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Dia da Pátria

A visita a Santiago teri xa ·história e valor simbólico recoñecido
Se a actual democráda se caracterizou pala sua capacid.a de .de in~egración
de todos aqueles símbolos -que pulaban por Ün Óám.bio real sobre o acaecido,
o Dia da Pátria signifi_c a precisámente o asentamento dunha data
con valor non testemuñal e de apertura a un futuro posíbel.
ALFONSO EYRÉ

"P.roxecto Común. Unha .
Galiza de seu" (BNG); "Pala
independencia
·
nacional"(FPG) e "O
nacionalismo sen fronteiras"
(PSG-EG), son os tres
principais lemas baixo os
que se celebrará o Diada
Pátria do 1988; que ainda
que se apresenta con tres
manifestacións todo parece
indicar que vai cobrar uri
novo- pulo ~ sobre todo se
ternos en canta que a , ·
campaña realizada por
algunha das formación$ foi
moito máis intens-a que en
anos anteriores nos que
esta data galeguizadora veu
_asentándose cada vez máis
na sociedade galega,· como
símbolo, pero tamén como
'
reivindicación.
A partires de 1953. a maior expresión de galeguidade, mália o
intento do réxime de convertila
no maior exponente de españolidade, foi o Dia da Patria, ainda
reducido a unha misa por Ro~a
lia, pero que serviu para· enlazar
co nacionalismo popular.
Esa pugna entre a galeguidade
da data impulsada e imposta xa
polos nacionalistas, e o intento
áe entronización como dia da españoli.dade, deuse desde aquela
cada ano, ainda qué fose de xeito diferente: proibición de celebración, suspensión de mQ.nifes_tación, denegación do permiso
para finalizar na Praza do Obradoiro ou da Quintana, impedimento de entrar no casco nobré
de Compostela, utilización da figura do Rei, intentos dé institucionalizala como festa de caracter autonómico; sucedéronse ao
' longo destes anos, ·sen poder
impedir o seu asentamenfo
como unha celebración con claro
contido nacional. ·
.A nova dimensión popular do
Dia· da Pátria parte do 1964 cando · a UPG realiza unha intensa
campaña (sobre todo para os
tempos que corrian) .e lanza panfletos á saida da misa de Santo
dom'ingo a mdio de artéfactos ·
explosivos provistos dun trebello
de reloxaria.
No 1968 unha concentración
\
convoqada pola UPG na Praza
do Obradoiro non chegou a realizarse e un ano despois eran deti-.
dos, á saida da Misa de Rosalia,
llla Cauto e o doctor Guitián_ao
proferirse uns berros de "Galicia
. Ceivl?!!", por parte do actual _presidente da .UPG, Bautista Alvarez. No 1971 eran absoltas estas
· persoas ao considerar o tribunal
que este berro ·"non implieaba un
riséo ou ·perigro inmediato de incitación a rebelión separatista".
No 1975 o Dia da Patria xa se
pólarizou totalmente coa convocatória da AN-PG: recén nada, e
a UPG, que serian, ao· longo de
todos estes anos, os que conqueririan · fixar o carácter do 25
de Xullo.

Un proceso de
polarización
A concentración en Santo Domingo .saldouse con 11 détidos.

A partires do 1976 esta polari-· tuto nunca máis, ·Bases Constituzación ·ace.r:itúase ainda que os . Gionais" era o lema) frente a "unigrupos españois entran nun· pro- tárian que pulaba por cm estatuto
ceso de galeguización formal,
de autonomia. ·
sobre todo a nível de síglas.
Esta dicotomia voltaba a 'darse
Juan Carlos 1, recén· coroado,
ao ano seguinte cando as diveracude a Compostela a apresen- · sas forzas autonomistas, coa
tar a oferenda, rodeado dun gran
Xunta Preautonómica á cabeza
desplegue policial. Prodúcese a convocaba a unha manifestación
maior concentración nacionalista
na Praza do Opradoiro; que o
da história . e o dia sáldase cun
BN-PG respo.ndia con outra que
·11 O persoas detidas, tam,én o
remataria en A Quintana á que
maior número de detidos que se
asistiron c~se tres veces máis
deu nun Dia da Pátria:
persoas.
No 1977 dentro desa g?leguiDesde este ano as forzas pol ízación formal comezaba o intenticas autonomistas descolgaríanto de vaciar de contido nacionase xa totalmente da data, colista esta celebración.
. menzando o que se poderia chaPor un lado manifestábase o
mar "Guerra das Prazas". PrimeiBN-PG e por outro, nunha con- rnmente aos· nacionalistas impevocatória ''. unitária" o PSG, MCG,
díanlles accederá do Obradoiro,
APG, PTE, ORT e PC. A convoque eles utilizaran en anos antecatoria do frente tiña un claro
riores, pondo como disculpa o
contido anti-autonomista {"Estacaracter relixioso da celebración

e, en anos sucesivos, a impósibilidade de acceder ao casco antigo de Compostela. ·

·os intentos de impedir a
entrada no casco nobre
No 1980 impedíase a entrada
pala Porta da Mámoa, como xa
era tradicional , ·tendo que rer:natar a maniféstación convocada
polo Bloque-PSG na Alameda, o
lugar tradicional de partida.
A proibición de entrar ao casco antiguo e terminar en A Qu intana levaba consigo a intención
de alonxar a celebración de
Compostela e recobrar o 25 de
Xu llo como dia do Santiago Matamouros. Diversos partidos e
colectivos, asi como o tristeiramente célebre Governador Gómez Aguerre, hoxe alto cárrego
do governo socialista, manifestaban a comenéncia de que o Dia

Duas
interpr~tacións

h u morísticas dq
Dia da Pátria. A
· direita por Pepe
Carreiro, na
esquerda de .
Xesus.Campos.

da Pátria se celebrase fÓra de
Compostela ou noutra data que
non interferira a "celebración relixiosa", ou, o que é o mesmo, ao
carácter de españolidade que
esta tivo durante a ditadura.
Empezaba unha puxa pala
conquista de A Quintana que duraría até 1984, con resisténcia de
horas na Praza de Galiza, saltos
e detidos en vários anos.
Nese ano 84, coa traida dos
restos de Castelao, e despois de
que en anos anteriores os enfrentamentos coa policia retraeran de participar e moita xente,
sobretodo rapaces e vellos, o Dia
da Pátria comezaba unha nova
etapa na que a manifestación
central, a do Bloque, ia en aumento, ao tempo que tomaba tamén un caracter festivo. Abandonábanse tamén as consignas
eminentemente políticas para
formular slogans máis relacionados con problemas directos, sobretodo co Mercado Comun.
As institucións autonómicas
desentendianse xa do carácter
político do "Vintecinco" e acobillabánse nunha proclama institucional valeira de contido ao tempo que comezaba unha nova
campaña para potenciar o "carácter relixioso da data", con
chamamentos no própria oferenda.
Agora, os intentos de racionalizar o uso da Quintana que reclaman monxas, Cabildo e viciños da zona, poden ser usados
outravolta contra os nacionalistas; porque semella claro que
cada vez que se dá un paso
adiante na asunción popular do
Dia da Patria, comenzan outravolta os enbátes da españolidade que se ven axudados má1s
ou menos intencionadamente
por aquelas forzas políticas que
tentan sacar a celebración fóra
Compostela
pretextando
de
O
unha descentralización".

VELAR ARMAS
sentan , sumen este país na miséria, no
atraso. Galiza padece o asoballamento
cruel de todo o eixo colonialista, asimilacionista, que se rearma á sombra dopoToda ·a Reforma política -1976 a
der central.
Convén descreber a realidade con duhoxe- puxo-se de costas a nós; desde o
83 os acontecimentos de reconversión . reza; máis dura é ela por si mesma. A
outra cara da moeda fala de organizaindustrial e de mutación infraestrutural
ción das clases populares, da sua conson tan adversos q!Je superaron todo o
cienciación progresista, da sua educaimaxinábel e esgotan calquer paciéncia
ción mobilizadora, o labor político do namenos firme que a do povo galego: O
cionalismo ten a función de clqrificar, diGoverno Central s..ó pode seguir nesa
rixir, superar, o consenso social pacífico,
liña de postergación da Galiza se canta
xusto, respeituoso. Só· liberando Galiza
aqui cun governo cipaio; sucursalista e
de xenocídios culturais, de dependénnegado intelectualmente. A leición de 12
cias económicas e da violéncia dos apaanos é reiterativa: os partidos convenratos do poder, poderemos ,acadar libercionais, AP e PSOE, son ó gran instrumento de castración da Gpliza como fo- - dade, paz social e colaboración política.
Data de alertas e de horizontes. este
ron os - Governadores da Audiéncia, os
escribanos e os bi~pos nos dias dos · 25 de Xullo .' Todos . limpan armas; todos
afian -palabras; tddos queren resultados.,
-Reís Católicos, dos Austrias e dos Bar~
bóns. O domínio das institucións autoUns para seguir no cabaliflo da opresión,
outros para saltar ·a muralla e cantar linómicas por estes partidos e o domínio
_
berdade.
O
da Galiza polas ~lases que eles repredentro da CEE. Unha oportunidade grav~ para afondar a nosa situación de periferia, ou para asaltar mellares posicións.

SÍMBOLO E MATRIZ DE LIBERACIÓN

'./

FRANCISCO CARBALLO

Hai unha preistória do Dia da Pátria. A
· festa titular do Reino da Galiza e o dia
nacional das lrmandades da Fala. As lrmandades trataron de criar un símbolo
antagónico ao español militarista do 25
de Xullo.
Foi nos anos 60, concretamente no 68,
cando a UPG convocou o ora da Pátria
desde o sentimento e a ideoloxia das loitas de liberación nacional. Habia un fio
condutor desde 1920, oculto ao caróh
da celebración relixiosa en memória de
Rosalia os 25 de Xullo; pero deu-se un
salto cualitativo na perspectiva e na forma combativa de festexar esa data.
Tal celebración carrega-se de significado: asume o rol de guiar á sociedade
galega cara a constitución dunha nación
ceibe. Un ha "intellegentzia", concienciada historicamente na leitura de Murguía,
Brañas, Vilar Ponte, Castelao, etc ... , sensibilizada pola dureza do asoballamento
económico e cultural da ·Galiza, motivada polos movimentos de liberación daquela década, busca a solidariedade
coas clases populares que son sensíbeis
á problemática e empezan a organizarse. Constitue-se o nacionalismo reivindicador nacional e anualmente busca o
baño restaurador para a loita social e política.
Despois das convocatórias minoritárias do 68 ao 75, a do 1976 supuxo a
consolidación dunha data e o fortalecimento dunha simboloxia; supuxo, igualmente, unha contraposición aguda co
Estado opresor, coas clases dominan-

entrada no Obradoiro e as cargas. poli- símbolo de loita de liberación por unha
ciais alborotaron toda a cidade. Logo o Galiza ceibe e a exaltación dos valores
Governador civil de A Coruña vetou o histó~iqos, cultur'ais e típic9s dos galeuso da Quintana. Só a manifestación do gas danos de si mesmos. A beira podeBNG mantivo a confrontación até vencer rian estar _
- xuntos que non revoltos-:- os
en 1984. A manifestación que sumaba logotipos de cada formación coas sLias
ao comenzo un escaso milleiro, conse- · próprias liñas de acción.
guiu superar os 10.000. Pasou de ser un
De feito é o BNG quen logra sumar ·
acto dos militantes organizados a ser a manifestantes na rua, na Quintana e na
dun sector concienciado na defensa da festa popular, e quen dila toda a Galiza
Gal iza e na decisión por 'Un país libre. Asi
a expresión máis -unit~ria dunha data
converteu-se nunha institución rE!speitacada dia máis provocadora e construtida e capaz de atraer a atención dos gava.
legas e do exterior.
A celepración nacional en Santiago
Seguen as resist~ncias ante este fenócontribue a fortalecer a simboloxia pameno reivindicativo do Dia da Pátria Gatriótica: por ser capital histórica, cultural .
lega. O poder. estatal trata de dar brillo á
e administrativa. Por contar éon atractivo
popular. Por ser centro xeográfico ·igualpreséncia do Rei ou de delegados reais
ese dia en Santiago. O Poder autonómimente acesíbel. A confluéncia de toda a
Galiza nesa festa, proclamación .e enco, maioritariamente en mans de organizacións sucursalistas, serve de instrucontro, expresa o sentido denso de tal
mento do poder-central, trata de convodata: reivindicación dunha Pátria libre,
·Car un dia institucional híbrido, convenobra de todos, ma~cha longa cara ese
cional e sen reclamo popular. Incluso a obxectivo e xúbilo da vitória a conseguir
lgrexa oficial teme perder protagonismo irrenunciabelmente.
social o dia de Sant lago, incapaz de- ubiPero ·se esa confluénpia é positiva, ta.
car-se nunha sociedade ·secularizada e
mén ten que ser compartida en toda a
tes, coas organizacións anti-galegas e
de romper coas falsifioacións relixiosas
xeografia galega: con posters convocancoas galegas submisas aos ditados co- ·dun Matamouros e dunha ·esclerose rites, bandeiras ao vento en fogares e ediloniais.
tualista . .Quer reservar a Quintana libre
ficios públicos, vésperas· que toquen á
O Estado centralista proibiu primeiro a
de esp~ctáculos culturais e poííticos.
·
festa, etc, etc.
Certos sectbres sociais, moi integraEn
suma,
o
Dia
da
Pátria Galega é
SEGUEN AS
dos no eixo do poder colonial, reacciounha escala abertc;i aos cidadáns, un es--R-E-Sl~S-TÉNCiAS ANTE
nan negativamente e evitan a preséncia.
tandarte levantado no meio da terra ga-- A estas díficuldades une-se a falta dunha
lega para erguer a espe~anza e avanzar
ESTE FENÓMENO
·estratéxia superadora das disciplinas
na transformación social e na liberación
REIVINDICATIVO
nacional.
'
O
partidárias, estratéxia que evidenciara o

CRONOLOXIA

ODIA DAPÁTRIA NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS
MANUEL LOPEZ FOXO

•
1977
Perto de 10.000 nacionalistas
participan na manifestación non
autorizada do BN-PG. A policia
tolera a marcha, pero impede a
sua entrada na Praza do Obradoiro. A pancarta principal di:
"Estatuto nunca máis. Bases
constitucionais". No mitin-festa
que ten lugar na harta de San,to
Domingo interveñen Bautista Alvarez, Ramón López Suevos, Ramón Valcarce, Elvira Souto e
García Montes. Asimesmo, na
Carballeira de Santa Susana,
xúntanse arredor de 5.000 persoas atendendo á convocatória
feíta polo PSG, MCG, APG, PTE,
ORT e Partido Carlista. No acto
fan uso da palabra Bouza Brei,
Celso Emilio Ferreiro, Xosé A.
Gaciño e Xosé Fortes e actuan
Bibiano, Antón Casal e Jei Noguerol. Ese mesmo dia, frente ao
"Derby", prodúcese un enfrentamento entre militantes da UPG e
UPG-LP.

•

1978

O Bloque Nacional-Popular Galego leva a Santiago mais de
20.000 persoas para protestar
"Contra a Autonomía por caciquil
e colonialista". Portafl a pancarta
da cabeza da manifestación Pilar
Allegue, Bautista Álvare:z: · Saleta
Goi, Manuela Fragüela, Femando
Pérez, ·F. García Montes, Lois
Oiéguez, Francisco Rodríguez e
Pedro Luaces. Os manifestantes
entran na Praza da Quintana,
onde falan dirixentes da UPG e
AN-PG. Bautista Álvarez afirma
que só os nacionalistas votarán
"non" á Constitución española.
Outros actos: 500 persoas asisten ao mitin do PSG no Teatro
Principal e un has 7 .000 á concetración promovida por diversas
. organizadóns (UCD, PCG, POG,
PTG, PSOE, PGSD, LCR. ..) na
Praia do Obradoiro. No mitin do'
PSG interveñen Cláudio López
Garrido, Manuel Caamaño, Mário

Orxales, Xoán Gato e un representante do PGP.

•
1979
Ainda con máis as;isténcia que o
ano anterior, o Bloque celebra o
Dia da Pátria cunha manifestación pala "Soberanía nacional
galega. Contra a política colonial
española". Na P,raza da Quintana
falan Bautista Alvarez, Lois Diéguez, Telesforo Monzón e representantes da Frente Sandinista,
do PSAN e doutras organizacións revolucionárias. A LCR
xunta un has ·400 persoas no mitin que organiza na Praza das
Praterias e "Galicia Ceibe" celebra un mitin na Praza de Fonseca.
•

1980.

Coa proibición de entrar no casco vello de Comp<;>stela, o Bloque-PSG celebra unha manifestación "Pola soberania nacional.
Pala autodeterminación. Contra
a política autonómica" Portan a
pancarta da cabeza dirixentes da
AN-PG, do PSG e da UPG. Na
segunda fila camiñan Telesfmo
Monzón, Santiago Brouard e representantes doutras orgar;iizacións invitadas. A manifestación
remata na Alameda, onde pronúncian un mitin Lois Diéguez,
Qláudio López Garrido e Bautista
Alvarez. Pala tarde hai diversos
"saltos" no casco vello e as forzas represivas cargan contra os
m~nifestantes.
No transcurso
dos incidentes son detidas duas
persoas e Margarita Ledo sofre
unha ferida na perna. A pequena
manifestación de "Galicia Ceibe"
é disolta xa antes da saída.

•

1981.

O governador civil proibe novamente a entrada da manifestación do· Bloque-PSG no casco
vello da cidade compostelana. O
lema da marcha é "Unidade na-

cionalista. Pola soberania nacional frente á política represiva do
govemo". A pancarta principal é
portada por Lois Diéguez, Margarita Vázquez, Xosa Valcarce,
Cláudio López Garrido e Francisco Carballo. Posteriormente prodúcense diversos "saltos". Esquerda Galega celebra un mitin
no Cine Capital. Neste acto fan
uso da palabra Camilo Nogueira,
Martínez Randulfe, López Facal
e J. M.aria Bandrés.

•

1982.

A Xestora da Frente Galega convoca unha manifestación baixo o
lema "Galiza nación, frente á
constitución". O Governo civil
desautoriza de novo a entrada
no casco vello. Ao remate da
marcha, na Praza da Galiza, falan
Lois Ríos, Lois Diéguez, Bértolo
Losaqa, Mário López Rico, Bautista Alvarez e Xosé Manuel Beiras. Minutos despois do mitin
prodúcense numerosos "saltos"
dentro do fortín. E&querda Galega organiza un _mitin no Capital,
no que interveñen Manuel Rivas,
Mário Onaindia, Pedro Luaces e
·
Camilo Nogueira.

•

1983

C9a proibición máis unha ·vez
de entrar na vella Compostela,
Bloque Nacionalista Galega celeqra o 25 Xullo baixo o · 1ema "O
naciohali&mo, a solución para
~aliza". Na manifestación participa máis xente que nos últimos'"
anos. Tras un mitin de Francisco
Carballo, Xesús Vega e Agrelo
Hermo na Praza da Galiza, os
militantes· nacionalista permanecen máis.de cinco horas no fortín. Pouco despois das seis da
tarde a policía carga con contundencia contra os ali concentrados. Hai mais de cincuenta feridos e son detidas trinta e tres
persoas. Esquerda Galega non
celebra· nengun acto en .Santia-

o

go.

•

1984.

O BNG celebra o Qia da Pátria
sobo lema "Frente á Autonomla,
Autodeterminación. Castelao sen
manipulación". A pancarta pri,ncipal é portada por Bautista Alvarez, Lois Diéguez, Xosé Manuel Seiras; Xan Carballu, Emíli.o
López Pérez, Eduardo Gutiérrez
e Mariano Abalo. Os manifestantes levan .milleiros de caraveis e
centos de retrátos de CasteJao.
A manifestación entra no casco
vello e remate na Quintana, onde

mingo Merino, Francesc Vicens, ·
Kepa Aulestia, Manuel Suárez e
Camilo Nogueira.

1986
•
Sob 0 lema "Somos unha nación.
Na-soberanía está a solución", o
BNG celebra 0 Dia da Pátria
A manifestación é apoiada polo
MCG, LCR, Galicia Ceibe e os
sindicatos Comisión Labregas e
INTG. Asisten en calidade de invitados dirixentes da Crida Cata-

lana, HB, Hasi e ANV, entre outras. A pancarta principal é portada por Xosé Manuel Beiras·
ten lugar unha oferenda froral Encarna Otero, Bautista Álvarez'.
diante dun xigante retrato · de Francisco Rodriguz, Suárez CaCastelao. Na"Praza da Quintana nal, Mário López Rico e Mariano
falan Eduardo Roqríguez, Xesus Abalo. No mitin de Esquerda GaVega e Bautista Alvarez e pronúncian un recital poético Ma- . lega, ao que asisten algo máis de
duascentas persoas, interveñen
nuel Maria, Avilés de Taraman- Cario& Vázquez, Kepa Aulestia,1
cos e Lois Diég"uez. Pola tarde, Cláudio Movilla e Camilo Nogueina Carballeira de San Lourenzo,
hai. unha festa con . intervención ra.
políticas de Txomin Ziluaga, Do- •
1987
ris Benegas, Sever Ormqza e outros representantes de organiza- O BNG celebra o 25 sob o lema cións invitadas. O PSG-EG orga- ."Galiza en marcha": Apoian a
niza un mitin en Bonaval, ao que manifestación o MCG e a LCR.
asisten unhas 400 persoas e no Portan a pancarta da cabeza
que talan Manuel Beiras García, Xosé Manuel Beiras, Bautista Ál·xosé Abraira, Camilo Nogueira e varez, Encarna Otero, Xosé RaCláudio López Garrido.
món Cendán, Manuel Mera,·
Francisco Rodríguez e _Suárez
1985.
Canal: Na Quintana, antes do
O BNG celebra o 25 de Xullo sob discurso de Bautista Álvarez, ino lema "Frente· ao Mercado Co- tervén Maria Pilar García Negro.
mun, soberania nacional". Enca- Por primeira vez en vários anos
bezan a marcha -Suáre~ Canal, non se produce nengun inciden·Francisco Jorquera, Cario~ Pe- te. O PSG-EG organiza un acto
reira, Mário Lóp~z Rico, Mariano en Bonaval con perta de cen
Abalo, Bautista Alvarez, Encarna persoas. Na Praza do Toral ten
Otero e Cherna Ferreiro. No mitin lugar un ha , concentración proda Quintana, .que é presentado movida por PCLN, Galiza Ceibe
por Agrelo Herma, intervén en e Colectivos Nacionalistas Galenome do Consello Naciona1 do gas, á que asisten unhas 500
BNG Xosé Manuel Beiras. O persoas. Ao acto do Toral asiste
PSG-EG organiza, en· colabora- Txomin Ziluaga e Doris Benegas,
ción co PG e o Partido Humanis- Francisco Letamer.idia á manifesta, unha concentración en Bona- tación do BNG e Mário Onaindia
val, á que asisten algo máis de jl , concentración de Esquerda
500 persoas. No acto falan Do- ~alega.

•
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ante a noticia dé que nós pretendiamos criar ali un grupo de carácter nacionalista, trataron ·de
influir nesas persoas para que se
orientase cara unha actividade
puramente cultural, e .asi foi
· como naceu un grupo que se de- .
dicou a editar alguns libros, no'n
moitos, pero que neste momento
p~rtenece xa á história.
lsto foi no ano 5~ ou 59. Agora .
ben, iso non podia durar dunha
~aneira indefinida, as contradicións tanto no naso país como
dentro do estado español estaban agudizándose, até que o
próprio Brais Pinto desemboca
nunh~ opción política, non o grupo no seu conxunto, senón per' soas que estaban . vinculadas a
~sta actividade cultural evolucionan cara opcións abertamente
esta desviación -por suposto
políticas e asi é como se funda a
que _non q~ero facer nengunha
UPG no ano 64, na que particivaloración pexorativa cara a nenpan outras persoas que non tivegu nha actividade cultural que se
ran relación entre si, nen coa
f íxese naquel momento-, pero
própria actividade de Brais Pinto.
despois decateime de que habia
Que supón para vostede o ser
persoas qué estaban vencellaun dos principais continuadores
das diretamente con ese galedesta etapa?
guismo culturalista que se facia
Poderianselle dar moitas explicaen Santiago de Compostela e
cións ao feito de que eu sexa
unha liña de continuidade entre
a UPG no seu nacimento e a acNACIONALISMO ' tual, pero eu quera dar unha só
e é que eu son unha persoa que
ENCÓNTRANSE
estou disposto, e ademais taño
IDENTIFICADAS
como obxectivo principal, sacrifiMOITAS PERSOAS
car sempre as miñas interpretacións persoais a unha idea polítiQUE NEN SEQUER
ca, a uns intereses, a unhas reiVOTAN
vindicacións.
Non son moi costosos tantos
NACIONALISTA'
anos mantendo unha posición
que supón enfrentamento e sabendo ademais que unha persoa coma vostede seria ben
gratificada de manter uns postulados distintos?
Eu non teño madeira de heroi,
non o son. Pero hai algo que
considero fundamental: cando
unha persoa está identificada
cunha idea, para min a idea é
Galiza, se eu na miña practica
diária tivese unha conducta diferente a esa idea que defendo seria un incoerente, teria unha contradición interna. A única maneira de poder conciliarme conmigo
mesmo, de eliminar esa contradición, é ter unha actividade política acorde coa idea que defendo.
Neste sentido eu coido que a
miña práctica resulta gratificadora, porque ainda que a situación
non se pode considerar como
boiante, dadas as agresións que
está a sofrir a nasa economia, a
nosa cultura etc, non obstante
obsérvase un avance e o avance
está en que as posicións nacionalistas van sendo asumidas
cada dia con maior intensidade
dentro do naso pavo e isto é importante para unha persoa que
ten unha actividade nacionalista
neste país. Non é o caso de explicar agora cales son os aspectos nos que se pode demostrar
un avance nacionalista, son moitos, primeiramente unha maior
conciéncia nacional.
Haberá
quen diga: pero é que a conciéncia nacional deste país, xa que o
BNG é a sua expresión organizada, emítese através dos seus resultados eleitorais. Non é asi, eu
inclusive penso que moita xente,
identificada cuns ideais nacionalistas e cunha alternativa nacionalista, pode votar en partidos
políticos que están totalmente
alonxados dos nasos posicionamentos. lsto poderiase explicar
tamén con aquela famosa anécdota, recollida por Castelao, do ,
gaiteiro de Cerponzóns, do lado

Participante destacado no primeiro Dia da .Pátria celebrado' na posguerra e ..
do que .se cumpren agora vinte arios

,

Bautista .Alvarez ·

'As contradicións que vive a sociedad~ gal.ega
fan tamén que se esteña agudizand9 un. ·- certo sentido nacionalista'
'

\·_

Home de -itinerários fixos
na Compostela da última
década, agás cando o
- seu -compromiso coa
.
Galiza o leva a dar unha
ou outra charla en
calquer .recanto da
Terra, vestimenta clásica
-"a garavata do
nacionalismo"
poderiamos case dicere un tono que no seu
humor e nos seus
cabreos res uIta .
eviqéncia inevitábel da
sua raigame popular. Un
labrego que percorreu
mundo, adicándose por ,
inteiro á política e un
dos máis
representativos
continuadores do que
poderiamos chamar
nacionalismo de
esquerdas nado nos
sesenta -en 1964 foi un ·
dos fundadores da UPG,
partido do cal é, desde
hai vários anos, o seu
presidente. Brillante
parlamentário do
Bloque-PSG na primeira
andaina do Parlamento
galegó e un dos
·
expulsados por tanto da
cámara por se négar a
xurar a Constitución española,-ten ·entre as
suas afeizóns a leitura
de libros de leis.
Refuga case coma sen
·qüerer, as perguntas de
tipo persoal e., quizá
sexa esta unha das suas
características
principais, reférese de
cote á sua organización,
aos problemas do seu
país, tinxindoos todo
máis de anécdotas e
vivéncias próprias.
·Como continuador ·e
militante activo do
nacionalismo -coñece a
história do Diada Pátria
desde as suas primeiras
. celebracións na
posguerra, dé alguns. de
cuxos sucesos foi
' protagonista destacado. ·
N_pn entramos por iso
nesta conversa no terreo
da- política imediata e si ·
na traxectória das
últimas tres décadas de
nacionalismo que el viviu
c;:Je moi ·pertq.
·

•

.,

M.V.

Vostede participou na década
dos cincoenta no grupo Brais
Pinto, na década seguinte né¡i
fundación da UPG .. :
Eu estou identificado co nacio·nal ismo, quizais dunha maneira
intuitiva, desde os catorce ~nos,
como co nacionalismo se errcontran identificadas moitas persoas
que nen sequer votan nacionalista. Despóis eu sempre tiven a
idea ' de que para reivindicar os
direitos nacionalistas cómpria or:ga_nizarse políticamente. lstos
son os tempos· da ditadura que
sempre habia que facelo dunha
maneira clandestina. - Eu vou a
Madrid e ali póñome en contacto
con outras persoas que campar-

ten as mesmas ideas ca min e intercambiei opinións tratanqo de·
criar unha organiz_ación política
para ievar adiante estas reivin'd icacións. Pero. que sucedía daquela no noso- país? Que existia
un galeguismo oficializado, un
galeguismo ·culturizado através
dos ·representantes do v:ello Partido Galeguista que quedaran no
interior. As figuras máis representativas tiveran que exiliarse.
O movimento aqui fara desviado
cara actividades puramente culturais. Pois ben, Brais Pinto ten-:
do en princípio como finalidade,
polos .menos nalguns dos que
participaron na sua formación,
unha organización política foi
desviado cara actividades exclusivamente culturais. ·Naquel momento non me puden explicar

I

'Co

~
~

'BRAIS PINTO FOI
DESVIADO CARA
ACTIVIDADES

~EXCLUSIVAMENTE
- ~ CULTURAIS'.

'EsTou DISPosro A
SACRIFICAR AS .
MTÑAS
_
INTERPRETACIÓ-NSPERSOAIS A UNHA
IDEA POLÍTICA'
de Pontevedra, que cando saiu ·e
se topou fóra da Galiza, dixo que
el non aguantaba máis tora do
' país e que quería retornar para
~ España. E isto non é .unha anécdota isolada. Eu non hai moito
tempo talaba cunha persoa que
estivo traballando nas fundicións
Krupp na Alemaña e explidbame que ali tiña dóus enxeñairos,
un que era moi bo .e outro mao.
Pergunteille de onde era o -bo e
c:fixome que do lado de Rivadábia. Pergunteille do outro se era
español e díxome que non que o
outro era andaluz.
Non se vería millor como persoa
referente do naciónalismo en
xeral que participando directamente da política cotidiana
coas liortas e mesmo as misérias que isto trae consigo?
Unha persoa identificada cun
ideal determinado ten que estar
na loita diária en defensa dese
ideal. Agora ben , pode facelo de
maneiras diferentes, non é o
mesmo unha persoa dunha idade que un rapaz de vinte anos,
pero hai que participar dentro
desa loita. Logo cada persoa ten
as - suas próprias capacidades.
Pódense defender os mesmos
obxectivos através de instrumentos diferentes. Alguns teñen máis
aptitude para facelo no terreo
cultural, outros neutras actividades, cada un ten as suas próprias características, isto non impide que haxa unha identificación similar entre todas aquelas
persoas que poden traballár en
eidos diferentes.
Vostede ten escrito bastante de
maneira orientada ás tarefas
partidárias. Nunca apeteceu de
escrebir dunha maneira persoal? .
Neste momento determinado
non teño pensado facer nengunha obra que leve a miña firma.
Hai vários escritos meus no anonimato que están nos órganos
de expresión partidários. Agora
ben , non sei se no futuro escrebirei algun libro, que teria un carácter político, sobre cuestións
relacionadas con Galiza.

.

'PooENSE
DEFENDER OS
MESMOS
OBXECTIVOS
ATRAvÉ-=-s---D___E_ __
INSTRUMENTOS
DIFERENTES'
O Futuro do país
Como ve o futuro da Galiza, tanto
desde o ponto de vista da sua
mobilidade social como do
asentamento das suas institucións, políticas, sindicais, de
govemo etc.?
A sociedade galega neste. momento está a viver unha série de
confradicións moi importantes, a
maior parte delas pala int~gra
ción na comunidade -económica
europea, importantísimas para a
economía do noso país, está

está consolidado, pero non é definitivo, non houbo consolidación
definitiva d~ nengunha forma po- _
lítica de estado en nengunha
etapa .histórica. A modificación
desta situación política depende
de moitas circunstáncias, da
~. evolución internacional, da .evolución ·denVo do estado, e depende das contradicións xeradas
polo sometimento das diferentes
nacións que compoñen este es-:tado. En nengunha etapa histórica o estado español deu resposta .á esa demanda nacionalista.
que surxe da periféria e- nesté
momento tampoucó lle dá res-·.
posta através do-estado das autonor:nias que -son #unha simple
descentralización administrativa.
Estas circustáncias están aí e ·irnos ver o resultado que producen no futuro, eu véxoo con opti· mismo.
Non sinte logo a desaparJción
de certo·s sistemas tradicionáis, de certos síntomas 'de identida-·
de que poden estar a de·saparecer?
Os povos, é certo, poden chegar
a morrer e existen testemuñas de nacións que tive~on un gran florecimento neutras etapas e non
oustante quedaron asimiládas
por outras formacións sociais.
Pero tamén seria irreal porse
nunha postura pesimista. A desaparición de certas pautas culturnis e sociais do noso povo,
costumes tradicionais... pode .
dár lugar a unha interpretación,
senda agredida no terreo cultural
que resulta verdeiramente dificil- pero eu teño constatado que hai
debido á política que leva a cabo é eliminar a dependéncia do un rexurdir da própria cultura nao partido qu~ ten a responsabilinoso país e a explotación colo- cional. Hai pouco celebro use un
dade no góverno. e non vou ennial á que está sometido, através festivál folclórico en Com~ostela
trar agora en detalle, pero que se de ideoloxias que crian. e repro-. e ali participaron moitos coléxios
d o mundo urbano como rulle nota unba iritencjonalid_ade ducen a dependéncia. Pero o tanto _
clara de conducir á asimilación ·certo é que estes fenómenos es- ral con grupos de gaitas. Antes
das diferentes nacións do estado tanse a produdr. Cando se vai todos os gaiteiros eran vellos,
através de ·métodos diferentes dar o cámbio cualitativo na nosa hoxe hai moitos nenos. · Ha~ aqui
dos usados, por exemplo, pola sociedade? Eu non son profeta, un perigo tamén: identificar unha
dictadura oú durante o século pero coido
a evolución do cultura nacional coa éxpresión
XIX. Pero esas contradicións ta- noso país vai por aí, pode trun- ·que es~ cultura ten nun determinado momento. O que non hai
mén tan que se esteña agudizan- carse pero vai por aí.
_
do certo sentido nacionalista. Xa
Falaba tamén da consolida- . dúbida é que o mundo rural está
resulta verdadeiramente impar- . ción dun determinado modelo de a ser absorbido polo urbano.
t~nte que sectores sociais que
réxime político que arrinca da Unha-cultura que estaba vinculaantes estaban integrados en par- transición. Si, pódese dicer qu(:: do estreitamente a ese mundo
rural, pois-ten que ser desplazatidos españois sintan a - necesida polo mundo urbano, .iso é cladade de organizarse en fomis
CULTURA
ro: · os fiadeiros h·oxe non poden
polo menos formaln:iente autócexistir porque hai outras formas
tonas. lsto non se produce dun- GALEGA PODE
de vida, pero esa cultura galega
ha maneira espontánea sen·ón SEGUIR SENDO
que nun momento determinado
que responde a unha série de
tivo unha expresión peculiar,
necesidades. Outra cousa será a PECULIAR BAIXO
pode seguilá tendo dentro de
virtualidade que podan ter eses FORMAS DE VIDA
dous. séculos ou tres en ·formas
partidos e o éxito que poidan
de vida diferentes.
O
acadar cara ao futuro, porque o DIFERE~TES'

qu-e

'/s..
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'O p·rimeiro 25 de Xullo que se comemorou como_tal Diada Pátria foi no_1~68'
Cal é o primeiro 25 de ?<ullo no para a cal chamara o noso parti- mente deraos eu, pero. a policía Podemos entrar neste tema,
que vostede participou?
do, debido a ese despregue po- . cargou indiscriminadamente e pero eu en antes - quería dar
'HAI VARIAS
O primeiro 25 de Xullo que se licial, pero si logramos levar a botoulle a man ao primeiro que unha explicación. Téñamos en
MANIFESTACIÓNS O
comemorou como tal Dia da Pá- cabo algunha acción na Alame- tiña diante. Este foi o primeiro conta que no ano 1978 é cando
tria Galega paréceme que foi no da da Ferradura, ali se colocou !lno que o Dia da Pátria tivo este día acacia· un caracter ofi25, DO MESMO
1968.· Daquela xa estaba funda- unha pancarta coa lenda "Por unha conmemoración ·ctespois . . . 'cial através dun decreto-firmado
MODO QUE EXISTEN
da a UPG e nunha reunión que un ha Gal iza ceibe e socialista'', d~ sil~nciame~t? e da des~ia- polo presidente da Xunta preauVÁRIOS PARTIDOS
tivemos en Madrid acordamos da Cé;il quedou inclusive teste- c1on c~se folclon<?a e culturahsta - to11ómica que declara o Dia Nadarlle ao dia 25 un carácter máis ml!ña gráfica. Creo que foi ta- des tempos da d1tad_ura.
cional da Galiza. En certa maNACIONALISTAS'
combativo e unha denominación mén nese ano, ainda que n_on o
Non
habia
ñaque!
momento
ouneira
n6s
coidámos
que
detrás
fixa. Lembro que aquel ano re- podo afirmar con seguridade,
partiramos milleiros de volanti- · que na misa a Rosalia que viña tras tortas operantes _interesa- desta declaración oficial había mo galega. Precisamente por
intención de absorber o .carader . iso a manifestación do Bloque
nas por toda Gali:za. Tanto é asi celebrando o chamado gale- das en celebrar esta· data?
o
PC
e
os
partidos
españois
esnacionalista da efemérides para foi a que m!iis xente levou, porque en plena ditadura os xornais guismo culturalista _cantouse á
da época recolleran a notícia de· saida o hino galego e ao rematar tiveron totalménte á marxe des- vioculala directamente co pro- que os outros partidos non tiñan
interés en movilizar á sua xente.
que masiva propaganda estaba empezouse c.unha canción que ta celebracióri por várias razóns xecto de descentralización autoaparecendo en· diferentes pon- estaba de moda daquela, ' o e a principal delas era de carac- n~~ica. Po is be~, . pes!e. a que Neste momento determinado
tos _da xeografia do noso país, "Venceremos nós", tradt1cida ao ter ideolóxico. Mesmo . o noso · b~1~0 a convocatona · oficia~_ ':lu~- . ·Pódese facer a pergunta de porsobretodo nos lugares de vera- ·galego e cantada en galega por .partido se puxera en contacto PICl~da pola ?<unta p~eautonom~que se -dan distintas rilobilizaneo, nas praias. Hoi.Jbera ade- Olivares, o cantante cataláñ. lsto con representantes cualificados . ~a 1an a, ~aior parte do~ Pª'11cións. Pois istO seria como res-mais pintadas e mesmo algunha motivou ünha intervención indis- do PC e eles non consideraron _ dos polit1cos ?este r,ais, non postar a outra pergunta: porque
emisora extranxeira recollera a criminada po( parte da policia oportuno integrarse r:iunha _mo- obstante a mamfestac1on levada razón neste momento existen
notícia, por suposto que iso mo~ · armada chegando a deter a per- bilización destas· características, a _ca~o polo Bloque, que foi a vários partidos nacionalistas na
tivou unh.a preséncia do aparato soas que non tiñan nada que ver nunha mobilización nacional, pnme1ra vez. q1:1e rematou na Galiza que todos eles se·proclarepresivo franquista, poticia ar- con esta actuación, como· foi llla porque xa digo o ·PC que existía Pra:Za ~a Quintana, superou en
man nacionalistas e que mésmada, seer.eta e até o exercito 'Couto . e máis xente que agora na oposición daquela non -com- mo1to a convoc?da polos outros mo, polo menos dur.ha maneira
desplazou aó Obradoiro un~eep . non lembro ...
partía a idea nacionalista, de pá- partidos políticos. Que quér di- formal, rei\Mndican para o noso
da policía militar, coido que fatria galega.
·
cer isto? Sinxelamente que nin- pais os direitos que lle correscian isto debido ao contido que llla Couto que o detiverarn ade- Como entande actualmente o guén se m<?vi!iza baixo o con- poriden. Se se dá esa tragmentiña aquela conmemoración. mais por uns berros que non carácter unitário dunha data cepto de Patna Galega, de na- tación política ·organizativa, tadera el. ·
Non se poido facer nada naqueque pota sua mesma definición cióQ galega, senón está identifi- mén se ten que dar nas suas
la concéntración no Obradoiro, Non, non os dera el, concreta- debese ·englobar a todos?' : . cada e~t~ persoa co nacionalismanifestacións.
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GALIZA EMUNDO

Os rios contaminados (páx.8)
. O grupo Hersant venderá intormación
a catro diários galegas (páx.'9)
A unidade sin~ical por X. Seixo (páx. 1O)

------~-----------

CONSTITUCIÓN DA FPG

Definición sindical ·e eleitoral quedaron _no ar

A Frente
Popular Galegarexeita o actual
.
marco político e defínese· pola independéncia
.

A formadón dunha frente
asambl,eária que rexeita o
actual marco poi ítico e
sinala entre os seus
obxetivos principais a
consecución da
independéncia para Galiza
constitue a eséncia do
aprobado na Asamblea
Constituinte da Frente
Popular Galega (FPG),
celebrada o pasado fin de
semana en Santiago.
Mariano Abalo, secretario
xeral do PCLN, un dos
partidos integrantes da
frente, interviria no acto de
clausura á par das
delegacións invitadas.
Os asistentes, nun número próximo ás duascentas persoas,
reafirmáronse nos principios
que deran pe ao documento do
10 de Marzo e que se centran
na independéncia nacional, loita baseada no direi1o ao recoñecimento da autodeterminación política; anticolonialismo;
democrácia popular; autoorganización polltica; solidaridade
internacionalista; loita antiimperialista e pola paz e loita contra
o patriarcado.
Houbo tamén pronunciamentos en favor da cultura popular,
pala loita de liberación da muller e contra a represión.
A FPG será unha organización frentista, de carácter
asambleário, da que forman
parte o Partido Comunista de
Liberación Nacional (PCLN),
Galiza Ceive, Colectivos Nacionalistas e Grupos Independentistas Galegas (GIGAS). A dirección nacional da nova organización será elexida nas próximas semanas en base aos representantes eleitos nas distintas asambleas comarcais, xunto cos membros designados
por cada colectivo.

Sindicalismo, eleicións,
reintegracionismo ...
No eido sindical a nova formación non se pronunciou polo
apoio a nengun dos dous sindiGatos nacionalistas existentes,
en ambos os cales poseen militantes, decidindo "tomar tempo
para que os compañeiros que
traballan no sindicalismo se definan" .
A respeito dos procesos elei-

guerra

Banco Sahariano: unha
polos
direitos elementais (páx. 15)
Sara Montiel en Compostela (páx. 16)
Walter Reynaga, diputado bolMano _(páx. 17)

A FRP\TE
~=-:.
...

torais óptase, en palabras de
Manuel Carneiro, por que a
concurréncia sexa "valorada en
cada momento,: en función de
que poda axudar á nasa política que se basea fundamentalmente na mobilización e organización do povo". A preséncia
xa nalguns concellos xustificariase, segundo Mariano Abalo,
pola cercania ao povo destas
institucións, para denunciar o
cáracter colonial das mesmas e
conseguir milloras sustanciais
para a povoación. En todo caso
faise fincapé no rexeitamento
do marco constitucional e autonómico.
A respeito da lingua resáltase
o enfrentamento fundamental
entre o español e o galego, decidíndose no terreo normativo
"o apoio a aquelas normativas
que combatan á española no
seu intento de dialectalización
do galega". Non se declara por
tanto un apoio· explícito aos
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máximos reintegracionistas,. recoñecendo ás várias normativas existentes na liña do tronco
comun galego- portugués:
Tanto o aspecto normativo
como outros temas. deron lugar
a debates polarizados fundamentalmente
redor das organizacións Pel.N e Galiza Ceive.

caron a.s duras palabras dirixi- das polo basca Josu lraeta
quen empregou unha parte importante da sua intervención en
dirixir duras descalificacións
cara ao BNG, sinalando que
"hai doüs bloques, un reformista, posibilista, cl'audicante e
mesmo reaccionário e outro
bloque de liberación nacional
que sodes vos. O verdadeiro
Carta dos presos e
bloque nacionalista galega está
convidados
aquí e ·é a FPG". Sinalando a
No acto de clausura da Asam _,.
continuación que "a todas esblea tomou a palabra Manuel
tas persoas hai que decirlle que
Álvarez, militante do PCLN reGaliza non está en venta e que
centemente excarcelado, para
non é o mesmo nacer en Galiza
ler unha carta dos presos acuque ser galego e senón lembrá- .
sados
de
pertenecer · ao . devos de Franco": A respeito
EGPGC, o que foi recebido potamén do BNG, membros da
los asistentes con berros favoFPG, en declaracións posteriorábeis a este grupo .armado.
res á prensa, sinalaron que
Entre as delegacións convi"nós a quen criticamos é a didadas destacou a preséncia da
rección do BNG, non as suas
OLP, MDT, UPC e HB, intervinbases ou a outras forzas que o
do .no acto un representante de
podan apoiar":
o
·M.V.
cada un destes grupos. Desta-

ªº

Mariano Abalo
'A FPG recupera un espácio político abandonado'
Á marxe dos principios políticos Exercito Guerrilheiro pode inciaprobados que ere que repre- dir na marcha da organización?
senta para o país a nova organi- A existéncia neste · momento -do
zación?
EGPGC baséase na situación de
É recuperar un espácio político opresión colonial que sofre o
abandonado. Coa recuperación povo galego. -Ese tipo de resposda loita pola independéncia na- tas revolucionárias surxen agora
cional, podemos acadar o ob- como surxiron antes mediante
xectivo de mellorar as condi- outro tipo de expresións, pero
cións de vida dos- traballadores non é nada novo que na Galiza
galegas e conseguir a liberdade se den movimentos destacaste.
do naso povo. Por outra banda Igual que na Gal iza danse nou- ·
rexéitase a posibilidade de ata- tras partes do mundo e neutros
par saidas dentro de vias martas pontos do estadq español e é a·
como son a Constitución e máis consecuéncia da violéncia instio Estatuto de Autonomía. A FPG tucional e a todos os_níveis que
seria neste sentido un garante a aplica o Estado español co povo
prol da liberdade real do noso galego.. Nós entendemo$ que
._povo.
nos movemos en planos distinO futuro que poida seguir o tos, pero que indubidabelmente

coincidimos, igual que con outras organizacións, nos obxectivos de acadar a liberación nacional e social para o povo galega:
As difenmtes posicións que
apareceron na asamblea constituinte ere que poden supor algun problema para o futuro da
FPG?
Entendo que non, porque un tratamento correcto destas diferéndas o qué poden provocar xµstamente é o enriquecemento do
que ten que -ser unha frente popular galega, onde distintas tendéncias e posicións políticas se
unifiquen nuns princípios políticos e onde collan lago distintas
posicións organizativas pero que
~
non diverxan no fundamental. O '""""--~~~~~~~~~~-: ~

• Galiza Nova celebra a
- sua asamblea ~onstituin
te. Os _próximos 23 e 24 de Xullo
·terá lugar en Coinposlela e ria
Faculdade de Económicas ·a
Asamblea Constituinte de Galiza .
Nova (Organización da MoC'idade
Nacionalista) da que formarán
parte mozps e mozas vencellados ao BNG así como unha gran
parte de independentes.
As p_
onéncias que se apresentarán a debate abranxen os seguintes temas: cultura e ócio, ensino superior e médio, paz e ecoloxia, traballo e par.o, feminismo,
deporte, traballo institucional,
consellos da mocidade e organizacjón.
Galiza Nova anúncia a vontade
de "fuxir de ideoloxismos", utilizando "métodos de traballo orixi. nais e anovadores que acheguen
á xuventude que hoxe está desmobilizada a un proxecto de futuro". A nova organización pronúncíase tamén "contra a sectorialización que desde o poder se
está a transmitir, recollendo aspiracións e loitas da xuventude
para encadralas nun movimento
amplo e globalizador que contribua no proceso de liberación nacional galega".
A respeito do BNG, Galiza
Nova sií1ala que a sua .integración deberá artellarse na Asamblea Constituinte, conservando
_ en todo caso unha autonomía total dentro da frente.
O

• O Alcalde de Noia, Pastor Alonso, o Patrón Maior
~ da Cofradia de Pescadores
e 12 mafiñeiros foron procesados en relación cos sucesos
acaecidos en Ponte Nafonso o
21 de Agosto de 1987. No auto
dictado.polo xulgado de Noia impútaselles ao Alcalde e o Patrón
Maior que "non adoptaran atitude algunha en contra do que se
prevía e, antes ben, anjmaron
coa sua pasividade e perrrisividade palas representacións de
que eran titulares a un grupo de
persoas" (retírese a queima de
tres barcos de extración de
· .
area).
No recurso apresentado afirmase que a imputación non é en
absoluto suficinte, poñendo de
relevo que para que existise autoría seria necesário que os procesados tiveran participación directa na execución do feíto ou .
cooperaran con un acto sen o cal
o feíto delictivo non se realizaria;
deixando asi todo o indício de
cdminalidade na "pasividade e
permisividade".
· No que se retire aos 12 mariñeiros, o auto, que dá por probado que estiveron presentes no
grupo de persoas que se desprazou até as areeiras, descoñece o
grau de intervención ou se foron
meros espectadores pasivos,
como centos de persoas máis,
entre as que se encontraba a
prÓpria Garda Civil.
O

• Catro militantes da
FPG de Vigo foron xulgados ·a pasada semán en Ponte·vedra por ·realizar hai un ano un
mural no que podía leerse "Mancho Reboiras asesiñado".
Os militantes nacionalistas encausados estaban realizando o
citado mural ~a-ndo chegou un
coche policial e procedeu á sua
detención.
A calificación de asesiñato da
marte do. patiotra Mancho Reboiras, veu causando numerosos
xuícios contra historiadores, xornalistas e militantes nacionalistas, mentres que idéntico calificativo imputado a outras mortes
durante o franquismo, en parecidas drcunstáncias ou mesmo fusilados despois dé xuícios, non
teñen idéntico tratamento.
o
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ANTI-OTAN

Marchá
contra a base
riorte~americana

de Bares
"Antes e. agora, OTAN ·non e bases tora"- foi unhas das consignas coreadas polos manifestan"
tes que, nun· número de catrocentos, acudiron o pasado sábado 16 á base ianqui de Estaca de
Bares.·
Os participantes nesta 111 Marcha-acampada a Estaca de Bares concentráronse perto das
sete e média da tarde na localidade do Barqueiro, percorrendo
en primeiro lugar esta vila, para
dirixirse posteriormente a Bares.
Vários dos presentes sinalaron
a si.mpatia coa que foran recebidos na localidade de partida. A
base, a diferéncia do ano anterior, encontrábase rodeada dun
valado de arámio e protexida
pala · Garda Civil. Lembremos
·que na .11 Marcha vários pacifis- .
tas conseguiran introducirse en
terreas da base. Os presentes
puderon observar a preséncia .
dos militares norte-americanos
introducidos nas instalacións
ante a chegada do? manifestantes ..
· Na marcha, que foi convocada
pala Coordinadora Nacional de
Organizacións Pacifistas (CNOP)
coreáronse, ademais da consigna· menc;ionada ao príncipio, ás
de "Fara bases ianquis da Galiza", · "Galiza nazón, ás bases di
que non", "Servício militar, secuestro legal" e outras.
O

coNTAMlNAClÓN.NOS RIOS

Arousa acumula concentracións de cromo semellantes
ás dos esteiros máis ,contaminádos do mundo
Segundo un éstudo da · ·
Faculdade de Biolóxicas
de Composteia, na ria de
Arousa danse
concentracións de cromo
. semellantes ás dos
máximos reseñados
nalguns dos estei.ros máis
contaminados do mundo,
coma os do Rihn, ·os da
Inglaterra sudocidental e
Gales e o Derwent. A
contaminaeión dos rios
galegos manifestan unha .
situación ae· moita
gravidade.

rio, no ria Torto, sobretodo por
Esta é unha das condicións unha pequena fábrica de galvadeseritas . nunha reportaxe da . nizados e unha pequena -central
revista lnterviu na que se con- leiteira que verquen productos
templa a contqminación dos residuais sen nengun control.
ríos da Galiza. Un estudo re-· Un estudo levado a cabo polo
cente do Instituto de Investiga- Instituto de Investigaciones
ciones Agrarias indica que as Agrarias, sobre mostras realizaáguas do río Eo reciben propor- das os dias 2 e 3 de Febreiro,
cións de ·cianuro duas mil veces aparecian verquidos de cianuro
maiores ca as permitidas asi e zinc amái~ da presél}Cié! xa
como de zinc en concentra- recoñecida de metales pesados
cions seis mil veces máis altas coma chumbo, cobre e cádmio
do que se pode tolerar. O Sil ta- que saen da fábrica de· galvank
mén chega canda o Miño coas zados Industrial Recense é a Ináguas suxas pola contamina- dustrial Lechera Río, que están
ción que recibe na PonfeFrada no r:nunicipio lucense de Riotore nas explotacións de lousa de to. A consecuéncia direita des..:
Valdeorras.
tas aportacións que impeden a
No caso do Eo,' a reportaxe vida orgánica do río é a contade lnterviu, asinada por Perfec- minación inducida no Eo, · un
to Conde sinala a orixe das . dos ríos máis ricos en troitas e
á_guas tóxicas que van dar ao salmóns.

ción sub-tóxicas en tóxicas ou
letais. Os técnicos consideran
que este paso podería darse
con facilidade, se ternos conta
que as águas do Eo son de alcalinidade moi bai>:<a.
Noútro informe realizado por
ADEGA indícase que o Eume .é
tamén un caso alarmante de
contaminación. Este río, que
serve de água á Pontedeume,
ten unha preséncia de manganeso de tres e catro veces superior á recomendada pola lexislación vixente do Consello ·
das Comunidades Europeas.
Este metal, que preven da Central Térmica de As Pontes de
·o Eo ainda mantén un nível Garcia Rodríguez, resulta tóxiaceitabel de lin:ipeza ainda que co a partir de certas cantidase detecten nas suas augas des. Debido á sua capacidade
concentracións de ortofosfatos, de permenecer no medio, o
deterxentes catiónicos, cianu- manganeso xera a sua própria
ros e zinc. Pois que as concen- amplificación biolóxica através
tracións de cianuro rexistradas das cadenas tróficas o que
corresponden a cianuro libre quer dicer que os organismos
(suma de ión cianurio e de áci- superiores apresentan de contído cianhídrico) cabe supor que nuo concentracións superiores
a sua existéncia real estexa por ás que se detectan no meio
riba das concentracións detec- contaminante.
A situación ten sido repetidatadas coma consecuéncia da
formación de complexos con mente denunciada por anos,
metales pesados presentes • sen que en practicamente nennestas águas. Estes metales gun caso se teñan tomado mepesados que están a contami- didas correctoras de tipo algun.
nar a diário o ria Eo, supon un Agora, coa marte de milleiros
risco toxicolóxico da grande de animais nas piscifactórias e
importáncia xa que algunhas a suma de voces de ecoloxismodificacións do grado de aci- tas, pescadores e empresas
dez, dureza etc, das águas po- afectadas, caberia esperar meden convertir certas concentra- didas que pálien a situación. O

* -* *
*

Li~reta

*

ACAIXA AMIGA, NA VANGUARDA DOS lNV.ESTIMENTOS MÁIS RENDÁBEIS_,PON Á SUA
DISPOSICIÓN OS EUROV ALORES .
. UNHA SUXERENTE FÓRMÚLA QUE LLE PERMITIRÁ ACCEDER A.O MERCADO INTERNACIONAL DE VALORES EN DMSA. ~
EN CALQUERA DAS NOSAS OFICINAS, UN EXPERTO AMPLIARALLE TODA A INFORMACI,ÓN QUE VOSTÉ DESEXE.
. .
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CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL NA P~ENSA

O ultra Hersarit venderá información a catro .diários galegos
Constituiu con eles un consórcio e unha axéncia de notícias e servizos
A participación de tres
diários galegos no
consórcio que ven de
instituir o grupo de presión
francés Hersánt constitue
un paso máis na téndéncia
á concentración, inaugurada
nos anos da transición por
empresas familiares que
procuraron a conversión
dos diários en medios
poi ivalentes por obter o
domínio exclusivo de áreas
de mercado. Xunto con esta
tendéncia, é doado prever
unha maior ependéncia
exterior en colaboracións e
servícios
El Progreso de Lugo, La Región
de Ourense e o Atlántico Diario
de Vigo, intégranse na Compañía
Europea de Prensa, S.A. (Cepresa), na que o grupo francés Hersant ten o cincuenta por cento.
A outra metade pertence aos
diários galegas citados, que se
agrupan na Editorial de Diarios
Asociados (EDA xunto con Alerta , de Santander, Diario de Burgos e Ultima Hora de Palma de
Mallorca. O grupo francés Hersant resérvase, como parte desta
operación , a opción de compra
do 76 por cento das acións da
sociedade Prensa Unida , que ten
a maioría do Grupo Editorial Cató/ka . A Editorial Católica ten , á
sua vez, parte das accións do
diario coruñés El Ideal Gallego.
A constitución de Cepresa ten
como fin formar un consórcio de

galegos que agora se dlspoñen
unha hexemonía no mercado e
a participar con Hersant n~ exoutro o da cade·na de periódicos
· disemir:iados, que é a e~tratéxia . plotación dunha axéncia de nqtíseguida por Hersant. Nos dous · cias, reportaxes e colaboracións,
abaratarán parte dos seus coscasos, tanto a absorción como .a
tos con relación á máis direita
participación mai9ritária suceden
competéncia -ainda que para iso
a un proceso de -coricentración,
no ·que o periódico absorbido era . .comprometan a identificación
coa sua própria especificidade
quen absorbía. As opera.cións de
concentración, xustifícanse coa - cultural. Coma na Francia, a defensa-do pluralismo contradícese
mata situación económica do
ca sentido que vai tendo a condiári.o qüe engule a nova emprecentración de capital en prensa
sa. Hersant levantou na Fráncia
e coa propria lóxica interna do
o seu consórcio de empresas de
reforzamento dos grupos transéomunicación coa compra sucenacionais. Frente á democrácia
siva de negócios condenados a
política, érguese cad~ vez con
desaparecer. - Desta
maneira
máis forza a concentración e a
agrupáronse 19 diários franceses. -Evitar a competéncia entre· tendéncia á uniformidade do poder informativo.
grupos e a tendéncia ao monopólio de ·ingresos publicitários, ·
A rea!idade de control exterior
son as duas tácticas · altamente
e des-:.ideoloxización --qüe ·está a
efectivas despregadas por Herimpar en todo o mercado de diásant e Amaury por disuadir a
rios a invasión das trans- nacioaparidón de novas cabeceiras
nais; por oútra parte plenamenno _mercado.
te incongruente co conceito de
servizo público. Esta noción, que
Abaratar· servizos
é parte da tradición liberal ·e do
conceito de uti1idade do estado
Na competéncia entre diários
que forma parte da Liberación, é
de
difusión
comarcal,
á
posibiliInterpretación gráfica de Plantu do "enxabronamento" da Confederación Nacioa ·a utra parte da polémica que se
nal de Meios de Comunicación a Hersant, proprietário de Le 5 e Le Figaró.
dade de se dotar de colaboradesatou na Francia por causa
cións de calidade e a baixo prédas operacións de compra do
diários que poidan competir cos dos aos editores galegos para
do por facer frente aos diários
grupo Hersant. Non ten sentido
de circulación estatal. Como entrar nesta operación co ultrade ámbito estatal, fortemente caque un simpatizante da ocupacomplemento · desta operación, conservador empresário francés
pitalizados e con rede própria de
cfón nazi coma Hersant poda docriase a axéncia de notícias e (coñecido palas sua aberta iden- - corresponsais, é outra das raminar o 38 por cen da difusión
colaboracións Imagen Press, na tificación co Governo de VichY, é . zóns de se consorciar. Amais de
da información escrita na Fránci~
unha forte suba de costos, os
que participan Cepresa cun dez a propria magnitude_ do grupo
por cento e Hersant cun cinco. que está a editar 23 periódicos diários dos paises capitalistas - e beneficiarse ao mesmo tempo
das axudas do estado para o
Amáis dos diários galegas que provinciais. Dous modelos está a están a viver unha etapa na .que
servicio público da prensa, asi
forman parte do consórcio, asó- seguir a empresa d_e prensa na se reforza a demanda de calidacomo .dunha boa parte da publiciase á esta nova axéncia o Dia- Fráncia nos movimentps de cbn- de profisional do traballo xornacidade institucional.
·O
rio de Pontevedra.
centraciór:i e.mpresarial. Un deles lístico. Pero esta calidade ten á
Un dos atractivos apresentaG.L.T. .
é o da absorción eon vistas a - sua vez un alto precio. Os diários
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HOXE
XESUS SEIXO

E>ez anos despois de legalizadas
as organizacións sindicais · e
quedar, portanto, formalizado o
plu(alismo sindical, c;jespois de
anos de loita contra a implanta_ción dun novo modelo de relacións laborais basea:do na poi ítica do pacto social, de flexibilización do mercado de, traballo, de
recoñecimento formal dos direitos sindicais e do reforzamento
- do · marco laboral estatal , des·pois de ter loitado e sofrido as
graves consecuéncias que para
·as traballadores galegas tivo a
mal chamada reconversión industrial, despois de todo isto, os
traballadores ·ternos experimentado na nasa própria carne todo
o negativo que foi para os nasos
intereses a implantación. do pluralismo sindical á hora de enfrentarmo'-nos a estas agresións. Por iso hoxe, despois das
experiéncias vividas, unha parte
moi importante dos traballadores reclama e ve necesário Cqmiñar cara unha maior unidade
sindical, para afrontar con éxito
a dura loita que ternos que seguir a dar diariamente contra os
plans do Capital, cada vez máis
agr_esivos no seu empeño de éliminar direitos que xa tiñamos
adquiridos e de aumentar ?S.
suas marxes de beneficios a
costa dunha maror explotación
dos traballadores.
É evidente que, dada a realidade sindical existente na nosa
nación, a unidaqe teria que
plant~xarse baixo dous prisma·s
e en dous n íveis moi diferentes:
por unha t;>anda, a posíbel unidade de acción entre o sindicalismo nacionalista e o sindicalismo español, e, pala outra, .a posíbel ·unidade orgánica das centrais sindicais nacionalistas·.
A unidade de acción co sindicalismo español, dadas as diferéncias existentes en canto a
. princ1p1os, programa, acción
' sindical e obxectivos, está claro
~ue vai ser un ha unidade parcializada e conxuntural, que vai depender da política de alianzas e
das relacións entre as próprias
centrais siné:licais españolas, de
que funcione ou non a sua política de pacto social. Ainda aceitando a contradición e o entren. tamento que va! existir sempre
entre as duas opcións sindicais
na loita polo próprio marco laboral a. desenvolver -o estatal
ou o galego- está claro que é
necesário aunar esforzos entre
todos, sempre que sexa posíbel
eoincidir nas reivindicacións e
obxectivos imediatos. Un obxectivo fundamental do sindicaljsmo nacionalista ten que ser o
fomentar a participación do
maior número posíbel de traba·lladores en defensa dos seus intereses, independeritemente da
sua afiliación sindical. Ternos
que seguir desputando a hexemonia sindical ao sindicalismo
español, e para iso non podemos renunciar a facer chegar as
nosas a'lternativas ao maior número de traballadores, inch.~ídos
os afiliados ás centrais sindicais
españolas. Ternos ·que saber
. xogar· habilmente coas contradicións existentes no seu seo, en
canto á sua loita por hexemonizar o campo sindical, asi como
por ter que trasladar as suas alternativas españolas a unha realidade oistinta como é a galeg~.
Polo que respeita á unidade
dentro do campo do sindicalismo nacionalista, é posíbel e ne.:.

cesário camiñar moito máis alá pólo de atracción real para as
da mera unidade de acción, sen bases das centrais sindicais esquitar-lle importáncia ao feito de 'pañolas no camiño de acadar a
que esta se estexa xa a dar nes- hexemonia sindical na Galiza,
tes momentos. A coiricidéncia contribuir a xerar unha maior
hoxe existenfe, en canto a prin- conciéncia nacionalista entre os
dando-lle
así
c ípios, programas e obxectivos traballadores,
son factores que fan posíbel unha maior cobertura social ás
que se poida dar a unificación forzas políticas nacionalistas
orgánica das duas centrais. As que coinciden connosco nunha
circunstáncias que provocaron "Galiza Ceive e sen Explotao nascimento da CXTG, circuns- ción". Todas estas razóns, xuntáñcias que sempre lamentare- to coas experiéncias vividas e a
mos aqueles que tivemos res- vontade de todos, contrastada
ponsabilidade, fose do tipo que ao longo destes anos, en erguer
fose, en que as mesmas se de- un proxecto sindical nacionalissen, non deberia ser o factor ta que serva para a defensa dos
que alonxase que esta unifica- intereses dos traballadores ga·crón se chegue a dar. A necesi- ' legos, son a garantia de que esdade de construir unha central tamos en condicións de iniciar
sindical que sexa unha ferra- un proceso de unificación exitomenta eficaz nas mans dos tra- so, no que difícilmente se repetiballadores galegas para unha rian erras pasados, produto
mellar defensa dos seus intere- dunha visión equivocada, por
ses ten que ser a razón máis for- ideoloxista, sectária e estreita,
te que nos permita superar erras do tipo de sindicali~mo a facer
anteriores e desconfianzas per- e ao servizo de quen deberia estar unha central sindical naciosoais.
-D~IF-IC-IL_M_E_N_T_E_S_E_ nalista.
O proceso de unificación entre
as duas centrais sindicais
REPETIRIAN ERROS nacionalistas
deberia dar-se con
PASADOS, PROPUTO anterioridade ás próximas eleicións sindicais, previsto para fiDUNHA VISION
nais do ano 1990. Por várias raIDEOLOXISTA,
zóns:

SECTÁRIA E
ESTREITA

Estamos a viver, sob a desculpa da substitución das actuais ordenanzas laborais, a asinatura de convénios estatais de
sector que pretenden na prática
a eliminación dos convénios de
ámbito provincial ou nacional,
co conseguinte reforzamento cfo
marco laboral estatal. Detrás
disto hai uri intento claro por
parte da Patronal, centrales es-,
pañolas e Governo, de eliminar
das ·Mesas Negociadoras ás
centrais sindicais nacionalistas,
restando-lles operatividade de
diante dos afiliados e dos traballadores en xeral, ao quedaren
marxinadas da Negociación Colectiva e, polo tanto, da participación na defensa de aspectos
fundamentais para os traballadores galegas. · Igual atitude
está-se a manter dentro do
campo do Funcionariado (o
caso máis recente, o conflito do
Ensino) ou dentro do campo institucional en xeral. Ao sindicalismo nacionalista vai-nos o futuro
en conquerir romper con esta situación, evitando a nasa marxinación. Para isto ternos que lograr, por unha banda, acadar a
condición de "máis representativos" nunhas próximas eleicións
sindicais, tendo con isto aceso
á negociación en todos os ámbitos e sectores e, p·o1a outra,
criar unha única central sindical
o suficientemente forte e co suficiente apoio polJtico como
para conseguir o reforzamento
do Marco Galega de Relacións
Laborais, tanto a nível normativo
como ·a nível de acordos e negociacións coa · ~atronal dos
distintos sectores e empresas
do ámbito da nasa nación. A to0da·s estas avantaxes de constituir unha única central nacionalista, haberia que engadir-lle outras como poden ser: unha
maior posibilidade de prestacións aos afiliados, terreo no
que vai haber cada vez r:naior
competéncia entre as Centrai.s
(exemplo, a recente constitución
da Compañia de Seguros da
UGl), a posibilidade de seren un

-Permitiria afrontar con forza
dita proceso eleitoral e acadar a
condición de central sindical
"máis representativa", feito de
grande importáncia para o futuro do sindicalismo nacionalista,
na medida en que se facilitaria
a nasa acción sindical, garantiria
a preséncia institucional e axudaria a evitar o intento de illamento a que estamos senda sometido palas centrais españolas, pala Patronal e pala Administración.
-Evitaria a confrontación léxica que vai existir entre as duas
centrais sindicais nacionalistas
se se apresentan por separado
ás eleicións e teñen que desputar o mesmo espazo sindical.
-Permitiria afrontar o proceso de unificación en pé de igualdade. Esperar a que se dé un
novo proceso eleitoral para ver
se algunha delas sai claramente
vitoriosa, para asi estar en mellares condicións de impor, á
hora da unificación, un determinado ·modelo · sindrcal, seria,
aparte de moi arriscado, polo
perigo máis que evidente de que
quedasen as duas sen acadar a
condición de "máis representativas", un absurdo, na medida en
que se estaría partindo do suposto falso de que estamos ante
dous proxectos sindicais homoxéneos en si mesmos, cando a
realidade é que hoxe hai, no sindicalismo nacionalista, cando
menos, dous proxedos sindicais distintos, que non teñen en
canta a división orgánica actual
de INTG e CXTG, e se estenden
por ambas as duas centrais sindicais.
-E, por último, canto antes
se dé o proceso de unificación,
antes empezaremos a traballar
nese proxecto sindical comun á
maioria dos militantes de ambas
as duas centrais, gañando asi
un tempo precioso para unha
mellar defensa dos traballadon~s galegas, no camiño da he'xe- /
monizáción da acción sindical
O
na Galiza. .
Xesus Seixo Fer.nández é membro do Se·
cretariado Nacional da INTG.
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ENTREVISTA AO LÍDER' HISTÓRICO oo ·coMUN·ISMO PORTUGUÉS

,

-

,Alvaro ·Cunhal
'Non .vcompartir)1os a .ideia de que
Hai vintednco anos que
é o secretário xeral do
Partido Comunista
Portugués, fTlembro do
seu comité central ·
desde hai máis de meio
século. Pasou once anos
consecutivos nb
cárcere, oito dos que
estivo no isolamento
•

1-

ocomunismo está en declive ·na Europa occidental'

dirixentes comunistas da
absoluto; recupera a
liberdade tras dunha
Europa Occidental. No
fuga espectácular xunto próximo congreso
poderia deixar a
con o.utros destacados
dirixentes. Ministro dos . dirección do partido,
.
catro' primeiros governos esto estaria provocando
movimentos internos e
revolucionários. Autor
algunhas· dificuldades
dunha extensa obra
teórica, Álvaro Cunhal é que en último caso
seri·an resaltas, como
un dos principais

tén sinalado Cunhal, "do
1924 ao 1961 o PCP non
· tivo secretário-xeral,
habi·a traballo colectivo"
Antes de comezar a
entrevista que A NOSA
TERRA lle fixo na sede
central de Lisboa,
resolveu persoalm.ente
un problema cunha toma

movimento ·de masas, a guerra
colonial crióu sobretódo condicións novas no que respeita ás
Forzas Armadas, un forte movimento de contestación á guerra
era liderado polo PCP, aliás nós
tomámos unha afitude, á que
vosté se refería antes, que non
foi ben comprendida ao aconsellarmos nasos camar9.das iren
para a guerra colonial xuntd dos
outros soldados,. cunha atitude
de esclarecimento e organizativa
da resisténcia desde dentro dunha guerra que para nós era criminosa. No 74 xa recomendábamos as desercións colectivas de
soldados. Nun momento n.o que
no Movimento Comunista lnt~r
nacional, concretamente na Eu- ·
ropa, había a sobrestimación da
via pacífica como via fundamenfal, universal, das transformacións sociais, nós, os comunis:tas portugueses, optámos pala
via insurrecciona!, a nasa educación revolucionárra animou a outras forzas democráticas e sectores_militares a considerar que
a situación portuguesa se resol.vía através da insurrección militar
e popular que acabou por ter suceso en Portugal.

ANTÓNIO MASCATO

Gastaba que se referise ,ao Partido Comunista Portugués dos
anos da ditadura, como se foi
construindo o Partido?
O Partido Comunista Portugués
foi criado no 1921 ; isto significa
que estivo poucos ·anos nunha
situación legal até o golpe militar
de 1926. Despois diso e até o 25
de Abril de 1974 mantívose na
clandestinioade. Podemos afirmar que foi o único partido portugués que resistiu a represión
fascista e non apenas resistiu,
que se desenvolveu, desenvolveu a luita da clase operária do
naso pavo e foi a grande forza
da resisténcia anti- fascista. O
naso partido sobreviveu a todos
os outros partidos que existian
antes de 1926, foron todos liquidados, desapareceron da vida
política. Un partido operário coa
solución adecuada ás necesidades dunha actividade clandestina esixe un alto grau de organización, unha enorme coraxe dos
seus militantes, mas fundamentalmente unha ligazón constante
cos traballadores, as masas eran
o naso apoio, eran a orixe da
nasa enerxia revolucionária; foi
con elas que conseguimos desenvolver unha luita que verdadeiramente destacou no panorama político de Portugal e que representou un papel importantísimo na criación das condicións
que conduciron finalmente ao 25
de Abril de 1974, ao fin da ditadura fascista.
Como xustifica que o PCP asinara un documento da denominada Frente Popular, no ano
1935, no que se reivindicaban
as
"províncias ultramarinas
como parte integrante e inviolábel da nación". Téñense feito
acusacións ao seu partido por
recomendar na década dos sesenta a partida para a guerra
colonial dos seus xovens militantes, tardou demais en condenaf aquelas guerras o PCP?
No que respeita á guerra colonial
há que dicer que a criación de
condicións para unha luita libertadora das <:;olónias só aparece
despois da segunda Guerra
Mundial. Até esa guerra había a
ideia no movimento comunista
de que a libertación da clase
operária nos países capitalistas
desenvolvidos antecedería necesáriamente á libertación dos po. vosi colonizados. A história veu
desmentir esa ideia, ideia que
tiña sido avanzada polo próprio
Lenine, que pensaba que a luita
libertadora dos ·pavos coloniais
dependía da revolución socialista·
nos países colonizadores. A estreitura de miras neses anos que
cita, antecedendo en máis de
dez á criación de novas condicións foi inteiramente correxida e
creio que o Partido Cor:nunista
Portugués .deu un exemplo exaltante dunha colaboración muito
estreita, revolúcionária cos movimentos libertadores que provo-·

de corrente eléCtrica · para a nosa grayadora.
Ante a nasa pergunta a
respeito das relacións
coas nacións do Estado
. español ofereceunos ·o
critério oficial, mas ao
remate afirmou "animo
aos galegas a vir, máis
u_
nha ·vez, ao Avante".

·As contradicións de Abril

caron lazos tan fraterna.is que
ainda hoxe se conservan, despois de eles teren ascendido ao
poder e á sua independéncia. O
combate conxunto, nós contra o
fascismo, eles contra o colonialismo, permitiu abrir ca 25 de .
Abril un momento histórico talvez
único: a ·contribuición recíproca _
dun · pavo colonizado cun país .
colonizador, eles contribuiron
para a nasa libertación e nós tamén o fixemos para a deles. Infelizmente os sucesivos governos
que tivemos nos últimos anos
non aproveitaron as condicións
criadas para manter unha estreita cooperación, nen en termos
de, relacionamento internacional
nen neutros. ·

Alén do xa referido problema
colonial, que feitos foron deeisivos na concreción do 25 de
Abril, no suceso revolucionário?
Había en Portugal un .forte movimenfo d~mocrático, .operário,
cando nós -os comunistas portugueses-tíñamos confianza na
luita do nosci pavo, de tal forma
que sabíamos que poderian riladurecer as condicións que nos
levasen á liberdade, e cando nas
relacións internacionais afirmábamos isto -0btíñamos unha certa incredulidade; como é que
vós, com1,mistas portugueses,
tendo fronteira coa España, senda un país da Nato, poderedes
libertarvos do fascismo antes de
que haxa unha conxuntura inter-

Vosté foi Ministro nos primeiros
governos revolucionários que
chefiou o Xeneral Vasco Gonc;alves, neles desenvolvéronse
as conquistas f4ndamentais de
Abril, cales son as que ainda
hoxe merecen ser destacadas?
As conquistas foron moitas, as
fundamenta.is están consagradas
na Constituición da República,
foron as liberdades,e direitos dos
cidadáns no sentido de poderen
intervir- directamente nas cues-tións de Estado e poder escoller
aos seus representantes. Foi
tambén unha nova organización
económica que liquidou o capitalismo monopolista, nacionali,
zou sectores básicos da nasa
economia, iniciou a realización
da Reforma Agrária ha zona -do
latifúndio coa criación de unida~ des colectivas e cooperativas de
~ traballadores, criou na estrutura
~ do Estado un poder local demo1- crático estreitamente ligado ás
~ populacjóns. S_on grandes conquistas á par dun aumento do nínacion·a1 rñais, favorábel?, refe- vel de vida do naso pavo e das
ríanse mesmo á queda do rexime conquistas dos traballadorés de
fascista do xeneral Franco como · di~itos sociais . que a.inda hoxe
paso prévio...
causan surpresa na Europa capiNa verdade había ·un poderoso talista, xusto agora que se proALTURA DOS ?O · cura.adaptar a lexislación laboral
portuguesa á da Europa da CEE.
A SITUACIÓN
Motivo de orgullo especial é ter
dado contributo á libertación.das
PORTUGUESA
colónias, á paz, ao relacionaRESOLVIASE
mento internacional diferente do
ATRAVÉS DA
que existía na ditadura.
. No último governo revolucioná,N
rio vosté xa non é Ministro, coINSURRECCIO
M 1LITAR E POPULAR
mezaran 'as diteréncias definitivas entre á chamada "esquerda
QUE ACABOU POR
militar" ~ o denominado "esTER ÉXITO EN
querrlismo militar'' do que tirou
proveito fundamentalmente a
'
PORTUGAL
·
direita e o Partido Socialista. A

' NA

tivb unha grande acción por
grande polémica chegou até Cales foron as causas funda- · certo esquerdismo e' s~ctarismo
un ha·reforma agrár-ia de carácter
hoxe, cal é a versión do PCP
mentais que provocaran a que- que apareceu no movimento posocialista e ·iso, din eles, non coda do Govemo Vasco Gonyal- pular e. no militftí, e que impediu
dos feitos ·que .aconteceron
rrespondia á realidade ·do País
ves?
·· . que se .chegase ao consenso e
nesa altura?
defendeu e tivo grande· papel n~
Nós
pensamos
que
foron
por
un
aos
acordes
que,
na'
base
do
Efectivamente fala dunha páxina
lado as · divisións operadas no . compromiso, desen solución aos - proceso das nacionalizacións e
da.história portuguesa que ainda
iso n·on correspondía á realidade
seo das Forzas Armadas e pqr · graves problemas da nación porhoxe é matéria de polémica.
do País, luitou por un réxime d outro as divisións.operadas entre tuguesa naqueles momentos críPensamos que co 25 de Abril
mocrático muito avanzado e
as forzas democráticas; a-alianza ticos. Ao.noso Partido acusárono
non foi criado un- poder poi ítico
conseguiuno, mas · iso non co_
do
Partido
Socialista
coas
forzas
de
ter
atitu.des
sectárias,
mas
homoxéned e cun programa asurrespondía á realidade do País,
da direita tanto no terreo militar pensamos que fixemos_todo$ os
. mido polas forzas que partillaban
que tomos lonxe de mais din alcomo
no
civil,
e
sendúbida
un
esforzos
no
sentido
da
unldade
ese poder. Tanto no Movimento
guns. Nós pensamos que o prodas forzas democráticas e da
das Forzas Armadas como no
ceso foi demasiado rápido e sen
unidade
·dos
militares
·do
Movipróprio _
Governo existian todas
a co.rrespondéncia ·no poder pomento das Forzas Armadas, naFORZA
as contradicións da sociedade
iítico. A forza revolucionária das
. turalmente non na base dun
portuguesa, repárese nun goverREVOLUCIONÁRIA
masas sen poder político dificilcompromisó
que
sacrificase
no ao que pertencian o Partido ·
DAS MASAS SEN
conquistas fundamentais conse-. mente pode -.alcanzar grandes
Comunista, o Socialista, o Sotransformacións, mas con ·maior
pola luita 'do noso povo.
guidas
PODER
POLÍT-1-CO-cial-Demócrata e outros pequedificuldade consegue defendelas
T
éñase
en
canta
que
antes
·de
o
nos partidos; podo dice~ que nas
DIFICILMENTE PODE
despois de alcanzadas. Xa non
Poder Político ter asumido as
, reunións do Consello de MinisALCANZAR GRANDES grandes conquistas, as naciona- digo iniciativa, sen o acompañatros habia as· mesmas batallas
mento do poder político acabou
lizacións, xa as masas en movique se producian en toda a vida
TRANSFORMACIÓNS mento
· por vir un proceso contra-revoluop.erado
'trahsformatiñan
social ·portuguesa, contradicións
MAS CON MAIOR
cionário a desenvolverse até os
cións fundamentais.
mui vivas de clase, proxectos ·
dias de hoxe, ainda non venceu
O Partido Comunista tivo hipóDIFICULTADE
políticos diferentes que impedi~
mas continua.
tese
de
instaurar
na
altura
a
diron a concreción dun programa
CONSEGl:JE
tadura do .proletariado, por que O cerebro da Revoluyao dos
de governo, nunca houbo un
DEFENDELAS
non foi para a frente, por que Cravos .está no cárcere, o Suprograma de governo, esta situapremo Tribunal ven de confirnon foi á toma do poder?
ción xeraba conflitos muito sé- · DESPOIS DE
Algúns observadores achan que mar unha senténcia durísima, a
rios rio Governo ·e até nas Forzas
ALCANZADAS'
tomos demasiado lonxe. O PCP máxima condena do código
Armadas. Re.pare que ·as primeiportugués. A família de Otelo
ras conspiracións contra a xoven ·
acusa
ao PCP de ter influéncias
democráciá portuguesa parten
no poder xudicial e ter consedo Presidente da Junta de Salva_guido unha senténcia política
c;ao Nacional, Xeneral Espínola;
desfavorábel para o Coronel.
procurou anula~ o percurso deAcha que Otelo é responsábel
mocrático e até organizar golpes
da recuperación política das
militares como a tentativa de 1 e
forzas reaccionárias, que valo11 de Marzo, . investido antes ·
ración fai da sua figura?
através de movimentacións das
A
pergunta envolve problemas diforzas reaccionárias do 28 de
versos. Pensamos que Otelo foi
Setembro de 1974, foron tentatiun dos grandes militares de Abril,
vas a partir do próprio esquema
de grande importáncra para a vido poder, das forzas de direita,
tóri~ do MFA. No que respeita á
xuices e militares para abafar a
ulterior actuación de Otelo Saraixoven revolución portuguesa, a
va de Carvalho mantemos a nasa
xoven democrácia. Sorxíamos
opinión de considerar que' as
dunha revolución que ·non era o
suas actividades e opinións non
tránsito dunha ditadura fascista
foron favorábeis ao desenvolvipara o rexime democrático, .por
mento do proceso, criticamos
iniciativa das próprias clases ·gopois as suas posicións mas non
vernantes. Non \3ra o que eu
creio que se pasou na España,
en que os grandes capitalistas,
'i:AMENTAMOS
os grandes agrádos pasarc:>n dun
MOITO QUE OTELO,
sistema de ditadura fascista a un
réxime de democrácia bur.guesa
UN DOS GRANDES sen mudar a orde económica, .
CAPITÁNS DEABRIL,
mentres aquí houbo unha revoluTENA
SIDO
ción militar e popular que levol.l
á liqu_idación dos moriopólios, á
CONDUCIDO A
liquidación dos latifúndios, á naACTUACIÓ_N_S_Q_U_E
cibnalización dos sectores básicos, á toma do poder local, por~ DESPOIS
'tanto ás profundas transformaPROVOCARON O QUE
cións. Nesta situación as diferentes opcións políticas estaban
iSE PASOU'
cristalizadas.
·

'fi.-

º

queria, dada 'a situación na que
s.e encontra Otelo desenvolver
mais do que estas apreciacións.
En ·relación á outra parte da per. gunta só dicer que é unha calúnia que lamentamos se teña feito, o Partido Comunista Portugués non tivo nen terá calquer intervencióh no proceso de Otelo.
Na verdade lamentamos moito
que Otelo, un dos grandes Capitáns de Abril, teña sido conducido a actuacións que despois
' provocaroñ o que pasou, mas
quera dicer o seguinte: ainda
quen desencadéou a operación
que veu a atinxir ao Otelo pensou que se ía encontrar enfrente
ao PCP, para acusar ao PCP, ·xa
habia toda unha campaña para
responsabilizarnos por actos nos
que non intervimos, por actuacións que nós non cometemos,
até talvez por engano nun nome
que apareceu nas investigacións
que foran feitas e que veu coincidir co dun membro do comité
central do PCP, houbo quen xulgase que ~se nome implicaba ao
Partido Comunista nas accións,
conseguimos demostrar que o
nome era igual mas eran duas as
persoas.

Legalidade e unidade
Cal é a visión do PCP a respeito
da luita armada, da violéncia revolucionária, desapróvaa?
Bon, hoxe estamos nun rexime
democrático institucionalizado,
no cadro dunha democrácia que
ten a sua constituición actuamos
.e defendemos a legalidade democrática, as instituicións, podemos até dicer que é o Partido
Comunista Portugués e os traballadores quen respeitan a legalidade vixente e teñen sido os sucesivos govemos contra-revolucionários quen toman decisións,
medidas e ofensivas na mais absoluta ilegalidade. Esta é a cuestión actual , mas nós somos un
partido revolucionário, e a cuestión dos métodos de acción dependen das situacións, das circunstáncias ; antes referia a nosa
atitude. insurreccional, a!! nasas
accións operativas, nunha conxuntura como a que se tiña na
época da guerra colonial.
No sétimo Congreso da Internacional Comunista Dimitrov, é
outra acusación que se ten feito
contra o PCP, defendeu "a unidade a toda prezo contra o fascismo e o imperialismo". Desde
1935 a ideia da unidade demo-

'Perestrolka non é afastarse do socialismo, ser:ión afondar nel' ·
duta rev'olucionária, na vida in- Unión ·aas ·Repúblicas .Socialis- Poñamos o plano desde outro método que obriga á criatividaNa XIX Conferéncia do Partido
terna ternos org·anización funda- .tás Soviéticas. Era o elemento ángulo, cal seria - a diferéncia de, á observación dos feitos, a
Comunista da Unión Soviética
triunfaron as teses de Gorba- -. mentada na ideia de que o Parti- fundamental de poder, os So- entre o que tradicionalmente se non partir das sotucións predo constitue un grande colecti- viets dos camponeses, dos.ope- deu en cflamar "revisionismo" concebidas.
chov, Perestroiléa e Glasnost
Cal é sua opinión· sobre o que
vo no que cada militante tert o . rários, dos soldados . ."1988, e a Perestroika?
son xa palabras cheas de confoi
denominado "eurocomunistodo
o
poder
aos
Soviets!",
é
Unha
cousa
non
ten
nada
a
ver
deber
e
o
direito
de
rntervir
no
tido que van mudar a táctica
proceso, nas decisións ·e nas curiosamente unha das deci- coa outra. Unha ceusa é rever .mo"e cales as consecuéncias
política da URSS. No mundo
orientacións furidamentais. Tan- sións fundamentais da XIX Con- solucións, facer unha reconside- que troU>m para os partidos
ocidenta:r -deuse un ·procese;>_de
to a prática política pública .feréncia do Partido Comunista ración da história, ·facer un re- que apficaron este método?
contra-información que tan
como a .nosa vtda interna des- da URSS, silencladó na impren- exame dun proceso, e outra é o Eu tambén non quero manifesaparecer os novos. tempos
minten esas "_casetes'.' que tiran sa internacional. -o poder dos revisionismo que_na xergapolíti- tarme sobre nengun ·partido en
como un "mea culpa de· arrefraballadores é confirmado polo ca sigriifica abandonar princí- particular, mas é sabido que o
pendimento", algo asi como.se pontra o noso partido.
Partido, .o que habia ·de básico pios fundamentais dunha ideo- Partido Comunista Portugués
o fin do comunismó estivese ás
No que respeita á Perestroika é .asumido sen dúbidas. Non é loxia. Nós pénsamos que o ma- considerou as conceicións europortas, porfin_venceu a razón
do mundo capitalista. Gastaba: creio _que esa ideia que pode . voltar ás~arixes, é mostrar que o rxismo-leninismo é un conxunto comunistas como "temporárias"
de saber a sua opinión, espe- existir nos países cápitalistas de · poder dos operários, das' clases de teorias en movimento, que que non correspondían ao movicialmente interesante pois o que e,,se proceso de reestrutur;:i- traballadoras, é reafirmado. Ain- . constituen .un instrumento para mento operário e revolucionário
PCP aparece na imprensa por- ción soviética, Perestroika-rees- da referir que estamos a falar analisar os novas fenómenos, as na .Europa, portanto que trouxo
tuguesa, cert~ imprensa, como truturación, significa ·a afasta- dun sistema de democrácia so- novas realidades, e que equipan resultados negativos. O apareciinimigo da Perestroika, un PCP mento db socialismo, o fracaso cialista superior ás dos países a unha forza revolucionária a ver mento, mesmo actual, desas
· do socialismo, e a aproximación de democrácia burguesa, _capi- con criatividade as solucións conceicións, desa corrente que
ancorado no estalinismo.
dqs solucións ás <;Jos países ca- talista. A Conferéncia mahtivo o para as novas situacións que ·é fundamentalmente eleitoralis,
pitalistas é completamente erra- papel do Partido na dirección da afrontan: Portanto, asi respondo ta, · sobrepóndoa a outras de
se há un partido que há m·uito da. Vexa ben que se há un sociedade· soviética. Cada país á acusación de "ortodóxia", nós ·masas non foron positivas. Non
se d.is_tanciou ~as conceicións - . acont~cimento que demostre ten as suas solucións próprias, non entendemos o marxismo-le- compartíamos a ideia que eles
estahntstas, · do cúlto á persoali- claramente isa foi precisamente mas .esta nova ·orientación non - ninismo como un conxunto de expresaron de asegurar que o
dade, da "ortodoxia", do exame a Conferéncia que menciona.
mostra afastamento da Unión teorias que xa teñen a· solución movimento comunista está en
cristalizado dos problem_as, das "1917, todo o poder aos So- Soviética da construción da sopara· todos os problemas e que declínlo na· Europa - capitalista,
concei~ións feitas, creio .que· é o
viets!", o poder é do pavo, atra- ciedade socialista, ao contrário,
nos autorizan a buscar nun ma- por contrário ten potencialidanos~ e un partido pibneiro ·no
vés dos seus eleitos e os ómaos aprofunda o socialismo e pronual dos nosos clásicos a páxi- des para sair das dificuldades
n:ov1mento co_m unista interna- de poder do Estado son .os So- · xecta as virtualidades e a supe-:na concreta dun· problema con- que podan atravesar alguns parcronal. A revolución de Abril viets, non é por casualidade que- rioridade do socialismo en relacreto. De maneira nengunha, tidos e pata b acréscimo da sua .
mostrou claramente a nosa é::pn- ese país ten hoxe o nome · de cion ás sociedades capitalistas.
o
alén dun método dialéctico é un · influéncia. .

·As FOTOS DE

Rum MATILDA ANDERSON,
ANIROPÓLOGA NORTE-AMERICANA QUE RECORREU OPAÍS NO 1924
No 1924 unha
antropóloga norteamericana, Ruth Matilda
Anderson, iniciaba tinha
viaxe polo naso país que
se prolongou por espácio
dun ano. Tardou 15 anos
(1939) en publicar unha
parte importante dese
traballo, na onda dos
libros de viaxes tan usuais
na altura, que foi
acompañado dun labor
fotográfico
importantísimo e dunha
calidade fóra do comun
para quen so era
afeizoada. Agora grácias.
á Hispanic Society de
Nova York e ás xestións
do Museu de Pontevedra,
da Fundación Barrié e do
labor de Amado Rkón
o profesor gal ego
residente na Universidade
norte-americana, Galiza
vai recuperar a memória
dese traballo. Para o
1989 o Museu de
Pontevedra ten previsto
organizar unha
expos1c1on coas
fotografias do arquivo de
máis de 3.000 placas,
que se conserva daquela
rota pola Galiza do 1924,
e cuxa compra está a
xestionar.
/
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Mulleres descalzas transportando a equipaxe

IMPACTO EIMAXE DA GALÍZA ATRAVÉS BAS FOTQGRAFIAS DE RUTH MATILDAANDERSON
1920 e a Spanish Galicia de AúbreyBeU . apolada poi.o Cónsul dos U.S.A. en Vigo
Galiza xa fora visitada no século XIX cada seguinte -non é máis favorecedora a
editada na mesma capital inglesa en que lle facilita un laboratório fotográfic9 por artistas fotógrafos d? fala inglésa . situación dunha forma xeral. Somentes a
os anos vinte unha época que se vivía 1922.
para que poidese dar saída á enorme COf!lO foi o caso de Thurston Thompson aparición da figura d~ José Suarez ven
con especial intensidade no mundo da
Toda esta literatura de viaxes explica producción que estaba a efectuar asi - en 1868 e -alguns dos q~ publicaron os arranxar o panorama e óferecemos uncultura e das artes a Hispanic Society of en c~rta medida o interés que a Hispanic . como visionar as primeiras probas do seu citados libros sobre esta terra tamén reali- has importantísimas séries de _edifícios,
América tomou en consideración a reali- Society muestra ante a viaxe a Gal iza traoallo, que viña a recoller todas as acti- _zaban fotografías. ·Ao igual que no caso - labores campesiñas e traballos do mar
zación dunha viaxe que poidese incre- dunha das suas membros corresponden- vidades própiias de vida cotián con espe- de Ruth Anderson téñense feito impor- nas que utiliza unhas composicións e un
mentar e sistematizar a información sobre tes. De feito xa patrocinara a edición no cial incidéncia no mundo laboral, tanto _ tan tes séries que tentaban dar un ha vi- tratamento ideolóxico novidosos no contex}o galega.
as costumes e as xentes da Galiza. Un 1920 da prestixiosa obra en tres volumes da cidade como de campo e da mar. sión ampla do naso paí~. '
dos promotores principais desta institu- The Way of Saint James de Georgiana Centos e centos de placas van sendo imE nesta situación como os milleiros de .
No ano 1919 o italiano Antonetti viación americana Archer Milton Hunting- Goddard Kind con incidencia igualmente presionadas pala Andersen á vez que en- xou por Galicia por encargo -de Arxiu fotografías de Ruth Matilda Andersen caton, xa realizara un recorrido polo norte no feito galega.
riquece o seu arquivo mercando cópias Mas de Barcelona e no 1929 Otto Wun- llen unha éspecialísima releváncia para
peninsular que recollia notas referentes á
A encargada de realizar o ¡mponente dos vellos mestres da fotografía galega derlich abñría a lista de fotógrafos 9a Galiza' ao apresentamos un ano da vida
Galiza. Editouno en Nova York no 1898 traballo de documentación que desexaba como Saravia, Pacheco, Zagala, Ksado, Junta de Turismo seguido polo Marqués ·do país, desde Agosto do 1924 ao mesbaixo otítulo de A not-book in northem a Hispanic ia ser unha xoven hispanista Ferrer, etc.
de Santa María del Villar e de xeito máis· mo mes· do 1925, preocupándose por
Spain. Máis o interés viña de lonxe den- que anos máis tarde tamén levaría acaba
A capacidade fotográfica·de Ruth An- · afortunad,o, Kindel. Meados os 50, ten uns temas nos que poucos fotógrafos gatro do campo cultvral anglosaxón.
estudos sobre comarcas de Extremadura . dersen, á vez que amasa un forte coñeci- sensacional interés o traballo do catalán . legas repareron. Sensadóns urbanas, ofíRichard Ford tiraria á luz no Londres e Salamanca cunha adicación especial ás mento das artes plásticas nos seus aspee-· Ramón Dimas, que conecta na sua visi_ón cios desaparecidos, situación da muller,
de 1845 dous volumes dun libro que vestimentas tradicionais dos diferentes tos máis formativos, que ela convirte da Galiza con certos aspectos da obra do a arquitectura popular, o xeito de vestir e
honraba a xa prestixiosa tradición de rela- pavos do estado español. O seu ·nome nunha extremada ·tapacidade para a - betanceiro Xosé Veiga Roe! e que oos fa~ divertirse, etc, Toda iso dotado dunha
tos de viaxe que existia nas illas británi- Ruth Matilda Andersen que chega aos composición, habería que emarcala na lembrar a outro olvidadísimo fotógrafo impresionante calidade fotográfica que a
cas. A hand-book for travellers in Spain peiraos de Vigo en Agosto do 1~24.
achega quizais inconscentemente,· a altradición americana de mulleres fotógra- ourensán, tamén'coetáneo: Rizo.
é o ,título do libro que inicioll unha série
fos xunto co extraordinário ambente que
AAndérson chegóu a Galicia·nun intre gunha das fotógrafos anteriormente cita- ·
·
Acompañada do seu pai, e cunha equi- ela viviu naque! Nova York que gozab~ no que se mantiñan os vellos estudcis fo- das.
óe publicacións sobre os costumes e trapaxe
repleta
de
material
fotográfico,
'prindos
movimentos
renovadores
animados
tográficos,
moitos
dales
cunha
dignísima
dicións de España que xa estiveran preA viaxe da Andersen á Galiza acadou
sentes dous anos antes no famoso libro cipiaria nese mes unha estancia dun ano · por Steichen e Stieglitz a través de Cá- capacidade técnica pero a todas luces ai- configuración en forma de libro no ano
de Georges Borrow, The Bible in Spain. na Galiza que se convirtiría en froitífera mara Work. Naque les anos vinte xa esta- ·llados das corren tes fotográficas imperari- 1939 cando fo¡ publicado ·en Nova York
As duas edicións, tanto a de Ford como tanto na plasmación literaria comQ na ban a fotografiar, ou se iniciaban no ·ofí- · tes na Europa ~ América. Faltaba pois baixo o título de Pontevedra and La Co.a.de Borrow, gozaron de reiteradas reim- produción fotográfica. Vjla a vila, cidade · cie, as descenaen~es artísticas de ·Julie ese tipo de fotógrafo que, dotado de in- . ru~a. Gallegan Provincies of Spain. O
presións e deixaron lugar nas suas páxi- a cidade e. pavo a pavo van ·sendo visita- Margar.et Cameron, pioneira e mito ~os dependéncia, soupera separarse do facer tomo, que contén preto d~ setecentas fo-.
nas para concretos e afortunados comen- dos pala Andersep que se ve arroupada anos pre-rafaelistas da fotografia,, como. profisionalizado dr>s antigos gabinetes de tografías, só recolle o seu paso polas cita- .
tários sobre a Galiza. ·
/ por unha rede de contactos que previa- Tina Modotti tan ligada a Manuel Alvarez . retratistas ..Ainda que con resultados co- das províncias deixando fóra as de OuCon estes .Jibros abriuse camiño nun mente -convira postalmente á-vez ·que · Bravo e a Edward Westen; Laura Gilpin rrec.tos, .un nome clásico como Ksado, rense e Lugo, tradicionalmente pouco ·
mundo ·cultural alleo ao coñecemento do mostra,ba un CODecimento prévio da si-· que·impresionou á crítica daqueles anos que si dipoñía de !nfraestrutura e capaci- pr(madas nos .arquivos fotográficos, pero
noso país á vez que se criaban condicións tuación por mor de lectura de homes . ~oas ~uas séries sobre os índios america·- dade económica para levar a cabo un si presentes na coleción da Hispanic So.
.
para a realización de posteriores traballos como Perez Constanti, Casto Sampedro, · nbs; Imagen Cunninghaílf en contacto co proxecto como o que realizou nLm ano a 'ciety.
Cunha ·cultura da imaxe desfavorecida
de carácter máis monográfico que atopa- Carré Alonso, Murguía, etc., xunto a gr.upo f/64; a pedagoga Dorothea Lange Andersen fo¡ incapaz de. establecer uRha
nova visión que (}a!onxara. dos fotógra- . e historicamente raquítiéa e que non
º rían unha singtilar incidéncia popular ·unha atención significada pola obra po~- ·parte.fundamental da equipa que trabatica
de
Rosalía
que
está
pres~nte
en
moillou
para
a
Farm
Security
Administrafos
galegas de século XIX e non convertir goza tampouco hoxe de beneplácito inspolo seu ton ameno e divulgativo. Dese
xeito habería que lembrar as obras de . tas páxinas e citas· dos suas notas e que tion ou a xa máis tardía reporteira Marga- o seu labor nunha mera reiteración de titucional o redescubrimento <leste libro
Annette Meakin, Galicia . .The Switzer- lle daría unha visión especial para a reali- ret Bourke-White. Todo un mundo en fo- . oferecido a prineipios de século por Pe- . e destas desconcertantes fotografias son tografía que Ruth Matilda Andersen estu- dro f errer e outros no seu Port-folió Ga- unha chamada de ·atención para a reculand of Spain. Londres, 1909; a de Wal- zación das fotografias.
licia. Se esta ocurre nos anos ~O, na dé-· peración do noso património .fotográfico.
ter Wood, A,Comer do Spain, Londres, · Para · o seu labor ·fotográfico vese vo en condicións de disfrutar e recoller.
•
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Leiteiras na Rua Nova. Santiago.

SAFARI IMPRESIONISTA AO ARRABALDO DO NORTE
•

te aberta sen garabata asi como unhas
sandálias de coiro de moita ventilación .

GUSTAVO LUCA DE TENA

Asi debe comezar un safari. As porteado- Xentes de Pallabarro
ras alzan sobre as suas cabezas grandes
maletas de coiro co material fotográfico Matilda Ruth Andersen busca o traxe gaVigo. Levando galiñas ao mercado.
e tiran polo Carral enriba, baixo o sol de
Agosto. Acompáñanas Ruth Matilda Andersen e o seu pai, norte- americanos ·
que veñen de desembarcar no porto de
Vigo para facer unha reportaxe da Galiza.
Estamos no 1924.
As tres primeiras notas do relato da Andersen publicado en Nova Iorque quince
anos máis tarde, co título de The Gallegan Provinces of Spain, nunha edición
da Hispanic Society, refírense á paisaxe
urbana ao primeiro xantar e a un paseo
en tranvia. Os campamentos dos pedreiros que repican á sombra dos estaribeis
as formas de nova cidade, xunto coa "fachendosa inutilidade das cúpulas, as ruas
anchas, o trazado regular, eran para nós
símbolos demasiado coñecidos de crecimento e vitalidade urbana". Esta norteamericana procura desde o primeiro capítulo as cadras dtJn país profundo, do
non contaminado. Eun critério folclorista
e impresionista gue valora o rosto e·nxebre (non sempre fermoso) do país. O
Vigo de Manhattan non lle gusta. primeiro menu do hote.l sí que é unha novidade: percebes, cigalas, caldo, xudias,
ovos revoltos con tomate, polo, filete de
ternera, ensalada e natillas. "A quen lle
J'Ode estrañar que os galegas durman a
sesta. Nós tivemos que facer o próprio".
Un condutor de tranvia que leva unha
flor nos dentes, anímaos a dar un.ha volta. "Conducía como un adoecido e cantaba sen parar coa rosa prendida nos dentes, que só tiraba para berrarlle algo a
unha rapaza que pasara. Ocobrador non
disti11guia a sua autoridade máis que pola
gorra e levaba unha camisa comodamen-

q

lego. No precioso mercado _da Pedra
(arrasado polo alcalde Portanet trinta e
cinco anos despois) obtén encantada os
primeiros negativos da sua viaxe: unha
muller que trai na patela da ca~eza unhas

galiñas a vender. "De moi bon humor seguridades qu2 me dera (. .. ) Como no
permitiu que lle contásemos a mercado- galega non hai letra J, non a dan ben
ria. Vinteduas galiñas, para vender a cada empregado e din Vijo por Vigo e Gosé
un peso. Despois permaneceu paciente~ - por José. Un exemplo clásico <leste fenómente de pé para que lle tirásemos unha Jileno que chaman gheada, é o de hijo e
foto. As gotas de suor mallaban os pelos higo. As camadas populares _galegas
do seu labio superior, pero non tiña tra- aman aos seus hig_os e comen os seus hizas de estar cansa". Pois que chales, pa- jos, o que seguramente parecerá canibanos e manteos é todo o tipismo que ato- lismo feroz aos seus viciños da meseta".
pa, decide ir onde o Concello por per- A irbnia e o acervo poético (que ocupa
guntar se na Galiza non hai un vestir dis- un bon número de boas traducións nas
tinto.-Aténdeos "un mozo ben parecido, páxinas do libro) son as· condicións que
con botins brancas (. .. ) que escrebia no- lle recordan a Ruth Matilda dos seus anvelas e andaba a estudar a arqueoloxia tergos irlandes~s.
da Galiza, a sua pobre e esquecida terra
Ecompleto e pormenorizado o traballo
meiga (witch land), asoballada e despre- de campo sobre a·pesca en.todo o htoral,
ciada polo govemo central". De repente que jnclue nomenclatura de artes e bar--canta Ruth Matilda Andersen- falou con. cos asi coma un relato directo da guerra
impaciéncia: "Por que nós, que somos fi- entre o xeito e a traíña e as abordaxes
llos da beleza ternos que andar govema- entre os dous bandos. Un mariñeiro lemdqs por filias da estepa?. Abascas e cata- bra (1926) a abundáncia sen límites de
. láns pásalles _coma a nós. Por que ternos _ sardiña, escapada cara o Sul por forza da
que andar nós govemados por xentes de dinamita. As observacións sobre calzado
pallabarro que nunca viran o mar?. Bas- e vestido ocupan outra parte importante
cas, galegas e cataláns ternos a mesma desta viaxe impresionista.
nai e podemos entendemos. Quen nunca
Nas aldeas, ac6llen con surpresa e hunos vai entender é esa arrogante madras- , mor a esta parella de extranxeiros que
ta de Madrid. A-nosa única esperanza !les pon dediante unha formidábel cámaestá no separ~tismo .. .L Dos seurnllos ne- · ra de fotos. Fálanlles con ademiración do
gros saín lóstregos e o elegante bastón, xig~nt~ Norte-americano, que por eses
movidó por unhas finas mans, golpeaba anos está a absorber un exército inteiro
· contra o chan".
· de emigrantes galegas. Entre Ruth MatilAsurpresa da autora é xenuína. Che- da e o seu pai, a admiración vai polo engou para unha pelegrinaxe da hispá~ia xebrismo deste impresionante arrabaldo
remota e atopou un país distinto, que ten do Norde que calza solas de freixo e perlíngua, literatura, história e carácter. Non gunta que cousa se pode facer por emiparará até compor fotograficamente os grar a Nova lorque. A divisa do Galiza
perfis que o definen, ben nas surpresas de Sorolla, que move a,esta autora e ao
contínuas do seu percorrido .de Vigo a seu pai a cruzar montes e andar corredoiFerro! como nos museus e arquivos. A_. ras á busca das fragas transparentes, pérCefso García de la' Riega pergúntalle en dese no inverno (a viaxe remata en NoPontevedra se o español que vai apren- vembro) duro e·xeado da costa de Fistedendo por eses · camiños será -de Jei. rra e nas·soidades tráxicas da xente de
"Aprendin a dubidar prudentemente das mar cando a estación do temporal. O
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Mulleres de loito

Esmolantes na Festa da Nosa Señora do Rosário
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Raparigas a saida do baño
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ANOBA TEBBA
XULLO DQ 1988
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Interior dunha fonda en Noia.
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A ROSA TEBBA
XULLO DO 1988

A FOTOGRAFÍA
.en
Edicións Xerais de Galicia

Q9

184 páxs. 160 fotografías.

En distrib.ución:

MANUEL FERROL
. Emigración
.JOSE ~V. CARUNCHO
Positivadó en branco .e r:i,egro
'VARIOS
1 .ª Fotobienal Vigo-84

Gaiteiro

Mulleres con sombreiros de palla. Caldebarcos.

c::iesbrullando o millo.

\'

·GALIZAAN

o

ABOBA TEBBA
XULLO DO 1988
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A muller enana

Foro vERDADE
•

MARGARITA LEDO ANDIÓN

Epoca de foto-verdad e de foto-bis do
texto, imaxe descriptiva densa en informacións, que culmina a influéncia da filosofia das luces, do positivismo liberal burgués. Todo é mostrábel.
Epoca dos fotógrafos-viaxeiros que
inaugurara John Thomsom na China.
Foto que non é só a de retrato ou repertório patrimonial como no XIX.
Foto que agasalla ao cidadán co
abraiante ou co descoñecido, facendo
pasar o territorio real para o território ·visivo. Foto que.se publicita através de álbumes de selos, como fixo Ksado, através
de libros, através por fin da prensa gráfica.
Epoca na que as ciéncias humanas, as
ciéncias sociais conseguen furar por entre
as disciplinas tradicionais e xa todos seremos marxistas weberianos.
Epoca na que unha antropqloga de
nome Ruth Matilda Anderson deixa a cidade de San Luis, Missouri, e ven para a
Galiza co seu pai no 1924 e percorre Galiza como a Xeneración Nós.
Visión optimista do noso país. Visión
en pormenor como manda o naturalismo
mentres a placa sensíbel impón a necesidade de planear porque · cada dispáro

leva tempo e porque pode que sexa irrepetíbel. Ainda non é posíbel a instantánea, agás para o militantismo fotográfico,
para os pioneiros, e no rexisto simples do
real quedan pegadas da intrahistória que
Lady Anderson localiza en atitudes, en
acenos, no cotián da roupa como signo,
nos ofícios, nas auséncias dos homes, nas
mulleres querendo ser fotografadas, no
municipal ataviado de entorchados que
non se atreve C09-S leiteiras, todas a unha,
que rin para a cámara na Rua Nova santiaguesa.
Visión non racista de Lady Anderson
que se reflexará no respeito á língua orixinária dentro do texto inglés, imaxe profunda de mulleres atraendo as redes para
a praia, na arte do cerco, mentres a brava, sentada, vainas conducindo con voz
nídia: "¡Hala, mulleres, hala por e-n:r-i-ba! ¡Agora, hala!
Misión progresista que bate co contraste como expresión de diferéncia, que tenta apañar a complexidade de motivos
para certas accións como o tempo de
. pose da xorobada para ficar nas sales de
prata para sempre, ela, a tolleita que ergue a testa, terma do seu ollar claro, tensa os labres con seriedade compracida de
foto de casamento da época, como. recordatório. Ea fotógrafo de Missa.uri sinte que é asi e quere que saibamos os da11

•

dos de contexto para nos xustificar na
rnmplacéncia desta imaxe de aleixada
que te mira muller sen dependéncias, só
de Deus. 'Toparámola descalza na procesión, cántanos Lady Anderson, e voltamos topala a ollar aos cabezudos, aos xigantóns. O pano é negro, o vestido é
gris".
Fotos sen trampa, foto de complicidades entre a cultura do suxeito, do actor,
e máis o fotógrafo e máis o degrau de
desenvolvimento técnico.
Foto que ten que ser estan~a e querida. Foto-exibición na que che chega a facer grácia esa señorita acompañada, que
todo o quer saber, desde a calidade ·do
pano que vistes até a aparallaxe para a
produción do liño. Ou Lady Anderson
esforzándose por te reter, mentres vas
para o muiño, porque a atoa a tua imaxe
primitiva, cor escura e brilo de aceite na
pel, e diche se é certo que as campesiñas, acó, adoitan facer versos, e.ti .fas por
non 'te botar a rir. E cando di se ti tes
feito versos algunha vez, segues sen te
escachar a rir por educación e vaste·indo
despois de lle desexar que quede con
Deus.
.
Foto verdade,·que se interrela~iona no
texto e na toma con cadanseu ámbito de
vida. Epoca de héroe.s como é Miss Ruth,
esta irlandesa. que veu de Missouri . .

Barquilleiros
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AMERICA
,.
AGARDATE
SEMPRE...
VEN DISFRUTAR
DO SEU EXOTISMO,
DA SUA BELEZA, DA SUA
CULTURA.-..
OU SIMPLEMENTE VEN PASAR
UNHAS VACACIÓNS COA FAMIL
contamos coa estrutura
~ecesaria para un bon servicio

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

BOLIVIA
LA PAZ
Pantur
C/Colón (1ª cuadra)
Edif. Barrosquira - 3"' piso
Teléfonos: 32 24 54 ~ 3.6 47 14

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

.1

MEXICO

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

MEXICO
Turismo Abiega
C/Colina, 183 - PB
Teléfono: 533 21 80

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

MADRID
Clavel 5 - esq. Gran Via
Teléfono: 221 10 30

PERU

URUGUAY

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

LIMA
Coltur
C/ Jirón Camaná, 868
.:reléfono: 28 99 35

. P~ERTO RICO
· SAN JUAN 00905
Travel Seryice lnc.
C/ Ashford, 1052
Teléfonos: 724 62 81 - 725 45 65

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

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

OVIEDO
Uria, 76
Teléfono: 21 62 95
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hórreo, 5
Teléfonos: 58 59 00 - 58 50 21
ALICANTE
Ramón y Cajal, 6
Teléfono: 22 66 46

COLOMBIA
BOGOTA
Viajes Tequendama Ltda.
C/Carrera 3ª, 20-66
Teléfonos: 242 90 26; 242 77 62
242 14 54

·coA GARANTIA
R/ HÓRREO, 5

A MELLOR MANEIRA DE VIAXAR
G.A.T. 275

DÉlxATE ACONSELLAR POLA TUA .-A XENCIA DE VIAXES
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'NoN
ACOMPAÑAMOS AS
ESCISIÓNS QUE SE
TEÑAN DADO NOS
PARTIDOS POIS ELAS .
NON FAVORECEN NEN
REFORZAN O -MOVIMENTO
COMUNISTA'

,,,-

á Unión Soviética;· agora gosta- ba de saber sua opinión sobre
a "autocrítica da corrupción ·e a
reafirmación da moral socialista" que están a facer os cubanos.
A primeira éuestión que quero
acentuar. é que o proceso de libertación dos traballadores e
dos pavos alcanzou unha tal dimensión no planeta que_atinxiu _
sociedades cpn níveis de desenvolvimento económico e social
completamente diferenciados. O
ideal socialista de chegarmos a
unha sociedade sen explotadores nen explotados foi tomado
por ·forzas revolucionárias das
mais diversas condicióíis, mesmo en sociedades ainda pre-feudais, isto indica a necesidade e
a inevitabilidade de solucións diversás; mésmo en países que te- ñán sistemas socials muito próximos a experiéncia mostrou que
razóns obxectivas e subxectivas .
levan a solucións diversas. Non
há un só modelo de socialismo,
non há un só camiño para chegar
aí, nen cópia mecán'ica, de solu- ,
cións revolucionárias; e ao contrário: unha forza revolucionária
debe ter canta da realidade próxima e a coxuntura internacional
para procurar aquelas solucións
que sexan· conformes ao seu

·f:i,
-~

~

!Z
<

crática, anti-fascista e anti- imperialista converteuse nunha
corrente amplamente asumida
polas forzas progresistas e algúns partidos comunistas europeus. O PCP ten apostado nas
frentes democráticas eleitorais,
seguindo unha estratéxia alleia
ao leninismo, primeiro APU,
agora CDU, achaque debe primarse ás frentes democráticas
e deixar en segundo plano ao
partido?
Nós no 35 verificámos que as
frentes democráticas mostraron
altas potencialidades. A Frente
Popular da República española
conseguiu progresos políticos
que foron paralisados pala intervención de axentes do fascismo
internacional, italiano e alemán.
Da mesma forma houbo na Franza unha vitória da Frente Popular
que abriu perspectivas. O naso
partido ao longo destes anos luitou pola unidade das forzas democráticas, a nasa Frente Popular tivo un curto tempo de vida,
aqui non habia praticamente outros partidos mais que o noso,
pense que o Partido Socialista
de hoxe non ten nengun nexo ou

ligación cun "partido socialista
que existía na altura do golpe
fascista de 1926, aquel partido
acordou a soa autodisolución
nun congreso que houbo no
1933, até o ano 1973 -cuarenta
anos- non houbo partido socialista en Portugal, .este partido
que aparece co Doutor Márío
Soares nada ten a ver co partido
histórico. Pensamos que é im'portante a política unitária, nengun partido-só -no mundo capitalista- está en condicións -de
transformar a vida do seu pavo

.
.
sen canta~ co ªPº!º e a, 1.u 1 t~
doutr~s .afms .. ~On e <?Ontrano ~
estra!ex1a leninista pors ela ~sta
de~~nada para a procura das s_~l~<?1ons tendo en canta as candic1?ns con~retas. Mesr:io -. ª.s
alianzas mu1to coxunturais, h~ttadas e concretas, mesmo e~as
se ~eb_en ~ro~urar. Estou ~ citar
Len}~e, m¡;us ainda se ª~ .alla~zas
pol1t1cas. ?orrespo~d.en a~ aha:nzas soc1rus necesa~i~s ~as .clases e camadas .soctats tn~~r~sadas_ en determin?da polttica ª
rea!l~ar no seu pais.

Modelos de socialismo

'1917, TODO O
PODER AOS SOVIETS!

1988, TODO O PODER

A0S SOVIETS!

NON ÉVOLTAR ÁS ORIXES: ÉMOSTRAR QUE O
PODER DAS CLASES
TRABALLADORAS ÉREAFIRMAOO'

qüe éomplementarse, o material
exerce e exercerá unha grande
importáncia nunha comunidade
socialista, mas de forma n·engunha unha ·forza revolucionária
· pode deixar de dar o valor necesário aos estímulos moráis e po· Hticós ·
·

país.
Pensamos . pois que n.on há
No actual discurso do Fidel , unha solución absoluta, por
Castro estase a expresar a ideia- exemplo en termos de estímulos
da riécesária volta ao "espírito para a intervención no proceso
revolucionário, á moral socialis- produtivo. Eu non quera pronunta", nun sentido duplo fai por un ciarme sobre a política :dos cu. lado crítica da cristalizadón banas, sabemos que Guevara
dunha capa burocrática do Par- daba un papel cuasi' excll!sivo
tido, e por outro preponderán-_ . aos estímulos espirituais, aos
· ciada moral socialista frente do políticos, e que _despoi,s foi conestímulo material. lsto supón de. siderado que o estímulo material
feito que os actuais dirixentes seria indispensábel para levar
cubanos están a facer crítica aos traballadores a · intervir no
das suas próprias actuacións. proceso produtivo coa eficiéncia
lsto contrasta cunha pergunta e o eiTipeñamento necesários.
que virá despoi~ e que se refir~ Son dous aspectos que teñen

Relacións con outras
forzas
Irnos entrar nun aspecto de interese para as ·nacións do Estado español. Oo PCP non man- ·
tén relacións· internacionais con
nengun partido. soberano dos
povos Catalán, Basca e Galega,
habendo neles partidos comu- ·
nistas . e frentes ·progresistas.
Calé a razón, cal o critério?
En relación -a0s partidos comunistas nós fumos unh.a política
mui clara, en relación a cada Estado nós mantemos relacións
cun só .partido, independentemente da política que eles seguen, isto quer dicer que non
~compañamos as escisións que
se teñan cfado nos partidos pois
elas non favorecen nen ·reforzan
o- movir'nento comunista; asi ternos o caso-do Brasil, do Xapón,
da Espa6a; por ·exemplo, en rela-1
ción á Suécia rriantenios relación
co Partido da Esquerda dos Co-.
munistas e. non con outro que se·
criou que en moitos aspectos
poderia ter mais. a ver con nós.
Si, mas en relación ao Estado
español mantense co PCE e co
PSUC, non ·sendo soberano ainda 'que si un outro partido,
como explica iso?
- Claro é que. ten unha ligación co
Partido Comunista de España, '
tambén ternos .outras relacións
han oficializadas con outros par. tidos comunistas, ·que son contactos fraternais coñecidos polo
PCE, o que nós desexamos é a
. unidade de todos os partidos comunistas. Sabemos que há un ·
problema nacional no E&tado da
España, sabemos qúe os pavos
que . vosté menciona teñen con- seguido Unha autonomia muito
forte, sabemos ·desa aspiración
mas é un problema complexo
que sá a vostedes compete. Há
diferentes· solucións segundo
cada forza política_ Coñecemos
mal a outras forzas revolucionárias por non ter elas dirixido a nós calquer iniciativa de relacio- ·
namento. - Ainda que sempre
consultamos aos nasos camaradas, de calquer país, cando se
dirixe a nós unha forza política .
coa que non ternos ·relacións: o

'A adesión á CEE ten motivos e consecuéncias pOlíticas·'
lución_portuguesa. Ou sefa reprivatizar os bancos, re-privatizar os seguros, os sectores fundamentais, liquidar a reforma
agrária e, en fin de cóntas, ·esixir
unt}a nova lexislación laboral
que destrua os direitos sociais
En relación á NATO, se se le o
que conquistaron os traballadores no 25 de Abril. Acrescentar
programa do noso partido aproainda-.que a CEE pola "Acta Únibado no 1965 e confirmado no
ca" ten poderes · supra-:nacio1974, despois da conquista da
·liberdade, nos definímonos pola
-nais, é evidente que nun consaída de Portugal da NATO,
xunto de paí~es nos que há poderosos e . traeos van ser estos
mantemos iso como · obxectivo,
A CIA tivo un papel determinante
proceso contra-revolucionário ~. en
os que leven a pior parte da inmas hoxe en termos concretos
no proceso contra-revolucionário,
. vez de xogaren na direita, apostategración, a nasa independéncia
eso está muito ligado ao desao actual chafe do Pentágono,
ron no Partido Socialista, os amerinacional a nosa capacidade de
parecimento dos blocas milita- · Frank Carlucci, foi o comisionado
canos xogarori forte nesta: fase da
res, será difícil que Portugal
nós_ P()r:tugueses decidirmos a·
nas operacións da C~ntral de ln- . vida portuguesa co Partido Socialista e sen dúbida conseguiron &1nasa política industrial, pesqueipoda -sair a curto prazo por unha
telixéncia Americana, cales foran
as actividades da CIA · nesa funguns ~xitos. Lago destq afirmación
ra, agrária xa hoxe esfá limitada
decisión voluntarista. No que
ción?
de grande .responsabilidade quera
·palas decisiólis supranacionais
respeita á CEE consideramos,
Nos primeiros dias a seguir ao 25
acrescentar que atribúimos esa
da CEE. Combatemos ·no. cadro
despois duri estudo aprofundade Abril tiven oportunidade qe talar
carga histórica ao Partido Socialisdas instituicións da Comunidado, consideramos que a integra- · ·co Embaixador USA en Portugal, el
ta e a algun dos seus dirixentes ·, de Económica, ternos deputación de Portugal' é desastrosa
tiña a ideia de que a revolución era
que non quera nomear neste mopara o naso país, non apen~s
mento por razóns institucionais evidos do PCP no Parlamento Euirreversíbel. Foi cesado e substituiropeu que defenden · como pa. dentes. Contodo, riós os comunlspor non termos capacidad~ de
do por Carlucci, portanto o home
tas portugueses consideramos que
triotas portugueses os intereses
destinado polo seu governo para
competiéión, .ternos pr:odt;tividaorganizar a todas. as forzas de
a converxéncia da acción de todos
do noso pavo, mas ternos como
. de rnuito inferior, un desenvolviconspiración anti-demoerática. Há
os demócratas, e particulannénte
portuguesa un Governo que
mento ecolóxico minorizado; co
unha cuestión na que podemos.didos comunistas e socialistas, . é
claudica, que capitula, ante fntedesaparecimento das· defens·as
cer que os EEUU tiveron talento,
esencial para a defensa da -demoreses extranxeiros e que sacrlfiaduaneiras l=>ortugal fica suxeito
foi veren cal era a forza qt:Je estaria · . c~ácia portuguesa.
o
ca os intereses nacionais aos·
a competir no mercado interno
en condicións de abrir camiño a un
seus intereses de clase.
·o
·e externo cos QUtros paises do ·
Unha pergunta mais para finalizar, como achaque vai afectar
a países de economia restrita
como Portugal ' ou a Galiza o
feito de seren parte da CEE ou
a OTAN?

Mercado Comun. As consecuéncias xa se observan nas
pescas, na agricultura, na indústria. Ainda máis grave, a perténcia á CEE ten consecuéncias
políticas, até pode afirmarse
que a adesión de Portugal foi

determinada por razóns políticas nas que non interviron hipotéticas vantaxes económicas
senón o pretexto para conducir
con mais vioténcia e con mais
operatividade a ofensiva contra
as grandes conquistas da r-evo~ .

'Os ·EEÜU tiveron talento·

aposta~o polo Partido Sociali~ta'

'CoNSECUÉN.C IAS
DA ENTRADA NA
CEE: REPRIVATIZAR
OS BANCOS, ~
REPRIVATIZAR OS
SEGUROS,_..;;;O__;;;;_S_ _
SECTORES
FUNDAMENTA1S,
LIQUIDAR A .
REFORMA AGRÁRiA
E.ESIXIR UNHA NOVA
.
LEXISLACIÓN·
LABORAL QUE
----DESTRUAOS
DIREITOS SOCIAIS
QUE

~

CONQUISTARAN OS
TRABALLADORES
NO 25 DE ABRIL' -
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BANCO SAHARIANO

.VIGO

Os direitos dos traballadores .
recoñecidos polo bispo Monseñor Echárren

Violéncia e solidariedade
.
coa flota de Canárias
.

'

.- • • ' 1 1

RANO&:,

1

Folga dos funcionários

A intrasixéncia ·municipal
.voltouse contra Soto
Ca sobresaimento dós ·/
Desconvocatório da folga
expedientes a trece policías
Este
acordo
permitiu
que
muncip?is, prévia
CC.00. e a CXTG desconvocadeclaración da inexisténcia sen a folga mantida polos trabade. intención de inxuriar ao
lladores muncipais ao longo de
Alcalde, a firma do convénio . sete días e cuxa constatación
máis importante estaba
. colectivo por parte da UGT, empírica
nas ruas cheas de Jixo. O sobrepresionada ,polo PSOE, e a seimento dos expedientes era o
escollo máis importante pora a
desconvocatória da folga
paralización destq medida legal
por parte de CC.00. e
dos trabalíadores enfrentados
CXTG, poñia fin ao conflito cun governo muncipal que amo-·
que enfrentou dµrante sete sou unha prepoténcia que xa
ben senda característica na
días aos funcionários .
maioria dos governos socialistas
municipais de Vigo ca
ao ser remisos a un diálogo que
governo muncipal.
só aceitan, a maiória das veces,

cando están contra as cordas do
· ·
·
Algo cheiraba mal en Vigo. O lixo descreto público. ·
amontoado nas beiravias desprendía fedorentos aromas que
O detonante da situación foi a
remataron por chegar á cuarta suspensión das vacacións aos
planta do concello. Manuel.Soto, ·
Alcalde de Vigo, deuse conta, funcionários o mesmo dia, o 31
ainda que tarde porque cada vez de Xuñio, en que ian comezar;
parece máis que lle faltan "os algo no que, no fondo (necesidaventos" políticos, de que era . de dos servícios), podia ter razón
moito máis perigoso alquel chei- Manoel Soto, pero ·que na forma
ro, que a maioria achacaba ao al- amosaba bastante _
desprécio por
calde, que unha· pancarta máis uns traballadores que xa tiñan
ou meA·o s agresiva.
programadas as suas viaxes e as
.Pretendía que trece policiais das suas famílias, e unha ineptimunicipais, identificados a Jravés tude total para dirixir unha emdas -f otos dos xornais, purgasen presa como o concello, pois
a culpa de ter portado unha pan- esas continxéncias deberían ser
carta alusiva a sua persoa. Logo ·previstas a comezos de ano:
a purga cambiouse en lavativa e
Manoel Soto intentaba que os
· Ás léxicas protestas opuxéronfuncionários lle pedisen perdón
lle desde "Casa Soto" expedienpúbrico para sobreseer os expe- tes e falta efe diálogo mentres
dientes.
que os funcionários que viñan xa
Pero o cheiro nas ruas voltáantes intentando a firma ·dun
base día a dia contra a alcaldía,
convenio inexistente hai seis
mentres os traballadores non fiaanos, víronse arrastrados a unban nada da paJabra dos rexidohas medidas de fori:a nunha .
res do concello.
época pouco propícia para cer.
Afinal asinouse un escrito
tas reivíndicacións.
-- . Cf._ onde se di que "o declarante
O PSOE presionaba pola sua
L--------...,.--------'---------------=--------'---'--'-------'---'~ nunca tivo intención de inxuriar
ao limo. Sr. Alcalde porque · e_
n banda a UGT pata que tronchara
Tal e como mostra a fotogra- rios "sentido da xustícia e solida- tronal ven dada polo feito de que modo algun lle constan actos ou _ as protestas. A unha UGT que en
fia de Kopa, as mulleres dos riedade nunha negociación aber- este seria o primeiro convénio condvtas que podan ensombrecatro comunicados fóra tremenmariñeiros galegas no banco ta e dialogante", asi como que que se firma no sector, e a patro- cer a sua honrsi, como xa manicctamente dura con Manuel Sot.o,
festou
nos
diversos
médios
de
sahariano non foron recebidas esten dispostos "á renúncia dal- nal teme que si prospera, o conao que comparara con Pinochet,
comunicación,
engadindo
que
as
polo rer presente en Marín. Os guns priviléxios en favor dos que flicto salte a outras colectivida- frases so teñen que ver con cone que -decidiu firmar unilateraldes pesqueiras".
manifestantes que trataban de menos teñen".
mente o .convénio manifestando
ceptos laborais" ...
As duras condicións de vida
entregar ao rei un ramo de flores
publicamente, algo que é
agora
Folga en
Por todo isto o Alcalde sobresofriron a violenta carga da poli- dos mariñeirós (ver A NOSA TElóxico: "Soto non é Pinochet".
see
o
expedJente
e
apercibe
aos
Cangas
e
·Moaña
RRA número 348) que agora solicia nacional.
trece implicados · ·dunha falta
Os traballadores consideran
Mentres tanto nas Palmas os citan a aprobación dun convénio Coincidindo coa saida deste se- leve.
·
que acadaron unha vitória e os
mariñeiros galegas seguen a ser para o sector están sendo res- manário, encóntrase convocada
Agora queda o medo dos dis.- cidadáns pergúntanse se facia
noticia, máxime despois da vio- postadas con intransixéncia pola folga para odia 21 nas localida- -tintos
funcionarios as represáléncia desatada en pasados dias patronal co apoio do governo. des de Moaña e Cangas, con ce- lias, aos favoritismos cos adep- falta que o cheiro chegase ao
nas lllas e que deu lugar a posi- Segundo Rafael Iglesias, da rre absoluto de establecimentos, . tos-enchufados, sobretodo nos concello para que o alcalde Soto
cionamentos como o do bispo INTG , "as revindicacións non son en solidaridade cos mariñeiros ascensos, e a outras resacas despertase . da sua in.transixénD
de Canárias, Monseñor Echa- extremas nen moito menos, se- do Banco Sahariano e en apoio dun enfrentamento que deixará cia.
D secuelas.
rren , quen pedia aos empresá- nón que a posturua reácia da pa- do convénio.
A.E.

BARCOS DE VELA
POLOS MARES DO SUL

Viaxe de 14 días que inclue 7 días de navegación en bergantins pola costa da Holanda·
3 días en Amsterdam e· 1 en París. Précio;
58.000 Pts: Salidas: todos os Xoves desde o
30 de Xuño ao 1 de Setembro. E tamén, 17
días, con 10 días navegando. Précio: 68.000
Ptas.
ESTADOS UNIDOS

2 rotas de 1 mes cada unha. Costa-Costa,
desde Nova lorque a San Francisco, visitando Boston, Chicago e-os máis fennosos parques haturais. Précio: 229.000 Pts. Saidas:
Xullo, Agosto e Setembro Costa Leste-Sur,
de Nova lórque a Nova Orleans. P.récio:
178.000 Ptas. Saidas: Agosto e Setembro. E, ·
ademais, Jrekking polos Parques Nacionais
do Leste, .i\laska e Baixa California. ·

Solicita o noso Folleto de Viaxes Vtan-88.

ÍNDIA
,
2 rotas de l cada unha. Índia Central e Nepal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Benarés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précim

196.000 Pts. Saidas: todos os meses desde
Xullo a Novembro . Índia do Sul, Bombay,
Cuevas de Ajanta e Ellora, Madurai, Madras,
Cochín e Goa. Précio: 196.000 Ptas. Saidas:
Setembro e Outubro ..
EXIPTO-XORDÁNIA

1 ines en autocaravana acondicionada, ·visitando Cairo, Aswan, Lúxor, 2 días en falúa .
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, -Petra -e Amman.
Précio: 175.000 Ptas. Saidas: Todos os meses desde Xullo a Decembro.

PAKISTÁN

1.. ~es- recorrendo a zona. norte do país,
VIs1tand0 pequenas aldeas, con posibilidades de trekking curtos e admirando
sempre a espectacularidade dos Himalayas cos seus vales, glaciares e míticas
montanas. Précio 192.000 Pta. Saidas:
Agosto e Setembro . .

E, ademais, Grécia, Turqula, Xugoslávia,

M~r:oc<?s,- Alxéria, Senegal-Mali, Kenia,

Tailandta, lndonésia, Austrália, Cuba, Nt=
carágua, Brasil, Peru-Bolívia. Trekkings
polos Alpes, Annapumas, Patagónia e
Aconcágua. E billetes aéreos económicos
a calquer ponto do mundo.

añosuz
CLUB DE VIAJEROS

Ronda de Sont Pere, 11. 6º 3o.· 080l O-Barcelona· Tlf.: 302 50 81
ledesmo,7. 1º izqdo·48001-Bilbao·Tlfs.: 424 42 65-424 2215
Son Pedro, ~.Of. 1202·28015-Modrid·Tlfs.: 44511 ·45

Ro~rig'uez
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poLÉMlCOPREGÓN EN COMPOSTELA
~¡

.

Sara Montiel contestada en Composteia

O PSOE relanza ás folclóricas ·
Sara.Montiel pronunciou, en . outros grupos nacionalistas e
gale_go, 'o pregón das Fe$fas mesmo AP e o CDS.
do Apóstolp en Compostela,
Chicho Losa, .Concellal. Dele- gado de Cultura do concello
entre as protestas dos
.
compostelano, qfirmou que "os
nacionalistas, tímidos
intelectuais están pasados de
aplausos e moito
· moda" e xústificou a preséncia
nerviosismo, nunha carreira . da "Saritísima" porque acababa·
para acaqar canto antes co
de sair na portada dunha revfsta
cometido.
americana e gravar un disco de

ª'
O anúnc.io do concello compostelán de que a pregoeira das festas deste ano ia ser Sara Montiel,
actriz, cantante e algunhas cou..:
sas máis,, suscitou as protestas,
desde un primeiro momento do
BNG, ao que secundaron . lago

moito éxito, polo que "ao público
gostaralle vela". Despois do sucedido, onde a maioria d_
os presentes eran cootrários ou transeuntes, por mái~ que a pasearan como reclamo por toda a ci- dé!.de nun auto descapotábel,
para recabar unhas mostras de
simpatia qúe non obtivo ·por' nen-

gures, seguramente Marta Sánchez vai ter máis éxito como pregoeira .das Festas de ~aria Pita
en A Coruña.
O mimetismo dos socialistas
galégos, querendo emular aos
madrileños, está inserto· nunhas
directri9es políticas que pretenden, tal como xa fixeran os Re1ses Católicos cinco séculas antes, valeirar de contfdo autóc~o
no 'as nasas celebracións populares, desvinculándoas d~ realidade .social.
Se primeiro foron Camilo José
Cela e T 6rrente Ballester os que ·
poñian o contrapunto forán~o ás ·
festa~ , agora, nun seguinte paso,
acobillado coa apertura de "sa- ·

las . rocieras" e coa posta de
moda das sevillanas, desembarcan as folclóricas signo e símbolo da utilización dun seudo folclore andaluz para uniformizar
aos distintós pobos do estado.
Xusti.fican os ideólogos socialistas este relanzamento das folclóricas, afirmando' .que forman
parte da realidade galega porque
hai persoas que tararean a suas
cancións. Algo que tan tamén,
decimos. nós, con Serrat, Labordeta, Maria del Mar ·Bonet, os
Beatles, os Rolling , t'Jladonna,
~ i lvio Rodriguez ou os Indios Tabajaras; e ninguén se atreve a dicer que sexa folclore galego. O
A.E.

XUNTOS CONTRA O

Ternos ·rawns para evita-lo
,•

Porque os montes son fonte de riqueza.
.
Porque os montes son lugares de recreo que. non ·debemos· perder. ·
Porque os ~ontes .son espacios naturais ·q ue queremos conservar.
~Porque_ os montes forman parte do no so futuro.
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Recén saída da ciruxía plástica, Saritísima, tan racial e
garbosa como hai meio sécu lo, foi reci bida por unha numerosísima multitude de
meia dúcia de persoas.
-Es que me chifla pisar
esta región cantábrica tan
verde como el trigo verde y
el verde-verde limón -explicou a musa manchega cheíña de razón.
-No te gastes María Antonia -aconselloulle Terenci
Moix, que ía de paqueteque después tienes doblete
en la telegaita y ya sabes que
esto gallegazos son unos
abusones.
O Departamento de Arqueolox ía Subliminal do concello compostelán , responsábel directo da contratación
de aquel auténtico' mónstruo
sagrado, rebosaba satisfacción:
--É un miragre da natureza, unha reliquia, é como o
brazo incorrupto de Santa
Teresa.
-É como o monte Medúlio
da copla, un baluarte do sentimento, como María Pita
pero en plan muller fatal.
-Pisa morena e ademais
pisa con garbo; esta si que
tiña que ser investida doctora
honoris causa e non o Alfonsín.
-Ela só ocupa tres prazas
non avión, o mesmiño que
Camilo José Cela, pero é
moito mais barata de manter.
Un camión-grúa, dos que
andaban esp~neando na
nova circunvalación da capital autonómica, tiraba forte
da estructura que a mantiña
entallada.
- Tamén é mala pata -di- cía (Jn- sobrevivir a fame dos
anos coarenta para ir bater
nas dietas de adelgazamento.
Un fato de pregoeiros agora chamados animadores
socioculturais- dáballe os últimos toques ao texto que
tiña que ser recreado pola
diva.
-Non quera ningún xis,
que despois pasa o que pasa
-esixiu un concellal autoritário.
-Podemos dicer que esta
é unha devolución de visita
de cando Santiago Matamoros andivo pola Mancha co
.seu cabalo branco facendo a
guerra da reconquista?
-Podemos establecer u'n
paralelismo entre a emigración secular e as tempadas
que a doña botou por Jolibú.
-=-Podedes. .
E Saritísima agardaba estarricada nun tresillo, entonartdo aquel número un que
se chamou "fumando espero", mentras daba canta dun
paquete de pitillos. Eran celtas, naturalmente.
O
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Walter Reyl'1aga, deputado boliviano
'Padecemos colonialismo interio(
Walter Reynaga, deputado boliviano pertencente ao
MRTKL, estivo na Galiza para dar a coñecer a realidade
do seu país e, sobretodo, das pavos índios, que forman
o 80 por cento da povoación total. do estado e.que sofren
"colonialismo interior; exiJiados na sua própria terra".
Walter Reynaga pertence ao Movimento Revolucionário
Tupaj Katari de Liberación, que loita pala "verdadeira
liberación dos pavos Quechua, Aymara, Túpiguarani, en
base ás suas próprias estructuras".
Cal é a situación actual da Bolívia?.
Estamos atravesando por unha
crisé económica, política e social en xeral, .como seguramente non se deu en toda a história
da República. Esta crise significa que o país non superou ainda o sistema herdado da colón ia española, traducíndose
desde 1825 nun colonialismo
interno, onde os previlexiados
son agora crioulos e grupos extranxeiros afincados no país.
O sistema colonial español
foi moi depredador, moi antihumano e esas estruturas coloniais non remataron coa fundación da República, senón que
ainda chegaron a níveis de meirande negatividade en mans
das minorias previlexiadas do
país.
Esta estrutura colonial interna
non está lexislada, pois o que
ten como norma é o republicano e o democrático. Pero, por
riba destas determinacións formais, Ó que sinala a vida do
país son as relacións coloniais.
Pero mália esta situación en
Bolívia non hai un movimento
guerrilleiro semellante ao dos
países limítrofes.
En Bolivia o problema fundamental nun proxecto revolucionário liberador non está precisamente nunha derrota militar
das forzas colonialistas internas. No 1952 deuse unha derrota total do exército oligárquico. Foi unha loita armada moi
cruenta. Tempo antes, a fins do
pasado século, o lider aymara
Serekagüilka derrotou militarmente ás forzas da república
colonialista. Hai poucos anos,
no 1979 un mov1mento civil desarmado logrou vencer a un
tremendo despregue de forzas
armadas dentro do país, pero,
lamentabelmente, estes feítos
non se traducen nun trunfo político na perspectiva revolucionária liberadora. Pesa niso a
auséncia dun programa político
coerente cos problemas do
país, e tamén a falta dunha organización capaz de levar
adiante este programa.
Para explicar tamén a auséncia dunha guerrilla forte como
se dá no Perú e outros ámbitos,
podemos dicer que está fresca
a experiéncia do fracaso do
Che, e doutro grupo no 196970 que, tendo posibilidades militares non poden desenrolarse
porque non encentran as posibilidades sociais e políticas
adecuadas- para proxectarse.
Aquí o problema do que máis
se tala é do narcotráfico.
Como influie na situación xeral
do país?.
O problema da droga ten unha
orixe fundamentalmente externa. Nós producimos coca desde hai milénios como un produto de consumo totalmente inofensrvo, · quer dicer, ritual e alimentício principalmente, áinda
que tamén medicinal. A tecnoloxia que producé cocaína a
partir da coca é invehtada polo

occidente. A demanda da cocaína e un ha demanda ociden- .
tal. Esta tecnoloxia e esta demanda son o que xera o negócio da cocaína e o seu tráfico.
Os responsábeis deste negócio
están fóra do naso país. Os intereses no naso país encóntranse nos sectores coloniais,
pero o povo entende e sofre en
carne própria os efeitos degradantes do tráfico de narcóticos.
O govern0 boliviano, actualmente, con todas as forzas da
esquerda e incluso da direita,
están aprobando un proxecto
de lei en función de loitar de
maneira máis decisiva e frontal
contra o narcotráfico; pero se
nós tacemos este sacrificio tamén esiximos que os paises
consumidores ioiten contra
esta demanda.
O narcotráfico seguro que
ten preséncia en sectores da
burguesia boliviana e nalguns
níveis da dirección dos partidos
políticos máis importantes,
pero actualmente non é un factor que determine a política do
país, ainda que pode chegar a
telo.
·
Falernos de aspectos máis
concretos. Cal é a situación
dos povos índios?
Os noso povos están sofrendo
ainda a dominación colonial. As
nasas culturas son culturas marxinais, despreciadas, os nasos
idiomas non están recoñecidos
oficialmente polo Estado boliviano. Hai racismo dentro do
país e a condición nacional Aymara, Quechua, Tupiguarani, é
un factor que define o aceso ao
produto social, ao disfrute das
riquezas sociais e tamén define
a maneira de participación no
produto social.
O sistema colonial interno é
a estrutura fundamental do
país, determinando inclusive o
funcionamento da economia. O
Estado boliviano é o principal
refúxio da dominación colonial
interna. Nós queremos que o
Estado sexa o administrador
dos intereses de todo o povo e
que sexa o meio de consolidación do naso desenrolo.
En que pontos se podia concretar esa reivindicación que
acaba de expor xenericamen·
te?
O sistema colonial interno ten
como un efeito esencial a gran .
diferéncia na participación do
eixo colonial minoritário a respeito do nacional maioritário na
vida do país. O eixo colonial ten
un control case total na ecoriomia, na política, na xeración da
cultura, no prestíixio social, etc.
lsto fai que haxa unha distorsión moi grave nas relacións .
sociais dentro do país, que non
se poda cumprir nen un proceso democrático nen un proceso
revolucionário, inclusive organismos de tipo sindical campesiño, sindical obreiro, son· pre,
sas desta distorsión dos intereses coloniais e, élites sindicais ·
e mesmo de partidos de esquerda son instrumentados en

;.

•
Os refuxiados salvadoreños en HÓndurascomenzaron o dia 28 de Xuño unha folga de fame de carácter indefinido para protestar pola situación
en que se encentran, que se po- deria resumir en: amoreamento
das persoas (3,5 metros cadrados para cada refuxiado); falta
de·auga; deterioro do saneamento ambiental; alimentación de
pésima calidade; atención médica case inexistente; falta total de
· mediciñas; falta de equipos materiais; auséncia total de capacitación na área de saude; recortes
orzamentários; falta de mobiliários; implantación dunha nova
dieta recortada; ademáis de presións militares e represión por
parte do exército hondureño e
por parte de Acnur-Honduras.
A partir de Outubro de 1980
miles de habitantes salvadoreños
do departamento de Morazán,
principalmente, víronse ·abriga-. ,
dos a buscar o exílio ante a represión desatada polo exército
salvadoreño ·contra a pobación
civil.
O
•
Os familiares dos de. saparecidos en América
Latiná afirmaron que as medidas de impunidade van en detrimento do respecto dos dereitos
humáns, porque os culpables
quedanse sen castigo e esto
pode repercutir mui negativamente no futuro.
En América latina despareceron pero de 90 mil ·persoas por
razóns poi íticas desde os anos
60. A maioria dos culpables foron perdoados por decreto.
Os familiares dos desaparecidos celebrarán o octavo cong'reso en Bogotá, o proximo mes de
Novembro, "pola vida e a líbertade, nen desaparecidos nen impunidade".
- Segundo os convocantes, as
detencións e posterior desaparición continuan producíndose en
Ch ile, Colómbia, El Salvador,
Haití, .Honduras, Guatemala e
Peru. A situación pior radica en
Guatemala con 38 mil deparecidos; Argentina con, 30 mil, Haití
con 12 mil e El Salvador con 7
mil.
O

Non por asumir unha liña nese
senso, senón por limitacións
nasas. Queremos consolidar a
DESCOBRIMENTO
organización no naso país para
xerar un núcleo de loita irmanaMÁIS QUE UNHA
da con outros pavos.
FAZAÑA FOI UN
Supoño que este _periplo euroEPISÓDIO
peu ten algo a ver co chamado.
VERGOÑ----E-NT_O.;__P_A_RA- V Centenário.
Sí, ainda que non de maneira
A DIGNIDADE
- central. O que nos importa
HUMANA'
maiormente a nós dar a coñecer a realidade interna presente
ainda no noso país.
función do sistema colonial inO V · Centenário da chegada
terno. Mesmo na xustícia hai
de Colón á América para nós
unha verdadeira persecución
ten que servir para que a opid0s índios que chegan a reclanión pública internacional coñemar.
·
za de maneira obxectiva que,
.Q · Movimento Revolucionário
de,maneira negativa, tivo a preTupaj Katari poderíase definir
séncia na Europa en América. A
como revoltJcionário, nacionacondición criminal: o xeAocidio
lista...
dos nasos pavos; a supresión
Para nós a base social é a motida nasa cultura o saqueo e a
vación da nasa existéncia estfi
depredación en xeral.
nos intereses do eixó social naNon irnos negarlle ao Estado
cional, nos que sofren · a opreespañol o direito de festexar
sión cultural e a explotación.coestes cincocentos anos coa solonial que é a causa da pobreza
bérbia -e o orgullo . con que. ó
e da miséria. A confrontación
está facendo, 'pero parécenos
cultural e de clase é a que demoi pouco moral' asumir a atitutermina o noso movimento: bade neses termos. Máis que
sicamente anti-colonial, basicaunha fazaña foi un episódio hismente anti- imperialista.
tórico vergoñento para a. dignidade humana. Pero o que rnáis
T eñen relación con outros monos -interesa é que o naso povo
vimentos de povos índios?.
tome conciéncia verdadeira de ·
Existen movimentos parecidos
pero non mantemos relacións . que ainda estamos sofrendo a
O
institucionalizadas; se ben o te-=- opresión colonial.
A.EYRÉ
mos con algunhas persoas.

'O
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Herri Batasúna celebrou unha multitudinaria
manifestación en Silbo o sábado, dia 16 de Xullo, despois
das. sucesivas proibicións gubernamentais e xudiciais.
A polícia gala estabeleceu
unha rigurosa operación filtro na
fronteira de lrun para impedir,
segundo as .suas próprias palabras, a asitencia dos Comités de
Refuxia~os, producíndose colas
de vários quilómetros.
·
·
Mália os controles, cacheos e
o pouco tempo con que chegou
a senténcia xudicial autorizando
· a manifestacfón_, congregáronse
~áis de 40 mil persoas, sen producirse incidentes e no meio dun
atronador siléncio só roto nalguns momentos por aplausos ou
por algun canto, pois a manifestación era obrigatoriamente silenciosa, ademáis de non existir
outras pancartas que non fosen
coa inscrición "Askatasuna"
· polo que os manifestantes enar~
bolaban miles de ikurriñas.
O,
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CARTAS
. A MIGUEL CAMPUZANO
Amigo Campuzano:
.
Leín con atención a tua carta -a
primeira, por certo, que me escribes na vida- e que me chegou
mercede ás columnas de ANT ao
mesmo tempo que ao resto dos
leitores. Estimeiche moito nela o
ton sosegado en que está escrita
e os asisados consellos que contén. Contrasta reconfortantemente con outro tipo de misivas
de remitentes descoñecidos que
levo recibido dun tempo acó.

.,. ,

Confío en que che sexa de
proveito o tempo de que agora
dis dispar. A min, como non estou na cadea, senón somentes
nun país aínda encadeado, pásame cd"mo dis que che pasaba
a ti fóra dela: o tempo non chega
·a nada, sigo a andar dun- cabo a
oütro do país a cotí9. como cando nos topabamos en San ·cibrán ou Teixeiro cada un no seu
labor, e vai a cciu~a deica o pun,..
to de ter ás veces a impresión de
vivir nun tiovivo de feira ou romería. Feira haina, dende lago, no
naso país, con animais de toda
caste, trebellos á venda pra di. versos usos, telderetes de sacamoas e até _tóml;)Qlas e xogadores de fortuna. Eche así, e todo
distrai, dá choio e leva tempo.
.:, Con todo, xa ves, apaño unha
horiña na noite pra che escribir
eu tamén.
Dis que leíche un numero de
"Deia" con ·declaracións miñas.
Lástima que non léras tamén un
par diles das datas cóntiguas ao
que mencionas, e verías un edificante artigo tiduado algo así
como "El "niño" Beiras". Daríache o contrapunto do que leíches. O contrapunto: esa causa
tan necesaria pra situárnos e
contestualizar as nosas leituras,
análises e valoracións. Se cadra
aínda cho poderán pasar. Por
cérto que ali dixen tamén -non
sei se "Deia" o reproduz, pro tan-

XOSÉ LOIS

1-

·

to ten- algo moi semellante ao sús Pereira, o Zeca Afonso e
que tí lembras que ·xa dixera un _ Txomin lturbe, e ben que se alDia da Pátria. Ultimamente repí- porizara o Fernando Laxe.
tame moito, porque tamén o diSesións de Fonseca -e estou
_xen no Parlamento, nun debate
que non tiña que ver, poisque se certo d~ que tí non farás coma
trataba dos Presupostos pra outros que consideran iso simple
1987, mais no que rendin home- . e van "palabrería", pois daquela
naxe. á memória dé tres persoas non relembrarías o do tal Día da
importantes pra min que acada- Patria.
O que non terás lido nin pod~
ban de morrer nun prazo de poucas semáns denantes: o meu pri- rás ler é nada que se publicase
meiro e cecais único mestre Xe- en "Egin" por esas mesmas da-

~berta

Esta sección está'
a todas ás informacións, opinións, ou críticas que desexe formular o leitor.
Non se publicarán aqueles textos ou frases que conteñan saidas de tono ou palabras insultantes.
Os asinantes deberan incluir o seu nome completo e
enderezo, ainda que -se asi o fan constar- serán publicadas· unicamente as inicia is.
A redacción resérvase o direito a resumir aquelas cartas cuxo texto exceda as 30 liñas mecanografiadas.

VosTEDE TAMÉN PODE SER ACCIONISTA
A ampliación de capital de
Promocións Culturais Galegas S.A.,
pola cantidade de 10.635.000 pesetas,
- segµe a sua march~.
Vostede tamén pode ser accionista
.póndose en contacto con .
r

_ Xosé F. Puga

Telf.: (986) 43 38 30
A BOSA !EBBA
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tas, ou sexa, cando da miña última visita a Euskadi, porque
"Egin" non compareceu na nasa
roda de prensa e foi xordomudo
a respeito dos actos dos traba_
lladores galegos imigrados nos
que participei. A proverbial hospitalidade galega, poñamos, a
desta ANT na que che escribo,
non obtén reciprocidade -desenganémonos. En troques, o que sí
podérás ler en "Egin" -eu leino
daquela- é un artigo de Txema
Montero tiduado, coido lembrar,
"25 horas en Galicia", que che
recomendo como exercício de
mortificación. ·

radas teus do PCLN e tamén os
que me acusan de connivencias
inversas. Agora vai resultar que
voltei á escola e á nenez, que é
onde e cando todo o que ún fai
pola sua conta esta sempre mal
visto polas persoas maiores, sexan carcas ou progres.
En fin.· Acabas dicindo: "Que e
pobo nos xulgue polos nasos ·feitos". Niso confío. Con todo, o
fragmento do pobo galega que
teño máis. perto de min -físicamente, ideolóxicamente e afectivamente- é o que milita no BNG. '
A il me debo primordialmente e
é ·a seu o primeiro dos xuizos
que debe importarme e que
debo ter en conta. Concordarás
conmigo, ¿non si?.
Un cordial saúdo, e que axiña
resultes exculpado e volvas a
non dispor de tempo nin siquera
pra escribir cartas. Será bó pra ti
e pra todos.
O

Dis logo que hai cousas na
miña traxectoria recente que non·
alcanzas a comprender. E natur_
al: eu, como tódoJos seres humáns do común , fago habitualmente cousas que sempre son
incomprensibeis pra alguén, e
mesmo ás veces cousas incomprensibeis pra case todo o munXOSÉ MANUEL BEIRAS
do e que até poden chegar a sé(Compostela)
reno pra ún mesmo. O que pasa
é que o seren incomprensibeis
CELTAS
non ímplica que constituan por
iso erros ou acertos -e en políti- Ainda que xa lin en A Nosa Terra
ca menos aínda. Mais se te refi- duas tomas de posición a respeires á miña actitude persoal pe- to "do artigo co título de pegatina
rante o que tí denominas "expul- "Celtas? Non, grácias" quera
sión" do PCLN do BNG, aí a aportar un par de modestos cocomprensibilidade é doada: eu ñecimentos adquiridos aqui na
son disciplinado. Mesmamente o RFA.
totalmente incerto que en
que non comprendería nen siquera. me imaxino, é estar eu Centroeuropa os historiadores
nunha organización actuando en non usen xa o termo celta. Hai
contradición con ela e á marxe dous anos lin o libro (e que estes
da sua disciplina colectiva. En tal días voltei consultar) titulado "Die
caso, iríame dela -pois cando - Kelten" (Os Celtas) editado no
menos no BNG ninguén me obri- ano 1975 e escrito por Gerhard
gou nunca a estar. Craro que Herm. Nesta obra de 427 páxiunha forma de irme fóra dela de nas o autor trata polo miúdo a
feito ben podería consistir en ac- sua cultura, raza, costumes, loituar eu á marxe dos acordos dos tas e un longo etcétera.
seus órgaos de direición eleitos
Eu quero citar aqui o tocante
polo colectivo. Mais persoalmená Galiza, páxina 259, do devandite, chegado o caso, eu optaria to libro. Traduzo: "Sen nengun
por gardar as formas -por respemiramento as suas competénto tios compañeiros- e darme de cias e as leis vixentes, elevou
baixa eu mesmo denantes de
pola sua própria vontade o núpoñelos no trance de téreno que mero das suas tropas e caiu oufacer íles.
tra vez sobre os xa dezmados
Lusitanos. Máis tarde atacou GaDis tamén que o nacionalismo
liza, derradeiro refúxio dos celtas
galega debe acabar cos "enfrenna lbéria. _
tamentos e descalificacións internas". Non sabes tí ben o que
Eles non estaban tampouco na
tal levo eu loitado a prol diso
situación de se poder: defender.
mesmo, por exemplo en vísporas
A sua capital, Brigantium, segudas expulsións da INTG que deramente tomou o nome da tribu
ron pé a aparición da CXTG é
dos Brigantiryos que vivían na lnduplicación orgánica do sindicag laterra (na Austria do nome Brilismo de erase nacionalista. E,
gantium evolucionou á hoxe chaagora mesmo, até tal punto non
mada Bregeuz) foi invadida, ataincurrin en descalificacións, que
cada e a sua terra anexionada
fun acusado publicamente nalcómo província ao lmpério Rogúns xornais de aquén e alén o
mano". Até aqui Gerhard Herm.
Padornelo de -terme lir:nitado a Quero tamén engadir que no
rexeitar o "terrorismo" por razóns
mes de Febreiro celebrouse un
políticas, ou sexa, -dicíase-- só
seminário en Kassel (Hessen)
"inoportuno'', sen descalificar a
baixo o nome "Os celtas".
violencia revolucionária ética nin
Hai dous anos deu un especiaideoloxicamente. Craro que oulista
na matéria, na Universidade
tros fíxéronme pintadas ao pe da
Popular, unha conferéncia somiña casa chamándome "treibres os celtas e a sua cultura; e
dor" por estimaren o contrario,
uns meses máis tarde e no mesou sexa, xa me entendes. Eu lamo
lugar deu outra un profesor
méntoo polo perpiaño dos ferde história da Universidade de
mosos pazos composteláns,
Warburg. Del3ta volt? o tema ~ra:
obra de canteiros que nos deixaeconomia, cultura, desenrolo e
ron en herdanza o froito do seu
dependéncia da Bretaña dehtro
traballo manual, da sua criativida
Franza. Os seus protagonisdade artística de cerne popular,
e máis do que o marxismo lúci-. . tas eran de novo "Os celtas" e
ao talar da sua cultura puxo de
damente definiu como "a ciencia
manifesto a relación e semellando proletariado". ¿Non che pareza
da Bretaña cos outros paises
ce unha mágoa?
. celtas: Gales, Escócia, Irlanda e
Xa ves que teño inclusive ra- Galiza (palabras textuais).
zóns persoais pra teimar en suSerán tamén estes señores naperarmos as descalifíca<;;ións. E cionalistas galegas ... ? .
D
por iso estimo a tua carta, que
C. VÁZQUEZ MOVILLA
confío en que lean moitos cama(Fritzlar-Alemaña)
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Desvirgheitors: ''Abrimos o·s Ollós"
.As suas actuaciÓns d~ron lugar á prirneira· citación xu~cial a, un gru:po de rock galega ·
O pasado 4 de Xullo catro
membros do grupo de rock "Desvirgheitors"
acudian áo xulgado
número 2 de Vigo, prévia
citación xudicial, co gallo
dunha actuación sua na
luguesa Praza de Santa
Maria o dia 14 de Abril.
Certas frases do vocalista
dirixidas ao Pazo Bispal
parece que foron o motivo
do requerimento. De
seguido Xavier e Pili
(cantante e baixo,
respectivamente)
coméntannos algunhas
das facetas deste grupo.

"Os vellos chámannos desvirgaos. pero non é ese 9 significado do neme do grupo", explícanos Xav1er "En realidade pode
querer dícer abrir os olios á xente. darlle caña ou algo asi. porque a xente hai que darlle caña,
que está médio dormida" .

Unha parella de madeiros
e dous obreiros con casco
A Lugo foron chamados polos
alunas da Escala de Enxeñaria
Agrícola para oferecer un ·concerto con outros grupos na Praza de Santa Maria, situada entre
a catedral e o Pazo Bispal, lugar
onde se teñen celebrado xa outras moitas actuacións. O vaca- lista habitual , Xavier, estaba
aquel dia algo afónico e substituino Baro, quen antes de em-

pezar "enrrollouse coa xente e
,dixo algunhas causas para o
bispo. Habia un carro da pasma.
Tocamos unha canción e sonou
bastante mal. Entón apareceron
unha parella de madeiros e dous
obreiros con casco que quitaron
os fusibeis e morreu a actuación. Despois viñeron tres carro§ máis da pasma e unha gpJeira. Cremes que a cousa empezou por un cabo da policía
-municipal que estaba ali, non lle
gestaba a actuación e mandou
cortar. Aqui parece que calquera ten o direito de cortar unha

actuación
gana".

cando lle ven en

O grupo é vigués e forÍnouse
en Seternbro do ·95 , na sua última actuación no bairro de Coia
demostraron que ainda non son
a Sinfónica de Berlín. Tampouco
teñen uns grandes instrumentos
para selo: "hai que buscarse a
vida, di Pili, os instrurñentos
que ternos son os imprescindíbeis". Catro persoas compoñen
a formación: Xavier-que é o vo. cal ;, Xulio, guitarra ;. Miguel, batería e Pili bruxo _

Letras subversivas
"O qué nos.· van son as Ietras
subversivas, di ~ Xavier. ·somos
un dos grupos máis radicais de
Vigo e da Galiza. E non é por
presumir, é penoso. A xente
.e stá meio dormida , no caciquismo. na iricultura ou non sei en
que. Coa movida confórmans·e
--co qlie lle dan" .
· Precisamente .á movida téñenlle dedicada a letra dunha
canctón:
.A cuenta de Vigo .
muchos gilipollas

llenan sus bolsillos
se inundan de coca
Hablan de movida
en revistas de móda
dinero. que viene y va
que solo ellos tocan.
La movida .es falsa
la movida es una mierda
la movida es un truco · .
Ja movida no internsa _
"En xeral as letras , di Pili, son
de protesta, denúncias. problemas sociais. mundiais, sobre os ·
cárcéres. Sobre a puta mili, engade Xavier" . Unha canción dedicada aos palestinos leva por
título "Judíos errantes". Non se
pr1van. de ·dedicar duros apelativos ao goverño. á Otan ou ao
que se~a . Caña non lles falta. O
galego -só o erripregan por agora
nalgunha das suas cancións,
pésie a que Xavier, .Q vocalista.
sabe fEil.alo á perfección.
Falamos tarnén "da . COMUVI
(Colectivo de Músicos de VigD) .
"A COMUVI faj proxectos de actuacións e festivais, ·pero teñen
que it aprobados polo con e.ello.
A idea da COMUVI era de que
fose autoxestionada polos músicas. pero non está s.ú cedendo
asi. di Xavier" .
· Rematarnos conver-s ando sobre a canción d9 verán que din
qlie non lles gasta, ·que_ a van
cambiar. Titúlase "Uf t¡ue calor" , está dedicada ao ·cancro de pel ·
- p~oducido pala radioactividade
e baséase no · estado en que
quedou un marine que obseryaba unha das explosións no ·atolón de Biquini na Polinésia.
"Non lernbras aquel verán no ·
. , que houbo unha explosión ... " é
o comezo do tema.
· O
M.V.

A pedra e o ferro ou os silénéios- de Zulniüo de Carvalho
Escultor portugués na Bienal de Popteved.ra
Zulmiro de Carvalho.
juntamente com S1za
Vjeira, sao os dois artista9
portugueses convidados a
participar na VIII Bienal
lnternac10nal de Arte de
Pontevedra. a realizar
durante o mes de Agosto.
Escultor. Zulmiro de
Carvalho é o último
vencedor do Gránde Prémio
de Escultura na ill
Exposic;ao de Artes
Plásticas, organizada pela
Funda9ao Calouste
Gulbenkian, ero.Lisboa, em
1986.

volumes , no pulsar dos olhares .
Num texto inserido no catáloNo seu jeito silencioso de trabalgo da última exposic;:áo· de Zulhar as palavras. assumidas
miro d e Carvalho, apresentado '
como esculturas finais de sóns
na Galería Nasoni ~talvez, de
que se elaborarn corn significamomento. o rnais dinarnico e indos distintos. Zulmiro de-· Carteressante espac;:o disponível no
valho, um horrero de 48 anos, ' Porto para as artes plásticas. o
nacido en Ví3.lbom, nos arredocríticp de arte Fernando Pernes
res do P.orto, fala-nos da esculdizia que "sem nada deverem a
tu~a com a paixao sentida de
qualquer retardado pós-rnoderquem sabe que a importancia
nisrno. fiéis a constantes de ride cada urna das criac;:oes que
gor minimalista é modular, as
as suas m(fos modulam. acarimais recentes realizac;:oes de
ciain. "está na forma como se
Zulmiro confirman-lhe algb de
pensa e como se ve· cada urriurna asc$se heterodoxa, prioridesses obj,!3ctos" .
·
tariamente assumida em óbvia
A pedra e o ferro sao os mateósmose do serial impessoalista
riais que corporizam os ·seus sino individual indizível. einp~el:
lenciós. por vezes prolongados,
hada a densa fusáo dos valores.
por' vezes apenas manifestac;:oes
da estrutura ortogonal na testude um desejo envolvido na paira orgáq.ica". ·
xáo . das . formas , , no sentir dos
Professor desde 1.969 na Esca-

lar Superior de Belas Artes do
Porto pós-graduado pela St ..
Martin's School .of Art, de Lon-dres. Zulrniro de Carvalho falanos com entusiasmo da próxima
participagao na Bienal de Pontevedra. , ~nde apresentará duas
. pec;:as de escala menor. execu, tadas em ardósia e ferro . Emestudo está o projecto para urna
per;a de grandes dimens6es,
que será cornpost~ por 32 elementos, e.m granito de Porriño,
com cerca de 26 metros de
comprimento por 4 de ~tura .
"Vai ser curioso -diz Zulrniro- por me parecer que est?Bienal está a ganhar urna dimensáo muito curiosa, além de
que surgirao as naturais possibilidades de · relacionamento
com diferentes' autores de grande importancia internacional" .
O escultor portugues chama a
atenc;:ao para o_facto de, nos últimos tempo_s. se ter acenti.J.ado
o interesse pela relagao da es~
cultura com o exterior. "Na Bie11al de Pontevedra há urna grand.e preocupagao com esse aspecto o qu~ abre boas perspectivas para o que poderá acontecer, a exemplo de exp_eriencias
qt.;1e ultimamente ten sjdo feitas
na Bélgica e na Alemanha" . '

, Contactos com a· Galiza .
Nao , poderá dizer-se) em rigor,
que existam grandes contactos
entre ·esq¿.ltores galegas e por-

tugueses, apesa:r da .proximidade e. até . da eventual utilizagao
de· materias semelhantes. Zul,
miro- de Ca!'{allio recorda . sobretudo, os contactos estabele-·
cidos eJD 1975, num SirÍiposium
de Escultura realizado no Porto,
com Manolo Paz . que-éonsidera . "urn escultor galega que tem
desenvolvido um trabalho muito
· irnportant~ de esc"ultura na·Galiza" .
Zulmiro, , sempre corn palavras pausadas. com a calma de
· quem aprendeu a dominar-se, ·
para dominar as formas de materiais clificeis , duros , fala-nos
das tradig6es existentes em
Pontevedra "em especial na es;. cwtura ém pedra. lsso vein
coincidir com urn certo -entusiasmo a nível mundial,. pela escultura _e, também, pelas liga96es da escultura com · o meio
ambiente".
.
.É,riesses espagos abertos , ~o
intenso mergulhar nas cores da
natureza, que emerge como que
a Caixa de Pandara das seduc;:6es. estéticas. das formas que
Zulmiio eontantemente procura.
_ Nepte momento.' diz-ños quase. em feíto de desabafo, está "a .
dar resposta a algumas interrogag6es. Ari.seio colocar;: em tres
dirnensoes algumas ideias que
andarn a fervilhar . . Para .isso
conto com dais m":lteriais: a pedra e o ferro . Passa por aí a tentativa de responder a urna obsessáo sempre á volta do di~o-

go entre _esses dais materiais".
Apesar- das constantes referencias á pedra e ao ferro, Zul- ~
miro de Carvalho faz questao de
esclarecer qu!3 a sua nogao de
escultura "nao deixa, nao permite a fixac;:ao num só material. As
ideias surgern e vou tentando
resolvéHas c,onforme os materiais melhor se adequam".
Agora ensusarna-se com - as
palabras e acre's centa que tudo
isto "ten a ver coma nossa forma de ·estar. P9r exemplo eu .
Nao P<{SSO" estar só . mas gasto
de estar só, ou melhor , relativamente acompahado".
·
Talvez passem por aí algumas
das difiGt.J:ldades de cri~ao de
urn "atelier". colectivo , onde fos se possível "haver ·urna espécie
de entreajuda, com espac;:os pró- ·
prios e _possibilidade de dinamizar novas pesquisas. Mais isso
é difícil . porque teríamos de en- contrar pessoas com formagao
óu pretens6es idénticas. Mas é
un projecto que se poderia desenvolver. Só que ainda há pruridos individuais" :
Entao, para já, Zulmiro de
Carvalho continua a travalhat
·só. É urna solidao compartilhada
na quotidianá. prazer de tentar
objectivar o belo, que se espraia
pelo vermelho intenso do ferro
em fago, ou pelo negro profundo
oa ardósia quase frágil. É urna
escultura feita de · pedac;:os de
vida e mares de silencio.
O
VALDE~

CRUZ_,,,.
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der colonial inglés. Para os
Como parte dunha onda expanmembíos do Young Ireland, a
siv9, que est~ ·a adquirir unha
eficácia do sistema literário esforza crítica c.a da vez maior a
. taba íntimamente relacionada ·
medida que invade espazos culcoa promoción dunha ideoloxia
. -turais _e literádos até agora renacionalista, da que viña ser un '
servados ás expresións artísti. aspecto clave na formulación e
. cas- recoñecidas como superiona estratéxia do rnovimento. Si. re·s , vense de publicar unha mmultaneamente reivindicábase
teresante cohtribuizón á reflea éxisténcia da ideoloxia nacioxión sobre 9 estatuto das éhanalista como condición determi-=
madas literaturq.s marxinais ou
menores(1J.
nante na ~onfiguración (e ideali- A _idea central do libro de.
zaéión) do sistema literário irlandés . En meio desta obsesiva
Lloyd, eixo organizador. dunha
procura dun sentido abso)uto
complexa proposta teórica e innacionalista, que marca. os obterpretativa , consiste na apfexectivos e determina a política · ·
sentación da produción literária
cultural do movimento, Lloyd sicomo un espazo discursivo ·(sonala a preséncia incómoda e incial,' cultural, histórico, político)
conformista de James Clarence
·previlexiado para a reivindicaMangan, un es,critor g ue rexE'.ita
ción dunha · identidade colectiesta tentación totalitária (cópia
. va, perdida ou condenada ao simimética do discurso ~cultural
.léncio; e na identificació~ dos
can~ico elaborado na metrópoproblemas dunha estratéxia pole británica) e representa a ima- ~
lítica e cultural inerefltes a toda
..xe do · escritor menor, críti'co,
prütlución ;:;imbólica ·concebida
marxinal, defensor non só dunno horizonte desta m~sma reí. vindicación.
·
,
ha nova conceición -do discurso
literário serión tarrién das comO material histórico utilizado
plexas relazóns , _non isentas de
polo autm é o complexo e concontradicións, entre a ideoloxia
traditÓrio p'roceso que levou á
.nacion.a lista e o sistema literário
formación e consolidación dq'
nacional .
Young_Ireland Movement a
O cahficativo de menor ·aplimeados do século pasado, movicado a Mangan debe ser ínter-·
mento que concebía como res-·
ponsabilidade última da litera. tura e doutras formas culturais .
-ELABORAR
a produción e articulación dun
certo sentido de identidade. 'na- "
·ADECUADAMENTE
cional. Unha proposta semellanUNHA TEORIA DAS
te , non isenta de conttadicións.
LITERATURAS
ideolóxicas e estratéxicas, c9mo ·
sinalq Lloyd ao longo do seu traMENORES IMPLICA
ballo, presupuña como cóndi(... ) UNHA
ción básica na configuración
--CONCEICIÓ_N_ _
dunha identidade irlandesa políticamente unificada a reconsDO ESPAZO
trución do sistema literário na-L-IT_E_RARI_,O COMO
cional ab origine, representándoo como resultado dunha vi:.
--ÁMBITO DE
sión idealizadora que reprimía a
CONFRONTACIÓNS
preséncia desintegradora do po-

pretado como un rasgo que rebelecido paradigmaticamente
sulta' dunha' consciente resispor sistemas literários alleos.
téncia a incorporar na sua escricomo o británico. Mangan
tura ·as coordenadas qu~ defioponse a esta ecuación, e subsnen as producións literái:ias
tituea por outra máis ricaz, máis
maiores , quer dicer, as granacorde coa circunstáncia histódes liter·a turas mundiais. Manrica c.olonialista irlande~a: o esgan rexeita a identificación da
tatuto rninoritário é identificado
~ua· condición de escritor menor
cun manifesto crítico diferencun estatuto de inferioridade, . cialista , que propón unha vía de
como . era asumido -polo Young . - modelación cultural distinta, e
Ireiand Movement, que locaainda- aposta á das literaturas
lizaba a história literária irlandecanónicas, que no caso de Irlansa nun estado de subdésenrolo,
da estaba representada pala lidentro dun ciclo evolutivo estateratura inglesa. afortalada nun-

•

ha cultura 'estética intirnamente
avencellada .á lexitimación dunha política expansionista . .
Elaborar
adecuadamente
unha teoria das literaturas menores implica . sobretodo en situacións de clara dependéncia e
marxinalidade, un ha análise
histórica da difícil modelación
dunha política cultural marxinaJ,
e unha conceieión do espazo literário com9 ámbito de confrontaoións. na medida en que as literaturas menores cuestionan o
estatuto hex~mónico e central
de determinados sistemas literários e estéticos . Neste sentido, o libro de Lloyd sinala unha
anovadora via de investigación
para _estudar a configuración
dun paradigma crítico capaz de
reflexionar sobre a formación
dun novo marco de mtelección
da produción literária nas culturas marxinadas .
Entre os rasgos que mellor
definen o estatuto desta conceición marxinal e díferencialista
dunha literatura menor. haberia '
que sinalar. en primeiro lugar , a
relazón de ehfrentamento cunha
política estética metropolitana
que exclue da sua definfoión de
c_u ltura as manifesta?ión~ litf3ránas que non se suxeiten as suas
valoracións canónicas; non debería estrañar, en consecuéncia, que os textos menores estexan fundamentalmente estruturaéios sobre unha textualidade
interrogativa. quer dicer. unhas
fórmulas metacliscursivas definidas en relazón de interdependéncia inestabilizadora con modalidades cononicarnente codificadas . A escritura menor,
apropriada polas sociedades excluidas dos centros hexemónicos de representación histórica,
tende a infravalorar as voces
universalistas das grandes literaturas. tan coidadosamente
individualizadas polas institucións críticas correspondentes .
Esta conceición marxinal da literatura, e da cultura en xeral .
oponse a outra versión da cultura nacional (ista), a dun espazo
imaxinário que, por querer representar unha utópica umdade, negada ademais por unha
experiéncia histórica discontinua. contraditória e heteroxénea, deixa de rexistar as loitas
e conflitos que mellar definen o
estatuto das sociedades mar>dnadas. A visión crítica das literaturas menores contrasta . asimesmo. coa ideaUzación dunha
produción literária, que se
transforma , mediatizada pola
imaxe dunha nación transcendental, na forma mesma desta
· ·c onfiguración nacional afortalada nunha identidade colecti~a
esencialista .
Nunha conclusión rntunda,
Lloyd propón a revisión dun paradigma epistémico que fai do
conceito de identidade etnocentrista a base de toda unha política cultural , e lexitima, en última
instáncia, comportamentos de
represión. Nesta tarefa, as literaturas menores . e toda a experiéncia histórica de asobállo e
siléncio por elas acymulada, poden ser un instrumento de subversión crítiéa especialmente
efectivo. na reformulación do
protagonismo dun.ha literatura
·menor no conxunto dunha ~s
tratéxia de reivindicación nacio1
nal(ista).
O
(1) . Lloyd , David . Na.tionalism and Mi nor Literature. James Clarence Mangan
and the Emergence oí lrish Cultural Nationali$m . Berkeley: Univ. of California
Press, 1987,.
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da mentalidade tópica dos emigrantes e sobre 'os . nasos emigrantes: É un brevísimo tratado
- de antropoloxia cdn estadísticas
povoacionqis e ' clarificacións
constantes. Unha ledíc;ia de sinxeleza. Non encaixa a globalizació.n da emigración española e
certas xeralizacións a todos os
emigrantes das nacións hispanicas que, por outra parte, teñen comportamentos sócio-culturais diferentes. Cristina deixao claro. pero quizá estexan de
sobra.
O

Literatura infantil
e xuvenil: tres
propostas
Editorial Galaxia comeza unha
nova colección d~ literatura
para nenos e mozos (e adultos) :
Árbore, cun belo formato. Para
empezar dá tres títulos de tres
nomes xa coñecidos : Alberto
Avendaño, Paco Martín e Mª
Victoria Moreno, · ca-directora
da colección. Os títulos son- O
gato metido nun saco (87
páx.). Lembranza nova de
vellos mesteres (90 páx.) e
Anagnórise (114 páx.) nº 1, 2
e 3 que corresponden por ordé
aos autores citados. E tamén
por orde están recomendados a
partir de 9, 12 e 15 anos respectivamente, e adultos.
O texto de Avendaño, O
gato ... , é unha noveliña curta,
graciosa, ben levada, que se le
dun tiran. onde acontecen causas normais entre rapaces. e
que non ten muitas máis pretensións do que facer pasar o
tempo ao posível leitor. Avendaño ten presente unha causa que
esquecen mmtos dos escritores
(ou torturadores) da literatura
infantil : a amoralidade dos nenas. daí que o presente texto
estexa completamente livre de
moralexas e moralinas; a pesar
de todo non é unha excelente
novela. mais pode- se recomendar tranquilamente a calquer rapaz. que a lerá con agrado e lle
saberá a pouco. Avendaño ten
cualidade para ser un bon escritor infantil e xuvenil. tempo ao
tempo, ainda que ten xa dado
importantes pasos.
Lembranza nova de vellos
mesteres é o título que levan
as narracións de Paco Martín,
un xigante xa dentro da narrativa para nenas. O seu Das cousas de Ramón Laznote abrigan-o a muito, pois debe ser o
texto galega de literatura infantil máis premiado e vendido de
todos os tempos A min aquela
primeira incursión na narrativa
miantil de Paco Martín non acabou de gostar-men>, mesmo recoñecendo-lle os méritos A presente é outra causa. Son cinco
narrac1óns cheas de humor e de
grácia idiomática, a autor de No
cadeixo depurou a sua expresión e entrega cinca narracións
sobre cinco mesteres ou oficios
mventados que gastarán tanto
aos leitores novas como aos
adultos (talvez a estes máis.
pois poderán valorar o traballo
imaxinativo e lfogüístico do autor) . Paco Martín esqueceu no
presente a -p~>Uca- moraliqa
que deitaba o Ramón Lamote e.
asi. aquí só se ven en movirnen- .
to as accións e diceres dos personaxes sen emitir xuízos, dando via livre á sua imaxinación e
á sua língua. entregando cinco
narracións das que non podernos escoller unha. pois todas
nos parecen deliciosas. Só unha
chata. ao noso ver. e é que o autor ás veces ·baixa un pouco a
guarda, supernos que debido
que el se dirixe aos nenas e
mastiga demasiado certas explicacións, polo que en certos párrafos (rnui poucos). baixa a alta
calidade que acadan estas narracións. Paco Martín é unha
grande e ·importante realidade
da narrativa galega de hoxe( 2 l.
E, por último, a ;máis ambicio. sa -igo pala cantidade de follasdas entregas . A de Mª Vitória
Moreno , Anagnórise. Esta ·novela· é un compéndio de topicazos. Desde o rapaz que escapa
da casa até' a cantidad e de moraliila que deita por todas as
partes (agás, claro,_ palas tam-

.

pas e as páxinas que hai en
branca) . Diálogos pseudo-baroxianos do máis prometedor para
rapaces de 15 anos, e para adliltos: igualdade da muller, o problema da escrita, o amor. a marte, etc. Todo Jsto aduviado de
tal maneira que o leitor non "inteirado" non se inteirará de
nada e o que algo saiba durmirá-se no páxina 20, cun pouco
de serte. Vexan-se (lean-se) se- nón causas como a seguinte:
"Rapaz, volve. Agora estamos a
talar de porque se escr.ibe. Poida
que nese mundo dos teus silencios, nese teu mundo secreto,
estea a clave do teu desexo de
escribir unha boa novela", isto
lle-lo di unha "misteriosa" dona
a un rapaz de 16 anos. Ou: "O
aÍnor está ben para pensalo/ -E
para vivilo. Para vivilo ria súa
plenitude. O .amor é uriha das
causas fermosas para as que estamos feitos". etc . .e asi a tira.
Por non falar do uso que se pode
facer do presente. como manual
de bons modos e costumes. E
das moralexas e moralinas, mellar non falar, só avisar que todos. o que se di todos , os tópicos con que nos derrearon desde os púlpitos e as tarimas, aqui
están presentes. E claro, ao remate. despois :duriha marte ,
todo acaba ben, e aquel que tuxia da sua casa. que é o narrador, asume as suas responsabilidades , faltaría plus. Tres propostas de literatura para mozos
e nenas. diferenciadas entre si
pero que demostran que se os
ca:miños son variados . só cunha
calidade se pode chegar ao final. Avendaño e Martín buscan
ese camiño - Martín xa o encontrou- para chegar ao final eón
bons resultados. Mª Vitória Moreno non deu co carniño e o seu
vieira leva a un manual de bons
costurnes e moral ao uso. Que o
leitor elexa.
O
XGG

imaxe e son, difíceis de separar
das pésimas· condicións xerais.
Realización das tramas, actores,
música escollida, - competiron
nm::iha . das rnaiores carreiras de
despropósitos xamais filmadas.
Temas clásicos, cun l,ixeiro
acento de_western, no caso da
Virxe do Cristal e de FalconCrest de sobremesa no de Negra Sombra. Son inadaptado ao
contido, actores pésimos, salvando algun caso que se poderia deixar en mediocre, dirección lamentábel (persoaxes que
pedian perdón por il)terromper
FRANCISCO ~ARB!J-LO
tras siléncios de vários segunSamuelle La.mela , Cristina, Asentamiento
dos; outros que mandaban · ene integración de los gallegos en el Uru- trar, tempo despois de que o
guay, Ed. do Castro, 1988 A · Coruña,
seu partenaire estivese dentro ;
pp.80.
pistolas que se disparaban precipitadarnente; línguas huma~
nas cortac;ias en proporcións de
xuvenca ; represehtacións ás
que só faltaba ouvir a voz : veña,
Os amores de
agora tócache a ti; saltos no
tempo narrativo que facian penRosalia A Virxe
sar nun tráiler mal realizado;
unha, suposta Rosalia que entra
-do Cristal
en cena tocando a gaita, nunhas irnaxes patéticas, e que non
cárnbia de aspecto de moza a
vella, etc)
Emilio Pérez Calviño, o direcExisten filmes mediocres. existor,
non nos apresenta tampouten filmes maos é existen filmes
.co unha visión própria da nasa
fondamente pésimos qu_e nunca
realidade, senón o filtro exterior
deberon ser rodados. Estes últida
Galiza caricaturizada e folclómos tamén deben ser analisarica; dos diálogos que non son
dos nas críticas, sobretodo se
_doces. senón cúrsis, dos galealgún deles custou seis millóns
g0s que non son labregos·, sede pesetas, catro dos cales petnón paifocos, das ·traxédias que
tencian a . fondos públicos, e
non son senón , farsas. Quer dimáis se o seu temerário director
cer, reprodución alienada e innos ameaza cunha nova longaconsciepte da imaxe coa que almetraxe tamén subvencionada.
guns nos ven.pero non coa que
Os esforzos que a un director
- nos vemos.
lle poden. custar introducirse
Se os erras poden ser amortinun terreo tan pouco doado
guábeis sob o amparo da caréncorno o cine galega, non poden
cia de meios, non o son estes
ser tidos- en conta, neste cáso.
sen embargo cando nada do
ante un produto que non reúne
que se aponta vai ·en boa direcos mínimos para ser exibido,
ción. Só o ridículo, poden xerar
nen sequer
coléxio o Dia de
estas obras que se n.on ·distinSan Xosé de Calasanz .
guirnos na · critica é porque a
O pasado día 9, no Centro
sua má calidade reconvérteas
Cultural do Concello ·de Vigo,
tiña lugar a apresentación de · nun mesmo discurso.
Dísenos agora que o mesmo
"Negra sombra" . mediarnetraxe
director
ten previsto rodar uriha
baseada en aspectos pérs.oais
longametraxe, para o verán do
da vida de Rosalia. precedida da
89, cun orzamento de 240 rniobra, de similár medida, _"A Villóns
de pesetq.s , financiado polo
rxe do Cristal'', lenda popular ,
Ministério de Cultura, TVE e
recriada por Curros e da que xa,
distintos axuntamentos . Corno
na década dos. vinte. Pintos fidicia Woody Allen pode ser a
xera unha representación fotoforma
de acabar dunha vez por
gráfica. Unha e outra obras fotodas
coa
cultwa..
O
ron presenciadas no soporte de
M.V.
vídeo, con notábeis fallos .de

e

dous dos
piares vídeos
xamais filmados

mm

1) Das cousas de Ramón Lamote . Faro de
Vigo, 17 - Il- 1985
2) Podia-se falar da pegada e da homenaxe a Cunqueiro nestas narracións.

Antropoloxia da
emigración galega
no Uruguai
Desde 1966 en que C. Zubillaga
publicara "Los gallegos en el
Uruguay" , non contabamos con
novas traballos s0bre esta emigración que estiveran a man .
Cristina Samuelle Larnella, filia
de galegas, apresentou en 1985
\lnha tese de licenciatura na
Universidade de Montevideo sobre a emigración galega_ na
perspectiva antropolóxica . Lago
pensou que debería dar ao público coñecimento desta elabbración científica.
"Asentamiento e integración
de los gallegos en el Uruguay" é
o título opuscular desta disertación de· Cristina Samuelle. Agrada ler unha análise contrastada

of~tóg~fo p~ntevedrés Pintos recriara no 1923 "A Virxe do Cristal".
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O grande casmo
Na noite dos Joves emite-se um
programa concurso, que a pouco que melhore está destinado
;;i. conguerii umha grande audienciá e popularidade.
Que eivas tem este prograrria? Em todo concurso o role do
apresentador é muito importante, este é a vez guia dos concursantes e o seu inirnigo, entre ele
e os participantes cria-se urnha
rela9orn freuctiana de confianzadesc.o nfianza, que nom se dá no
presente concurso. O . apresentador "vaí de bom" esquecendo
o papel de ruirn é:rue também lhe
corresponde. nom se _. lhe pode
dizer ao participante , que vosté
ganha sempre, tem que existir
á possibilidade de que a avarícia ou a "cegue:ira" leve ao concursante á perda do "quasi"
acadado . A ideia do Casino é
excelente, nos casinos muitos
perdem as suas fortunas , poi_s
logo dade aos concursante a posibilidade de perder as suas.
Simplificar as normas nom significa pólo doado. Os espectadores envejarn aos participantes. a sua sorte. e tamben disfroita sadicamente corn as suas
desgrac;as e fracasos, mas aqui
este prazer apenas existe . Pór
no concurso a possibilidade de
mais grandes prémios nom tem
por que aurrientar o custe do
programa se é m~s dificil acadá-Jos, teram que luitar por isso.
enfrentar-se , · arriscar-se.. . D
tema das pergurÍtas' é todo un
exemplo de como estas nom devem se'r , o tempo deve ser un
inimigo do participante, norn
um simples dato, falta o relógio,
falta algo de bu1ra sádica para
as carencias dos participantes.
As rapazas que estam de azafatas já se -podem despedir a todas , nom ser\rern . Corn .que critérios forom contratadas? Carninham nos seus irnensos tacons cbmo pissando uvas, faltalhe~ saleiro, con duas já sobravam. As vozes semelhan non
querer espantar a nmguern no
velório , e até o trage é apropriado ao mesmo . Non se poderia
reproduzir tim casino mais fielmente corn espectadores e maquinas tragaperras e demais?
Norn se poderia por croupiers
de verdade que dem o pego? E
se tal por que nom por umha parelha de _apresentadores, born e.
má que poderiam intE;Icarnbiar
os seus papeis pra confusorn
dos concursantes. E dizer aos
espectadores que nom só devem aplausar, devem participar
mais ; falha no cpncurso o humor . En O vizinho do Jo ves saia
um porteiro sem vir muito a
canto, e aqui um espeétador chocarreiro si que podía animar
a causa. Os espectadores podem ser esses _arnigos dos participantes que te-rn de perdé-los
muitas vezes.
-A realizagom televissiva é de
grande pobreza, monótona, desaproveitadora- das possibilidades do espago etc. Em definitiva ao programa curnpre-lhe viveza, que o apresentar perda tiques rádio-fónicos que se ensaie mais .... espero que tudo
vaia para rnelhor e pronto t~n
hamos um programa entretido e
popular :
Na Versom on·ginal está emitindo a TVG todo um ciclo de
cinema cubano, cine que muito
raramente chega aos circuítos
cornerciais do nosso país, e está
é urnha estupenda oportunidade para olhar o mundo de outro
jeito, distinto das visons individualistas e hedonistas que hoje
se gastarn. É um cinema mili-
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tante de poucos meios e muito
entusiasmo, e que mais de um
e de dous filmes, áqueles que se
.sentem amte o seu ecrá desprejuizosamente ha de dar-lhe um
bom entretenemento.
O
CBA

m:Mmm:murtt:'::mm .·
Concurso de
maquetas da RTG:
"Alfonso Grupo"

•
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Logo de vários meses de déliberación, ·votando un xurado composto por profisionais especializados dos meios de comunicación galegas, o pasado mes .de
Xuño fallouse o "Concurso de
maquetas pop-rock" .conyocado
pola "Radiotelevisión Galega"
(RTG) . Unha boa idea do arraigo
que este fenómeno está collendo no nosó País dánnola as cifras que Íesumen esta competición: un total de setenta grupos
· participantes, dos cales vintecatro foron seleccionados, chegando seis á semi-final. De enti:e todos eles un único prérnio: · o
concedido ao "Alfonso Grupo"
A pequena história desta formaCión , inda que curta, resume
parte da movida que dentro das
distintas tendéncias musicais,
protagonizaron alguns nomes
de· sana no ambiente musical
galego: Pepe Bordallo ("Outeiro", "Doa", grupos canteira da
formación actual) e "Cholo"
("Semen Up ") xunto ao próprio
· Alfonso, líder indiscutíb~l do
grupo (daquela "Alfonso e os decentes") viñan tentando desde
hai tres anos a consolictac:ión do
que actualmente é realidade. O
primeiro paso a tal efeito foi a
celebración, durante o pasado
Nada! en Vigo, do "Rock inverno", organizado pola Asociación
de Músicos · "Acomuvi", co
apoio do Concellü' vigués; naque! momento incorporouse outro veterano qa música . galega:
Carlos Castro, musico de sólida ·
formación especia~ente na
percusión , que no grupo toca o
vibráfono e máis os teclado~;
Rubén Péres, home tamén curtido en várias experiéncias musicais, ver.i senda o guita.na eléctrica; Miguel Cendón o batería;
Antón Castíllo o baixo e Alfonso
canta, escrebe as letras cj.as
cancións e toca a guitarra acústica de doce cordas.
Os textos. intimistas, adoitan
a reflexar estados de ·á nimo
("devaneo no teu pelo I Perguntándome / a diferéncia entre
esta história e a lua acurruéán' dome". "Burbuxas"). O seu plantexamento profisional lévalles a
peneirar aos aspirantes a entraren no grupo . "cada quen debe
cumprir unha misión asignada ,
se non satisfae non permane- ·.
ce con nós ." Considéranse á
·marxe de toda a movida "poper.a" galega, da que o único que
realmente lles parece interesante foron "Golpes Bajosº No 'seu
primer disco, que será publicado a finais deste verán repártense a partes iguais as cancións
cantadas en español e en galega, idioma' no que lles gostaria
captar máis--a miúgo; non o fan
por "problemas de saída comercial".
·
O éxitG alcanzadq_ no concurso baseouno un xurado no seu
ecleticismo musical, senda a
bas~ da ·sua participación unha
maqueta gravada grácias ás ·facilidade· dadas por unnha firma
comercial viguesa · especi.a.Uzada. Se tivésemos que definil
brevemente a música de "Alfonso Grupo", diremos que esta ten
a elegáncia no son como principal característica.
O
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o país de Francis
James

De poucas viaxes quegamos tan
gustosos como da que:'no pasado Marzo, fixemos polo País de ·
Francis James -unhas tenas
que son unha patria poética fermosa. orixinal e irrepetibel-,
no sul de Francia, sen deixar- de
ollar aos Pirineos.
Foi o inesquencibel Luís Pimentel quen, na nasa lonxana
adolescencia, nos · trasmitfü o
seu gusto. e devoción polo poeta
bearnés . .Conservamos, entre as
nasas pertenencias máis queridas, un exemprar do Del toque
de alba al toque de oración
-tradución de E. Diez Canedo.
Espasa-Calpe. Madrid, 1920-con que nos agasallou o propio
Luís Pimentel.
Francis James (1868-1938)
tivo unha enorme sana na sua
época. Viviu 's.empre no Bearn e
no País Vasco-Francés, maíormente nos pequenos pavos de
Orthez e Hasparren , onde morreu, ao que nós peregrinamos
un día na compaña de Saleta e
de Lois Diéguez . Francis Jarnmes supuxo7 na poesia francesa ,'
a reaición contra a complicada .
poesía parnasiana e simbolista,
usando unha lingoaxe aparentemente sinxela e vulgar ; 6poñendo , frente a poesía urbana e decadente, .unh.a poética da vida
e da natureza ; o sentirnento
franciscano e espontáneo frente
ao rebuscado e ao "raro" un
cristianismo ortodoxo frente a
un paganismo ·made in París.
Con el iniciouse, na Francia de
remate de século, un forte movimento literario de sino católico
do que levou os loureiros o seu
3.ffiigo Paul Claudel, muito máis
inteleitual e escuro. Alguén, entre nós, ten comparado' a poesía
de Francis Jammes coa de Noriega Varela.

Francis Jammes, que non tiña
como. Luís Pimentel- poemas
fortuna p_ersoal, foi un escritor
do . poeta bearnés Agasallaba
profesional . Viviu sempre en poaos seus íntimos, entre eles a
Noriega Varela, con exemplares
vos pequenos . As suas aficiós
eran escreber, a caza, a pescq,
de Del toque ·del alba al toas grandes paseatas polo camque de oración e procuraba inpo, fu.mar e rezar. Unha vida
culear o entusiasmo que el sensimple, mE)smo inocente como
tia por Francis Jammes a todos
diría Cunqueiro que, por certo,
cos que falaba de poesía . Por
traduciu algunha poesía de
eso a nós este coñecemento e
Jammes ao galego , entre elas apaixón por Francis Jammes vendeliciosa e delicada Oración
nos de muí lonxe . É un autor ao
pra ir ao paradiso na compaque voltamos sempre . Nunca
ña dos burros . O poeta bearnos defrauda .
nés defendeu sempre a sua inFrancis Jammes naceu en
dependencia de escritor, de
Tournay. Residiu en Saint Pahóme ao marxe, a costa de salais, Pau, Orthez e Hasparren.
crificios , privaciós e silencios
Fixo rnuitas viaxes a Lourdes e
interesados, tema do que sabepoucas a París. Viaxando de
mas muito os galegas. Na sua
Lourdes a Bayonne atravésase o
mocedade exerceu, unha temPaís de Francis Jammes. A terra
poradiña , como pasante dun nona que el viviu, tripou e cantou
tario. Pro a sua vocación literaapaixadoamente. El mesmo ten
ria era tan forte que deixou lodo
dita algo asi : "Vivo entre unha
polo cultivo das letras.
.pinga de auga: o Oceano, e un
Poucos leitores tan atentos e
grau de area : os Pirineos." Trádevotos , tan fervosos, tería
tase dunhas paisaxes viz()sas,
Francis · Jarnmes corno Luís Piarboradas, cheas de ondulamentel que sabía de memoria
cións, unhas teÍTas . femeninas
boa parte dos seus versos. Aos
que contemplan a grandiosidaarnigos que íbamos pala sua _ de fosca da cordilleira que as
casa leíanos -non coñecemos
pecha polo sul e escoitan ao
nengún leitor tan esceicional
Gave que, coas suas ondas pu-

ras, frías e cristaíñas, canta as
maravillas de Lourdes.
Nós cruzarnos en autobús estas paisaxes. Ao lér o noine de
Toumay deunos un brinco o co-·
razón. Eu Pau e Saint Palais
imaxinamos ao .Francis Jammes:
nena, distraído e soñador, cos
ollas pausados na neve dos Pirineos, en horas de aburrida, monótona e ·triste disciplina escolar . . E lago en Orthez, feito un
mozo, baixo a aliada e o coidado
dilixente e amo.r oso da sua nai,
xa ben bardado e sufrindo intensamente e que non sería o
derradeiro. Xa serenado pasaría
pala pequena vila, talando cos
viciños, léndo e escrebendo no
café, facendo tertulia na rebotica ou na sacristía. E sentindo
remorsos, según algún contou,
polo pecado de levar unhas troi:.
tas no seu cesto de pescador ou
unha lebre no seu morral de cazador.
Debido á nosa parcialidade
por Francis Jamrnes gustarianos
pasear por Tournay, Pau, Orthez
e visitar demoradamente os lugares que él andou e poetizou,
as casas nas que viviu, os cafés
nos que falou cos seus amigos
e veciños ... Mais, por outra banda, quedamos muiu competentemente complacidos por entreollar estes pavos e paisaxes,
fundamento das nasas ensoñaciós e imaxinaciós cando voltemos de novo a camiñar polo maravilloso mundo dos seus versos . Cavilamos muito, muito en
Luís Pirnentel. Estamos certos
de que lle gastaría facer con nós
esta viaxe. Luís Pirnentel, tan
home de Lugo, tan pouco viaxeiro na sua vida real e tan
grande viaxeiro coa sua imaxinación. A él. tanto como tripar
esta xeografía, houbéralle complacido ollala panorarrucarnente.
Os detalles xa os pañería a sua
pantasía. sotil e delicadísima. O
M. HORTAS VllANOVA
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de !rizar

(Artajona-Navarra, XI
1635 - Segovia, VIII-F64)

solista e 6 voces) , ano .1657. 589.
Un portugués y un gaJlego (a 7
' voces) , ano 1959. 602. Todos ga legas (a 8 voces) , áno 1661 . 604.
El fervor de los gaJlegos (a 7 voces), ano 1663. 613 . Ay, veño de
Galicia, galeguiño son (a 8 voces, ano 1665. 622 . Ay gaiteiriño, gaiteiro (a 6 voces), ano
1666. 636 . Zumbe a gaita Toribio a cego (a 8 voces) , ano 1668 .
Os compostos en· Segovia son
todos a ·8 v_oces : 647. Una procesión de gaitas, ano 1671. 669.
Os ·pastores galeguiños, ano
1674. 681. Veñan os· galegas,
veñan a bailar, ano 1675. 1.595.

Mestre de capela da é~tedral de
Segovia. Formado con Tomás
Micieses ( é ·nena de coro · da ·
catedral de León no -1650 baixo
o maxistério dese mestres, ao
que seguirá a Toledo ao ano seguinte. En Agosto de 1597 pasa
á colexiata de Vitoria · como
mest~e de capela; ali ordenáse
corno sacerdote no 1668 apreTocad, homiños, con son pra séntase a oposicións á catedral
centeiro. Zumbe a gaita retum de Ourense, non gañándoas.
be o pandeiro, ano 1678.
Tanta tamén ir ao Burgo de
Este último é de extraordinário interese xa que a melodía é
Osrna pero o cabido de Vitoria
a mesma que Melchor López
ret~no cunha suba salarial. Fi(A.N .T. nº 237_ 5-VII-1985) utilinalmente, o 26 de Agosto de
zou para o vilancico A Nasa
1671 é designado mestre de capela· de Segovia ·e ali permaneGaita no Nadal compostelán de
1795. Corresponde tamén coa
cerá até a morte.
·Muiñada na páxina 165 do canIrizar é un dos máis interecioneiro de Villalba Freire , sensantes compositores do século
XVII pola fértil inventiva musida tradicional segundo o recopilador . Seria, xa que lago, o dado cal e o asombroso domínio da
técnica, como sinala Lópezmais · añtergo coñecido dunha
muiñeira .
O
Calo . Toda a sua produción se
conserva en Segovia, -119 comBIBLIOGRAFIA. Xoán M. Carreira. Os
vilancicos de galegas" na Jiturxia do na pósicións latinas, 626 en castedal nas eirexas ibéricas e americanas nos
lán e 11 en . galega, sete deles
séculas XVI a XVll. "Cadernos da escala
compostos en Vitoria e catro en
dramática galega ': nº68. A Coruña. José
lópez-Calo: Corresponsales de Miguel de
Segovia. E ese é o motivo da
lrízar. "Anuario Musical" XVIII. Barcelona
sua inclusión nesta série de bio1965, pp . 197-22 1967. pp. 209-223. Id. La
grafías, pois a Irízar débeselle a
música én la catedral de Segovia Vol. I
Catálogo
del archivo de música (1). Segorp.illor colección de vilancicos de
via. 1988. Id: Historia de la música espa galega ·coñecida.
ñola. lll. El siglo XVII. Madrid , 1983. Id .
Os cornpostos en Vitoria son ,
Las misas policorales de Miguel de lrízar.
"Principe de Viana", nº 174, Pamplona
seguindo a numeración de Ló1984 pp : 297-313. Id. Los v¿11anCÍCOS polipez Calvo ~
corales de MJf!Uel de !rizar. "Miscelánea
569. Ay todo 9ande1io (Para. • en homenaje a Robert Stevenson" .. Cali-

I

fomia. no prelo. Aurelio Sagaseta "El polifonista Miguel eje Irízar (s XVIII) era natural de Artajona. "Navarra hoy" . Pamplona 16-II-1983. Lothar Siemens Hemández: El m11estro de capilla palentmo Tomáas Micieses 1 (1624-1667).- su vida, su
obra y sus discípulos. Anuáno Mus1cal"
XXX, 1975, pp. 67-96. JOBm Trillo e Carlos Villanueva. Vilancicos galegas da Catedral de Santiago. Sada, 1980. Carlos V1/Jalba Fre1re : Cancionreo de GaiJcia Ma

drid , 1976.

Xesus. González
de.Velasco
.Femández
(A Coruña,
14-VII-1897 I 5-IX-1977)
Organista, director e compositor. Enviado a facer os seus estudos no coléxio capuchino de
Lecároz (Navarra) tivo ocasión
de simultanear o Bacherelato
coa música da man de Aita Donostia. Dali pasaría ao Real Conservatório de Madrid para regresará sua cidade.
Na Coruña mantivo unha import~mte actividade entre 1934 e
1949 dirixindo múltiples representacións zarzuelísticas, de
operetas, revistas , etc. e tamén
á frente dos coros locais ("El
Eco", "Follas Novas", "Decus",
"Fábrica de.Tabacos ..) e colaborou activamente como asesor
musicai da "Obra Sindical de
Educación y Descanso" desde a
sua fundación. No .1947 oferécesene· a dirección da- Banda-Orquestra Municipal da Coruña,
que non aceita, saindo o cárre- .
go a oposición que gaña Rodrigo A de Santiago (A.N.T. nº
287. 28-II-1986); posteriormente
desempeñaría o cárrego de sub-

director da Banda.
O seu aspecto profisional de
meirande rmportáncia é o de organista en templos coruñeses
(San Xurxo, San Nicolás, Santa
Lucia) senda lernbradas por
rnoita xente as suas rmprov1sacións cheas de lirismo e cnat1vidade .
O seu labor compositivo profano e litúrxico consérvase espallado por arquivos de coros,
parroqu1ais, conventuajs, etc ,
e só unha pequena parte no familiar . O que coñezo da relixiosa alónxase de miúdo dos critérios do Congreso Eucarístico de
Valladolid e a influéncia de Otaño, e concede meirande importáncia á beleza melódica, a vo. calidade e bota man dunha harmonía de clara procedéncia no
seu traballo como director de
música cénica; talé o caso das
várias Ave Maria para voce e
piano. Esa mesma beleza posuen as composicións sobre
poemas de Rosalia (Maio Longo,
Tan soio ... ) que ainda permanecen no repertoriq dos coros que
dirixiu .'
Como a imensa maioria dos
instrumentistas galegas do seu
momento, praticou tamén o
.café-cantante e xéneros bailábeis; para as orquestiI)as cornpuxo o máis variado ~epertório
co seudónimo "Zas" .
FONOGRAFIA: Maio Longo en "Galicia
Ergue o teu canto". Coral Polifónica "Follas Novas". Dtr. Santiago Pérez Berna!.
Ruada R-139-D. A Coruña, 1981.
BIBLIOGRAFIA: Ramiro Cartelle Alva rez: "G de V. F., ·J ." en "Gran Enciclopedia Gallega", Tomo 16, pp.126-7. Gijón .

XOAN M. CARREIRA
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CONVOCATORIAS
9. A participación no Concurso implica a aceptación destas
Bases.

VII Prémio
Nacional de
Fotografía Xuvenil
"Foto 33" ·

1. Poderán participar todos os ·
xóvenes que non teñan cum- pridos os 18 anos o 31 de Decembro de 1988.
2. Cada concursante pode
apresentar tres fotografías
como máximo, montadas en
superficie ríxida. .
3. Tema libre. Tamaño mínimo 18 X 24 cm.
4. O prazo de apresentación
remata o dia 5 de Decembro
do 1988. As fotografías apresentaranse en sobre cerrado
baixo lema. incluindo en sobre
aparte : nome. enderezo e foto cópia do D.N.! ou Libro de Familia, persoalmente ou por correo . en BIBLIOTECA-CLUB
33. PI. Salvador Parga, 4 .
15704 Santiago, e tamén nas
seguintes Oftciñas de CAIXA
GALICIA : de Obras Sociais na
Coruña, Lugo, Ferrol e Santiago, e nas Principais .de Ourense, Pontevedra, Vigo, Barcelona e Madnp .
5 Establécense tres prém1os ·
- Primeuo : 50.000 pesetas e
Diploma.
- Segundo· 35 000 pesetas
e Diploma.
- Terceuo 25 000 pesetas
e Diploma
6 As fotografías exporanse
nos loca1s da BIBLIOTECACLUB 33, Rúa Nueva , 33-2°,
en Santiago, do 19 ao 31 de
Decen;ibro durante o horáno
que a mesma perrnaneza
aberta
7 As fotograf1as premiadas
quedan en poder da BIBLIOTECA-CLUB 33 pmdendo recoUerse as restantes durante o
mes de Xaneuo
8 O fallo do Xurado é mapelábel O mesmo cornumcaráse
personalrnent~ aos interesados e dúunchrase através dos
me1os de comurucac1ón

23

•

NOVOS
TELÉFONOS

Prémios
bibl_ioteca Club 33

II PREMIO XlNENIL DE
CONTOS E NARRACIONS
1. Poderán participar todos os
xóvenes que non teñan cumpridos os 18 anos o 31 de Decembro do 1988
1. Extensión mínima de 1O fól:ios e máxima de 30 fólios escritos a máquina. a dobre es ~
pácio.
3. Tema libre .
4. O prazo de apresentación
remata o día 5 de Decembro
de 1988. Os traballos apresentaranse en sobre cerrado baixo
lema. incluíndÓ en sobre aparte: nome, enderezo e fotocópia do D.N.I. ou Libro de Familia, persoalmente ou por correo en BIBLIOTECA-CLUB
33. PI. Salvador Parga, 4 .
15704 Santiago. e tamén nas
seguintes Oficiñas da Caixa
Galicia : de Obras Socia~ na
Coruña. Ferro!, Lugo e Santiago, e nas Prmcipais de Ouren. se, Pontevedra, Vigo, Barcelona e Madrid .
5. Convócase un Premio único
de 100 000 pesetas e dous Accés1ts de 25.000 pesetas cada
un O Prerruo poderase declarar deserto, acumulándose o
seu lffiporte ao seguinte convocado.
6. Os Cantos premiados quedan en poder da BIBLIOTECA-CLUB 33, poidéndose recoller os restantes durante o
mes de Xaneiro.
7. O fallo do Xurado é inapelábel O mesmo cornunicarase
personalmente aos interesados e se difundirá através dos
me1os de comunicación.
8 A participación no Concurso implica a aceitación destas
Bases.
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Grupo de baile e banda de
gaitas AS CHARAVISCAS
(Galicia)
Grupo de baile e gaitas
LEMBRANZAS
GALEGAS
(Galiciar
Banda de gaitas e grupo de
Baile 9-a delegación de IRLANDA.

DIA 22 DE XULLO
Ás 12,30
Pala mañá, teatro de. maria·· · .DIA 27 DE XULLO
netas : "Titiricircus". do grupo
GrupqdebaileMEIRAMAR
Tanxarina no cine Prado .
(Galicia).
Ás 22,30.
Grupo de baile FUMARADA
Pala noite, "Máis cine". do \ Galicia)
grupo Aurín no Cine Prado de
Grupo de. baile e gaitas
Moaña.
BREOGAN (Galicia)
Banda de gaitas e grupo de
DIA 23 DE. XULLO
baile da delegación de IRLANÁs 12,30
·
DA.
Pala mañá, proxección da
película "El indio Pluma Roja" ,
protagonizada por AleXis. A
continuación Alexis· presentaPROGRAMA DE GRUPÓS
rá "Historias para , niños"
FOLK
· (mimo). No Cine Prado de
No escenario central do
Moaña.
·
Festival
Ás 22,30
Pala noite, "Grandes éxitos. ·DIA 29 DE XULLO
nuevas mezclas" de Carlos
LUAR NA LUBRE (GALIBrisani e o GAD. No escenario·
CIA)
central do Festival.
. LLAN DE CUBEL (ASTURIAS)
ACTOS CULTURAIS
NA LUA (GALICIA)
22 ao 31 DE XULLO
DIA 30 DE XULLO
Exposición fotográfica sobre
OSTERDOLÉNES
SPELLECOSISTEMAS DE GALICIA :
FLORA E FAUNA no Centro v MANNSLAGI OSLO (NORUE.
sociocultural Daniel Castelao . GA)
OUENLLA (GALICIA)
en Ouintela (Moaña) organiz~
LA CIAPA RUSA (ITALIA)
o grupo ecoloxista Luita Verde.
DIA 31 DE :X.ULLO
Exposición de GRAMOLAS
JULIO PEREIRA (PORTUE GRAMOFONOS aula soci0· ·GAL)
cultural do Real.

433886
22·2405
ADMINISTRACIÓN
E PUBLICIDADE

433830
433624
FAX (Provisional)

433624

UIA _26 DE-\XULLO
Actuación do ventrílocuo e
prestidixitador ANTON e o
seu espectáculo Merlin e Familia .

Para incluir informa cións na AXENDA chame ao teléfono
(986) 43 38 86

;

MOSTRAS DE FOLCLORES TRADICÍONAL
- DIA 26 DE XULLO
Grupo de baile SANTA EULALIA (Galicia)
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CONCELLO DE CANGAS
DIA 26 DE XULLO
Banda de gaitas e grupo de
b~e da delegación de IRLANDA. Grupo folclórico de Can- ·
gas .
DIA 28 DE XULLO ·
Banda de gaitas e grupo de
baile da delegación de IRLANDA. Grupo _floclórico de Cangas .
CONCELLO DE MARIN
DIA 27 DE XULLO .
Banda de gaitas e · gffipo de
baile da delegación de IRLANDA. Grupo floclórico de Marín.
DIA 29 DE XULLO
Banda de gaitas e grupo de
baile da delegación de IRLANDA. Grupo folclórico de Marin.
CONCELLO DE VILABOA
DIA 30 DE XULLO
Banda de gaitas e grupo de
· baile da crelegación: de IRLANDA. Grupo folclórico de Vilaboa .
OBRADOIROS PARA NENOS
Durante todos os días haberá cursiños e obradoiros para
os nenas no Centro sociocultural Daniel Castelao. en Ouintela .
.-1 cursiño de mimo , de 11
a 12 da mañá , impartido por
Alexis.
·
-1 Obradoiro de plástica e
monicreques . de 4 a 6 da tarde, impartido por Majo Bauzas.

DIA 28 DE XULLO .
II Bandeira do Morrazo de
Traíñas particiP,an
os mellares
1
clubes de remo de Galicia.
Organizan: Clubes de remo
do Concello de Moaña.
_,

.. :· .
.· ) .

.

CONCELLO DE BUEU
DIA 26 DE XULLO
Banda d~ gaitas e grupo de
baile da delegación-de IRLANDA. Grupo folclórico de Bueu.
DIA 28 DE XULLO
Banda de gaitas e grupo de
baile de delegación de IRLANDA. Grupo folclórico de Bueu.

ACTOS J?EPORTIVOS

...

...

PROGRAMA DE ACTUACIONS NOS CÓNCELLOS

MILLADOIRO (GALICIA)

..~. . ~ . ·.·~

...

.

'-. t.. .

Festival
Intercéltico do
Morrazo·

Xornadas de teatro do Concello de Moaña
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