que propugna un espácio xudiprofundidade do marco existenmomento qu~ estamos talando,
te . .A. pos.tura de ETA, polo .tanto, di. Quer dicer, HB non é Euskadi,
como contactos, está parada.
cial e policial europeu), de loita
Uns dias .despois do atentado de
non vai ser, despois da. fase ne- pero Euskadi non se entendería pola autodetermini;tción dos poZaragoza o Director Xeral da Se- - ·
. gociadora, .unha postura de sen HB. Esta acomodación á vos e pola defensa dos traballaguridade do Estado, Rafael Vera,
_ abandono e deixación do que foi _· realidade do naso país xera unha dores.
· desprazouse a Aixer entregándoo seu accionar, senón .de garante ce;t':l tensión entre os obxect!~os
Que -percepción teñen os dille ás autoridades alxerinas unha
dos resultados que podan sair max1mos que toda forza pol1t1ca versos parlamentários do pronota para que a fixesen c.hegar a
desta negbciación. Unha postura persegue e as respostas que dá blema nacional basca, coas ouETA,na que solicitaba a suspensimilar á. que a ·pr:ópria Constitu- ás circunstáncias políticas do tras nacións sometidas do Estasión de toda actividade .armada
ción, pm certo , .lles dá ás Forzas momento, pero dunha forma un
do español e da interrelación
por parte de ETA nun prazo de
dous meses. A ETA pareceulle
interesante sempre e cando se
publicitase isto, pbis non está de
acordo , con real'izqr a negocia- de gran con.tido político e que
tradicionais. HB foi primeiro
basco foi decantando durante
Herri· Batasuna -é unha orga- ción por detrás das bambafinas.
teña un desenrolo no tempo ..
estes ·últimos anos, por conunha unidade de acción polítinizaeión asambleária que
ETA fixo público a sua oferta de
Para HB a negociación é fwi- ·.
secuéncia da loita de masas;
ca, unha frente de rechazo,
hoxe ten como principal pon-:
trégua, pero o Governo contesvai deparar a liexemonia polí_participou nas eleicións e logo
damentalmente unha fase táctito .de coesión a consecu.c ión
toú con desag.rado porque que- ca- estrratéxica. T.áctica porque é
conseguiu unha unidade de
dun marco xurídicso- polí~ico . ., tica da esquerda abertzale de
ria que a negociación discorrese unha nova frente que se abre no
maneira que v~iamos -avanorganización e, agora, estariadistinto . . Cando isto se conpor uns. cauces clandestinos.
que é a loita do povo .e que, adezando cara c~nsecudón do
mos no que poderia-chamarse
quira, cal vai ser o papel coeETA instou para que o Goberno mais, supoña un período de acuestado independente e sociao comezo dunha unidade de
sionador desta formación
apresentase unha delegació11 aó mulación de forzas através da
lista basco. De" maneira qºue é
debate.
pofítica?
máis alto nivel con competéncias negociación para que HB apare- .
unha fase dentro do moviDe maneira que HB estase
para negociar o marco das con- za, por enarbolar precisamente
A nosa aposta é que a nemento basco de liberación naconformando como unha orversacións e os pontos a incluir.
goéiación só vai ser -posíbel
cional que non vai ter un conesta bandeira, como -forza hexe-·
ganización política_con todas
O Governo responde.u con tácti- mónica politicai:nente, e nos sirva
como nós a vemos e, en contido puramente de ruptura foras vantaxes, a ser posíbel,
cas dilatórias. ETA realizou entón despois desta acumulación de
secuéncia, vai ser o resultado
dun partido político, e, a pomal como tivo no 77 a transiun segundo com~nicado' no que forzas para avanzar con paso
da hexemonia política de HB.
ción democrática, senón que
der ser, con nengunha .das
·di9ia que todas as. frentes que- máis firme cara os outros obxecUnha· negociaC'ión política envai ter un contido de ruptura ·
suas desvantaxes. Penso que
daban abertas: o Governo voltou tivós: a independéncia e o socia-.
tre ETA e os poderes .reais do
política de gran calado. ·
o mesmo traballo ·vainos dea .seguir con tácticas dilatória~ e lismo.
:
cantando e esas · diferentes
Estado vai ser diferente que
Sí, pero en HB conviven
ETA realizou o secuestro de Emi- do 77, na que o esforzo da loiAcumular forzas para realizar
clases e substratos so(::iais
hoxe diversas tendéncias,
liano
Revilla
e.
logo
outras
acqué
papel?
ta
antifranquista
que
protagoque coexisten nel, van tendo
1
desde
marxistas
leninistas
'
cións máis. Agora todo está paPensamos q~ ETA e os podenizou ETA foi logo capitalizacada
vez máis unha hemoxeaté b1:.1rguesas .
. - ralisado. Penso que despois -da .res reais do Estado determin~rán
. do pola· burguesía nacional
neidade, o que propícia que
liberación do señor Revilla, ainda - b marco da .negociación e o de~
· basca. Este proceso de negoHB nós sempre a definimos
ese n ível de contradicións
que non só por iso, réali2;:aranse sen rolo dos aspectos poi íticos
ciación, resultado do accionar
cpmo unha alianza histórica
aceitábeis que existen en toda
·OS contactos e seguirán unha nemilitar de ETA, do avance eleida nf?godación corresponderan~
entre a erase traballadora.e as
formación, no caso de HB , segociación que o Gover.no pretenlle ao PSOE e a HB, porque cantoral de HB, da consolidación
capas populares. Na sua forxan as mínimas até o extremo
de. lineal, un acordo o máis rápido se negócía negóciase entre
da forza obreira que o movimación seguiu un proceso inque teñamos conquerido esa
do e cq menor contido político os que non están de acordo, ·e,
mento nacional de liberación
unidade popular.
verso aos partidqs poi íticos
po'síbél, e~ prefire un a~ordo
despois do acordo das distintas

~) 'Despois

'0

da n~gociación

o papel de ETA
será o .de garante·dos .acordós'

Txéma -Montero,
eu

1

de Herr1· Batasuna

A_negociación deparará

-

ahexemonia política abertzale
a

a
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Con "Os nasos escritores
· . en comic" os nenos ademáis
de adivertirse colorindo
os ·debuxos aprenden a .vida
. obras dos
~scritores galegas .

D. E N
A primeira criacion
· do Xosé Loi~; autor
do "Carrabouxo" ~
por fin recollida nun
libr.o. 1 , . ·

/.-

Durante o· mes de Maí~ ·á .Veiida ·
APDO. 178 CANGAS (PONTEVEDRA) EDICIÓNS ANOSA TERRA
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coas demáis nacións europeas
minorizadas?
A Europa que se está criando
é unha Europa dos monopólios,
fundamentalmente economicista
na que pouco cantan as nacións
minorizadas. Pero o feito de que
estexamos nós presentes, como
o poden estar os representantes
sardos, fai que serva de testemuño dunha Europa inconclusa
· onde, algun dia, será a Europa
das nacións soberanas ou será
un proxecto económico desalmado e sen nengun tipo de caracterización poi ítica. Polo tanto
hai unha estudada indiferéncia
cara os problemas das minorias
nacionais que se aviva cando estas irrompen coa sua desgarrada
preséncia, ben sexa pala violéncia política, ben pola loita de
sectores das minorias nacionais
como Euskalduna, cuxos traballadores foron ao Parlamento européu no mes de Febreiro.
Herri Batasuna entrou recentemente como membro de pleno direito na CONSEO. Cómo
ve neste momehto o papel da
Europa dos Povos?
- A Conferéncia das Nacións
sen Estado da Europa Oeciden-

todeterminación vai ser conquerido por unha conxunción de factores · converxentes; . uvi · deles;
dos máis destacábeis, é conque- ·
· rir a convicción dos . seétores'
máis progresistas do E.s tado do
. que nestes momentos forl]lamos
parte, de que o dire)to--a auto-determináción ~é un direito inaliena- ·
bel e..basicamente democrático. É.a mesma convicción que lograron os alxerinos da Frente de· Li- .
beradón Nacional can.d o conseguiron que os intelectuais franceses ·apoiasen a causa do povó
abrerino, ou os patrioías irlandeses consegufron cos sindicatos
británicos,. ou que o povo· .vietnaniita , conqueíiu coas organizacións de defensa dos direitos civis nos EE.UU. De maneira que
· a nós _parécenos funáamerital, e ·
·non só por un. acto_de solidarie- ·
dade, 'senón por _un· princípi9 de
mut~ción .dun cámbio político,
conseguir esta convicción; ·por
iso traballarilos corJ forzas políticas doutras nacionalidades- do
Estado- para conquerir: que q direito de autodeterminación teña
un encaixe 11a Constitución españóla; quer dicer, que ·sexa ré- .
formada a Constitu9iórí ,para- dar
entrada a este direito.
Si, pero para facer ésta retor- ma ten que ; apresentarse ·no
Parlamento Español. .Quer dicer
isto que éstudan a -posibilidade
de, con outras forzas do Estado, estar presentes no parlamento de Madrid? ·
Lamentab.elmente, _ ainda qüe
1-- todos os bascas votásemos ao
z
<( mesmo partido, o que non ·sería
recomendábel, seriamos 21 de-putadas frente aos. 350 do. total
-do arco parlamentário: polo que
NEGOCIACION
- a cuestión non é que HB e.stexa
NON VAi SUPOR UNHA no Parlamento para . que isto .
cárnbie, senón en que haxa unha ·
RUPTURA FORMAL
negociación. Por ~so é comple- COMO A DO 1977,
mentário todo isto coa consecución do actual cámbio do marco
SENÓN UNHA
xurídico e político. HB, · de che~
RUPTURA DE
gar o caso, estaria presente no
español para ratificar
CONTIDO POLÍTICO DE parlamento
unha maioria de tres quintos que,
GRAN CALADO'
coa negociacion poi ítica xa a teríamos conquerida. Se ETA-e as
autoridades do Governo, dentro
tal .ten un gran valor en canto supón un testemuño, un desexo do dunha negociación, 9hegasen a
un acordo sobre a inclusión do
que debe ser e unha evidente limitación polo reducido da sua direito de autodeterminacion·. e o
PSOE, como principal forza polípreséncia. Coidamos que hai
que alentar'€ apoiar a CONSEO tica no parlamento, cambiase a
sua atitude e solicitase unha reporque serve para criar internacionalismo, serve, tamén, para forma do texto constitGcional,
HB , sobre da certeza que se ·ia
que teñamos un ponto de encondar •. poqeria estar presente, non
tro entre as distintas nacións minorizadas e poder intercambiar médiante unha política que tratase desde dentr.O de alcanzar esta
as nosas esperiéncias e os namaioíia que sabemos é absolutasos problemas.
A sua candidatura estivo mente imposíbel se non hai un
apoiada por diversas forzas cámbio que só desde fóra da
própria íliStitución parlamentária,
anti- sistema de todo o estado.
Qué papel van xogar estas na li- quer dicer, desde ' a negociación,
O
' se pode dar.
beración de Euskadi?
ALFONSO EYRÉ
Pensamos que o direito·de au- :

'fi..

-- 'Q~ DA CAMPANA
DEHB FOI UN
.PRETEXTO ·PARA
QUE O BNG .
DIRIMIRA
, CONFLICTOS
INTERNOS'.
Esta esÚatéxia non , pode
_significar que outros movimentos de liberación nacionaJ sup~diten a sua estratéxia á marcada por outro mo~ vimento que val máis avanzado, neste caso o de Euskadi? . Fágolle ésta ··pergunta
porque cando ·as eleccións
e~ropeas o BNG e HB -rom. peron as reracións cordiais
que viñan mantendo ao realizar HB campaña en Galiza.
·· .Creo que, e c;Hg.o o aberta, ·
sinceira e · 1ealmente ·. como.
·debe .corresponder ás relacións entre dous partidos
duas nacións· minorizadas
· que loitan.por uns obxectivos
comuns nos seus respecivos
p~íses; a campaña de _t-18 ás .
eleició.ns -. ao Parlamento eu. ropeu na Galiza, {ói un mero
pretexto, unha coartada, utilizada polo BNG para dirimir
conflitos internos e' para lexitimar Linha liña de actuación
mütante. f!O seo do partido;
de maneira qu.e eu non creo _
que o c:¡ue se apresentase H.B
ao Parlamento européu coa
sua candidatura na Galiza
·fose 9 motivo da disputa, se.nón que foi unha magnifica
ocasión para acabar de definir un debate que levaba latente no· seo do BNG desde
. moito tempo .atrás e que utili- .
zou isto como podia ser outra
disculpa calquer.
Estes son momentos, non
precisamente os máis brillantes nas organizacións políticas que . sustentan as lo itas ..
· pala liberación nacional, pero
en todo -caso,. momentos a
. superar, ben por un .eñtendimento cordial entre as organizacións, ben pola dinámica
dos: acontecimentos. No_n esquezamos · qu'e, apesar de
nós mesmo~J- a história dos~
pavo~ avanza e qué posturas
que, .nun momento, podan
sustentarse en base a un
princípió· de moderación, oü
de pagqr peaxe moral para
ser · socialmente- aceitado,
pola léxica dos acoQtecimentos poden ser desbordados
logo .·o
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BARCOS DE VELA
i 96.000 Pts. Saidas: todos os meses desde
-_ POLOS MARES DO SUL
Xullo a Novembro. Índia do Sul, Bombay,
Cuevas de Ajanta e Ellora, Madurai, Madras,
Viaxe de 14 días que inclue 7 días de naveCochín e Goa. Précio: 196:000 Ptas. Saidas:
. gación. en bergarttins pola costa da Holanda;
Setembro e Outubro.
3 días en Amsterdam e 1 en París. Précio:
-"•
58.000 ~s. Salidas: todos os Xoves des~e· o .
30 de Xuño ao l de Setembro .. E tamén, 17
EXIPrO-XORDÁNIA
días, con 10 días navegando. Précio: 68.0bo
. 1 mes
..autocaravam~ acondicionada, .visiPtas.
·
·
·
·tandé Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en falúa
· polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Pe~.a e Amman.'
ESTADOS UNIDOS ·
1
Précio: 175.000 Ptas. S aidas: Todos os me2 rotas de 1 mes cada unha. Costa-Costa~
desde Nova . Jorque a San Francisco, ·visitan- · ses deS:de Xullo a Decembro.
· do Boston, Chicago e os máis fermosos parques naturais. Précio: 229.000 Pts. Saidas:
Xullo, . Agosto e Setembrp Costa Leste-Sur,
de Nova Jorque a Nova Orleans. Précio:
178.000, Pías. Saidas: Agosto e S~tembro . E,
ademais, Trekking polos Pa.r ques Nadonais .
do Leste, Alaska· e ·Baixa California.

en

• A recúperación do canalnon. ten marcha· atrás. Esta
declaración · de Mamlel Antonio
Noriega acompaña desde o in:tento de derrocamento todo contacto directo ou por intermediários dos que a diário realiza Estados Uniqos por botalo. Para Nori.ega é · o próprio. pavo ºque non
. ademite máis inxeréncias. "O
-povo que coñece ben aos nórdeamericano's que xa fü~erari,
aqui un tribunal para .xulgar aos.
panameños que · rouba,ban ·un
mango ·e eran cortdenados palas leis de Louissiana a pena 9e
morte. Nós regresamos ·do colo-,
nialistno. Esa·é a dignidade e fortaleza do pavo de Panamá".
· A crise que vive o país desde
hai once ~emanas vó.lvese contra
. dos seus ~nstiga:dores. A espóle-ta desta Qaza de Noriega, decre.tada . polos Estados Unidos, non
foi outra que a negativa de Pana. má~a renegociar o cal_
ehdário de ·
recuperación do Canal. O vicepresidente nordeamericano Bush
ten mesmo .mencionado a posibiliqade de montar unha operación para secuestrar a ·Noriega e
levalo pala forza aos Estados
-unidos.
o
• A iguáldade de oport1:1nidade no Ulster é unha
total
desigualdade
e\~
oportunidades qe traballo entre LÍnionistas e cafólicos no Uls- ·
tér é un dos agrávios máis-repeti- .
.damente denunciados por parte
. dos naCionalistas. As· discriminacións practicadas polos patronos
unionistas abrigaron á L~ndres a
· intervir coa institución dunha
Axenciá de lgualdade de Oportu- ~
nidades pantasma que , canfor.me era de esperar, non conse- _guiu nen sequera paliar a presión
da: p~tronal pro-británica para
níanter tora das ofertas de traba- ·
llo a·os _ cátólicos. A empresa
Shorts de aeronautica é un caso
paradigºmático oe selectividade .
unilateral:desque foi fundada en
1937 ten por norma non dar
oportunidade máis que aos británicos ou· unionistas. A firma tivo
dificultades a comezos dos 80 ·
· despois que se publicara con escándalo a ~ sua· poi ítica ~ectária
nos Estados Unidos' e perdera al-.
gúns contratpos de importánciá ·
pola presión das influintes coló.. nias de emigrantes ·irlandeses. O
último sistema da empresa, que
ven de · ser denunciado pola
prensa irlandesa, consiste en
amezar de morte a quenes aspi ...
ran a un posta
traballo na _sua
factoría e non . poden preséntar
limpeza de sangue británica. Con
t9dO a Axéncia de ..Igualdad-e de
Oportunidades estatal expediulle
un certificado de contratista de
trab§lllo non dis~;r{minatório.
O
r

de

PERU-BOLÍVIA
1 mes· recorrenao Lima, Jquitos, Huaraz,
Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca e a Paz: Précio: 234.000 Pts. Sai.das: Xulló; Agosto ,· e
Setembro. . ·_
E, ·ademais, Cabo Norte, Jslándia'. URSS, Yu- - goslávia,, Grécia, Turquía, M¡;irro~os, Alxéria,
Túnez, Africa Occidental: Senegal-Malí, Kénia, Paquistán, Tailándia, ~Jndonésia; Au~trá~
lia, Cuba, Nicarágua, Brasil. Trekkings polos
Alpes, Annapumas, Patagónia e Aeoncágua.
·. E billetes aéreos económicos a calquer punto ·r
domundo. ·
.
.
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Solicita o' noso F9lleto de Viaxes Vran-88,
'

.

'

ÍNDIA
-2 rotas de' l €ada un ha. Índia Central e Nepal, visitando belhi, 'Rajasthan, _Agra, Bena. r~s. Bom~ay, "Kathtnandú e · P,ok~ara . .Précio:

CLUB DE VIAJEROS

Rondo de Sont P~re, 6º Jo.· 08010-Borcelono · Tlf.: 302 50 81
Ledesmo, 7. 1º izqdo · 48001-Bilboo · Tlfs.: 424 42 65-424 22 15
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. CARTAS
A NEMÉSIO BARXA

JUAN BENET

Lendo o teu artigo "De ~xcessos
verbais- e outros exc~ssos" (ANT
,nº. 338, páx. 6), decato-me per- .
feitafnente do noxo que sintes
. palas descalificacións . persoais
asi como a mágoa que te abran.xe por non estarmos a "familia
nacionalista" en unidade. Meu ir.:.
mao, comparto a plenitude os
teus sentimentos xa que non
gesto de descalificacións per,. soais e doe-me qué haxa ponlas
arredadas do carballo. Endebén,
coido que compre matizar algo
polo miúdo para clarexar sentimentos e actitudes. f='.ertnite-mo
irmao.

É normal que nos povos colon-izados os sáb'ios colonizadores
ensinen o corre·c to camiño os
nativos. D escritor Juan Benet,
nunha entrevista no Diário de
Galicia do 1 de Maio, ven de
analisar a nosaa realidade: -O
clima deste país é terríbel, chove
a deus e a humidade racha os
-osós do sábio no seu castelo de
ouro . Vela'i a explicación de que
os galegos estexamos tolos
(como mostra Corcubión , dividido por Benet en zona de insomnes, de .suicidas e de asasinos,
el coñece "mais dun caso "). -
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Coido-che que unha . grande
parte dos "bons e xenerosos'
desta nosa Terra pertencen ao
Bloque NaCionalista Galega, asi
·como tamén che penso que fóra
das estruturas orgáñicas do BNG
hai irmás e irmaos "bons e xené- rosos", desde lago. Mais son._____________________.....;.__-=----------------_----x-o_s_E7- -L-o-1s
che absolutamente · rotundo ao
pital e dos traballadores.non' pro- .
afirmar que o Benegá é hoxe a
dutivos socialmente necesários
mellor ferramenta política revolununha grande e única "central sincionária unitária coa que canta o
dical galega para que os traballa:País. Ademais, quiz,á sexa útil redores teñamos clasisticamente
lembr.ar que esta Frente patrióti- · : máis poder . de presión. Tamén .o
ca e anti-imperialista non é _un - · BNG secunda .itodas as accións
partido, nen dun partido, nen exemprendidas ou lanzadas por
_ cluiu nen exclue a néngunha orcolectivos encamiñadas a dignifi:...
' ganización política que tena· car. o idioma e a cultura galegas
e ao cuidado garimoso do berce
como eixo vital a loita pola soberania· de Gal iza ·e a emancipacón
natural pátrio. Desde esfa Frente
das suas x~ntes e queira ir en iraplausa-se a coer$ncia cfos intemandade. E máis, irmao Nemé- · lectuais que . fan unha · laboura
sio, penso que pode.mas afirmar
científica nos múltiples eidos da
que quen non estexa hoxe no
ciéncia empírica e social. -Estes
seu berce é porque ou creeron
posicionamentos cotidián.s coidó .
que nos ·iamos dereitizando canque demostran ás ciaras o espído a verdade é que irnos ende.rito unitário do BNG inda que ás
reitando causas ou · porque o
veces os seus integrantes metaBNG non serve como plataforma
mas o zoco.' Pero apesares.des. para o conquerimento de prete risco penso que estarás de
bendas e egolatrismos políticos -·acorde en que a laboura patrióti-:
persoais. Inda máis, meu irmao,
ca polo° avance e a unión de gadesde o Benegá fomenta-se
legas e galegas nunca debe sigapaixoadament~ ·a unidade dos . nificar dar a c~lada por respostaasalariados expl.otados polo ca- · nen· cando se trate de agresións

AMPLI

ao País nen cando sexa ante
tácticás que nós consideramos
erróneas ou estratéx.ias neo.:.coloniais. Sé asi non fora, se o BNG
non dera a suá opinión política e
non deseñara tácticas conxunturais para nos enfrentar á realidade coti.dián e asi avanzarmos na
procura da Revolta Galega por
ferir sen-sibilidades da "família
nacionálista" entón todo o que
. se fix.era valeriá e o BNG non teria· razón de existéncia: se cada
ponla pode ·facer o que lle pete e

·f EDE ERRATAS
No pé de foto da intorrr~ación
sobre a lila de Cort·egada (nº
341 ), indicábase 0 nome de
J.L Rivera Mallo como a persoa que acompañaba a D..
Juan de Borbóh; cando debia
pór Sr. Recuna, · alcalde . soCialista de Vilagarcia naquel
momento.
0

IÓN DE CAPITAL
· As novas ·accións e1J1itidas serán oferecidas aos
actua:is sócios no exerdcio do seu direito de
suscrición preferente .poJo seu valor nominal.
· Na medida n~ que o·direito ·de suscrición.
preferente non cubra a totalidade das accións
erriitidas, quedá faéultado o Consello de ~ .
Administración para oferec~l-as a persoas alleas á
sociedade cunha prima equivalente á metade ·do
válor ·noniinal, sendo pois o précio de 7. 500 Pta.
por acción.
Odesembolso da totalidade do valor nominal
das accións-su.suitasremataráo31 de de Decembro
do 1988 ..Se vostede desexa ser ACCIONISTA de.be
ingresar odiñeiro na conta q·tie para tal fin terá aberta
no Banco Atiántico, Oficina Priñcipal de Vig~, co
nº 1269066000~3, especificantlo "Ampliación- .
Capital _Social Promocións Culturais Galegas S. A. _-.
2/1988". Contra o ingreso emitirase resguardo
·
provisório até a entrega dos ·títulos.
Pode recabar máis infonnatión no teléfono
(986) 43 36 24 ou ben nas oficinas _de A ·NOSA
·TEBllA,
sitas
.
. .na Rua
. P.ontevedra 4-5ª,, de Vigo.

-O mellor do país son : a paisaxe, as patacas e os percebes.
(A campaña turística do franquismo: "Galicia: gaitas, sardiñas e
rapaciñas", ven de ser superada
palas novas tec.noloxias.)
Málía todo Benet recoñece o
futuro que nos agarda: turismo e
máis explotación agresiva dos
nasos recursos. Como turista, o
intelectual reconvertido pensa
seguir vindo á súa húmida casiña
de Corcubión . Como colaborador da explotación económica
(sempre máis obxectiva que a
novela) o enxeñefro J. Benet ven
de rematar co último encaro no
Xallas, a altura do Ezaro, para
participar coa desfeita da fermosa fervenza a nível do mar, isa
si, co nobre obxectivo de abastecer á "benfeitora" empresa
"Carburos Metálicos S.A. " de
electricidade barata.

cando lle pete ¿para que esforzas ·a pral dunha unidade orgánica e política que nos permita pa- ·
$OS tácticos comuns na procura
_da estratéxia primeira de conquistarmos un Estado Nacional
Galega se seica abonda coa unidade niilista?
Referente ao dogmatismo e a
intransixéncia direi-che, meu irmao, que eu non acredito que
sexa hoxe pauta xeral de compqrtamento nas filas . do Benegá.
Non debemos confundir a firmeza na persecución dos obxectivos estratéxicos co dogma maxiComo se comproba, na Galiza
malista que non deixa virar tactia
resposta necesária non está
camente segundo a situación o
suficientemente praticada, e ben
require e as próprias capacidasabido é que o camiño até a indes o permiten.
dependéncia é longo.
O
E, en coeréncia, esta nosa
M.L.BESTEIRO (Camota)
postura rexeita.a descalificación
dogmática do familiar ou alleo
GALEGO EN ASTURIAS
. inda que non a crítica política de
comportamentos que se consiQuera dirixirme através do semaderan social e politicamente tranário á sociedade galega que le
bucados. Verdade é que moitas
no seu próprio idioma. Quero traveces caemos en excesos vertar do tema grave, ao meu ver,
bais -como ti ben dis- pero non
de que o governo das Asturias
debemos esquecer que toda acesteja implantando (de momentitude persoal acocha, se non reto , de jeito voluntário) o "bable"
presenta, unha posición política.
na zona galego-falante: Veiga do
.Borén, as nasas críticas e descaEu (Vegadeu) e doze concelhos
lificacións políticas sempre pre.máis do Ocidente da sua regiáo.
tenden ter como destinatário últiDirijo-me a voces porque os
mo aos programas concr~tos e
acho duplamente indicados, priestratéxicos e faceres cotidiáns
meiro porque sao o ür:iico semadas organizacións criticadas senário -no naso idioma, e segundo
xan estas parentes próximos ou
porque voces sempre derom
alleos á féimília.
mostras de apoio aos bablistas .
Enfin~ que se o BNG é unha feApoio que .eu sempre considerei
rramenta política revolucionária
em exceso generosso, pois
útil para o povo galego é porque
aqueles quem voces apoiavam
xur'diL:.J polos anseios mate~iais e
negam a existéncia d;:i. nossa línespiritoais de boa parte dos tillos
gua na franja ocidental de Astué fillas .da Galiza, como ti moi
rias, território ga~ego até 1839
ben sabes irmao. E para se.guir(cito de memória).
mos tendo tal utilidade política e
social é imprescindíbel- mariter
Desejo-lhes longa vida e agraaceso o noso facer e a nosa voz
dezo-lhes ·a publica9ao desfa
· inda que doa á familia e·mánque
breve carta. ·
·
aos alleos. ·
.
·
Nao teremos que formular un
Un ha grande .aperta irmao! O
protesto ao governo c!tado? O
· ANTÓNIO LIZ VAZQUEZ (Ma.,d rid)

.

J.R.R.F. (Avilés)
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Na Xunta Xeral 0rdinária de Accionistas da
Compañia Mercantil Promocións Culturais Qalegas
S.A., celebrada en '{igo o pasado dia 20, acordouse
unha ampliación do Capital Socia! na cifra de
10.635.000 Pta.(dez millóns seiscentas trinta e cinco
mil), correspondentes a 2.127 accións CU)l valor
nominal de 5:000 Pta. cada unha. e na5 seguintes
condicións:
-- -1-·--·.- -

tenda. material fotográfico
estudo. reproducións
diapositivas de textos ·
revelaxe. cibachrome

Vigo, a 20 de Febreiro do 1988
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'Para serenos-máis N ós'.
XI Edición dos Prémios d_a -Crítica
Como todos os anos , e xa
van once, a cita era ao pé
. da praia ·de Samil e o motivo
a entrega dos Prémios da·
Crítica que organiza o
Circtllo Ourensán. Máis de
duascentas persoas nun
acto. que ; por mor ds.'s
intervencións dalgun'S dos
premiados, .trasluciron no
calor dos aplausos a 'freba
de patriotismo que
precisaba a tradicíonal "Cea
das Letras"
Son actos que se fan xa tradicionais e que se anúncian reiterativos. Só a chispa dalgunha
intervención ou a sorpresa dalgun veredicto poden tronzar a '
cirimónia. Sen demérito de ninguén , os protagonistas c;la noite
foron Méndez Ferrin , Pedro del
Llano, Tavani e Del Riego , e no
centro, convocando desde opasado. Otero Pedrayo : a ampla
sombra luminosa.
Os prolegómenos e o próprio
tran'scurso do ágape darian pé
para unha gorentosa intrahistória. Non é do caso, pero xa entre
as mesas cucula sempre unha
lista de premiados que tiran
emoción a alguns veredictos.
Cando Bieito Ledo saiu a abrir
o acto de entrega, coas' costas
gardadas palas seis figuras a
entregar e o lema "Para sermos
máis Nós", xa se sabia, por
exernplo. qµe "Bretaña , Esmeraldina" ia ser gañadora, e cando a leitura dos secretários dos
xurados , alguns dos futuros-premiados xa se instalaba na silla
corno nos tacos de salida .

institucional, por un ano os
apoios foran servidos e· nengunha áutoridade presente se violentou - Alfredo Conde,. Conselleiro de Cultura e Tomás Pére z
Vidal, presidente do Parlamento. O primeiro en sair a receber
o prémio. foi · Méndez Ferrin,
quen dominando a cena, e deS=
pois de agradecer a Edicións
Xerais o seu labor, enfiou un
breve discurso lembrando a vir.tualidade da xener.ación Nós ,"'a
quen debemos o única e verda:
deiro proxecto de modem idade
que tivo Galicia, e que contou
cos antécendentes de Pondal e
Murguia. E ise proxecto só ten
unha leitura contemporá nea , a
de que nos ternos que salvar ·
nós mesmos, desde fo rzas sociais e rnovimentos de· masa nacidos do naso pavo". Despois de
lembrar o seu coñecimento de .
Otero, "de quen fornas discípulos e que nos anos cincuenta
afirmaba que a sua misión era
'transmitimos a m ensaxe de
Castelao: unha mensaxe de liberación nacional e s ocial". rB'' matou lembrando a máxima do
seu compromiso literário , "non
entendo outra literatura que n on
sexa liberación e que nón sexa
unha parte da nasa loita pala independéncia na~ional".
A seguinte entrega foi para a
modalidade de ensaio e recaiu
no xomalista vigués Xosé Francisco Armesto pala sua biog rafía . a primeira que ve luz, sob re
Álvaro Cunqueiro . Armestó pa rafraseou un discurso de Álvaro
Cunqueiro no decurso dunha
homenaxe na que rematara co
seu desexo de "Mil primaveras
máis para a Galiza", e finou o·
seu parlamento : "loubado seña
Deus porque me permitiu coñecer e traballa,r na terra deste
grande home , endexarnais marta. que na terra e no ceo chamamos Álvaro Cunqueiro".
O prérnio de investigación
quedou deserto e suxeriuse a
sua unificación co de ensaio,
con posibilidade de desdoblamento no caso de .precisarse.

Os CX dos Aneares

Fdez. del Riego recolle o prémio áas
Iniciativas Culturais con'c edido a
Grial

Escreber
para a independéncia
Na · intervención de Bieito Ledo
desta edición non houbo crítica

O p_rémio polo labor musical foi
para .o P. Manuel Péfez Fanega
e na sua auséncia recolleuno a
pianista Natália Lamas . Despois
eritrouse no asunto dos Aneares . Anunciaran o·Prémio en Artes e Ciéncias da 'Representación a Pedro del Llano, quen xa
n.o micrófono empezou a debullar agradecimen tos e críticas.
Despo~s de facer colectivo o ga-

•A importáncia dunhá
obra 'literáriamídese polaca-

rr_ado : _:__O libro pagárllolo nós e
regalámosllo á 'Xunta de Galicia.
Na saida dous chóferes da
Xunta perguntábanse, "E lago,
tí es dos que estaban-nos Ane ares? "
O prémio final, ás Iniciaúvas"
Culturais , foi' para unha obra e ·
tamén para unha persoa: ·"Grial"
·e Francisco Femández del Riego.

Arriba Filgueira Valverde con Tava•
ni. Nas outras duas fotografias Pe.,.
dro del Llano e Méndez Ferrin.

lardón á sua equipa ·de traballo:
un-por un, contou con demorado detalle , os avatares da realización do proxecto de reabilitación do habitat dos An't:ares . .
Contou .a espera de ca:tro horas
dqs moradores polás autoridades . que c)legaron , queixosas,
nos seus CX e marcharon á pa parota a lume de carozo, e narrou , como se dun canto fose , o
sqno que dormiaQ os libro_s que
recollen o proxecto nos sótanos da Consellaria de Ordenación do
Te rritório. Retrucóu - en erno-, ción de regueifa .case perdida
d estes actos- García Cotarelo ,
con cruces de mirada dos asisten tes, e paz final:
- O libro está publicado pola
Xunta de -Galicia, e vostede leva
m entindo meia hora .
Se renidade de- Del LLano,
charuto en ristre e .ollar entrece -

A velino Fernánde z Alonso xa
dera a nota pedindo solicitand o
que as actás dos . plenos se re. dactasen -en inglés en resposta
a unha_proposta c;io PSG-EG que
pedía.? utilización do 9?lego. ó
A desp.e dida até o ano próximo foi a cargo dos responsábeis
'lingüísticos catalán (Aina Mali)
é basca , e J ordi Graells da Aso- ciación de Escritores en Língua
Catalana .
·
O

x.c.

Campaña da ·A.C. Sementeira

L_ ___ __:,_

móbel de" apartamentos de aluguer".
Asi di , parcialmente'. a carta
que a Agrupación Cultural Sementeira de Viveiro está a pasar
á .sinatura de intelectuais, artistas e profisionais diversos . Proponse acadar o milleiro de rúbricas significativa~_e reivindicativas. Esta campaña de Semen-.
teira, qe carácter nacional. sera
axiña apresentada en rolda de
prensa en Compostela. Prev.e se que. afina] sexa discutida no

Pa,rlamento de Fonseca unha
·proposición n:on de lei no senso.
da mesma: a adquisición pala
Xi,mta do Teatro Pastor -D1az precária sá cinematográfica na
actualidade, da que-os proprietários se queren desfacer máis
cedo que tarde- para lle dar
unha ampla- utilización cultural
e púbhca.
Ouen non · coñeza o Pastor
D~az de VÍve1ro abraiara.s e -antea singular beleza do seu interior
e a sua capacidade totql: amplo

Durante a preserita~ión desta
nova edición dos prémios de
Xeu;JJs. comentouse a recente
incorporación dun feixe de auto- ·
res contemporáneos ás edicións
deste selo. A meta que se busca
é que o lector galega dispoña do'
mercado editorial sen a interme. diación doutras línguas. Pára o
ca,so, presentouse a rcén edítada tradución de Le te[Ilps d'un
souP.ir, O tempo dun salaio, de
Anne Philipe , da man de Xose
Manuel Beiras . ·
D

Como colofón un galardón especial ao medievalista Giussep. pe Tavani, que case superou a
emoción prévia, cando despois,
de que Filgueira Valverde lle entregase a estatuiña , no seu idioma italiano falou do próprio interés pala nasa literatura medieval e afirmoú, antes da ovación ,
• Castelao
cambiado
"cando esto u en Roma, Galiza é
por
unalcalde
do· franFisterra. pero cando estou na
,
quismo.
No
pleno
do
dia 19 do
Galiza todo o resto do mundo é ·
con.cella d e Nigrán discutirasé
Fisterra".
unha moción aprese ntada polo
actual alcalde, Avelino Fernán- ·
dez Alonso (AP) que trata de
sustituir · o nqme da Avenida
. Castelao polo de Av. Bernardo
Vázquez Ria! , rexidor maior da
vila durdnte o franquismo e. que
corn:a entre outi:os méritos ca de
ser artífice da destru cción das
dunas de Panxón e o de ter feíto
listas negras na noite do 23-F.

'Salvemos o Teatro Pastor Diaz de Viveiro'
"Ouen asiriamos este .manifesto ,
traballadores militantes da eu!tura .(.. .) expresamos a nasa intención colectiva de nos 9pór
por todos os médios na man a
que tan fermosísima e valiosa sá
sofra ·xamais a metamorfose do
cemento, da .uralita e das fiestras de_ alumínio! e propomos .
· desd.e xa, coroo alternativa, a
sua adquisición pública 'por par. te da administración autonómica (. .. ) Non deixarernos qui? o
Teatro Pastor:Diaz' remate en in~

lidade. A calidade pode ter un
incentivq na importáncia dun
prémio . Este era Ó comentárie
do director de Edicións Xerais
na presentación da nova' convo~
catória correxida e aumentada
dós préÍnios Xerais e Merlin , de ·
novela e relato xuvenil. Para o
director de colecións e asesor
da editorial, Xosé Luis Méndez
· Ferrín, a proximidade non nos
deixa ver a xeito o alcance dunha obra, sobretodo se estamos
a ser espectadores do seu nacimento . Así que pasen alguns
anos , o próprio tempo ha -permití~ ver dende out¡:a perspectiva
·a. trascencléncia de iniciativas
como a de Marino. á frente da
editorial, e na _c oncepción e
confeción de colecións érue están a criar unha nova xenera~
cion de lectores en galega.

e cómodo pátio de butacas, balc;óns, cenário con .fondo, altura
e equipa, camerinos. etc .. Excelente acústica . Fermosa dec~
ración romántica . Todo, en perigo de se convertecnunha mole
de forrnigón para rnaior lucro do
especulador que prirrieiro C;hegue que, segundo · cantan, xa
chega. .
.
Sementeira, máis adiante no
manifesto, pede a- axuda dos
media para cónsegliilo:
o
1·

HERÑ_AN NAVALJVIVEIRO

• A normativa do Pré· mio · "Álvaro Cunqueiro"
foi o tema principal do discurso que o gañador Roberto Salgu_ei- ·
ro elexiu para o seu discurso na ·
noite da entrega. O escritor coruñés · non .só solprendeu ao xu rado polo alento e a inxeñiosa
trama da sua obra "A Arce dQ
Xardín ", s ~nón por invitar no
meio dun a cto protocolá~io e
convencional a unha reflexión
sobre o tema das normativas e
dos enfrentamentos provocados
palas irnposicións . Salgueiro có ticou .a limitacipn especificada·
nas bases · do :·:Álvaro Cunqueiro" para xulgar só obras escritas
na normativ51 do RAG-ILG . Esta
. disposíción deixou fóra a autores ·dramáticos galegas que non
empregao · esta normativa e
obrigou a o.u tros que presenta- rán obra ao concurso de textos
teatrais da editoriai'Soteto Blan- -'
ca a traducir os set.is textos para
poderen concursar no "Álvaro
Cunqueiro".
D
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REFLEXIÓNS ·SOBRE
EL PÚBUCO:
.
DOUS ·~tORCAS EN PARIS
~
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MIGUEL ANXO fERNÁN-VELLO ·.

,

Paris, cidade oteriana. "cerne e
definición da Europa", "frol rara
e prodixiosa " no corazón ,daquel
·Adrián Solovio sensitivo e
· prousti~no, 'foi cenário nestes
primeiros meses do ano para o
"a:(Ilor, o teatro e \OS caba.los" de.
duas importantes e polémicas
mises scéne de Federico Garcia
Larca . Jorge Lavelli e Lluis Pasqüal enfrentaron-se, a,,. un dos
textos mais formosos e puros da '
·poética teatral contemporánea.
Dez anos despois da sua primeira representación, 'levada a
cabo en Puerto Rico ·polo Teatro
Universitario de Ríos Piedr:a s,
~ste texto lorquiano · produce
. hoxe un espécie de fulgor distinto na sensibibdade teatral do
público. A verd?de nua e a lucidez poética que Larca leyou a
literatura dramática acadan ·
aqui o grau máximo de tensión
ética e estética. "El Público" é
un poema· sobre a verdac:ie e sGbre o teatro, sobre a sociedade
e, o individuo, sobre o amor e a .
liberdade
Larca estabelece
unha profunda e conflitiva relación dialéctica entre os diversos
temas e personaxes que animan
á obra até sintetizar o · seu próprio desexo: "É preciso destruir
o teatro ou viver no teatro".
- Existe para o poeta un "teatro
a céu~ aberto", quer dicer, un
tea tro da falsa realidade, un tea - ·
tró de ilusión e máscaras , que
cauta a verdadeira liberdade do
ser, a identidaéie profunda do
home (por 1exemp1o, a sexual) e
un "teatro. sob a areia", que procura a verdade mais esencial e
necesária , a verdade soterrada, ·
o que hai 'de , mais humano e
palpitante no ser . O teatro ideal
seria . 9quel que non estivese
condicionado polas· "leis" ou
normas que impón a sociedade
e a cultura, un teatro livre onde
os artistas fosen eles-mesmos
exploradores da verdade ; en definitiva, un teatro contra a própria censura do teatro. P~rque o
que se manifesta no . "teatro a
céu cuberto", coa anuéncié!cómplice deste público da nasa
sociedade, é para.Larca, falso O
público ;epresenta a censura ; o'
sistema de valores rnorais imperantes na sociedade, e o artista
no pode ser el-mesmo, ve-se
abrigado a utilizar as máscaras, a non ser que ofe~eza a sua dor
e o seu sangue _::__clara alusión
cristolóxica de ·i ntención críti-

ca- para defender a sua.verdacle, a verdade do "teatro sob a
areia".
A dialéctica lorquiana é un
v.erdadeiro "a bout de souffle"
onde a ·liµguáxe poética centra a acción dunhas personaxes
que .son abrigadas a se desmas carar nun xogo contínuo que
enfrenta a vida e· a marte, o
·a.mor e o ódiO, o mito e o' soño .
O poeta prétende que a sua arte
(e polo tanto a sua vida) sexa un
exe:ipplo total -de- liberd_a de , ·e
para iso recorre a máxima tensión que lle permiten-os 'ele.m en_tos_contrários. Os cabalas .bran, cos. e o cabalo -0e§TO, as personaxes "dobres" ; o rosto e a máscara, o mito e o a:rnor, a·fición e
a marte, son representacións estéticas, símbolos en rnovimento
(Helena, Xulieta, o Emperador, a
bailarina, etc .) que procuran
nunha realidade · mental, nun ,
sóiio v\vo , sentido último da .
existéncia e da autenticidade.
Xa ríos avisa o próprio Larca: "O
público penetra.no ..mais pfofun- ·
do da metafísica e para chegar
&..Jierdade das sepulturas, quer
dicer, ao derradeiro segredo- do
home, despoxa furiosamente as
personaxes de todas · as suas .
máscaras"

nuo" , que se refere a Europa e a
América nuns termos -<?tope
neles o leitor a irania e a premo·mcrnn- que, seguramente,
aquel Larca ·novaiorquino con' cebe u mais alá-do súrreali!>mo e
que para nós e para moitos teñen ·hoxe, ' sen dúvida , auténticos v1sos de-humor negro: "Europa .se arranca las tetas" ·e.
"América es un cocodrilo que
no necesita careta" . Humor lorquiano dunha orixe tema, mas
tamén estraño e suxeridor.
Precisamente , a estrea de "El
Público" español en París, dirixido polo catalán Lluis Pasqual,
tivo corno marco o Théatre National Odéon, sé do Teatro de
Europa. A outra estrea francesa
de "Le Public" celebrou-se no
Théatre National de la Colline,
sob a dirección do arxentinofrancés Jorge LavellL

o

O p0,blico e o fúturo
· .E videntemente, en "El Público"
hai una clara influénCia do surrealismo en ·xeral e do Cocteau
de "Orphée"én partici.llétr, -asi
corno se perceben trazos pirandellianos ou certos paraleliSrnos
cinematográfic;;os vangardiStas .
Hai que lembrar, por · exernplo,
que o mesrn·o Larca escreve un
guión cinematográfico , "Viaje 9
- la luna", na mesma aata (19291930) que "El público". Mas é,
poréri , o Larca de "Poeta en
Nueva York" o que alimenta
esta nova lingl1axe teatral, o ·que/
expresa · con decisión que "hai
·gue pensar no teatro do futyro" .
E a angústia, a dor e a frustracións do home -"El ano es el
fracaso del ·hombre", exclama
unha _-[Jersonaxe de "El ·público"- o que- convoca esta poética do coñecimento atormentado, .da rebeldía e da- liberació~ .
Ser fiel a un mesmo, ser fiel a
verdade .
·
E9te Larca de trinta anos .que
· asina o prirneiro manuscrito -de
"El . Públi co" en La Habana, en

Unha represe!'tación de "El Público" polo grupo polaco Teatr Studyjny Lodz.

-'0TEXTO
PUBLICADO
CUARENTA ANOS
MÁIS TARI!E. É HOXE UNHA. OBRA
REVOLUCIONÁRIA'
· 1930, fsxe do público qu~ aca-.
baria asasinando-o. O 'texto, publicado cuarenta anos mais tarde, é hoxe unha obra revolucionária , xa na sua linguaxe poética e teatral, xa no seu espírito
ético é político diante dunha- sociedade inxusta, .diante dun público que següe a ser o mesmo
públic9 da obr~ e o mesmo pú-

blico de hoxe , 1988 .. o mesmo
público tarnén, por · exemplo,
que executou ao autor de "Poesia in forma die rosa ", o Pier
Paolo Pasolini asasinado polo
post-fascismo da sociedade italiana.
"Todo teatro verdadeiro ten
un profundo. fedor de lua pasada ". Larca amava ao Shakespeare que vertera veneno na sua
,
alma. A palavra en "El Público"
é tamén . veneno. Un veneno
transparente e puro que provoca
un estado de lucide~ non antes
experimentado , un venenó que
vai ferver no corazón e na cabe.za.Hai en "El Público" unha per-- '. son axe, un pastor "bobo e inxé-

O público, suspeitosarnente,
aplaudiu . Uns cornovidos ou
maravillados. Outros estupefactos ou perturbados. Federico
García Larca asistiu as duas 'representacións como un espectador mais O púbhco non o recoñeceu. Ali estava el cun somso
de oliva obscura e unha fina e
sensual elegáncia andaluza.
Houvo instantes de querer saltar
o corazón, aqueles en que a beleza afia o gurne da palavra até
facé-la pura e un coitelo invisível entra no peito corno un lampo. Ali estava o a1Jltor e a sua
sombra, o autor e o seu público,
o milagre do "teatro sob a
areia", vivo corno o sol da sua
pátria andaluza. Atrás ficavan,
pronunciadas no ano 1975, as
palavras do bárbaro profanador,
da tosca besta, do túzaro e rude
bardallán de ViJalva, o censor
franquista -Fraga Iribarne: "A
Larca hay que desterrarlo para
poder enterrarlo defintivarnente" .
O público fixo un grande si'léncio. O teatro ficou deserto . O
poeta cornentou a saída que un
novo medo lle percorria o sangue, un temor que lle viña do
mais fondo e escuro daque1 público, <leste público nosQ que
bate as palmas no vazio men tres debuxa no rosto un xesto
sórdido, sibilino e sornbrizo .
Poucos dias despois, o resultado das eleicións viria dar-lle a
razón .
O

Regale unha -suscripción de A 1'TOSA TEllBA,
Todos aqueleSsuscriptores que queian agasallar aun amigo ou .
f~iliar que esté fóra da Galiza (só ne estado español). Custaralle º.50~
do précio da asinatura I).O primeiro ano.
. . ..
76
'Escreber ou chamár ao teléfono (986) 43 36 24. A llOSA ~BU
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O mistério do

barco perdido
Xa está aqui a terceira novela
policial en galega. polo autor da
primeirn, Carlos G . Reigosa, · e
co mesmo protagoinista de Crime en Compostela. A segun da a ventura de Nivardo Castro
--=.axudado polo seu amigo o periodista Carlos Conde- é, se .
cabe, roáis cutre que a primeira.'
E non porque non pasen causas"
abofé, senón porqu-e pasan ·aemasiadas e pouco v.errn~ímeis.
Cando fixemos a reseña da primeira ave·ntura do noso detective dicíamos( 1l que habia nela
muitos defeitos, pero dabamoslle un voto dé confianza ao autor. Despois de ler este O misterio do .barco perdido(2l, o
voto e a sua confianza quedan
retirados . Nesta novela b protagonista, acompañado ás veces
do seu fiel amigó, intenta investigar que aconteceu cun barco
que se dá como fundido no banco sahariano, leva a investigación por canta do armador do
barco quen perdeu un tillo no
fundiménto E a partir daqui (A
Coruña), comezan aventuras
mil. Madrid , Canánas, Ex1pto ,
Líbano. etcétera Máis que unha
novela policial (ou mesmo de
aventuras) a presente parece
unha novela de viaxes xa que o
autor non aforra nengunha clase
de información dos lug~ues onde
vai o protagonista -característica dos livros de viaxes . Lago
de ler a presente poderá-se saber causas como que a biblioteca de Alexandna queimou-se;
ou que o Nilo leva xa seis mil
quiñentos quilómetros ao seu
paso polo Cairo; ou que o Sahara ten sete mlllóns de quilómetros cadrados e o Libano (onde
nasceron as tres relixións monoteístas rnáis importantes) bastantes menos; ou que perdices
con ostras non é un prato gale"
go mais foi louvado pela Pardo
Bazán , etc. E para que nada falte neste livro de- viaxes, ao protagonista. un violinista catalán,
toca-lle unha rianxeira nun hotel
do Cairo. Pouco má1s vai tirar
desta novela o posíVel leitor,
que se ten o éxito da anterior,
serán mu1tos
Carlos G. Re1gosa continua
sen saber o que é unha novela
policial Alv1scou que o protagonista dunha novela policial non
debe dominar a situación .e fixo
que aqu1 fose unha marioneta
até o final E non é de estrañar.
po1s Nivardo Castro mete-se en
camisas de once varas (que non
é a sua medida, ainda que o
diga el ou o seu compañeiro na
.novelaf, as mesmas que debe
usar -e quedan -lle grandes- o
narrador Falar de contrabando
de armas no próximo Oriente e
dar tan pobre información , é
cousa que. non se merece o leiLor que esperará rnuito máis .
Facer viaxar tanto ao protagonista , cando todo o que vai facendo non serve para o desenvolvimentQ da novela , é abusar
do Lempo do leitor, pois todo o
que se desenróla en Exipto, Canárias, Arabia Saudí, eLc'. , só
serve para que o narrador deite
a información da que se talaba,
para máis nada , Aqui o narrador
inventou primeiro o final e logo
foi desfacendo-o asi lle saiu a
história.
Mais Reigosa non se conformou con. facer viaxar ao protagonista da sua novela , t~mén fai
que personaxes sécundárias falen do amor como ·nun tratado
de tal, ou se bote un discurso
. sobre os males da cultura (literatura en especial-) galega , E hai
causas que se. deben, supón -se:
á inxenuidade do autor como a ..
cena da páxina 145 na que. os
inimigos son desarmados mais
se. 11es entregan as armas, desCqrregadas, . e · o protc;igqnista
. avisa: "Pero non esquezan que

e
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sar unha ·"tesina" a libro sen un
Darlle, ante todo, unna abrirefundido ·cons-iderábeL Pero o
gada benvida.. Benvida SE)Xa calresultado é qu? -o excesivo diquer nova 1aportación á historiodactismo referido a cada ponto
g·Íafia . galega, · tan necesitada · concreto de análise, acaba prodetas, cañdo se asenta en bases
ducindo unha-inflación de aparrigorosas ou oferece interpretatados e subapartados, que se
. cións anbvadoras.
fan estam.:os e ademais de difi· O .lipro ·de Carlos Barros está
cultar a leitúrá tronzari calquer
constrníndo sobre os cimentos
fio condutor da história e afinalfirmes que lle proporcionan -as
no.n ' sabemos que ·é o que se
fontes pubiicádas por Ferró
queria demostrar nen que é o
~ Couselo ( Á vida e a tala dos de·que se demostra.
vanceiros ") e Anxel Rodríguez
Pero rematamos r'ecalcando
(Pleito Tavera-Fonseca). A partir.
· máis aspectos positivos e, ade· delas · pretende oferecernos un
. mais, de grande irnportáncia
estudo das. mentalidades popuqinda que pudesen semellar
_lares no século XV , ou sexa, a
subsidiários: .a oora de Carlos
visión que os mesmos particiBarros contribue a pÓr sobre o
pante$ tlyera.Il acerca dos ac.on- .
tapete un feito crucial e a ·x erar
tecernentos. Non se trata. pois,
dunha valoración do::¡ resultados _· · uri debate histórico necesário ao
redor do tema das transformada Revolución , xa que o período
cións sociais e da$ revolucións,
analisado remata en 1467, quer
tema sobre º~ que hai demasía-- dicer, no momento en que ten
das prevencións, pois é , certalugar o 9salto ás fortalezas.
mente , máis delicado que a hisSen embargo _dua_s eivas retóric;i eco~ómica ou demográfisaltaria eu desde -o meu ponto
ca.
de vista:
·
Apreciarnos tamén que o libro
Unha é que a própria natureestá escrito .en g?-lego. Isto comza das fontes debe impar a
• -N,
pre._ dicilo: a História da Galiza
\
~ . auto- limitación á hora de xeraliten que ser .en galega e é d~ lao zar resu1tados. O Pleito' Tavera_j
mentar que non todos comptenFonseca recolle testemuñas de
dart a responsabilidade que os
"-"---'-----'-------' x . espectadóres ou participantes
investigádores teñen_ de contrino levantamento, pero a idea
buir, desde -o campo científico,
que no momento das declaranovela : porque a rnqza de Nivar-~
á normalización da fala e do
cións pudesen ter sobre os . feí-do Castro se chama Cristina e
país .
, ~ o
tos estaba moi condicionada por
- a praia da Coruña Santa Cristiunha série · de fac~ores. Ante
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA
fi~
o
todo polaS' mesmas C?racte.rí?tiXGG
·cas do inquérito, realizada a insCarlos Barros: A mentalidade xusticieira
1) A NOSA TERRA n. 262. Todo o que
dos irmandiños. Ed. Xerais, Vigo, 1988 .
. táncias do poaer arcebisp.al , ·
ali se dicia (de mau) é aplicábel aqui,
couséj que dalgunha maneira iÍl- ·
_ ma1s non se trata de andar a reproducir o
xa escrito.
clinaba aos testigos a apresen2) Edicións Xerais de Galicia Vigo,·
tar unha irnaxe o roáis asirnilá1988.
bel posíbel, resaltando a coincidéncia das metas revolucionárias cos intereses de Enrique IV ,
1
· o derrubamento das fortalezas
1
dos seus inimigos, mi .sexa , a
Filrrle do holandés Paul Vernobreza laica e o arcebispo.
hoeven, inspirado director de
· Pero non se esgotaban niso as
~obocop , o éxíto comercial da
pretensións irmandiñas, ·polo
·cal propícia a distribuéión desta
que a sua consecución non se
anterior producción. A verdade
pode_ identificar co triunfo do
Estabelecimos o contacto coa
é que resulta un tanto éornplicamovirnento.
obra de Carlos Barros a meio da
do. pronunc~arse, ante un proNon menos destacábel é o
referéncia periodística apareci.dueto como este, no que en boa
longo tempo transcorrido desde - parte impera ó descuido ·narra,tida no Diado eje Galicia. Caído
os feüos até que se relatan no
qu e este é un bon exemplo do
vo e unha excesiva ,queréncia
.Pleito: uns 60 anos. Neste interque non debe ser unha promopolo impacto visual, en máis .
ción axeitada, pala aparatosida- • valo foise asentando na mer:italidun momento gratuita. Pero no
dade populaÍ (labrega) - cun nide sensacionalista e , ~obret9do,
que tamén hai cénas recoidá.:
vel de polftización seguramente
porque o tratamento que lle dá
beis (como a aparición nunha
baixísimo- o recordo rriitificao xomalista non se corresponde
igrexa dun apetitoso mozo crudo po fiáis chamativo do erguico que o leitor atopará logo no
. cificado, no maxin do lascivo
1
rnento , a destrución dos castelibro de que se fala .
,
•
protagonista) e bastantes inJ_res
los, que se proxecfa como fináliDeixando aparte alguns ennos que- u~ humor desme1?urado
dade fundamental e, polo tanto ,
trecomillados nos que se afirma
rnais 'eficaz suple as caréncias
corno un éxito. O fracaso sócioque a cúpula nobiliar desapareda posta en imaxes dun guión
polític'o ,' en cámbio, non seria
ceu entón da Galiza, ou que a .
que contén ideas nen~· orixináis
facilmente perceptíbel.
·
Revolución varreu todo o sistexunto á outras previsíbeis.
. E daqui a outra limitación das
ma social, pois ambas deberían Seguindo dunha maneira moi
fontes: as téstemuñas son maioser moi- matizadas, débese des. partiqular a estrutura dun thn'ritariamente
labregos .
Eles
tacar que o rnclamo dd artigo, o
ller, o filme de Verhoeven canta
constituiron con seguridade o
de que os irmandiños non foron
a · história dun alucinado, bisegr'oso da formación irmandiña;
derrotados , é algo que non se
xual devoto escritor que, trás
pero de rnaneira algunha o -seu
pode achacar á obra en · cuesun .flirteo cunha moza de pm,ico ..
carpo dirixente. Eles mobilizatión .
tranquilizadore;; ollares ; utilizará
ríanse .á charnda de algo tan
Paso xa ·a falar de A mentalipará. conquerir os favores do
imediato como os abusos come- ·
dá.de xusticieira dos irmanamante dela para 1 nun final bastidos · desde as fortalezas, pero
difios
tante xoéoso e ~orprendente,
as causas que realmente provodescubrir a trama e o seu papel
caron a Revolución (pon o- seu
nela .
detonante) pódense ir rastreanCon ese foguete final (que dado decénios atrás e son .en defiría que falar a Arrabal pala sua
niti·v a as contradicións xerais
·insólÍta referéncia mariana) .. o
-provocadas · por un sistema en , _ . director párece ter coristruído
crise. ·
un longo chiste de todo o fiJme,
O.sistema non se transformou
xogarn;i.o :cunha · ·irnaxinería e
revoluéionariamente . Ao contrásímbolos de evidente interpreta·riop , reafirrnouse' desde ñns dÓ
ción ,·e facendo curiosa's referén~
XV e princípios do' XVI o carac-.
éias á relixión ou a problemas
ter feudal -El.a sociedade galega ,
sicoanalíticos (coma a obsesión
o poder autoritário da manar- ·
do protagonista con ser capado,
quia hispana dos Austrias e a
que qa pé a bós intres cómicos) .
progresiva marxinalización (c:;oVista asi a causa , e non sen. -lonizaci9n) da Galiza. Non l}a~
da moi rigurosos, O cuarto
atisb0s de triunfo . O dinamismo
home non deixa de ser un filme
da nasa sociedade foi quebransimpático , orixin'al' e até algo
tado , ainda sen ·castelcis -e ainda
irreverente, que xa non está
cun carnpesiñado non suxeito
mal~
.O
ás eventualidades da exacciórt
GONZALO VILAS
1
~xtra-econó~ica. :
· A segunEla - eiva que aprécio
Director: Paw.1 Vrhoven; Guión : Üerard
1Soete:man, sobre .a novela de ?e!<:.lc' reve; '
z
é o esquema organicista do traFotografía: Jan .de Bont; Mus1ca: .loek
~
ballo. Consecuéncia natural, en:
Dikketer ; Intérpretes : Jeroen Ki:abbe.
Rene Soutendijk. Holanda ..
certa medida inevitábel, de pa-

..

t

Carlos Reigosa

as armas cargadas son as no. sas", recurso usado centos de
veces en más películas e novélas. Ou unha frase que na páxina 109 (a novela non chega a
200) deita o narrador constatando un pensamento do detective:
"Era como se algo lle cheirase a
podre en toda aquela história",
cando xa vai de contrabando de
armas.
Pouco rnáis dá que falar a novela de Reigosa . Pouco máis se
pode dicer dela, só compre .subliñar · que non é unha novela
policial, que o mistério está ben
esvaído, que o autor utiliza páxinas e páxinas para non dicer'
nada, que a prosa (unha nove~a
corno a presente , cercana ao
thiiller) ~ abonda pousona- cando debia ser áxil, nervosa, livre
de adxectivos, que os diálogos
non teñen grácia nengunha, ás
veces son ben penosos, que a
ironía está ben ausente, que as
personaxes secundárias non están nada definidas ·na1 novela,
que a acción final é incrível
(aparte de inverosímil), e que a
descrición das cidades é de
gu1á. turística . E para rematar de
acabá-la, a novela está chea de
moralina (u-la os ~lásicos?). En
verdade , a presente non $ boa
nen corno novela nen corno policial (pero pensa alguén que a
novela policial é unha causa
doada de facer? algun profesor
de literatura, quizais), pois aquí
· non hai criacióri literária de
. nengunha clase. O amante da literatura non disfrutará. o amante da · novela policial tampouco.
Ou talvez si, dilucidando o verdadeiro mistério que percorre a .

Sobre o libro
'A mentalidade
xusticieira dos
Irmandiños''

O cuarto home

e

j

30

GuieirQ

A NOSA TEDA
Nº 342 1 .17~AIO· DO1988

CULTURAL

Ma,nuel López
Varela
Lugo, 31-I~ 1895.
Madrid, 3-IX-1950)

'-----.:.

Director de Banda e Compositor. Aos seis anos de idade ingresou· corno "cantorcito" na Catedral d e Lugo , sendo Mestre de
Capela Octávio Torres ,e aos.
doce pasou ao Serninário Menor
que deixaria no 1910 e.. tras· de
dive rsas peripécias corno flautista en cornpañias d e zarzuela
ingresa o 11 de Agosto de 101
corno educando na ,Banda de
Música da Infantaria de Marina
dó Ferro!. O director era Gregório Baudot (ANT 275. 1/11/85)
. que será . o seu rnestre na Harrnonia , . ·c omposición , Instrumentación e q uizá ria flauta . No
1914 ingresa· na m esm a Banda
cómo músico de terceira e ali
seguirá progres ando até o 1918
no que se ~icéncia e pasa a res i.
'.

t

dir en Madrid.
Naquela' cicfaéle entra a traballar na orquestra do Teatro Martín e vai coñecendo as . figuras
· influíntes na vida musical , especialmente ao prestixioso director qa Banda Municipal Ricardo
Villa. Este será o presidente do
xurado que· lle concede no 1918
a dirección da Banda de Alvega
coa que gaña moitos p rérnios .
Pola -é poca amplia estudos con
Emilio Vega. No 1928 ·pasa a dirixir a bq.nda "Unión Musical"
de Líria',' coa que segue até a
República pasando a · Carcaixent; tr ~s anos máis tarde re:;
gresa a Albacete onde permanecerá toda a guerra civil . O 7 de
Outubro de 1944 toma pose'sión
da Dirección da Banda Municipal de Madrid , post9 n0 qu.e
morreria En todo este período
part icipou, seguindo os usos .da
~ época , en infinidade de Certame s con excelentes-,result ados.
Ten certa releváncia a sua particip a ción na primavera de 1949
n o "Congreso Mundial de Ban- -

das" en Xenebra.
O máis iril"'portante do seu labor seria , certamente o grande
número de transcric::iÓns para
Banda de obras dos rnáis iµipor tarites do século XX como "O
páxá-Ío de lume" de Stravinsky,
"Dafnis e Cloe" . e "AÍborada de
gracioso" de Ravel. -"Festas Romanas" d e Respighi-. "Italia" ·de
Casella ;· "Vals 'Triste" de· Sibelius , etc .. e tamén un lcmgo feixe
de obras de repertório de Bach.
Beethoveh, Tchaikowsky, Wagner , Musorgsky, etc. Tamén de
autores españoles como Julio
Gómez, Joaquín R~dtigo e entr;e
os galegas cómpre lembrar " Ne ~
Qra Sombra'' de Montes . A re- ·
vista "Harmonía" (Madrid des- .
de 1915) é a mellor fonte 'para o_
estudo. desté labor pois editaba
as versións de López Varela.
Praticamente inédito é o seu
labor como compositor. No 1 922
gañou con "La Suerte" unha
mención nuñ concurso de zarzuelas en Madrid . Rodrigo de
Santiago proporciopa títulos de
· obras sinfónicas corno "Cantan
os galos ··pro día" ou "Noche de
Brujas" . para orquesta de arcor
c·o mo "Amanecer gallego" ·au
"Noche de aquelarre"; "Elegía"
para cello e p~ano ; "Nostalgia" .
P?ra violin e piano : "Balada Romántica" para piano ; "A Choqueirada " para coro ; unha peza
cénica "Alborada del prioratv " e
diversas obras para Banda das
qu~ destaca "Himno a Albacete". ·
Lópei Vareta . acq.dou grande
prestixio na época da post guerra ·e -as. suas transcncións po- .
den considerarse herdanza dos
preciosos . traballos de Larriotte
de Grignon . en· Barcelona . Lago
- da sua marte , fo_i esrnorecendo
a sua mei:nória e de rniúdo o seu
noine é elimmado d~s prográ·mas de
cando se interpretan as suas transcricións. A recopilación da sua obra .e o estu do -da mesma . é sen dúbida
unha necesidade.·
O

A Rañoa e
.- A Raiña:

man

XOAN M. CARREIRA
Bibliografía:
.
Antonio Feinández Cid: "La música españolá en el siglo XX" Madrfd. 1973. Rodr.igo A. de Santiago: "El' maestro M .L.V.
Síntesis biográfica de un director y com-.positor gallego". En "Abrente" n" 5 A Co·ruña, 1975.

as semellanz.as
entre un lugar de Maside
e unha rua santiaguesa
A Rañoa é unha fonte que xera
uns baños saltíferos de tipo sulfuroso corno todas as nascentes
que xurden nas terras balneérias do Carballiño.
A Raiña é unha coñecida rua
santiaguesa paralela á rua d'o
Vilar nos contornos do Pazo .de
Fonseca.
Tarnén se chama Serra do Ra-ñadoiro a unhas altas terras as~
turianas de Cangas de Narcea :
Raña é tarnén o nome dunha
chea de lugares galegas. e tamén orixinou un apelido que lacen moitos nativos do país .
· A toponimia oficial. seguindo
sernpre os pasos de Menéndez
Pida! (será que na Caliza ainda

WI•••- CANI::;ES~ a nova serie de"Edicións Xerais deGalicia para EXB~ é un conxuntó _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
de libros que signjfican .un sustancia! avance na didáctica da lingua. ·
A serie CANLES, est~cturada como ~n todo unitario, dé ).Q a 8.0; foi
ela.borada e tra~llada por un v.erdadeiro equipo, ó longo de tres anos, e tendo
en éonta ·os resultados dunha enquisa efectuada entre unha mostra de
profJSC)reS de EXB. a quen pedimos manifestase os acertos e as eivu que
atopaban _na serie anterior -O N05:0 Galqo-. ·
.
Esta sent pretende abrir novas CAN LES para a expresión e a comunicación.
A destacar • .como.eixos búicos da serie CANLIS:

met...,.

:* P,rimada da
inductiva. Gran número de .ctmci.da.
* lmportante -atcneión ó tratlaDo co ~xico.

•Es,... _ateáci6ft , ilnaa

*T........., non sáilta.

*

Atndiva e riposa selección de lecturas.
• ~quilibrio entre 'tódolos asPcc:tos que confip~n a ~

c1e1inaua

-

non ·hai un filólogo t;:apaz de /
contestar as teorías deste señor
cando trata do naso ·país?) com~·
moi ben reclama Ferrín nun artí.go dun xornal en que puña en
;cuestión a corrección científica
do seu "La lengua de Cristóbal
..Colón "; pois ben. todos os que
abordan o tem a d as Rañas galegas e ainda do resto da península repiten que se trata dunha
referéncia a "sítios raídos ·o u
arrasados pola acción de las
aguas".
Nós. ao pensar na Rañoa das
te rras de Maside, onde non lle
aquece nad a tal descrición. pois
é un lÚgar do m áis ameno e refres cante dubidamós tanto desa
interpretación que preferimos ·
-buscar outra rnáis axeitada para
o idioma e para a imaxe físi ca
dos lugares que levan tal nome.
Entendernos q ue dunha 11 Regania" , pódese ter chegado a
u nha Raña através dunha sit uación interrnédia de Reaña;
teríamos que pensar en regos
ou paisaxes onde as correntezas
_d e água inspiraron á mente popular para empregar tal denominación; ese sería o caso da fonte da Rañoa masidá que procedia dunha reganiola, e da serra
asturiana do Rañadoiro mas
corno il}eluir nesta lista o nom~
da xa dita rua compostelá da
Raiña?
Sabemos dunha teoría un
pouco mitolóxica que fala dunha
raíña medieval que teria dado
nome á rua! ainda que. con todo
o respeito que sernpre teño polos mitos L neste caso debedamos pensar , rneténdonos no túnel do tempo , se non sería pola
dita rua a saída natural da forte
enxurrada líquida da fonte Sequelos e da dos cabalas de pedra, que c;;omo era costume nas
cidades medievais correría livreil)ente polo médio e médio
do que hoxe son a rua de Xelrnirez e despois -a tal Regiña ou
Reiña daría nome á rua que
nos ocupa .
Porfin, Raña na toponimia
nada teria a ver con terras rapadas ou roídas e moito a ver cos
acuosos que percorren a !aciana
física do país
O.
CÉSAR VARELA

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros
galegos
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AcuLTURALA
PUBLICACIONS

•

CONVOCATORIAS

Cadeinos da
Escola Dramática
Galega

•

Téñenos chegado os últimos
. títulos dos Cadernos da
EDG, o último con dé!ta de
Marzo, pero que damos a coñecer para quen podan interei:¡ar conseguilos' no exíguó
panorama dos textos teatrais:
"Pedro Madruga", de Xoán
Cuveiro Piño! e "Casa dormida ", de Xosé Maria Alvarez
Cáccamo. Pódense solicitar,
asi como outros números
desta colección con xa 70 títulos , a Cadernos da Escala
- Dramática Galega, Sta. Teresa, 18-baixo.

-•

Presentación
Viaxes · Años Luz

A axéncia de viax7' Años
·Luz , apresenta no naso país
nestes días o seu programa
de viaxes Verán-88 en actos
en diferentes c~dades .

LIBROS

•

Nova
escolma f erida

Da noción da Utopía que Ernest Bloch colleu de Lenín e
char:noulle principio espran-

"Non hai marte para ti ainda
za" :
que Deus o queira''. Con
esta adicatoria ao seu amigo
• Do Courel
Lorenzo Varela, enceta Maa Compostela e
nuel Lueiro o seu novo livro
máis palabra
de versos que co tíduo de
Nova Escolma Ferida acaba
Sotelo Blanco reservou un
de editarlle Ed1c1óns do Casprimor de edición para este
tro. Corenta e oito versos "de
renovo de Do Courel a Comamargura, nostálxia e emopostela (1956) que aparece
ción" . Xosé Luís Méndez Fecunha
novo
sub-tíduo:
rrín pon nun belo lirniar a
"Xuntadas verbas da patria
esta nova escolma que Lueie 11berdade e máis palabra
ro "non sinte desexo pala
de Uxio Novoneira . Do Courealidade perdida ao esta se · rel estáñ ilustrado con gracifrar en signos lingüísticos.
fismo do autor e se continúa·
Antes polo contrário, detesta
biografía e crítica de Rábade
a orde desta nosa realidade
Paredes, Heminio Barreiro,
social e emocional que paLuis Seoane, Basilio Losada,
decemos. (.. .) De cal utopía
Reimundo Patiño, Mendez
ten sede Lueiro:- de aquela
Ferrín, Xulio Valcarcel e
que foi descrita nun texto
Claudia Rodríguez Fer ..
nodal de Lenín (Que facer?) .
A nova edición Do -Courel

EXPOSICIONS

•

António Alcaraz

Desde o 13 de Maio na Gáleria · Gruporzán (Orzán, 139)
exposición de pintura do
pintor alicantino A. Alcaraz .
Aberto de 19 a é2 horas e
pechado os fesovos .
Para incluir informacións na AXENDA chame ao teléfono
(986) 43 38 86

31,. .

•

Emilia Salgueiro

Exposición desta pintora
monfortina na Galaria Sargadelos de Barcelona (Proven-

Santiago. 25 de Maio ás 8 da
tarde · na ~ Sala Sargac;:lelos
(Rua Nova',16)
A Corufta, 26 de Maio ás 8
da tarde no Ateneo (R/ Alfredo Vicenti 6-1 º)
Vemes, 27 de Maio ás 9 da
noíte no Pub Ardora (R/·Alfonso X El Sabio, 4)
·
.:

5° Certame
fotografía
ecolóxica

A Asociación Naturalista
"Baixo Miño" . (ANABAM),
en ·c olaboración coas Institu~ cións e Casas Comerciais
.que figuran neste folleto,
convoca a 5ª Edición do Certamen ge Fotografia Ecolóxica "Estuario do Míño" , que
se rexirá de acórdo coas seguintes

teléfono, qarta certificada ou
telegrama. Tanto as fotografias premiadas como os ne- .
gativos (que deberán ·entre. garse para recolle:-la Premio),
quedarán no poder de ANABAM. con· tódolos direi tos .
11 . Entrega de Prémios:
¡terá lugar o sábado, 13 de
Agosto, a partir das B datar-de, no mesmo lugar de Exposición .
P~EMIOS .

1º: Premío .Conselleria de
Agricultura -Xuntá de Galicia-, Trofeo é 35.000 pesetas.
2º: Premio Instituto para a
Conservación da Natureza
-ICONA-, Trofeo e 25 .000
pesetas. ·
3º: Premio Laborq.torios fotográficos "EXTRACOLOR".
Trofeo.
_
Premio- especial; Laboratorios Fotográficos . "COPICOLOR" , Trofoo á mellór fotografía sobre o Baixo Miño
galego-portllgués .(concello~
de Tui, Sta. Mª de Qia, Tomiño, O Rosal, A Guarda ,
Valern;:a do ·Minho, · Vila
Nova de Cerveira e Caminha). ·

BASES:

pectivamente, de cinco centas mil pesetas cada un. Os
prémios poderanse declarar
desertas, · mais as ·suas dotacións non se retirar¡ín en
nengun caso, senón que se
engadiran ás do ano seguinte. Estabelécense tamén dos
accesits ,sen dotación económica, consistentes na publi º
cación dos. libros ségun.do o
punto 5..
·
2: Poderán coricurrer a
.eles poettls nacionáis e . extranxeiros coa condición de
que os orixinais estexan escritos en calquera dos idiomas citados.
3. O prémio adxudicaráse
a un libro de poemas con
tema libre e extensión mínima de- cinco centos versos.
Os orixinais haberán ser iné·
ditos.
4. Os traballos apresentaránse por cuadriplicado, mecanografados a dous espácios ·e, baixo pica, haberanse. enviar por correo certificado a Obras Sociais da Caixa de Aforras de · Galicia de ·
A Coruña, Ferro!, Lugo, Ou~ense, Pontevedra,' Santiago
ou Vigo, ou á Sooiedade de
Cultura . Valle-Inclán
rúa
Magdalena , 234-2º, ' 15402
Ferro!, expresando a sua
concurréncia ao 8°. Prérnio ·
de. Poesía "Esquio". O prazo
de admisión pecharáse o 31
de Agosto do l988.

1. Os participantes . serán
fotógrafos aficionados.
2. O tema Único é Natu reza (fauna, flora , paisaxe,
agresións .. . ) de Galiza e Norte de Portugql.
3. As fotografiás· poden ser
a cor oµ bral}co e negro; far- ·
mato mínimo de 13 X Uf
cm., monta<;ias sobre ·cartUJ.iinclúese na coleccion Vento
na branca que sobresala 3
que Zoa de p·oesía, co núme- .
ro 4 .
·
cm. poi:_ lado.
, 4. · Poderán apresentarse
• ·"Non habían
-até un máximo de 5 obras
por participante, orixinais,
medrar", en ·
non premiadas en anteriores
español
concursos.
5. O prazo de admisión
Ca tíduo de Un ria que camina a colección. Parádiso de - · fpéchase o 29 de Xullo.
OBSERVACIÓNS
6. As fotografías enviarannovela de editoriál Orígenes
se ó seguinte · enderezo:
ven de editar o relato breve
-O Xurado non poderá
Asociación Naturalista "Baide Manuel Lueiro Non Hadeclarar desertas nengun
xo Miño" -- ANABAM-:-bían Medrar. "Paréceme a
dos prémios estabelecidos. ·
Apdo .59 36080 ·A Guard~
min -salienta Luis · Seoane
- -Non se terán en canta
5. Os trabali.os premiados
(Pon
tevedra)
.
·
no limiar- que este libro de
as fotografías sobre niños.
serán. propriedade dos· auto7 _ Dado : no reverso da foLueir"O e un dos más belidos
res respectivos, agás a pri-NBngun
concursante
tografía indicarase o seudó· da literatura dos nasos días
meira edición, que será pu-,
poderá optar a máis dun prenimo do autor e Jugar de obescrito cunha grande mes~
blicada pala Caixa de Afotención . Nunha cuartilla no ' mio .
tría literaria . Non tenta reptir
rras de Galicia ·ná Colección
-Os organizadores veainterior dUn sobre pechado
ensaios alleos, non se preorán polo coi dado dos traba~ - Esquío oe Poesía.
figurarán: nome e apelidos
cupa da moda, maxinando
6. O Xurado compoñerano
do autor; enderezo; teléfono· · uos recebidos , pero · non se
que o -aspecto formal da napersoas de recoñecida solpoderi responsabilizar dos
seudónimo e lugar -de obten~
rración é criación sua senda
véncia nos eidos da crítica
posibeis deteriores que lles
ción.
persoal remata por irriprirnir.literária Óu a criación poétipodan sucedera. aos· mes8. Devolucións: .serán delle orixjnalidade". ·
mos.
ca. O falló será inapelábel e .
voltas as fotografías que o
tera lugar no mes do Outu-Os casos non previstos
~:;eu autor acompañase dun
bro de 1988 .
·nestas Bases serán resaltos
sobre pre-franquedo.
9a 274). Aberta até o 28 de
. 7. Os orixinais non prépolos or9anizadores.
9. Coas fotografías recebiMaio.
miados non serán devoltos
das montarase unha exposiaos seus autores nen haberá
• Prérnio de Poesi·a
ción na Casa da-Cultura de
• Fernando PBssoa
de manterse correspondénEsqui
A Guarda, coincidindo coas .
cia sobre eles ..
Gravados de Xesus Vázquez
Fest<?.s do Monte "Sant? TeA Caixa de Aforras de Galie poemas d~ Pessoa. compogra".
cia e a $ociedade de Cultura
8'. A interpretaciÓrr destas ·
ñen esta exposición gráfico1Ó. Fallo do Xuri: A deciValle-Inclán de Ferro! conbases corresponderá exclusi- ·
bibliográfica que se pode
sión do Xuri será inapelábel, · vocan o 8° Prémio de Poesia
vamente ao Xurado que ha
ollar no cuarto andar do Mufacéndose público, se é posí"ESOUIO" de .acordo coas
fallar o Prémio. O feito de
seo Galega de Arte Contembel, a · través dos meios de
bases seguintes :
presentaren as suas obras
poráneo Carlos Maside en O
comunicación así como na
1. Estabelécense dous
supón a conformidad€ dos
Castro (Sada). Aberta desde
e~posición .
Os gañadores
prémios· indivisibeis en línconcursantes. coas presentes
o 18 de Maio.
recibirán comunicación por - gua galelJ? e castellana iesbases.

a

o

'.'CON-TOS c;>E SANTOS

E NAO-AL"

Ramón ·O.tero Pedrayo
Enmarcada ·no Renacimiento Italiano.. .

"O ENXOVAL DA NOIVA" -

Víctor F. Freixanes ·

l ·.
O GATO METIDO NUN SACO

Alberto Avendaño
LEllBRANZA NOVA DE VELLOS MESTERES

Paco MarUn
A· PARTIR
DE9ANOS
E PARA ADULTOS

ANAGNÓRISE~

Marra Victoria Moreno
/

