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Barreiro Rivas
intentará que
AP sexa
finalmente a
encausada
O pleno da Audiéncia Territorial de A Coruña, constituida
en Tribunal Superior de Xustícia de Galiza, decidiu procesar ao vicepresidente -da
Xunta, X.L. Barreiro Rivas
por un presunto delito de
prevaricación e coecho pola
concesión da explotación do
xogo de boletos, abríndose
asi unha crise de incalculábel
alcance tanto na Xunta como
en diferentes formacións políticas, entre elas AP, á que
tratará de inculpar finalmente
o político de Forcarei.
(Páx. 5)
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ÉXITO DAS CONVOCATÓRIAS NACIONALISTAS EN COMPOSTELA.
.
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A denominación
'Diél da Pátria' asumida xa por todos

O empresariado
eleito polos
Grapo é o máis
vinculado á
Galiza
A marte de Cláudio Sanmart ín, a extorsión ao notario
Xosé Manuel Sánchez Andrade e agora, o disparo contra
Miguel Perez Curto, son tres
accións realizadas presuntamente polo Grapo nos últimos. meses que sorprenden
tanto pola forma de ser levadas a termo como por contra
quen van dirixidas. Sen que a
opinión pública teña coñecimento existen outras várias
extorsións e ameazas de
marte a persoas significativas
entre as que se encentra Alfonso Paz Andrade. {Páx. 5)

A absorción da
. Caixa Rural
liquida o
proxecto de
cooperativismo
Cn.1 .1l>sorc1ón da Caixa Rural d o Ourense pala Caixa de
Atorrr .. de Galicia liquídase o
p1 uxecto de contar cun meio
de financiación próprio para
o campo que fora xustificación destas entidades de crédito nos anos sesenta. Na carreira de concentracións bancarias de cara á liberalización
imposta polo Mercado Comun para 1991 , o cooperativismo rural galega perde en
silencio total un soporte básico.
(Páx. 7)

CADA 4 MINUTOS ...
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Éxit9 das coovocatórias ñacionalistas en ComRostela ·

A d9nominaciórf "Diada Pátriéi" asumida
xa por todos
.

.

Só a ausén_
9ia dunha declaración institucional, algo que non -sucedia desde os tempos anteriores
á instauración da ·autonomia. embazou unha xdmada de conciéricia nacional. As forzas nacionalistas
presente$ en Santiago, en número superior ao de ano~ ~nteriores,- demostraron o asentamento da data
· qu.e- por outra parte comeza a ser asumida de maneira xeralizada como tal Día da Pátria.
A. EYRÉ - G. LUCA - M. VEIGA

A celebración' do Dia da
Pátria de 1988 do Bloque .
, Nacionalista Gale_go e_stivo
marcada polo chamamenfo
. a unidade nir "Proxetto
Común" e pola crítica ás
·c ondutas que poden
perxudicar a·o nacionalismo
"por unha sobredose que ' .

Laxe.
As embai.'!(adas extranxeiras
presentes tamén foron identicas
a anos anteriores coa preséncia
de membros da Crida, Ciernen,
OLP, Francisco · Letamendía de ,
- HB (que non e"stivo presente
como organización) e·_ PG. Como

.novidade resaltar os saúdos diri- Nova", que, precisamente foi á
xidos polas embaixadas - da primeira en tomar a palabra no
URSS' e de.Cuba que expresaba mitin final de A Quintana.
Estiveron tamén presentes no
o "xúbilo de unirnos ao povo galega en data tan significativa'~. , . acto unha representación de muNovidosa, e ruidosa, era tamen lleres de mariñeiros no Banco
a preséncia dunha organización, Sahariano cuxa pancarta foi
a recén constituída "Galiza unha das máis aplaudidas polos

manifestantes.

As intervencións de
Bautista Álvarez e
Xosé M. Beiras
Se a própria manifestación en si
non apresenta ultimamente grande diferencia entre os distintos
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este 25 de Xulló de 1988 demostrou
que nen siléncios, rien confusións premedít~das ,. -pt;Jderon obví~r o signo
claro baixo o que· milleíros de galegos
celebran cada ano a xornada con chú-
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o que produce o
governo autónomo galega, ausente de
este _ano foi a máis rápida das :
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deiras portadas ao· "estilo olímpi-

Carlos Casares e ' a González

pos mesm.o antériores a Rosón e á instauración da própria autonomia.
. Non se trata: lago_de que o nacionalismo radical monopol ice o Día da 'Galiza como din alguns, trátase de que .
aqui níng.uén máís qúe o naci9nalísmo
move un dedo p.or este país. E a prátíca hÓnesta do qu.e aínda hoxe é unhéi
minoría social de nacionalismo .consciente frente á vergoñentq pasivídade
duns intermediários aos que só a desmesura podet:ia ch.amar governantes.
A respeíto dos que si foron a Santiago convéfl destacar a convocatóría de
manjfestacíón e estarzo mobílizador,
realizado por primeira vez polo PSGEG, e premiado coa presénqía dun número superior de asístent~s aos actos ·
de anos .anteriores. Esforzo igualmente
resaltábel o qué realizou o PNG en Rí·
badávía.
Tamén a FPG recolleu a t:m número
non despreéiabel de manifestan!és,

nun momento próximo a constitución
.desta mesma alternativa e entre a cu riosidad e dalguns ante un fenómeno
novídoso. Lástima qae o máís extremo
desta forza sexa o íllamento social no
que se move, circunstáncia que os interesados saberán perceber se non
queren pór en dúbida a sua própria
existéncia.
Por último, e como xa é tradicional ,
a celebrácíón masiva foi a do BNG. O
éxito, por todos recoñecido, da convocatória supón un freo consíderábel á '
tenaza. que nos últimos meses o poder
teh iniciado contra esta organización,
· presionada cara · unha dinámica ..de
apocalípticos ou integrados. O BNG
· demostrou capacidade e experiéncia
suficientes· para no,n cair nesa tqim'pa,
incidíndo na ampliación dun proxecto
tan aberto aos sectores popu1ares galegas como contundente cos intereses
á.lleos.
O
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anos, o pulso do naciÓnalismo e
o discorrer da Sl!a .política táctica
hai que buscalo, e encontralo,
nos parlamentos que se realizan
na Quintana.
/
Bautista Álvarez tivo unha in-_
tervencjón na que ,fixo unha reafirrriación do BNG na sua liña política, avisando que non se "in.terprete como dogma a · fidelid~
de a uns principios" nen se in- "Que queiran que non,
tenten xustificar cámbi~ alleos Galiza é unha nación" e
"substituindo convicción por in- "Galiza nación,
terese".
autodeterminación" foron
Seguidamente pasou a facer
duas das consignas máis
.
unhé;l crítica política dos sectore_?
que propugnan nestes momen- coreadas na marcha que
tos a loita armada, dos que sina- por primeira vez convocaba
lou que "ilusoriamente intentan o PSG-EG nos últimos anos,
suprir o eco das masas pota gra- con motivo do Día da Pátria
ciosa aventura que menosprécia .e á que asistiron perto de
as car.nadas populares".
mil cincocentas persoas.
Referiuse a estas condutas
como algo que pode "erosionar
Tras a prática habitual de anos
ao nacionalismo galega porque o
anteriores de celebrar unha con- .
país tamén se pode matar por
centraión en Santo Domingo dff
sobredose" polo que fixo un chaBonaval á que non acostumaban
mamentJ() para "aplicar a terápia
asistir máis de trescentas perque o país pode dixerir neste
soas, este ano Q PSG-EG celemomento".
brou unha manifestación .que
Referiuse logo á situación que
sob o lema de "Galiza sen fron. esta a viver a Galiza, tanto no
teiras" partiu da praza do Toral e
agro como no mar ou er.itre os
rematou en Santo Domingo de
peque,nos comerciantes, afirBonaval coa realización de vários
mando que "cada dia é maior o
discursos e unha oferenda anúmero dos que pensan que o
Castelao.
nacionalismo tiña razón", facenA pancarta de cabeza era pordo un chamamento a unirse nestada polo deputado Martinez
te "Proxecto comun'', a todos,
Aneiros, Marijé Díaz, Carlos Vázagás os que "executan, planifiquez, L. Facal, Vázquez Pozo, os
can ou consinten o empobrecitamén deputados Randulfe e Nomento dos obreiros, mariñeiros e
gueira, Ana Gandón, Domingo
labregos coa nosa entrada na
Merino, Pilar Pérez, Xan Traba,
CEE", que, ademais, teñen pluAlbino Prado e X.R. Gaioso Neimas ao seu servizo para atacarra. Outros dos lemas coreados
nos sistematicamente, a eses
na marcha foron os de "Idioma
somos nós quen lles poñemos o
galego, idioma oficial", "PSG go.:.
veto".
vernará", "Os concellos en galeEse chamamento a integrarse
gÓ" etc.
no "Proxecto comun" tamén estivo presente na intervención de
X. M. Beiras, á que se podia calificar como dura, tanto nos contidos como nas palabras, como ,
procurando deixar claro que as
acusacións de direitización do
BNG, son só oportunismo político.
A lembranza dos presos do
Comezou dicindo asi que
Exército Guerrilhefro e a
"aqui está hoxe o Parlamento solndependéncia,. que
divisa
berano da Galiza; a vangarda
abría nunha gran parcarta
máis lúcida do país".
mareta a marcha, e foi
Seguidamente o seu discurso
referiuse outravolta aos ataques
coreada repetidas veces no
de que é vítima o BNG, para afirpercorrido e na mar que cando se manifesta que
concentración final, foron
a Galiza é unha colónia non se
os motivos centrais da
está utilizando un eslogan, senón
manifestación convocada
facendo l:mha definición sintética
pola Frente Popular Galega,
da situación "porque Galiza é
formada á unha e média da·
unha sociedade sometida a unha
explotación colonial, e nós estatarde na Alameda e na que
mos xa fartos de ser unha colóparticparon perta de 1.500
nia".
persoas.
Seguidamente referiuse ao
BNG como "a única alternativa
Os membros da Mesa Nacional
que plasma o proxécto de liberada FPG Manuel Carneiro, Isidoro
ción nacional, incardinado na liña
Padín, Mariano Abalo, Antón
de liberación do Terceiro munBértolo, Eduardo Mella, Feliciano
do" ¡.ara rematar afirmando que
González, Xan Carballo, Carlos
hai que facer unha inequívoca
Pascual, Xésus Hidalgo e Sabela .
definición do inimigo, como dicia
Pérez, iniciaban a comitiva coa
Vasco Gon<;alves, e pontualizandivisa pintada en tela lndependo que as conquistas do povo
déncia, liberdade presos nacioportugués e a sua defensa só fonalistas,. asinada pola Frente Po- ron sostidas pelas organizacións
pular Galega. Pouco pasos desde masas, e non polos esquerpois da cabeza, cruzaba a rua
distas.
outra gran pancarta coa inscriNa festa celebrada pola tarde,
ción Solidariedade Antiimperiaque cada ano congrega a máis
lista, segu'ida ·de Liberdade Presos Nacióñalistas, do PCLN, Lixente, algunha doutras ideoloberdade para ·os presos, do
xias, fixeron uso da palabra os
·JUGA; Por· unha Galiza Ceibe e
representantes das organizaSocialista, do PCLN, Mewrcado
cións convidadas, mentres moiComun e Otan destruen e rriátan,
tos labregos, imposibilitados de
Mulleres livres na patria·l/bc:rada;
acudir a Compostela, como en
das Mulleres Nacionalistas Galeanos anteriores, ao ter que atengas, España, cárcere de pavos
der a unha faenas agrícolas atrada Liga Comunista Revoluciona~adas no seu d.esenr.olo pola meria, 25 de Xullo día da Patría: liteoroloxia adversa, botaban en
berdade presos galegas, do Mofalta o xantar pracenteiro debaixo dos carballos, e os turistas se - vimento Comunista Galega, Antes Mortos que Escravos, de Gaperguntaban corno, co calor que
. queimaba habia tanta xente que
liza Ceive-OLN así como outras
da Mocidade Galega Revol.ucio:non estaba na pr<'.\ia. Un inglés
perguntábamo: "todos os arios o · nária, Herri Batasl'.lna, Unión Po..:
pular Canaria e Movement de
mesmo. Que povo! Non entando·
nada.".
O
Defesa de la Terra Catalana. Vá-

O PSG celebróu por primeira vez. inanifestación
entre o ·reclamo de autodeterminacjón
·
e o recordo de Nelson Man.dela
qtJerra de Catalunya, Partido Socialfsta de Maiorca e ·o seu homónimo de Menorca, Unitat del
Poble Valencia, Euskadiko Eskerra' e José Suarez de Asamblea
Canária, que interviu en neme
das organizacións asistentes e
que afirmou "traguer o saudo
dos mariñeiros galeg9s que es_tán a loitar no banco Sahariano".
O último en tomar a palabra
foi, como é habitual, -Camilo Nogueira quen enfiou o seu discurso en base as palabras Galiza do
noso corazón, indicando que
"cando dicimos Galiza · do noso
corazón dicimos a Sudáfrica de
Nelsori Mandela, dicimos Pales. ~ tina e . Ce~tro~mérica: dicimos .,
; a: · quechua, armara, catalan, gal.ego
·< ~ e · euskera, dicimos mariñeir:os
~ que loitan en Canárias, dicimos
· ~ Europa solidária, dicimos Olof
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~< P~me, Etiop~ Armén~ como
emigrante~ talamos de Fidel, de
~oxe aquí, pero está con nós'í; Alfonsín ... ". Sinalando para reEsforzo/ mobilizador
declarou o nacionalismo do · matar que "Cando dicimos GaliMentres a manifestación facia a
PSG-EG como "aberto, solidárío za do noso corazón, dicimos un
sua entrada en -Santo Domingo,
e. de esquerda", para engadir poder económico próprio, unha
a megafonía instalada ceibaba as
que se trataba dun proxecto "fir- · Galiza liberada, decimos Cunprimeiras notas de ·Negra Som.me e dialogante, nen ráncio, nen queirÓ, Rosalia, Ferrín e tamén
bra e Camilo Nogueira sinalaba
descafeinado".
Cortazar, · Torrente· Ballester,
a este xornal que era a primeira
A continuación interviu, en re- Pessoa, Joyce e Simone de
vez que se facia este - esforzo
presentación da mocidade Quico Be9uvoir ... "
mobilizador o 25 ·de Xullo.
·
Lorenzo, quen afirmou _que a xuNo remate os asistentes dirixíventude conecta "coa vitalidade ·ronse portando un caravel a lgreAs intér\t~ñéÍÓns foron apree enerxia do PSG-EG".
xa de Santo Domingo de Bonasentadas por Carlos Vázquez e a
Foron logo apresentados os· val, onde se realizou a oferenda
primeira en tomar a palabra foi
Ana Gandón quen lembrou "que
representantes das delegacións a Castelao, cantándose por últihai moita xente que non está convidadas: Nacionalistes de Es- mo o hino galego.
O

Libertade para os .presos do EGPGC
e independéncia, motivos principais Qa FPG
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rios manifestantes portaban foto~
tas ·galegas, e Loita armada, efi- ·
· grafías dos seis presos galegos
cácia demostrada e Gora ETA
presuntamente m.ernbros do
Militarra.
·
EGPGC e na comitiva ondeaban.
várias ikurriñas· e 11nha bandeira
Cárta dos presos
ee Portugal
A marcha procedeu por Doutor A concentración na Praza do
Teixeiro, a ·Rosaleda, Hórreo, e Toural comezou . coa leitura dunha carta dos presos do EGPGC,
Huérfanas, para se concentrar fina que se significaba a importánnalmente na Praza do Toral. Tancia da data para "o despegúe
to neste percorrido como na pracoerente e definitivo no Norte
za, coreáronse as consignas Non
sen retorno da consólidación do
estamos sós, faltan os presos,
lndependéncia, Galiza Ceibe, _ movimento independentista da
Gal iza". No texto afirmáb~se
P.oder Popular, Os presos, agora,
"Non só o direito senón o deber
queremos velos foraQue queiran
.e a abriga de e·ntregar todos os
que non, Galiza é unha nación,
meios. necesários até conquerirPatriotas Galegas Libe,rdade,
mos L!nha-Galiza independente e
Amnistía total, L!berdade patrio-

socialista. E para iso hai sótun ·
camiño: derrotar ao estado opresor."
Luís González Foz referiuse á
recente criación da Frente Popular Galega .ho proceso de dotación de forzas políticas próprias
para o independentismo e indicou que non fora posibel a integración ·no BNG. "Pero que ninguén conclua polo que acabo de
dicer que o noso inimigo é o
BNG. Nen moifo menos. Nós non
ternos nada contra ó BNG. Simplesmente; os nasos plantexa- ·
mentes políticos non callen dentro desa orga.nización e por iso
criamos outra, asamblearia na
que caben todos os que loitan
pola instalación- dun estado socialista galega( ...) Por iso o naso
inimigo é o Estado imperiaJista
español e os seus aliados e
axentes".
Mariano Abalo afirmou na sua
intervención que non podía existir outro proxecto comun que ."o
que se pode facer desde abaixo,
coas erases traballadoras e cun· ha defensa firme dos nosos principios políticos e revolucionários".
Abalo referiuse. aos colectivos
de traballadores que están a loi- ·
' tar en favor dos seus direitos
como "os de Sidegasa, os ao
sector naval, os do Banco Sahariano e miles miles de traballadores galegos que reclaman
atención aos seus problemas".
Os reunidos a.colleron con aplausos ao se referir á "loita do
EGPGC para a liberación e a independéncia poi ítica da nosa
Pátria.
Alguns manifestantes chantaron lume a duas bandeiras españolas. A concentración na Praza
do Toural finalizou co canto a
coro do hino nacional.
O
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·Congregou en Ribadávia a unhas 3.000 persóas

Auséncia por primeira ·vez de decla~ación institucional

O discurso de -Laxe ·
O PNG desbordado pala
afluéncia ao seu xantar-festa · .semellaba ter saído do caiXón
As previs:ións do Partido
Nacionalista Galega víronse
desbordadas ao
·
. congregarse en A Baronza, ·
·perta de Ribadávia, máis de
3.000 pérsoas no xantarfesta con qt:1e- agasallou o
partido aos seus militantes
para celebrar o Día da
Pátria.

belmente collan oütros derroteiros.
Olives Quintas tamén afirmou
que "a nosa forza poi ítica está en
alza" polo que "seguimos aspi..:.
rando a governar na Xunta".
Esta preséncia no governó autonómico foi a que impediu que
Pablo Gonzalez Mariñas e Rodríguez Peña pudesen chegar a Baronza até a tardiña, retidos eq
Compostela por cuestións de ·
protocolo.
Olives na sua intervención,
ainda que descartou toda con=-.
fluéncia con CG, non foi tan beli- xerante · con esta fori:a como
n.out(ás ocasións, que precisamente, e · cando intentan dar
unha imaxe de nacionalismo, esqueceuse totalmente de celebrar
o Diada Pátria-, algo difícil de explicar.

Mil quilos· de' sardiñas, . outros
tantos de mexil9ns, non se sabe
canto viño da comarca e outras
viandas, consumiron os militantes do PNG no xantar..:.festa celebrado perta de RibadC:Ívia co gallo do Dia· da Pátria, desbordando as previsións do próprio pqrti- ·
do. O éxito foi tal que agora os
dirixentes do -PNG xa pensañ en
celebrar o "Dia do Partido" todos
os anos e independentemente
Celebración de
do "Dia da Pátria"; celebración
Esquerda Unid~
xa tradicional entre alguns partidos bascos. O que ainda non deóuen si celebraron este 25 de
sentrañaron foi a incógnita· de se
Xullo forón os militantes de EU,
o próximo 25 de Xullo convocacunha concentración en Santo
rán en ·compostela, como partiDomingo onde Anxo Guerreiro
do nacionalista que se précie, · voltou facer un chamamerito á
sobretodo en vista dci éxito deste
alianza de todas as forzas de esano, ou continuarán convocando
querda na Galiza, acusando aos
en distintas localidades con xan- · nacionalistas dé praticar o isolacionismo.
tar- -festa como acto único. ·
O que si p_
uxo de manifesto o - . Pola sua banda, o presidente.
vice-secretário xeral do partido,
-do PCG, Santiago Alvarez,fixo un
António Olives, foi a "vontade de
canto as forzas de. esqµerda que
. unificarse nunha mesnia forza co
-loitaron durante o franquismo até
PG", pois as diferéncias parecen
facer do Diada Pátr-ia o que é.
salvadas, por máis que existan
Pola sua banda o PTG levou a
· alguns destacados militantes do - sua celebración a Rianxo, cunha
galeguismo histórico que posi-:
oferenda floral a Castelao.
O

du.nha Capitania Xeneral·
Este 'ano o governo autónomicn non celebrou o Día da
Pátria, ou Día Nacional da Oaliza, na terminoloxia legal.
Por non haber nen sequer houbo declaración
institucional, limitándose a ir a duas misas, nun ·estado
laico, e a realizar. o seu Presidente González Laxe, a
· oferenda ao Apóstolo, en nqme de "El Rey," cun
discurso imitador do realizado por calquer Capitán
Xeneral da ditadura franquista.
·
•

J

1
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Os actos de signó relixioso· foron a única celebración .dogoverno autonómico no "Dia Nacional de Galicia", denominación oficial autonómica. A asis- .
téncia á tradicional "Misa de
Rosalia" en Santo· Domingo de
Bonaval, onde se qeron cita
antigos nacionalistas convertidos en paladins .da españolidade, xunto con vellos galeguistas, abandeirados do ga!eguismo español, por eles acu_ñado, constituiu o ·preámbulo.
O outro acto re.lixioso, ao
que asistru o g.overno en pleno,
· foi a oferenda ao Apóstolo
que.este-ano, realizou Fernando González Laxe, presidente
da Xunta, en nombre de "El
Rey".
.
A "oferenda de fispaña", asi
o puxo González Laxe de manifesto ao comezo do seu discurso que- parecia sair dos cai-

xóns dalgun Capitán Xeneral
que, durante a transición, despois dos servícios prestados
na ditadura, ·~tivera a honra" de

· -s~r o Delegado Réxio para,
xuntamente co direitista Arcebispo Suquía, marcar as liñas
a seguir pola "pátria" a principal das cales é a "unidade de
España sobre a base da sua
diversidade", palabras textuais, de ráncio sabor, pronun:ciadas polo Presidente da
Xunta.
No seu disc::urso Galiza estivo presente en só duas ocasión e o galego tivo igual trato
marxinal que naqueles anos,
aparecendo só ao final e como
cita abrigada cando se fala do
lirismo e das estrelas que
guian o carriiño.
Polo demais a oferenda e~ti 
vo ~hea de tópicos, con "Europa e modernidade" entre os
máis usados sen faltar o terrorismo e a solidariedade. Tamén
falou de ser abertos e cordiais,
algo que poderia comezar a
praticar o próprio PSOE.
Toda esta parafernál ia relixiosa substituiu a unha declaración institucional do Presidente que viña senda tradicional e lóxica. A sua auséncia é
todo un síntoma de que o "Dia
· da Pátria Galega", Galiza mesma como tal, ten cada vez menos senso para o PSOE, ainda
que o discurso, precisamente
por iso, non tiver diferido moito
do pronunciado na catedral. o

I

1

:No SEU QUIOSQUE

*.Publicación que_com~mo~a ~s 1,0· arios db p~riódico gal~·gn serri~anal A _-NOSA TERRA co_n 260 páxinas de traballos inéditos
realizados polos .mellares .especialistas ,en ecor:mmia, agro;. p~sca, ._ecoloxismo, antí-militarismo; sanidaqe, igfexa,
_
. _ · arquitectura, dire.ito, ·arte, poesia, narrativa, teatro, .. ~ . coas ·fotogratias de dez anos ... . · ·•
.,
·' ..
" . nunha obra insustity_!~et.
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QGRAPO NA 'GALÍZA

.O sector do empresariado eleito é.o m_áis vi.nculado á Galiza

•
Descenso de vendas
de "El País"~ Segundo a última estadística do Estudio Gene- :
ral de Medios-o xornal madrileño
e máis ·"La Voz de Galicia" son
os rotativos . que máis leitores
perderon, cun 14.8% ~un 21.4% _
respeifivamente. Para o xornal
coruñés a perda estimada polo
EGM é de 113.000 leit6res e para
"El País" de 232.000 lectores. No
ámbeto galega taméff recebe un
forte impacto negativo "Faro de
- Vigo" que perdería, segundo estas estimación~. 72.000 leitores.
. Por contra melloraria posicións
"El Progreso" lugués que gaña
un niilleiro de novos leitores si- .
tuándose nos 83.000.
Nesta última'vaga de dados do
EGM introducírons·e novas variábeis atendendo a núcieos de po-·
voación pequenos, estimación
novidosa dada a peculiar estrutura povoacional da Galiza.

Os Últimos atentados renova_
n as sO~peitas
sobre·a trama·dos Grapo
· ·
A marte de Cláudio
Sanmartín, a extorsión ao
notario Xosé Manuel ·
Sánchez Andrade e agora,
- o disparo contra Miguel
Perez Curto, son tres
accións realizadas
presuntamente polo Grapo
nos últimos me~es que
sorprenden tanto pala
forma de ser levadas a
termo_como por contra
quen van dirixidas. Sen
que a opinión pública teña
.coñecimento existen
outras várias extorsións e
ameazas de marte a
persoas significativas entre
as que se encentra Alfonso
Paz Andrade.
Os Grupos de Resistencia Antifascista de Primero Octubre
(Grapo) sempre foron algo enigmático para gran parte da povoación. As suas contínuas desarticulacións e as reaparicións
surpresivas, en momentos cruciais da vida política do estado,
nunca foron moi doadas de explicar.
Pola via de información dos
membros disidentes (Pio Moa,
Isidoro Padim} ou a que procede do Partido Comunista Internacional, aparecen opinións e
testemuñas que conducen aos
servizos secretos españois ou a
conexións con axencias extranxeiras. A diferenciación entre o
plan teórico e ideólóxico e aspectos práticos da actu.ación
táctica tan posíbel que esta relación cos intereses da reación
poda non ser advertida poka
conxunto da militáncia; todo
isto, claro está, sen que a m segundo teñen denunciado estas
persoas publicamente.
Galíza sempre foi un dos
principais lugares de recrutamento de membros desta organización empuxados a escoller
a via armada diante da represión laboral desatada despois
das taigas de 1972 e das condicións sociais que sofre unha
boa parte do proletariado, principalmente vigués.
Integrantes e principais d1rixentes doGrapo eran traballadores do naval e loitadores sin-

O BNG

Por outra banda, nunha comunicación apresentada ná UIMP
en. A Cor.uña, o profesor Diaz
Nosty calificou de d·ramática a situación _da difusión de prensa no
estádo español que tendo un
doce por cento da povoación co_munitária europea apenas con- .
sume un catr9 por cento dos 76
milJóns de exerripJares diários
que se editan nos doce paises
da CEE.

Á esquerda Manuel Pérez Martfnez, "Camar'ada Arenasn, e á direita Fernando Hierro.
1

accións, surprende que os elei- das estruturas metálicas con
tos dos que se ten coñecimen- oufras. foraneas e que, ade~
to sexan empresários ·que lles ~áis, tiña feito -a sua publicid~
están facendo frente aos mono- qe en galega.
As características de Alfonso
pólios, ou competindo con eles.
Este era o caso de Sanmar- Paz Andrade, ameazado e que, tín, que coa sua rede de super- segundo a policía, ia ser a vítimercados ou a i.niciativa do ma de non e~contrar a Cláudio
Centro Comercial Catro Cami- Sanmartin, son de sobra coñeños, asi como intentando agru- cidas.
par aos pequenos comercianSuc~de algo parecido con altes, era unha clara competencia . gun industrial máis do que se
para os grandes armacéns que rumor.ea estar ameazado polos
·
están podo en dificuldadesd~ Grapo.
aó pequeno comercio gal~_go.
Surprendentemente non
Era tamén · Cláudio Sanmartín ten "notícia de que persoa alun dos que impulsou a consti- gunha imersa en suxos _negotución dunha única caixa de cios de especulación imooiliáaforras na Galiza, algo que ta- ria, relacionados co contrabanmén entra en competéncja cos do de cocaína e de tabaco, oú
. grandes bancos.
r-epresentantes de empresas
O notário coruñés secuestra- multinacionais ou de enclave,
do por algun tempo, segundo estwer no .ponto de mira deste
referéncias recollidas por A comando dos Grupos AntifasNOSA TERRA, estaria adscrito cistas. Como tampouco se exA eleición
ideoloxicamente ao liberalismo plica moi ben a inoperáncia podas persoas
.galeguista. , ·
·
licial que-;-dous eses desppis
de
realizar a primeira acción, ~
Non cadra tampouco moito
Tampouco a Miguel · Pérez ·
desde a tóxica dunha organizaCurto se lle pode encadrar ainda non obtivo resultados
ción revolucionária (ainda que
como un empresario totalítário, concretos nunha cidade de pepara a sua óptica todos los ca- · senón como un director agresi- quenas . dimensións como é A
O
pitalistas sexan o mesmo) as
vo dunha empresa que compi- Coruña.
persoas escollidas para as suas
te, no campo dos derivados
A.E.
dicais na comarca viguesa, que
deixaron, en anos de militáncia,
a saúde polas torturas ou taigas de fame, cando non a vida,
en circunstáncias non sempre
aclaradas.
Agora o seu principal teatro
de operacións volta ser a Galiza, ainda que as accións sexan
reivindicadas desde Valencia.
Pero se isto non ten por que
surprender, menos normal é ·o
modus operandi escollido para
a sua financiación. Dos atracos
a entidades bancarias pasan ao
sistema do imposto revolucionário. Das operacións esporádicas, a actuacións continuadas, onde a audácia é unha,,qas
suas características: van directamente a cobrar o imposto a
casa das vítimas ou ás mesmas
oficinas cheas de xente e a
cara descoberta.

é receptivo á idea·

se

.

PSG-EG e PNG rechazan calquer
tipo de_entendimento eleitoral entre ·partidos _
abertura a acorqos poi íticos · exposta en varias ocasións PNG, António Olives, rechazou
O Partido Socialista Galego-Espolo Presidente do Partido Ga- esta proposta, esbozada tamén
querda Galega e o Partido Na- con outras forzas, que claro
está, non excluen os acordos
leguista, Manuel Beiras, para o pcr eles antes de estar na Xuncionalista Galego, rechazaron
eleitorais". Disposición que xa
que seria un primeiro paso a fu- ta. O argumento- esgrimido polo
taxativamente a posibilidade,
mostrara cando os comícios ·ao sión co PNG qu~_ está a nego- dirixente do PNG para desbotar
apontada polo BNG, de con~ti
Parlamento Europeu e ·. que, . ciar o seu partido.
a posibilidade da coalición elei:- ·
tuir un. frente eleitoral en~r~ os
Pero esta idea foi rechazada, tora! é que seria absurdo plandespois dunhas primeiras conpartidos galegas. Proposta xa
xa desde un primeiro momento, texar a coalición con partidos
. realizada polo PSG-EG cando . versas, tora rechazada a posibipolo PSG-EG que- o que propón na oposición cando eles están
lidade integrándose o PNG e o
as eleiccións ao Parlamento
PSG-EG en coalicións _con ou- .seria chegar ·a unha fusión co . no govemo.
·
Europeu, e rechazada por eles
Por outra parte tanto PNG
e polo PNG cando se intenta:. tras formacións de Euskadi e BNG nun· "partido socialista de
Catalunya. Esta alianza seria esquerda nacionalista, porque como .PSG-EG manteñen as
ron concretar as bases, concoposíbel · para o BNG sempre se non. se dan as bases para suas relacións coas coalicións
rrendo en coalición ·con forrnaque se chegase ao acorde de unha fusión tampouco se dan de ámbito estatal Europa dos
cións de Euskaqi e Gatalunya.
manter princípios comuns para para unha alianza", extremo Pavos. no caso do PNG e EsDirixentes do BNG declaranon •r epetir asi os erros de Uni- que é calificado por .X. M. Bei- querda dos Pavos no do PSG"- .
ron mostrarse dispostos a ne·ras "como un sofisma utilizado EG. das qu~ forman parte fordade Galega. ·
·
gociar ::i criación dunha plata:..
A proposta de formar unha · polo PSG-EG para desmarcar- · zas homónimas vascas & cataforma eleitoral con outras forlanas.
·
· U
macións poi íticas de ámeto ga- · frente eleitoral enfre os partidos . se'.'.
. A.E.
lega, na sua Jinea "fren~ista de nacionalistas galegas tamén foi - Tamén o vice-secretáario do

Na Galiza o índice de leitura de
p_rensa diária situase _por baixo
da média dp conxunto do estado, -53 exemplares por mil frente
a 68 por mil do ~stado no con. xunto. Ainda asi, Galiza, xunto
con_ Canárias, son as duas comunidades que rexistan un maior
·aumento dos níveis de leitura entre 1970 e 1986 -e frente a un
mento do 6.3% da povoación as
vendas de xofnais incremeritá-ronse un .25.3%.

au-

Outro aspecto resaltado por
Diaz Nosty é que Galiza só e superada por Canárias no baixo índice de penetré!ción da preñsa ·
' central, "o que refrexa un outo
íridice de identificación· doí leitores cos seus meios de comunicación escrita".
·
o
•
As axudas polo temporal que no Outono pasado aso- .
.lou -amplas bisbarras da Galiza,
que concede a Consellaria de
Agricultura, están senda criticadas por amplos sectores no sector rural. Nas normas ditadas non
se incluian danos realizados no
millo e en arbres frutais illados.
Agora, aqueles, que insistiron na
sua solicitude si receben axuda
;véndase discriminados aq1,Jeles ·
que renunciaron á petición.
O

• · A Sá Quinta do Tribunal Supremo ven de' resol. ver favorablementeo recurso contencioso-administrativo, •
polo que sé ..anulan as resolucións ~dministrativas que d.enegaban o permiso de · armas de
caza ao sindicalista Xan Carba.lle. Na senténcia condenan á é?dministraéión a expedir o ·referido
permiso.
.
· · Atrás quedan tres anos de litíxio e
atitude discriminatória
tanto da Comandáncia de Guardi_a Civil" de A Coruña, do Governo Civil e ·do Ministério do lnte. rior, como puxo de manifesto a
senténcia, intentando coártar ist€
dereito en báse á actividade política e sindical de Xan Carballo,
que tamén ·viu nos mesmos dias
revocada unha senténcia. poi
· parte do Xulgado Numero 3 de /J
Coru_ña: que o condenaba e
dous días de arresto e 1 mi
pesetas de m~lta, como consecuéncia de pedir en Maxistraturc
o libre uso do idioma galegó. [

a
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ASAMBLEA CONSTITUINTE DE GN

Galiza Nova apreséntase como Proxecto global e i'novador
para os·xóvenes
· ·
·
Un árríbiente festivo e ,
reivindicativo, descoñecido ·
até agora nos congresos
de tipo nacionalista, foi ' testigo da constitución· do
novo colectivo xuvenil
"Galiza Nova. Organización
da nibcidade nacionalista"
celebrado ós pasados dias
23 e 24 en Santiago coa
preséncia duns 150
xóvenes. Preocuparse
palas cuestións que
interesan á mocidade,
promocionando.un ha visión
global dos problemas, é un -.
dos obxectivos da ·
organización recén criada.

A análise das ·ponéncias aprobadas, mesmo as temáticas elexidas, dan idea da nova orientación de Galiza Nové!J a respeito
da nacipnalismo tradiciom~I. A
organización que se declara autónoma, actuando dentro da
frente BNG, da cal asume os
seus princípios políticos, ·sinala
por exemplo a existéncia de
movimentos musicais como os
heavys ou punks que "ademais
de obedecer a un certo mimetismo, son reflexo do rechazo á situacióR · social que vivimos";
"nós, sinalan, debemos reconducilos, sen rexeit9los, en forza
1ransformadora".
O · obxectivo primordial da
nova organización é o de "inten-

Catuxo Alvarez

'Os.xóvenes son conscentes de que os ~stán marxinando'
Cal é a razón de que · naza
agora esta nova organización?
·
Desde hai tres anos estase
imprimindo unha ofensiva
contra os xóvenes, para facelos máis guetto, no sentido de
máis indefensos. Os xóvenes .
danse canta, pero as suas
reaccións son moi dispares:
chutarse, beber, ver a televisión... a esa conciéncia hai
que proporcionarlle un sentido. Non hai un proxecto global, nen alternativas. Por iso
ternos que darlle idea ao mo-.
vimento xuvenil de que hai futuro traballando colectivamente. · f:-. xuventud~ non é tan ápática, nen monótona, comq o
resto da· sociedade~ ainda que
sexa dispar. Nos últimos me'ses vese máis interés polo
asociacionismo, en pequenos
grupos, para traballar en vídeo, '.na ecoloxia, pola óbxeción de conciéncia.-.. A todo
iso habia que darlle un sentido
colectivo, non só xuvenil, senón de alternativa. global a

esta sociedade. Neste sentido
Galiza Nova levantou boas expectativas, tendo en conta
que o 50 ou 60 por cento dos
seus mémbros non estaban
militando até agora.
En que consisten os novos

metodos, a respeito da tradición do nacionalismo?
n cambiar a forma de transmitir a mensaxe da nosa actividade. Facelo desde o plano
positivo. En vez de ir en contra, ir a favor de alternativas,

o que xa demostra que se
está en contra da situación
actual. Hai que facer a análise
correcta dos problemas, pero
proporcionando a forma de
cambiar a sociedade dia a día.
Outra cousa importante é que
nós ternos que aprender moito do traballo doutros grupos
de xóvenes que están facendo causas interesantes. Traballaremos en plataformas
abertas que coincidan noutro
plano co que nos defendemos. Tamén ternos claro que
a nasa organización ten que
politizar, criar conciéncia para
a- trasnformación da sociedad~. E queremos tamén_que as
nasas estructuras sexan abertas, cheas de democrácia real
con comunicación base-dirección e viceversa. Despois
hai qué 1er en cqnta a autonomía dos que traballan en cada
sítio e coñecen o terreo no
que o fan: se talamos, por
exemplo, de música, non é o
mesmo o que se pode dicer
dunha cidade que dunha vita
peqüena.
O

tar .facer unha política 'integral
da xuventude". A respeito do
movimento estudantil, ligarase
"o traballo dos centros de ensino a ·óutrás actividades, 'como a
ecoloxia, paz, feminismo etc"
Outros dos temas analisados
na asamblea constituinte foron
os de cult.ura e ócio, tempo libre, movimento feminista e problemática da muller, paz e ecoloxia, deporte, movimento asociativo, traballo institucional, casas da xuventude, consello da
xuventude etc.
1

•

O militante na vida
cotidiana
Por primeira vez unha organización política na Galiza analisou
a · actividade dos militantes
com9 membros da organización
e a sua relación coa atitude individual na vida cotidiana, buscando a coeréncia entre unha e
outra práctica.
1

Analisouse por último o traballo reivindicativo, institucional, a
situación e as contradicións actuais da xuventude.
1

No acto de clausura foi lida
unha nota de solidaridade das
xuventudes do PCP portugués,
asistindo ademais un representante dos xóvenes independen1

tistas da Crida, un membro da
OLP que falou en nome da
Unión Xeral de Estudantes Palestinos, Encarna 01ero polo
BNG e Manuel Mera en representación da INTG.
1

lnterviu por último unha membro da nova dirección elexida,
Marga Costas, que sinalou a excelente acollida que estaba a ter
a organización en-toda Galiza e
a "certeza de que podem()J'
chegar a moita máis xente". lndicou por último que o esforzo
militante non se poderia identificar con sacrificio, senón coa satisfacción "dun traballo agradábel feíto con gañas"
O
M.V.

pROCESO AO VICEPRESIDENTE

Barreirc;> intentará que AP sexa ~inalmehte a encausada
O pleno da Audiéncia
Territoripl de A Coruña,
constituida en Tribunal
Superior de Xustícia de · Galiza, decidiu procesar ao
v¡r~ '~rJresidente d.a ·Xunta,
X.L. Barreíro Rivas, por un
presunto delito de
prevaricación e coecho
pola concesión da
explotación do xogo de
boletos, abríndose asi unha
crlse de incalculábel
·alcance tanto na Xunta
como en diferentes
formacións poi íticas, enfre ·
elas AP, á que tratará de
inculpar finalmente o
poi ítico de Forcarei.
XL. Barreiro Rivas parecía-tranquilo, demasiado tranquilo, todo
este ano· desde que Villanueva
Cehdón e Carreño Maribona decidisen denuncialo diante do
xulgado pola concesión da explotación de boletos. ·A sua postura podía obedecer a duas cau-

sas: a un comportamento totalmente cínico, ou á confianza total na sua inocéncia, que pode
ser probada diante dos xuices.
Non - pensamos que estivera
tan seguro qo seu poder que até
poderia alcanzar aos xuices,
nen que se estivese xogando
tan imperturbabelmente todo o
seu futuro político, como un v[cioso dos · naipes que xoga o
_ pan dos seus tillos.

.As consecuéncias
políticas

todo se ternos en conta que
González Laxe non está díspos. to a cesalo, nen Barreiro Rivas
Péro, ademáis da implicación a dimitir, pÓlo que, de resultar
personal, este procesamento condenado, os efeitos contra o
ten unhas claras consecuéncias PSOE e ,CG,· serian ainda moito
políticas. Primeiro para o pró- · máis fortes, de non aplicar un ha
prio goberno autonómico qúe terápia radical.
nomeou vicepresidente a unha
Todo ·parece indicar que o lipersoa que presunta'mente dic- der "c.oaga", garda algunha cartou resolucións ioxustas adred~. ta para facer as dez de últimas.
e que percebeu algun tipo de O seu compañeiro Senén Berbenefício por -iso. En segundo
Porque algo parece ·claro, de lugar para o futuro do seu parti- .nardez, afirmaba que o proceso
ser condenado, Barreiro Rlvas, do, Coalición G.alega, e o artella- podia voltarse contra AP.
Esa parece ser a intención de
teria que 'dicer·adeus a toda vida mente _dunha forza autoctona no
Barreiro
Rivas. Non hai que espública, por moi imprevisíbel ·panorama da direita.
quecer que por aquelas · datas
·que sexa o povo galego.'
Cando Laxe tomou a decisión da concesión do xogo, CambiQ
16, publicaba un informe no que
Haberia que perguntarse logo de nomear a Barreiro Rivas,
o por qué do "envite" tan forte, como vicepresidente do seu .go- se áfirmaba qué o diñeiro da
se foi o dun desesperado que berno, fíxoo sen t€:- as plenas ·· concesión ia parar á sede de
intentaba surprender aos s~us garantias de inocéncia do seu Alianza Popular e a concesión
contrincantes; neste Cct::.o os- sustituto?. Coalición Galega en- fora presionada por Sanchis,
aliancistas, ou se ten na man tregoulle o lideragzo do seu par- responsábel de finanzas de AP
unhas cartas qué non lle ·permi- - tido sen ter pleno coñecimento e home de confianza de Fraga.
da implicación real do seu SeDe mqmento o xogo segue.
ten perder.
cretário Xeral?.
Barreiro Rivas perdeu a primeira
Será algo que terá que xulgar
Se foi asi, o poder de convenbaza. A incógnita está en saber
a Audiénciá, mentres tanto hai cimento dé Barreiro Rivas é moi
que cartas lles quedan a uns e
que seguir supoñendo que Ba- superior ainda ao que se lle suoutros e- quén foi o que fixo
rreiro conta con bo xogo (a ino- pón . .
trampa.
O
céncia).
Non semella ser só iso,· sobreA.E.
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FUSlÓN CAIXA GALICIA-RURAL

A-operación consolida aposición da Caixa Galícía
de cara á des-regulación comunitária

-A absorción ·da· Caixa Rural de·OurenSe
liquida o proxecto-de cooperativismo creditíciO
-p~ra· o agro
Coa absorción da Caixa
Rural de Ourense pola
Caíxa de Aforras de Galícía
liquidase o proxecto de
· contar cun meio de
financiación próprio para o
campo que fora
xustificación destas
.entidades de crédito nos
anos sesenta. Na carreira
de concentracións
bancarias de cara á
liberalización imposta polo
Mercado Comun para
1991, o cooperativismo
rural galega perde en
silencio total un soporte
básico. A operación
consolida a posición da
Caixa Galícia como
primeira institución do seu
xénero no país, con
400.000 millóns de pasivo.

~,

Nos meios bancarios dábase
como probabilidade certa esta
absorción, levada a efeito no
máximo segredo, despois da disolución da Caixa Rural de Pontevedra en Agosto de 1986 e da
absorción anterior da coruñesa.
Os cinco mil socios da de Pontevedra aceitaron as condicións
de liquidación que negociaron o
construtor Xosé António Lago
Termos de cantidade
Núñez e o exdelegado en Pontevedra do ministério de InforEsta adulteración das cooperatimación, Manuel Crespo Alfaya
vas e a tendéncia á privatización
como representantes dos coodas caixas rurais é a razón de
p·erativistas perante a Caixa de
que a tan publicitada fonte de fiAforros de Galicia. A situación
nanciación especializada para o
final desta cooperativa sociál de
sector agrário, criada para procrédito fundada no ano 64 é . r;iiciar actividades de carácter _
unha boa mostra de como se
reprodutivo neste mercado e ·
aproveitou a posición oficial da
condicións máis avantaxDsas
entidade corporativa para monpara sub-sectores deprimidos,
tar unha organización empresadesapareza sen que se levante
rial privada na que as xerarquías
nen unha só voz por defendela.
do sindicalismo vertical e da adAs opinións sobre desta última
ministración da Ditadura substie importante absorción (apretuen o poder da asamblea de
sentada como fusión) exprésancooperativistas. As caixas rurais
se en termos de cantidade e vason de feito unha estrutura comloran os efeitos da concentraplementaria das unións territoción, pero non se refiren ás conriais de cooperativas do campo
dicións regulamentares. Desd~
e acusan no seu próprio funcioo ponto de vista das caixas de
namento os resultados de conaforro, totalmente coincidentt-~
tar cun alto número de plantas
nisto coa banca privadal estimal dimensionadas e dotadas
mase que o desembarco da
dt :nt1a deficiente instalación téc- . Grup Caixa ou da Cajaa Madrid
nrca.
no rnercado bancário galega su-

poría unha competéncia de servicios totalmente i.nsalvábeis ·
para caixas de aforro. como algunha das provinGiais galegas
que teñen só 60.000 millóns de
pasivo. Na previsión do des-regulamento bancário na CEE, os
rneios bancários só apostan polos volumes grandes ou -sectorizados. Nesta relativa especialización sectorial é na que está a
b
ixa Galicia a sua es-

as~~r

ª eª

tratexia.

De caixas a bancos
A Caixa Rural de Ourense supón
·só un cinco !Oí cento do pasivo
da Caixa Ga/icia pero aporta 53
oficinas abertas na província,,
unha importante carteira de
clientes no rural e· a experiéncia
no sector agrícola. O seu saldo
de credores é de 23.582 millóns.
Caixa Galicia só canta con quince oficinas en Our'ense. Como
nas últimas absorcións entre
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• O.s pasados 16 e 17 de
)(ullo celebróuse na localidade óleirense de Sta. Cruz. -o 5°
encentro de xoves ecoloxistas,
organizado polo colecti.vo ecolo- '
xista BIOTOPO, no cal participa- .
ron 45 rapazas e rapaces _p ertencentes a sete asociacións gale.:.
gas: Erva; Luita V(Jrde, Cenar,
.Habitat, Colectivo da . Mocidade
do PSG-EGeBIOTOPO.

bancos privados, o argumento
máis utilizado por quen leva a
Durante os dous dias foron
iniciativa de anexión é o da exrealizadas aétiyidades éomo protensión de servícios. Pero na
xeccións e v.isionado .d e videos.
realidade, tanto a Caixa Rural de ·
En concreto proxectáronse diaOurense com.o a de Pontevedra
positivas -sobre os problemás
ou A Coruña, subordínanse pleque padece a ·zona de Corrubenamente a unha gran empresa
. do, así como unha exposición de
financieirá que vai camiño de
fotográfías, todo aportado polo
modificar a lexislación ·própria e
grupo CENAR de Ribeira._ __
mesmo de alterar a sua natureza
xurídica: O desafio da caneenO grupo ERVA de Vigo proxectración ·e do ·aumento da canta
tou un vídeo sobre as aves mari- ·
de capital adúcense de contínuo ----ñas das ~llas ~ies, ga~ador ~~n
desde as caixas como argumenr~ce~t~ premio, de _d1v~l9ac1on
to en favor da transformacións
c1ent1f1ca. Tamen fo1 v1s1onado
en sociedades anónimas seun vídeo do Concello de Oleiros
sobre a travesía ecolóxica pala
· gur:ido..-0 modelo das caixás de
aforros británicas, que na · onda
_Serra da Cava da Serpe.
Dentro do apartad6 de debaliguic:facionista das institución.s
publtcas dos governos de dereites sobre as actividades dos grut~s tenden ~ se trasfor~~r en
pos realizadas durante -este ano,
destaca 0 Programa Arao, unha
simples soc1~dad,es .anornmas.
Nesta ~voluc1on, e ev1~ente q~e
subespécie-de ave mariña que se
a func;;1~n de cooperativa _social
está 'a -extinguir das nasas cosde cred1to das ca1xas rura1s non
·tas
· ·
poderá realizarse. Contado, a
·
perda de confianza na función
T amén-- merece especial mención á adicación que se presta á
social fundacional destas institucións é moi anterior a esta seeducación ambiental; a boa caligunda marte. Lémbrase por
dac;le das publicacións e material
exemplo a notícia de que a a
gráfico editado polos ecoloxisCaixa Rural Provincial de Pontetas, así como as continuas camvedra concedera créditos branpañas de plantación de árbores
do á coñecido.s políticos da diautóctonos e a permanente atenreita para instalar granxas . de
ción na· defensa e denuncia das
coellos nun domicilio privado siamenazas que se levantan con-'.
t1:1ado nunha casa ?e vicihd~d~,
"tra os nasos espacios naturais..
. ou para se c;onstru1r unha p1sc1(Corrubedo, Ribeiras do Río Loun~ ~un .c;hale. ~~n~odo'. a espero, llla de Cortegada, Ria Manc1altzac1on cred1t1c1a e f1nanceira
deo e marismás ·de Baldaio). o
para 0 ag_r:_o, P~la que xa a~oga
~a Alfredo Branas e_ os rex1ona• - A atmósfer-a da vertenlist~s. segue a cons1~forarse e~
te - cantábrica galega é
pecialmente necesaria n~ ~ah
unha das zonas máis conz~: onde 0 atraso e a distnbutaminadas da península por
cion .
as_eritamentos de po-_.
dióxido de az.ufre, segundo se
voa~ion ~?locan .ªº c~mp~ ~un
ha s1tuac1on de clara !n~enondarecólle na monografia do medio
de para aceder ao cred1to.
ambiente, . correspondente ao
A fuDdéición da Caixa Rural de
ano pasado, publicada pala DireOurense é.do ano 61. A 26 anos
ción Xerar do Medio ambiente.
da sua fundación, apresentaba
Ademáis rexístase tamén unha
no Nada! pasado unha situación
forte contaminacion por óxidos
de beneficios máis amortizade nitróxeno, qu~ teñen tamén
cións (cash-flouW) de 882 mi:unha contribución fundamental·
llóns, e uñ benefício neto de 498
no problema das chúvias ácidas.
millóns. Os recursos próprios siPolo demais este informe situa
tuábanse por e$a data en 2.257
as costas galegas como as máis
millóns de pesetas. A plantilla
contaminadas por petróleo, denda institución de crédito rural
tro de que a península é unha
estaba constituida por 173 per. soas. ·
O
das. zonas máis emporcadas do
mundo por este axente.
O
G.L.T.
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RAIRIZ DE VEIGA

Ubicación, · ruido e presencia de mosquitos, alguns dos ·motivos de polémica

Unha granxa para a cria de.ras causa
•

~

•

••

1

..

'

•

•

•

d~

'

disputa
~~

··- -. . . .

pasa de ser unha broma para
. A desecación da lagóa de
converterse nun problema que
. Antela e a comercialización
m~ntén divididos aos viciños en
de rás dirixida a
A Pereira e en Sabariz.
restaurantes son os motivos
No verán de ·1986, Santiago
pr:incipais da disminución
Tobar Bobillo apresenta no con·
deste animal outrora
cello de Rairiz un plano de situa, ción da chamada granxa experinumfilosonacomamada
mental de rás, mais a sua verdaLímia. E agora o proxecto
de instalación dunha granxa . deira ubicación distaria- 400 metros da indicada no plan. O terre ..
en Rairiz de Veigá, causaron
no pertencia ao xa nomeado
a polémica viciñal, tanto
Santiago Tobar, integrante de
pola ubicación -en zona
RANASSA ademais doutros tres ·
sócios.
·
urbaizabel- como polas
As autorieades sanitárias, inteincomodidades que a ·sua
gradas polo alcalde, o farmacéu.
instalación traer consigo_
A Límia, -até hai ben pouco, era
·_coñee ida . pola sua abundáncia
de rás, mais a·desecación de zonas húmidas comó a lagoa de
Antela en Xinzo, a preséncia dos
chamados "especialistas" en
vendelas aos restaurantes, ou
daqueles que as pescan para _o
setJ consumo particular,. fixo que
as pozas vaian tendo pouco ·a
pouco menos rás :
..
Apesar de que se alimentan de
insectos, lesmas, caracois:... que
perxudican - ás colleitas, soen
acabar cortadas pala metade
aproveitándoselle
as zancas
mentres o resto do carpo continua latexando. Na zona francesa
de Wasigny hai ~nha máquina
destinada a esta mesma función.
Non falta quen proteste polo
desequilíbrio natural que se está
a pro.ducir e hai mesmo quen
pede a protección integral e rigo. rosa da rá, a proibición da sua
explotación, comercialización e
armacenamento; namentras en
Rairiz de Veiga comezaba hai
dous anos unha disputa sobre a
ubicación dunha granxa de rás,
sen cuestionarse a simples proibición destes tipo de locais.

Da broma ao problema.
É doado escoitar na bisbarra da
Límia coméntarios "graciosos"
sobre o chamado "conflito das
ras" principiado no 86, tema que

RROXECTO 2.000

tico e o ·veterinário suplente do
pavo, autorizaron o proxeóto sen
ter en conta ao resto da córporación e sabendo que se estaba
aprobando a implantación dunha
granxa nuñha zona que contaba
xa con outras oito nun rádio de parse este en zona urbanizábel.
sumo persoal como para encher
un lavadeiro, pero que habia de
só quilómetro e médio, e· o que é Logo el mesmo era sabedor 'das
desaparecer por causa das tuber'náis grave, ocuparía un terreno características do lugar onde esrias que atendían as necesidades
declarado zona urbanizábel de. A tabelecia a granxa, mais se o [lede água da granxa.
Per:eira a 40 metros da primeirá gócio fose doutra maneira el non
A raiz destes incidentes, a Cocasa do povo, e a 200 metros de preceberia un tanfo por cen das
misión de Meio Ambiente, que
Sabariz. Pouco aespois o veteri- · ganáncias ao "prestar" o terreno
nário titular de Rairiz calificaría á sociedade, segundo António , actua xeralmente en caso de
conflito, decide estudar a cuesCoello, viciño implicado no asuntal acción ,de caciquil.
tión que anteriormente aprovara
As protestas dos viciños oon to.
sen ter revisado. Despois de vá:tardaron en aparecer, mais como Mosquitos e ruido=.
rias visitas ao lugar e consideo concello non atendese nengunha delas, aconsellados polo . Actualmente varias deríúncias . randa a solicitude de granxa exseguen en pé, entre outras atóperimental con 300 rás, e nunca
st;fü. avogado, decidiron iniciar un
pase a referida ao perxuício que
comercial,
concédese unha lipeche na casa consistorial de para o agro supón a aparición de
céncia provisoriamente ao proRairiz de Veiga que duraría perta . moitos mosquitos atraídos cun
xecto á espera de atender outras
dun mes, entre Agosto e Setem- produto químico pa~a alimentar
denúncias pendentes no próxibro do 87. Mentres, outro grupo ás ras. O ru ído é outra das caumo mes de Outubro.
ocupábase de manter paralisa- sas denunciadas, pois ainda qÚe
Mais o tema non deixa de ser
das as obras da granxa. · ,
existen métodos para eliminalo
estraño se consideramos que os
proxectos do Santiago Tabar
Por mor desta medida, o inte- en parte, no proxecto que existe
eran da total comercialización do
resado Santiago To bar mostrou- sobre a granxa non se contempla
nengunha solución. Mais como o
animal, vendendo desde as trise disposto a negociar cos máis . mesmo .alcalde, Felix Feijóo Modirectamente afectados. Entre rán subliñaba, ''.ruído tamén o fan · pas, que habían de servir para fío
de sutura nos quirófanos, grácias
outras co~sas propúxose url as discotecas".
a máquinas xaponesas, até as
cámbio de terreas, mais nunca a . · Outras protestas referíanse á
ancas, paras as cales se · tiñan
entrega de cartos. A negociación falta de espácio para instalar a
buscados
amplos mercados a
pudo quedar zanxada se o dono granxa en cóndicións mínimanível estatal, e incluso nacional,
aceitase ao·fin as condicións que mente hixiénicas, caso de des.ána Galiza. Pasando p·o1a utilizanun comenzo el mesmo propu- güe ... Tamén se denunciou a poción dos desperdícios para penxo, e nªs Gales se contemplaba sibilidade que había de desecar
so co que alimentaria ás outras
que o seu. terreno .había de ser un pozo pertecente a várias fa- · rás. Mais na actuais condicións
valorado dobremente a respeito mílias da vila, o cal !les suminisnen pode existir comercialización
dos que se lle oferecian por ato:- traba auga tanto para o seu condas mesmas, nen o espácio no

que a granxa se ubica, de 50 metros de ancho por cen de lonQo.
en caso de comercializacion,
permitiría manter ao número de
rás suficiente para abastecer ao
59% dos restaurantes de todo o
estado, como se tiña previsto.
Oeste xeito é pouco comprensíbel que o cabeza visíbel Santiago Tobar, tendo estas perspectivas de negócio, solicitase unha
granxa experimental, quizá en
prevención de que doutro xeito
non lle fose concedido nada en
absoluto e os seus terrenos quedasen sen vender. De calquer
modo o asunto non deixa de ser
curioso.
Pola sua banda o conGello de
Rairiz, representado neste caso
por alcalde e secretário, que no
seu ·momento deu o visto bon á
obra sabendo a falsedade dos
planos apresentados, trata como
tratou xa nas últimas eleicións de
librarse de toda culpa. Daquela,
prevendo que o alcalde non saíse eleito novamente, prometía
que a granxa non seguiría adiante, sabendo por suposto que isto
era falso, mais era unha maneira
de deixar o asunto nas mans de
quen lle sucedera. Pero a reeleición do que é hoxe alcalde, supuxo que o concello adoptase a
postura de simular un total descoñecimento do tema, sen poder
rectificar o anteriormente feíto,
pasto que se determinasen a
obra ilegal terian que sufragar os
gastos que esta paralización suporian ao dono. Ademais de renunciar ao que tal acción lles
pudo reportar nun princípio, sen
afirmar nada pola nosa banda.
Hoxe atopamos a un grupo de
viciños divididos, fartos en definitiva de pelexar coma sempre
contra os de sempre, ignorantes
en definitiva de que as rás son
as grandes perxudicadas, e a pique de que o tema se resolva
desfavorabelmente para eles.
Afectados, familiares, granxeiros,
xente do povo, continuan a loita.
Outros por medo o por vergoña
non apoian a ninguén.
O
ANTIA LÓP

-ODISEA
ESPECIAL
.
,
XESUS CAMPOS

Veño de fóra -non sei se é que veño ou

ver, que lle. debo, son sesenta pesetas e
ainda asi eú, que veño de, fóra ou polo
sultar a prenáa confiando ainda n!Jnha menos iso penso intento buscar na prenestraña devoción á letra impresa, como sa algo que me certifique en que dia
negándome <;i asumir . ª · funciqnalidade vivo, que pasou e>nte, que.me di o horósgástrica dos xornais, porque de todos é copo e nada, o horóscopo di que si que
sabido que a prensa, a estas alturas, é moi ben, o número premiado nos cegos
1y-. artefacto que serve para acompañar
é serilpre o mesmo e, o señor de cinese insoportábel café escuro por moi cuentaeoito anos que apareceu atareado
clariño que o pidas, que sempre .cheira a en Vigo é o mésmo que ocupa ·praza fixa
pechado, como eses bares de Santiago, nos sucesos de La Voz, pobre fúlano, recomo eses camareiros que viñeron da suci~ando a cada paso só para volver a
levan sempre sair na· prensa e nen sequer ten tempo
-emigración venezolána
· chaleco de lá, e teñen un neto, e quer de comentalo cos· seus colegas suicidas
que lle quer e ia dicindo que veño de fóra de La Región, porque _cada xornal ten o
ou estou fóra de xogo ·e daquela busco seu suicida. Unhas veces enchendo mó.na prensa algo mais que a sua co·ndición dulos na páxina de sucesos e outras ve,- de bollería de lpasa. Craso erro. Os .xor- ces álimentando esquelas olJ necrolóxinais cada día están _sendo reducidos cas, porque agora vanse acabar as esmáis e máis a meros croissants, a do- . quelas e xa se poderi ir despedindo os
nuts, a locais que cheiran a pechado, a contábeis que retrasa.n a edición porque ·
·chaleq'ue de lá, o neto que se chama Ra- faltan tres ou catro n:iortos por c.hegar.
món; a Rua Nova, a .casco sentimental Quedáramos, pois, en que viña de fóra
compostelano, a fume de habano de Sa- qu algo así, qur. eu recorde, e pasei a
ritá Montiel, a Jotabé con dos hielitos.
primeira páxina que estaba chea de emQuedáramos en que .viña de fóra ou presários da Grela que queren _que se
se cadra é que estaba fór~ dé xogo e mate por ai a eses que tirotean aos em81]-tQn fun tomar un café cort3.i,:-Jo cun pis- presários de ferralla --cuidado, Jack, por
co ~e leite frío! e resulta quE;J. nen cortado él amor de Dios, hazte a un l?Jdo- Bang, ·
nen· leite frio· S'o :netó dó vello do chale-: . Bang, ·comunicado, e lago pasei a páxique, vai daí Ramón, deixa ao señor que': na e habia un chiste e logó na terceira
tome o café, Ramón, pero que coño de únha foto de Marta -Sánchez e lago a
·café nen que neto nen qué periódico, ·a pro~esión do Carme en Cangas ·eu se-

é que estou de fóra decote- e volvo con-

e

e

antes dos deportes apareceu unha noticia que me deu a clave . Porfin, xa sei
onde vivo, que fago aqui, agora explícomo todo. A páxina aquela tiña unha foto
dun. tipo con pinta de veraneante que talaba do Proxecto 2000, que semella
unha marca de ordenadores pero non, é
un asunto que montaron os do PSOE
que vale para que os galegas nos poñamos a debater un gran debate porque
hai que prepararse para o ano 2000, que
xa está á volta da e?quina e xa non hai
Julio Veme que valga, ·9go~a hai que roelo.
E claro, aquela notícia e a cara de veraneante do indivíduo da foto, lendo un
libro ~ libro entrégallo sempre o fotógrafo para que saia máis no seu papeldéronr:n.e ' a clave do que había. ComA.10 b'~ 11Rfl f\-10IT.4:s
O
pren.din
entón que nada era ca?ual. Que
. ~DRAf, HO~ RE-NIJo· oi
~
naq4elas páxil'"!as éo-habitaban adr~de
· DAAJos · CAIJ~D~
~ Sara
Montiel e o Loro Ravachol, Perico ·
Delgado e os írmáns Troitiño, o deputaguia sen enteirarme de que cofi...o pasado T orner e Pablo Vioque, o anúncio ese
ba, e interese tif'la abando porque viña
de fóra ou estaba fóra e sen puta idea e ·· de Frote el Buda y quite cuartos, a esquela dese señor que sempre se atarea
imaxínaté que logo vas de Coruña a Vigo
en Vigo cando non lle prende lume á mu· ot.1 viceversa e atopas un coñecido pola
ller ... Todo iso ten cabida no proxecto
ruá e vai e pergunta que tal _pola Coruña
2000· porque ademais -iso dicíao ao fiou qlJe tal. por Vigo e ti sen idea porque
_ ig~al ves ·de Portonovo e no hotel non · nal da notíéia- o prox'ecto 2000 é un
hai rr:iáis que_periódicos en alemán .e c;la-:- . proxecto aglutir:iador .e sintético,,, tamén
ro por iso eu quería saber que p~sabá: E de ·avance, da realidade pl~ral ,do naso
país.
,. ' · , . O
·menos
mal ·: que. . nunha. páxina do médio
.
.
.
..
-
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AQEPUTACIÓN FRÉNA ÁS C~LULó?AS

SIDEGASA

UN EXEMPLO·
DE RÉSISTÉNCIA .
XAN CARBALLO
1

Sidegasa, un exemplo de resisténcia obreira, de combinaci?n
de métodos de loita e mobilización e de dinámica asambleána,
frente á claudicación e traición do s!ndicalismo reformista e
. ·
p.a ctista dé CCOO e UGT.
Os traballadores da Sidegasa levan un ano de loita en defensa
db posto de fraballo . .Desde o . abaneo do coche do vice-presidente do governo Alfonso Guerra .teñen protagonizado · centos
de manifestacións, folgas xerais na comarca de Teixeiro, barricadas e corte.s das vias de comunicación e nestes momentos están
levando adiante un dos peches máis longos do movimento obreiro galega: Xa vai para máis de tres rneses que permanecen en
asamblea permanente na factoría redamando solucións do Governo e da /Xunta da Galiza. Desde os primeiros ·momentos do
conflito, apesar de se ter-demostrado que factoría de Sidegasa
era das que estaba en mellares condicións técnicas e de todo
tip'o no sector de aceiro de todo o Estado, tíñase decidido o seu
peche a nivel político como consecuencia da restruturación do
sector no plano da CEE, un peche que supón deixar a máis d~
500 trab·alladores na rua sen perspectjvas de emprego, desfacendo o sector siderúrxico galega e con grande repercusión na
comarca... e mesmo no porto de A Coruña, pois que inducidos
terian que se ter en conta perto _
de 2.000 empr~gos perdidos.
A$ posicións do governo e
da Xunta, diante das iniciati- -CCOO E LJGT
vas e xestións dos traballadores, sempre ·foron as de ACEITAN O PECHE
posicionarse cos plans do
DA EMPRESA SEN
-Qrupo Celsa e da direci<?n de
QUE HAXA .
Sidegasa, cuxo empresário
moveuse co apoio total do
MEDIDAS DE
Ministério de lndústria e da
-Consellaria de lndústria, para . ___
,___:
- E:::..M:...:....:...¡P_-..:.-R_E_G~O~~-paulatinamente, e sen mediar
ALTER NATIVAS
nengun tipo de negociación
·
r:éal, ir decidindo os pasos para pechar a factoria-. vía decreto,
via resolución da Dirección Xerat de Traballo e, ainda asi frente á
. resisténcia dos traballadores, buscar nos sindicatos UGT e
CCOO. a benzón final !=!OS seus plans.

a

RBqueria o paso de terreo público de grande valor ecolóxico a
mans privadas

•,,.

Lourizán non acollerá

o centro de investigación de Celulosas .
O Patronato do Centro
Forestal de Lourizán,
presidido por José Cuiña
Crespo, negou a concesión
a ENCE (Empresa Nacional
de Celulosas) para asumir
unha hectárea de terreno
para a instalación do seu
centro de investigación . No
asunto entremistúranse
intereses políticos e da
própria empresa para
consolidar a sua preséncia
na cidade do Lérez.
Despois da venda o pasado ano
da sua' papeleira en Miranda de
Ebro a Scott Ibérica, a Empresa
Nacional de Celulosas viuse na
necesidade de trasladar o seu
centro de investigación forestal ,
escolléndose Pontevedra como
maneira de consolidar a preséncia dunha factoría fortemente
contestada. Os terreos solicitados pertencen ao Centro Forestal de Lourizán, no cal precisaria
a cesión dunha hectárea de terreo. A Comisión de Urbanismo
do Coléxio de Arquitectos informou negativamente a petición
realizada, que se propuña alternativamente á zona de vivendas

dos traballadores de CelulÓsas,
alegando razóns de tipo urbanístico que esixian cámbios de calificacíóns de terreos, situación
complicada _coa paralegalidade
da própria factoría de Placeres
pendente da aprobación do
PXOU de Pontevedra.
Os terreos de Lourizán , no que
hai xa un centro de in.vestigación
forestal, pertencen á Deputación,
cuxo presidente está tamén á
frente do Patronato que ordena
o funcionamento daquel. Portante o debate institucional centrouse na concesión duns terreos
públicos (10.000 m2) a ~nha empresa de carácter semi-privado.
A posición do presidente Guiña
(ÁP) asesorado polo profesor Ernesto Vieitez (ex-alcalde de
Compostela) contrastou coa do
portavoz de AP no concello,
Francisco Cobián, que asentia á
operación , procurando cobrir entre os dous o espectro favorábel
e contrário a esta operación que
consolidaria a preséncia de Celulosas. ·
A finca de Lourizán, co pazo
de Montero Rios, é de terreo de
boscos e finca onde se experimenta coas espécies forestais. O
volume da obra a afrontar requeria desmontes e importantes mo-

vimentos de terras e unh~ agre-=
sión a un paraxe de grande importáncia e valor ecolóxico.

A Escola Superior de Enxeñeiros de Montes
O affaire tamén trouxo á luz a reivindicación de instalar en Pontevedra, aproveitando o próprio
centro de Lourizán, a Escala de
Enxeñeiros de Montes. Celulosas
argumentaba que o seu centro
de-investigación axudaria ao proxecto que. debe definir a Universidade, pero segundo po(tavoces da Asociación da Defensa da
Ria, e para moitos observadores,
a operación trataria, como fin primordial, ·de consolidar a preséncia da empresa na cidade, dentro dun proxecto que coa hipotética instalación de futura$ celulosas no noso país e os proxectos
de "eucaliptización" dos nosos
montes ten alcance internacional.
O proxecto queda agora aparcado temporalmente, pero xa se
cuestiona a preséncia da Députación á frente do Patronato do
Centro de Lburizán e se especula
coa seu pase á Xunta de Galiza,
posibilidade frenada até ,agora
por Guiña.
'
D

x.c.

TRASLADO DO REMOLCANOSA

Dous remolcadores da Administración
cobr~rán a Costa en Vigo e FerrOI
Chaves a Vigo a dirección xeral e a Administración central eleva, da Mariña Mercante substitue ao - ron hai· pouco unha proposta á
Marítimos, na que o Estado
Remolcaf}osa 5 que ten base no Organización Marítima Internaten un oitenta por cen de
porto de Vigo desde hai nove cional (OMI) para que os m~rcan
capital, será a encarregada
anos. A dotación do Remofcano- tes que dobran Fisterrn teñan
sa 5 ten gañado sana ben mere- que facelo cun resgardo de doce
de prever a costa galega
cida de profisionalidade por ser-. millas. Con esta decisión que ten
con dous remolcadores de
vicios realizados durante este que ser aprobada no vindefro
altura. Un deles o Punta
· corisello da OMI antes, de ser
tempo.
Service permanecerá en
Estes dous remolcé\dores de- comunicada a todos os paises ·
situación de espera no porto pendentes da .Subsecret~ria da asociados, . o Governo central
do Ferrol e o outro , o
Mariña mercante teñen cada volve impor un corredor de seguunha potencia de oito mil caba- · ridade . como o que xa funcionou
Alonso de Chavés no de
los con dous motores, no canto d~sde 1968. Pasados os anos,
Vigo. Con est~s dous
,dos tres mil c·abalos de potencia por non haber procedimento
barcos e os meios de
coercitivo nengún sobre os bar:e motor único do Remo/canosa 5
salvamento da Cruz
cos que non quixerah obsef"Var
Vermella do mar en- portes
Este melloramento da asistén- esta medida. A mesma rotina de
cia de costa para situacións de incumprimenfo e o descuido da
intermedios, a
emerxéncia, fotma parte da série . Administración conseguiron que
· Administración considera a
de
medidas ·reclamadas á admi- a distáncia : de ·paso diário por
coberto de emerxéncias os
nistración central por profjsjonais Fisterra .do millón de toneladas
dous mil quilómetros da .
da Mariña mercante e forzas po- · de crus e produtos químicos se
costa da Galiza.
líticas despois · do desastre do achegase perigosame~te a meD
Casón. Por outra parte, a ·xunta nos de unha milla.
Co recente destino do Alonso de.

Con efeito, estas duas centrais sindicais chegan a acordos na
mesa do sector do áceiro comun de Madrid na . que aceitan o
peche da empresa sen que haxa medidas de emprego_ alternativas, cousa á que abrigan as próprias directrices da CEE, saltándose as decisións do próprio COmité de Empresa e da Asamblea
de Traballadores e servindo de cobertura á patronal para xestionar ó despido dos traballadores a cámbio -dunha imderiiza~ión
de cinco millóns e médio de pesetas. Apesar desta política liquidacionista o Comité de Empresa e a Asamblea de Tranballadores
rexeitan o acordo deñunciando a traición de CCOO e UGT e
contando co apoio da INTG e a. CNT continuan a resistir esixindo
postas de traballo alternativos na factorla asi como garantías de
emprego noutras factorías do sector e denunciando a grave es-peculación que supón que e grupo Celsa receba miles de·millóns
polo achatarrar:nento hipotético das instalacións pois que todo
indica que parte das mesmas (tren de laminado) inténtase. trasladar a outras empresas do grupo.
·
. _
.
Unha última manobra ven de ser promovida pala-empresa en
colaboración cb Ministério de lñdüstria no que se lles dá un ultimatum aos traballadores de aceitar o plan de CCOO e UGT tamén aprobado pola xeréncia do sector metalúrxico. ou devolverían os fundos das indenizacións ao Miriistério, co cal .a saida
dos compañeiros de Sidegasa faise dificil, e quedando claro .
niáis un ha vez o papel do PSOE e da Xunta de Galiza de -fieis ·
servidores do capital e contrários aos intereses dos traballadores
é de Galiza.
o
Xan Carballo ·é Secretário de Accción Reivindicativa e Negociación Colectiva da
_

INTG

A sociedade Remolques

somos cóñecidos
na Galiza jnteira~
pola nósa · _
especialización
en libros
galegos
e portugueses . _
Praza do LiQro
Tel. '26 63 7T
A CORU~A

República
El Saivador, 9
Tel. 56 SS 12
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Aeedición completa, por vez--primeira,
facsimilar, do. periódico

.. A Nosa Terra", no período histórico ·
dende o seu primeiro n~mero no "i 916 ate 1936

/

Delg~do

"Rei de Fráncia" imposto polo Governo español

O caso de doping que nunca existiu

Información e pedidos.NOVA GALICIA Edlclóns · ·
A,v. ·Florida, 32 - Portal 3 (Balxo)
Tels. 20 ~1 11 - 20 25 SO ·- V·_IGO

As liñas básicas do "caso
dar mal como organización pois,
ademais xa evidenciaran bastanPerico Delgado" poderian
tes erras ao longo da carreira
ser unha guerra entre a
que merman, en parte, o prestíorganización do Tour e a
xio da mellor competición ciclista
· Unión Ciclista Internacional, do mundo.
a elevación do "affaire" a
O que estaba en discusión era
problema de Estado cun
a legalidade da s·anción e, con
eta, a capacidade de fixar os criclaro componente
térios. Estaba claro que Pedro
patrioteiril, os perx.uícios a
Delgado consumira un produto
un traballador e á sua
que
cantiña probenecida, que
empresa e os
este · composto químico estaba
medicamentos non
prohibido polo COI, pero que
·
regulamentados
non estaba na lista de produtos
axeitadamente para os
sancionados nen pola UCI nen
. pola Federación Internacional de
traballadores do deporte
Ciclismo Profesional, por cuxas
espectáculo. Os demais
poden ser, €on moito, flecos normas se rexen as carreiras.
Ás 8,30 da tarde Luís Puig
do núcleo dun problema
anunciaba_ que Pedro Delgado
que comocionou a unha
non daba positivo legal. Todo
opinión 'pública
parecía quedar aclarado.
sensibilizada por uns meios
_ E ~i~o parecia porque a orga1
de comuniéación que teñen mzac1on do evento deportivo, tirando mesmo contra os seus
intereses. criados.

próprios intereses, seguia afirErán as 15 horas do día 21 de man~o , ben por _Radio Tour, ben
.Xul~o .en París, e mentres nunha . ª. me10 de L ECJ.~1pe_, X<?,rnal orgaemrsora de rádio española radia- ~1zador, que o maillot do espaba a canción "quera pis papá, nol estaba ~an~hado; en suma,
papá . quera pis", que cantaba se~ querer d1xen~ o~ seu~ etros:
Georgi~ Dann, Herminio Menén- o de non olla~ r:>nme1ro a lista de
dez, piragüista astur e ase.sor do produtos pro1b1_d?s e logo o de
- Consello Nacional de Deportes, dar ~ luz a not1c1a antes de cosuaba frío. Acabábanlle de con- mumcarlla ao corredor.
firmar .o "doping" de Pedro Del- Os perxuícios a
gado: Rapidamente realizaron un un tra.ballador
-recurso redactado a man e apresentado ao Presidente da Unión Intentan asi semiar unha dúbida
· Ciclista lnt~rnacional, o catalán sobre a· vitória de Pedro DelgaLuis Puig: As sete da tarde a or- do, algo que non poñen en cues. ganización do Tour da Fráncia tión nen sequero~ seus próprios
co seu xefe médico á cabeza' compañeiros de pelotón. A sua
Jean Rous, seguia a teimar que: sobérbiá impédelles recoñecer o
postd que na orina de Delgado erro e, menos, claudicar diante
se yoltarq. a encontrar, nas con- . da sua ínimiga UCI e das pretra-análises feítas nos Laborató- sións do próprio Governo esparios Lafargue, a inesma substán- ñoL
cia, a probenecida; Perico DelgaPero, quen resarcirá ao corredo ·era considerado cúlpábel de. ·dor 'desta campaña, dos dous.
doping.
dias de incertidume imposíbeis
-Comezaba asi un ha .nova bata- de .narrar?. Qu pasaría se non ten
Ita (a primeira· foi ao proibir ca- a forza de vontade de seguir e
rreiras de máis de 21 días · e o se tivese retirado· como pretenT our organ.izar un prólogo) e!ltre · día a organización?, ou se decaia UCI e a organización da ronda se física e psiquicamente e perfrancesa.
dese o liderato?
. Luís ·Puig estaba empeñado·en
Xogouse co pan .non só ·dun
1rr:ipor os critérios ~a Uni(>n Ci- · correoor que pode ser máis ou
ch~ta Internacional, mentres os menos millonário, senón doutros
sucesores de· Le"'.iatán persistian oito compañeiros, de todos os
na sua teima de sancionar ª·Pe- integrantes do equipo Reynold~
dro Delgado, tanto por sacudirse e <;le toda unha firma comercial. .
Pero non foron os causantes
o poder da UCI como por non
queda~ eri ridíc;:uto despois de os franceses como moitos meios
anunciar o doping dó corredor de comunicación estiveron intosegoviano. Era duestión de non xicando insistentemente nunha
dar o brazo a torc·er, de non qu~- ca,mpaña patrioteirll e antigala, ·

con recordos a 1912 e outras datas históricas. Tampouco estivo
luxado nunca o "hono~ español"
nen nada polo estilo. E surprendente que as reaccións de condena non existan cando son despedidos os ncsos emigrantes
das plataformas ou receben todo
tipo de discriminacións. Encenden o patrioterismo de salón só
cando serve aos intereses determinados; os da burguesia española.·
A embaixada en París vaise
sumar ao "rexurdir de España" e
convocará unha gran recepción
para os ciclistas nos seus salóns.
A parafernália está montada e os
meios de comunicación préstanlle o seu apoio porque aumentan
asi a sua audiéncia.
Pero todos estes aspectos non
poden facer esquecer unha cousa; que o doping no ciclismo
existe e, por ser un esforzo moi
prolongado os efeitos son sumamente nocivos, meirandes que
en nengunha outra competición .
Se o inglés Simpson non tivese
morto no Tour de 1969 subindo
o Mont Ventoux, os controles
non existirían secadra ainda
hoxe.
Uns controles que teñen moito
de irracionais, buscando substáncias que poden mellorar o
rendimento do corredor e esquecendo, moitas veces, oútras que
poden danar máis o seu organismo.
Como traballadores que son
xa é hora que dunha vez se rixan
por unha medicina dó traballo,
que proíba toda s1.:1bstáncia que
poda ir en contra da sua saúde,
pero non aquelas que podan mellorar .o seu rendimento, mesmamente curando as suas doéncias.
. É máis, este control tense que
facer extensivo á época dos treinamentos~ que é cando verdadeiramente os deportistas de e/i- ·
te se atiborran·, literalmente, de
ptodutos que van aumentar o
seu rendimento.físico nas probas
a que se ·apresenten, pero que
van ser sumamente nocivos.
lsto, que poderia c<;>mezar a facerse en atletismo teria que ser
implantado en todos os deportes.
de alta competición, a todos os
que vivan deste traballo de criar
e~pectáculo deportivo. O demais
é deixar portas abertas ao atentado, por parte do deportista ou
do que os rodean, contra 1a integridade física .da persoa.
-o
1
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O NEO-NACIONALIS

.ESPAÑH.0 L EM OFENSIVA 8CTERIOR
CARLOS OLIVEIRA- ·.

Cante e o crítico francés Jean-Pierre SaJ• ·.
que se p~rtam ·a _'crisma os qu~ d.i~s<? .viVai fazer qÚase um ano qÜe come~arom-os
gas, e Herralde erítre 6 público). ~or certo:
vem. O que a-mim me interessa e a analtse
diversos actos·culturais (e poi íticos) espando feixe de actos como radiografía do dis-. o importante non·e Herralde s~non a te~
hóis na capital da Fráncia. Vou- concentrar
curso institucional e social hegemónico ·na· peratura colectiva que a sua ob1ec9om pera minha atern;:om num aspecto dos mesmeteu comprovar. · sociedade espanhola nomeadamente a
mos que non atrai -normalmente- o inte'· respeito dun ponto mui sensível: o rol que
resse d0s média. Ao meu julgar tráta-se do
111.- GALIZA NOM EXISTE
está a jogar o nacionalismo no seu comleit-motive implícito dos mesmos un leitportamehto quotidiano, e nacion_alismo es:. . O país nom pareze tér cabida no "Olimpo"
motive que teria de alporizar á oplnión púpanhol de novo arcurne e as interferéncias
blica do Estado de a situa9om nom estar
espanhol actual. Em primeiro lugar a con.
·
como ela está.
cos nacionalismos insurgentes das na9ons
cep9om global . dos_ eventos esquissados
do Estado. Poderia multiplicar os exemplos
~ormulo de entrada a tese que vou tentar
partia dumha compreenssom do Estado
tirados dos diversos actos parisinos desde
desenvolver no transcurso deste texto: a '
como todo unitárío (ainda que nalgúm catáum De Ventós a introduzir un debate sobre
ac9om exterior do governo espanhol actual
logo se falasse de 1ínguas co-oficiais nas
a situa9om actual, un Savater outro acerca
-penso nos actos de Paris que vou comen"comunidades. autónomas respectivas",
da "Espanha dos franceses e ? Fráncia dos
tar mas poderia engadir actua9ons ailhadas
mas a língua do Estado é o espanhol, "claespanhóis" (ambo~ fazian fincapé no giro
que tive!TI a oportunidade de perceber duro"). Só a Generalitat protestou em Outubro
copernicano operado pola Espanha de
rante os anos 82-87 na R.F.A.-está cheia
a meio dumha nota oficial que o órgano
hoje), Semprún (ainda nom era ministro) a
de nojento patrioteirismo. Ainda que se trapensante do poder -as eqitoriais do Boletin
fazer quase proselitismo louvando a sapara-oficial do Estado numha delas- se ·enta dunha ofensiva exterior á procura de lepiéncia do sistema autonómico como magitima9om internacional após a longa noite
carregou aginha de atacar. Nengum autor
neira de achegar a administra9om aos cido franquismo -o que denota un complexo
galega, basco _oo catalám que escreva "en
dadans ou um Montalbán (dos máis interede inferioridade manifesto-, os seus fins
las otras lenguas españolas" ... estivo em
santes e menos bla-bla-bla) extremadanon visan só a melhora da image da Espanparís. Os galegas? pura anécdota. Se exmente comedido 'no seu inato rol crítico,
ha no resto da Europa e do mundo. Ao
ceptuarmos umha foto de Cunqueiro e ousem esquezermos a un Torrente sublinhamesmo tempo trata-se dunha estratégia
tra de Casares na exposi9om de livros da
do o seu carácter de galega numha emismultifrentista com claros fins "caseiros"; a
Sá de Actualidade do Centre Georges ·
som de France Culture (radi.o cultural), o
consolida9om do "consenso" ao redor da
Pompidou, (só figurava um poeminha pola
que aproveitou Rafael Conte para espichar
ideia da na9om espanhola ligth , ou seja,
curta extensom), de Ferrin no nº especial
aquilo da imagina9om galega e outros blada "Quinzaine Littéraire" ("Sourde espéranneo-regional izada. ,Após a cor:icessom máis
bla-bla sobre as pecuJiaridades "regionáis"
ce", p.34, n.507. 16-30. Abril. 1988) e alsimbólica que real e efectiva de certos dido país nosso.
reitos (nacionalidades históricas , línguas
guns livros de autores galegas (muita auco-oficiais ...), a nova faciana do nacionalisséncia, sobretudo a sinalar a de Ferná_
m
mo espanhol de sempre precisa dun aforVelho) na exposicom bibliográfica mencioVenho de relér para escrever este texto
talecemento do consenso nacionalitário o artigo do campeón do jornalismo sensaA única Galiza exportável (a outra
.
IVIN ... A DIFERENQA_ nada.
que sectores significativos de Euskadi, Gadéve ser para anoar em zapatinhas, por
cionalista mixturado de frivolidade .máis . ENTRE O QUE ESTABA A
liza e Catalunya questionam. Em Galiza os
casa) é a de-Torrente e Cela. ·Nim Laxeiro bem digno de ¡Hola!, a saber, Feliciano Fisíntomas de nervosismo já estám ocasio--et1· Seoár'le~támpouco Colmeiro, Souto, Todalgo, en El País semanal daquelas datas;
. _TER LUGAR E A . . --nando dalgum jeito a identificac;om do narres, etc) ou os novos Lamazares, Leiro,
releio as notas tomadas durante as diver- cionalismo co terrorismo (penso nas difasas "soirées" ás que asistin e só atopo un
COBERTUHA DADA POLOS · Patiñó, etc na exposi9om de pintura (nom
ma9ons -non as podo qualificar doutra mafaltavarri, porém, muitas segundas ou terfio conductor na prática totalidade dos acMEIOS DE MADRID
neira- por parte dalgúns caziques locais tos organizados: a narcissa e esterilizante
ceiras personages da pintura· espanhola
·
desse partido neo-nacionalista espanhol
deste século e entre ,os onze escolmados
invoca9om de "grandezza" espanhola na
antano socialista e obreiro contra os edís
Men9on especial meresce o Sumo' Sano derradeiro apartado da exposi9om figusua história e no seu presente, os pintores
do PSG-EG no concelho de Vigo ou umha
cerdote da crítica artística, Feo. Calvo Seravam os noveles dó clam sevilhano em
clássicos (desde O Greco até Picasso, cuja
certa vox pop_uli que identifica ao BNG
rraller (o jornal El País bien_sur... ) cuja conpleno), nem Fer'rin oa Freixanes (tampouco
espanholidade seica é o feíto máis imporcomo HB galega ou "os amigos da ETA").
o Sr. Conselheiro-escritor ...). Galiza simferéncia acerca do "pensamiento artístico
tante que compré sublinhar frente a "estes
Como tentarei de mostrar, o neo-nacionaespañol" (toma ya! modestito el chico ...) plesmente .nom .existe. Nem sequer quando
franceses" um pouco "chovis" ao reivindilismo espanhol que o PSOE encarna accontinha como única ideia medianamente a intelo-jet-society espanhola menciona
caren para o nom seus menos estéril nartualmente nom é máis que a próva evidente
mencionável a suposta identidade espan- Euskadi ou Catalunya perdem umha palacissjsmo), son analisados a partir/en funde que a sua suposta "supera9on" do na9om da sua pertenéncia nacional, cuja im- · hola desd~ "a noite dos tempos" até a in- vra. em constatarem a existéncia do nosso
·
cionalismo (essa ideología decimonónica ... )
carna9om da sacrosanta identidade espan- . país.
portáncia, entre outros muitos factores,
lsto já é máis que pura casualidade. Em
nom é máis que umha mudan9a de referenhola para toda a eternidade no caminho
ninguén vai negar, rnas ... esgófa-se aí a cacia, o que prava a falácia da sua argumenaberto pola Constitui9om de 1978 e a mo- pleno orgasmo CEE-92- eijo-Barcelona-Sepacidade espanhola para comprender as
ta9om. (Deixo aqui ao marge a necessária
narquia constitucional. Resta saber -Serra- villa-Madrid-Madrid,
capital
europeip.motiva9ons do pulo criador daquelas peranálise dos perigos no nacionalismo; todo
ller nom o dixo- de que maneira as com"descubrimiento" (também rebaptizatlo
sonages centrais da estética ocidental no
nacionalismo -de asoválhamento ou de replexas vicissitudes históricas da Península "encuentro de dos cultur<;is") nom me exeido das artes plásticas como Greco, Vesisténcia-. Nom é o que me ocupa hoje).
Ibérica desde o ano cero (alá máis ou me- tranha que os máis lu~idos come9em a
lázquez, Gaya, Picasso, etc? Que pensar
nos pretendeu come9ar o ·conferenciante · pensar e dizer que se estám a pór os alicerdos escritores aqui presentas ou do "alma
1
máter" dos actos literários, ·a saber, o om- . numha maneirá muí espanhola de muito fa- . ces do genocídio. lingüístico-cultural encoDesde a apertura das exposicións de
lar sen que apenas umha ideia atravesse o berto sob o do?e pano do- autonomismonipresente crítico do jornal par excellénce,
pintura no pasado outono no Petit Palais e
discurso agás considera9ons vagas e su- neo-regionalismo e mais a co-(sub)-oficialiD. Rafael Conte, o qual investía um longísno Muséo d 'art Moderne de la Ville de París
postamente extrapoláveis) até 1988 des- dade -mentres o nacionalismo insurgente
simo anaco do seu tempo em instruir ao
ás derradeiras conferéncias de diversas
pois de Cristo determinan-o universo pro- e de resisténcia vai sendo "peu
peu"
público com provincianas batalhinhas hispersonages en Maio-Junho na Biblioteca
dutivo da pintura ou outras artes plásticas. identificado dalgum jeito co terrorismo. O
pano-espanholas do tipo "éste ganhou daespanhola do XV!éme arrodlssement, paPathos n~o-nacionalista (Já somos alguém)
quela" o prémio cidade de nom-sei-onde,
sando polo "desembarco" dunha boa parte
e pouco máis. A interven9om de Serraller PS.:1)Nom pretendim qualificar aos autores menciotivo un sucesso de crítica impresionante,
de neo-nacionalistas, ainda que algum o medos "pesos pesados" (mais bem "plupermitiu constatar até _que ponto todos os nados
"fulanito pertence á gera9om X, menganito
recesse. Tentei analisar comportamentos colectivos
mas" ... ) da intelo-jet-society madrileña en
dom ínios da vida social e intelectual estan e reflexos institucionais ·e sociais valendo-me dumha
é outra e outras exquisiteces para já nom
.
Atlril durante a Feira do Livro de Paris e
inzados de ·ideologijl neo-nacionalista.. série de actos pontuais.
falarmos da auto-conciéncia mesiánica dal"2)Público? pouco 2/3 espanhóis ou sul-americatambem un acto no Centro Georges PomMesmo o editor Herralda sentiu-se na negúns recén chegados que -a julgar polo
nos.
pidou de Beaubourg ou na Sorbonna rescessidade de manifestar o seu desacordo
escoitado- já quase pod~m tutearem a
3) Salta o "affaire Delgado". Agráyio nacional, etc.
pectivamente, vivin unha experiéncia
comigo quando ousei intervir para chamar Delgado ganha e -nos Champs Elysées ós únicos que
Joyce, Proust, Faulkner, Pessoa ou ao
abraiante: a diferen<;:a entre o que de facto
a aten9om sobre os motivos extra-culturais aplaudem ao campeóm som os segovianos chega- .
mesmo Goethe, L. Mateo Diez, Julián Maaquí estava a tér lugar e a cobertura dada
, (CEE, etc) que estám a ajudar ao lanzamen- . dos da sua vila. Post-vitória: "o ministro "venu d'Esrías, A. Muñoz, Malina ... ). ·
(megafonia, sic). Solana, G. Navarro, o emaos mesmos polos média hegemónicos de
to de autores espanhóis por exemplo na pagne"
baixador, recep9om na embaixada, telegrama do
11
Madrid que puidem seguir. desde o Bol~
RFA, umha realidade que, modéstia aparte, govemo inteiro, do monarca... Que me demostrem
tím para-Oficial do Estado (léase El Pa1s)
A mim nom me interessa entrar no jogo da
creía conhezer melhor que eles (na ronda que algo diferente do neo-nacionalismo espanhol.
crítica literária, estética, ensaística. Nisso
estavan Guelbenzu, Montalbán, Puértolas, vertebra e~tes comportamentos.
até ABC ou RNE.
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BARCOS DE VEIA
.
196.000 Pts .' Saidas: todos os meses desde .PAKISTÁN
1 mes recorrendo a zona norte do país,
POLOS MARES DO SUL
.Xullo a Novembro. Índia do Sul, Bombay,
visitando pequenas aldeas, con posibiliCuevas de Ajanta e Ellora, Madurai, Madras,
Viaxe de 14 días que inclue 7 días de navedades de trekking curtos e admirando
Cochín e Goa. ·Précio: 196.000 Ptas. Saldas:
gación en bergantins· pala costa 9a Holanda;
sempre a espectacularidade dos HimalaSetembro e Outubro.
3 días en Amsterdam e 1 en París. Précio:
yas cos seus vales, glaciares e míticas
58.000 .Pts. Sa1idas: todos os Xoves desde o
montanas. Précio 192.000 Pta. Saidas:
30 de Xuño ao 1 de Setembro. E tamén, 17 '
EXIPTO-XORDÁNIA
·
Agosto e Setembro.
días, c;on 10 días navegando. Précio: 68.000
1 mes en autocaravana acondicionada, visi. Ptas.
·
tando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en talúa
E, ademais, Grécia, Turquia,. Xugoslávia,
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Amman.
Marrocos, Alxéria, Senegal-Mali, Kenia,
ESTADOS UNIDOS
,
Tailándia, Indonésia, Austrália, Cuba, Ni2 rotas de 1 1: ..;s cada unha. Costa-Costa, Précio: l 75:0ÓO'Ptas. Saidas: Todos os meses desde Xullo a Decembro.
.· - carágua, Brasil, Peru-Bolívia. Trekkings
desde Nova !arque a San Francisco, visitanp.9los Alp~s, .Annapumas, Patagónia e
do Bpston, C::hicago e os máis fermosos parAconcágua. E billetes aéreos económicos~
ques naturais.~ Précio: 229.000 Pts. Saidas:
X1.dlo, Agosto e Setembro Costa Leste-Sµr,
de Nova Jorque a Nova Orle~ns. Précio:
do mundo.
178.000 Ptas. Saidas: Agosfo e Setel)1brp. E, ·
-.
·ademais, Trekking p.olos ~arques Nacionais
do Leste, Alaska e Baixa Califo.-nia.

affoS'LJZº

Solicita:o noso Folleto de Viaxes Vran-88. .

INDIA
.
,
. . ·
2 rotas de 1 cada unha. Índia Centrál e Nepal., visitando Delhi, Rajasthan, Agra, ,,~-ená
rés, Bombay, Kathmf)ndú e f:>okbara. ~éé;:i9:
•
.
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CLUB DE VIAJEROS
Rondo d~ Sont Pere, 11. 6º 3a. -08010-Barcelona · Tlf.: 302 50 81
ledesma,7. l°'izqda·48001-Bilbao·Tlfs.: 424 42 65-424 2215
Rodriguez Son Pedro,.2.0f.1202·28015-Moorid·Tlfs.: 4451145

·"'

d.

Conaello
Aclmlnlstracrdn. Prnldente: Francisco Carballo.
Conaellelra Del...-cto:Ramón Femández. ~rlo: Femando Cuñarro.
Vogala: Cesáreo Sánchez, Aurora Pereira, Eloi Villada, Manuel Femández,
Manuel Veiga, Xosé MªDobarro e Antón Fernández.

f'

~!'!~:~/º:..sé Femández Puga (Director), .luan Louzán (Madrid - TelÍ.:
SuKripclóne: Blanca Costas.

PEAIQDICO GALEGO-SEMANAL

Director. Alfonso Eyré López.

Redac:cl6n: Manuel Veiga. Gustavo Luce de Tena, Xan Caiballa.

eon...ponc1entea: Sabela Foxo (A Coruña), HemAn Naval, lnma Broa (A
Mariña), Laxe Grande (A Garda), Xan Docampo, Carmen G. Ares
(Compostela), Enrique Sanfiz, Maria Xesús Aiias (FerroQ, F;r_ancisco Arrizado,
Uno Braxe (Lugo), XA Suárez 10 Condado), Ca~os Méndez (Vilagarcia),
Pepe Reí (Donostia), Teresa Toda (Madrid), Joan Retana (Barcelo~L
Goni;alo Nuno (Porto), Manuel.Vilar (Londres)..
Collllla mclorea: Manuel Hartas Vilanova, Antón Baarnonde, FrancisCo
Carballo, Xesus Goozález Gómez. Man'uel Riva5, Xesus V911á, M. Chouza, A.

Cid,.X. M. Aldea, X. l..an'osa Vila, CesarVarela. xoséM. Salgado, JAM.,
Xesús López.Témez, Xoan M. Carreira, Xosé Lodeiro, Femando M. Vilanova,
Xesus Torres, Suso Piíleiro, Domingos Prieto, Canos Durám, Xesus Cambre
Mariño, Begoña Moa, Alfonso Rivas, Xaquin Agulla, Fernando Carballa, M.
. Fernández Blanco, Vítor Vaq~iro, Antón Mascato, Xurxo Es1évez;Xico
Peña, Xoan M. Es1évez, Manuel Lueiro Rey, Anselmo López Carreira, Hernán
. Naval, A. Cordero, Lupa C8s, Francisco A.-Vidal,.Xavier Seoane. Ricardo
Rivera, X.X. Piñeiro Cachón, Plácido Uzancos, Xesus Campos, Manuel
Estrada, Gonzalo Viles, Alexandré Banhos, Bernardino Greña, Canos
Oliveira, L. Casado Cadarso, _r.Airo Villar, Manuel "Santiago, Mwgarita Ledo
Andión, X.L lglésias.

Fotoe*

ChÚS G'arcia, Mancho Rama, X. Marra, Che, X. M. Fontán, X.L
Diez, Neis.en Gómez, Mancho Iglesias, Alexandra Diaz, Xosé Luis Suárez
· Canal,. Manuel Send6n, Tino Vtz, Xosé M. Albán, E Reimóndez,,Oelmi
Álvarez, Anxel lglésias, Tachi Castro.

llustracl6n: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Calros Silvar, Ferreiro, Fefo,
Xulio Gaiosb; Anxo Baranga, Tokio, Hermida .

Ax-.Cln: Novostl, ADN, Prensa Latina.

DeHAo a..tlco • Montue: Xoselo Taboada, Guillermo Gómez, Carlos
Soaxe,

•

Dirección • Admlnldrec16n: Rúa Pontevedra, 4-5ª (36201 Vigo) •
Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo)· Teléfonos: Administración
Susc;rtpcións e Publicldade (986) 43.36 24 / 43 38 30 Redacción (986) 22 24
05 / 43 38 86. TelefaX (986) 43 36 24.
Imprenta: E.C. C~3 1958.
~lto Legal: C-963-1977.
l8aN: 02-13-3105.
A~ TERRA non . . ldentlfiC8 ~ coe ertlgoa de .
oplnl6n publlcecloe w aua_pblw rwpeltendo • liulep1ncNncla
cloe ~;non M l'ftllflttn -THpoiMNnole eolN'e omdnel1
non eollcltlldocl. E.- permltldll • reproclucl6n _...,. 11• .. cite •
procecNncla.
•
'

ECOLOXIA

CUNTIS

.xos2 LOIS

"', ' .

Corntcclón Ll~Ol8tlca: Ferniindo Carballa.

AlfOSA!IBBA

EmPNU Xonillllstlca Editora: Promocións Culturais Galegas.

. O Comité "Local do PSG-EG de
Cuntis quer" facer pública, a tra~
verso desta nota, a denúncia, á
. _vez que manifestar a sua mái~
enérxica repulsa, dos graves fei- .
tos que están a · acontecer no .
noso Conc~llo.
Co apoio dos seus sicários
"psociolistos", e contando mentiras a esgallo, o. noso? Alcald~
fixou unha contribución urbana
que por si mesma, xa resúltaba
. excesiva, peró isto aínda resultaba máis grave polo féito de qaE:r
a suba da contribución non tiña,
na prática, un reflexo no que a
servício se retire. ·
Non contento con isto, despois de ' manifestar, de xeito notório,' público, pa~ente e reiterado
· o seu desprécio diante das protestas dos viciños que os votaron; o. grupo municipal do PSOE
decidiu que, xa que as falaces as
níás razóns non convencian ao
respeitábel,. era · hora de acudir
~
ao sempre convincente e persuasivo argumento do MEDO.
que xa hai moitos anos deixoo
Despois de suspender . un pleatrás a idade da xubilación,
no extraordinário, solicitado pala
coma responsabel dos desperoposición, suspensión feita de
leitos acaecidos no salón de ple- ~
xeito caprichoso,- arbitrario e ilenos, sobretodo cando foron vágal, . o Sr. alcalde e lacaios, olvirios os centos de persoas que
ciando o seu programa·· eleitoral,
ese dia sé víron-na abriga de vio- ·
no que pregoaban a participalentar as portas, se é que alguén
ción viciñal, decidi'ron pechar as
pode violentar as portas da sua
poEtas do Concello para impedir
própria casa.
..
a entrada ao público ao salón de .
Mais, por se ainda o sofrido
sesións, provocando que o pavo
pavo de Gúntis non estaba ben
se vise na ingrata abriga de ter
servido de bochornóso espectá- ·
que forzar unha porta para poder . culo, o prepotente Sr. Alcalde
aceder. E isto lévanos a pergunquixo, dar un último, que _supetarnos, podemos considerar dernos que non derradeiro, numero .
mq_crático a un alcalde que non
.circense, que foi o de, nun se·deixa entrar aos seus "súbditos"
gundo pleno, convocado por imna Casa deles mesmos?
posición do pavo, pór a un fun- .
Pero o naso estupor. xa non -cionário do Concello ap_ontando
coñece límites cando asistimos a
o, nome de todos aqueles que taun espectáculo aldraxante, cal é
lasen. E. xa corren rumores de
o que o Sr. Alcalde e lacaios,
que hai, ao respeí~o, denúncias.
despois de pór Cancerbeiros
Diante de todos estes gravisicoidando da porta, ten a "caramos feitos que deixan pequenos
dura" de denunciar a ün home,
calesqueira_dos vividos ao longo
-·
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Os colectivos reunidos no 5° Encentro de xovenes . ecoloxistas
galega portugueses considera- ·
mos mqi preocupante o grave e
progres~vo deterioro do ·meio
ambente na Galiza, refrexándose, entre outros, nos seguintes
pontos:
. -Informar e denunciar que se
·seguen a producir extraccions de
a(ea dentro da zona de Corrubedo, asi como · as actividades do
"Club de Vuelo Sierra do Barbanza" que realizan voos-con ultrali- .
xeiros a carón e por riba da lagoa
de Vixán.
Esperam'os a rápida aprobación dun Plan de Protección eficaz para o complexo marismeño
e dunar de Corrubedo, incluindo '
as lagoas de Xuño e San Pedro
de Muro (Porto do Son).
-Apoiamos ao Grupo Erva na
súa denuncia dos últimos aterramentos producidos pala empresa Citróen e outras no polígono
de "As Gándaras" situado nas
Ribeiras do Rio Louro.
do anterior réxime, o Comité Lo-Denunciamos a gravísima
cal do PSG-EG de Cúntis, á vez
contaminación que están a sof-rir
. que manifesta a sua repulsa,
as rias de O Burgo e Pontevedra,
quer deixar moi clara a inconsobre de todo polos verquidos e
gruéncia que supón denunciar a
a polución atmosférica causada
unha persoa moi concreta como
palas indústrias situadas nas riresponsábel -dos feitos ali acaebeiras.
cidos, e áo mesmo tempo res-Apoiamos todas as accións
ponsabiliza unicamente ao Sr.
que emprenda a Coordenadora
· Alcalde e "amigos" pala sua atitude provocadora e de desprécio - pro Defonsa da llla Cortegada
(Carril-Vilagarcia de Arousa), tenpolo poyo.
D
dentes a deixar o espácio como
MANUEL FERNÁNDEZ
parque natural municipal de uso
· (Secretário do
-público.
Comité Local do P~G-EG} CUNTIS
-Denunciamos a contaminación provocada pola empresa Si. fE DE ERRATAS
degasa, de Teixeiro-Curtis, no rio
Mandeo, que ameaza con desNo traballo de Xosé Enrique Acutruir.a riqueza piscícora e faunísña do n" 351, onde di: " ... José
Suárez ven arranxar panorama e
tica deste espácio natural, ate
oferecernos unhas importantísiagora virxe.
mas séries de edificios ... "' debe
-Unímonos á proposta de inidicer: " ... José Suárez ven arranciativa Popular para sacar adianxar o panorama e oferecernos
unhas importantísimas séries de
te rio Parlamento Galega unha lei
oficios ... "
n
para a política forestal galega.

-Manifestamos a nosa repul- .
sa polo feito de que se esté promocionando a "Fiesta de los Toros", que consideramos total::
mente allea á nasa realidade cultural, e a atitude vergoñenta dos
poucos concellos galegas (Sárria, Betanzos, A Coruña) que
apoian estas brutais e degradantes espectáculos. ·
-Esiximos a criación de no-.
vos centros de recuperación da
Fauna Silvestre, pedindo, como
mínimo, un para cada província
galega, comenentemente equipados e dotados de n:ieios e persoal, nos que colaboren os colectivos ecoloxistas e naturalistas.
-Somos conscentes da grande trascendéncia que para o movimento ecoloxista galego vai ter
a campaña "Programa Arao" ,
que están a desenvolver os grupos Habitat, Erva e SGHN, conxuntamente coa Sociedad Espa. ñola de Ornitologia, e patrocinado pelas Comunidades Europeas, para o estudo e protección
das últimas povoacións da ave
mariña Arao Ibérico (Uria aalge
ibericus), que se atopan en grave
perigo de extinción.
-Os grupos presentes, inteirados de que certas persoas
vencelladas a unha coñecida sociedade naturalista procederon
ao anelamento de espécies protexidas , nas duas máis importantes colónias de aves mariñas do
litoral coruñés, entendemos que
tales actos causan graves alteracións na cria destas espécies e
son impróprios da ética que
debe ter presente todo naturalista.
-Denunciamos as facilidades
que a administración concede
aos cetreiros para a adquisi6ión
de aves rapaces.
U
Colectivo EcoloxJsta e Naturalista
Biotopo I Grupo Naturalista Habttat /
Grupo Erva I Lufta Verde /Colectlvo
Anduriña / Colectivo da Mocldade do
PSG-EG I Colectivo Ecoloxl
e
Naturalista do Rlbelra

ATÉ SETEMBRO
VosTEDE TAMÉN-PODE SER.ACCIONISTA
Aampliación de capital de
Promocións Culturais.Galegas S.A.,
pola cantidade de 10.635.00Q pesetas,
segue a sua marc)Ja.
Vostede tamén pode ser .accionista
póndose en·contacto con
·. Xosé F. Puga
Telf.: (986) 43 3~ 30
A !IOSA !IBBA .

Como todos os anos A NOSA
TERRA colle ·vacacións en Agosto.
A primeiros de Setembro
voltaremos a estar de novo con
todo_s os n~sos leitores.

A NOSATERRA

Nº 352 ·

O deseño gráfico
no ce·ntrO da .B ienal de VilanOva de ··Cerveira
Con participación de deseñadores galegos
Vilanova da Cerveira tíñase
destacado na· organización.
dunha int.e resante bienal
de arte, a primeira no verán .
do 1978, que foi
englobando ao pasar dos
anos actividades
complementares,
artesanato, debates,
publicacións, mostras de
arte "ao vivo", teatro,
música, criación ... Un fato
animoso de axitadores
culturais veu facendo o
milagre periódico da
descentralización cultural.
Foron pioneiros, teñen
ainda vontade e folgos para
continuar nesa teima e
pensaron no design , no
deseño gráfico-industrial,
como forma natural de
continuidade, de evolución
Dos cento setenta profisionais
apresentados ao concurso foron
selecionados a metade para os
diferentes apartados a premiar,
embalaxe, prémio xoven . siglas,
ilustración , revelación e carteis
que fm gañado por dous autores Ao fecharmos esta edición
de ANT ainda non era coñecida
a acta do xurado, mas filtrouse
a noticia de que un dos deseñadores galegas era premiado, tamén houbo unha mención especial do xurado á elevada calidade gráfica das revistas galegas
apresentadas Importante a preséncia de profisionais galegas
no Design Gráfico 88 de Vilanova da Cerveira : entre os que foran seleccionados están Xose
·Lais Vázquez (Che). Manuel Janeuo, Alberte Permuy, Xosé
Mana Tomé , Anxo Reixa. Manuel Uhía e Isaac Pérez .
Da Galiza amda se canta con
actividades paralelas de apo10 á
Bienal. así a exposición de arte
"Vangardas e Slléncios", unha
mostra de "Deseño Gráfico Galega", exposición do Libro e do
vídeo , catálogos e carteis. Como
act1v1dade cultural complemen-
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tária o dia 30 de Xullo actua o
grupo "Na Lua", o 13 de Agosto compañia de teatro Medusa.
o 20 o grupo Artello, e os dias
19, 2o e 21 de Agosto haberá un
encentro literário entre poetas
galegas e portugueses. Este ano
a preséncia galega é destacada
polos organizadores, no campo
do deseño e no cultural as aproximacións, a comunicación e intercámbio de ideias é reclamada
en Portugal .

ª

Instalarase en Vigo
a Libraría Bertrand.
A ··vraria Bertrand, unha das
rna1s prestixiosas en Portugal e
con delegacións nas principais
cidades do país, vaise instalar
proximamente en Vigo. nun edificio que se está habilitando con ·
tal motivo na Rua do Príncipe .
A inversión calculada , entre
os custes de compra do lo.cal e
a habilitación, supera os 125 mi- ·
1lóns de pesetas. co cal a Bertrand convertirase, por forza do
seu património e instalacións,
nunha das librarías máis importantes da Galiza, instalada nun- ·
Ainda se lembra a i_n idativa,
ha cidade netamente deficitáría
durante o franquismo de rP:::ilizar
en eptablecimentos adicados ao
inversións na Galiza a meio da
libro.
criación dunha fundación . A inO empresário galega Manuel
termediación de Valentin Paz
Boullosa; proprietário da editora
Andrade ante Franco naquela
e a cadea de librarías Bertrancl
altura non conqueriu máis quepoderia estar interesado en inu'nha resposta negativa, produérementar o seu labor na Galiza
tamén ao campo editorial e ain- . cíndose agora a sua primeira
actuación na Galiza .
O
da ao do patrocínio cultural.

Agosto ás 21 .30, a Companhia
de Dan~a de Lisboa. No 4 de:Setembro, ás 18.30, a Orquestra
das Escalas Particulares e ás
21.30 actuación do grupo de
Rock GNR. Durante os dias que
decorre ·a Bienal actuarán diversas bandas dé Jazz en datas por . confirmar. Cornplétanse as acti- ·
vidades extraordirlárias cun lanzarnento dun Q.Úrnero da revista
Gráfica dedicado aos autores
gráficos portugueses
Se como· se ten expresado o
deseño é un valor acrescentado
a un produto industrial, o prirneiro transmisor de contidos a
un potencial receptor-cliente, é
obvio que tanto na Galiza como
en Portugal esta disciplina está
nos prirneiros pasos dun deseri- '
volvimento que será tan brillante como o sexa o da ihdústria
do país no que é f~Íto . Foi irltención primordial dos organizadores da Bienal de CeÍveir~ atraer
á edición deste ano aos irldustriais, danos de empresa , xerentes , compartir con eles a experiéncia de pot~nciar G deseño
gráfico nesta edición mas de
moda , moble , tapezaria, tecido ,de calquera actividaqe produtiva no futuro imediato. En
Portugal como na Galiza é no
gráfico onde o desenvolvimento
é mais notábel, ·a tradición da tipografía, serigrafia e litqgrafia
alcanzou cotas de prestíxio nas
artes gráficas europeas ; o cartelismo tivo tarnbén un desenrolo
irlteresante na actividade gráfica do país viciño . Autores como
Diversos traballos do deseñador X.M. Tomé. Á esquerda logotipos para a
Joao Machado, animador e xuAsociación Gráfica de Deseñadores, Pelucarias Saudade e Móbeis de Cociña
Gavota. Portada da revista Gráfica e cartel do Festival de Jazz de Lugo no ano.
rado desta edición, con móstra
1985.
da obra nesta edici_ón da Design
Gráfico 88 recebe .encomendas
Gravuras de Bartolomeu Cid dos
Dentro do programa poderá
para diferentes actividades irl- Santos. Na xornada -de abertura
ser vista alén da mostra DEdustriais, considerado entreros
dará unha conferéncia ·a profeSIGN GRAFICO 88, a exposimais irlteresantes criativos, E-sser Abrahan Molles,ás 21.30, no
ción dos autores Joao Machado,
tarán presentes partillando con
di& a seguir unha mesa redonda
Armando Alves , Hemique Canovas criadores, entusiastas auyatte , José Brandao e Sebastiao - co mesmo ás 15.00 horas. Outores novas.
tros espectáculos serán no 30 de
Rodrígues . Uq.ha , "Memória do
Vilanova de Cerveira, a quinXullci, ás 18~30, o grupo de tea- .
Grafismo Portugués dos anos
ce quilómetros Miño embaixo
tro O bando; no 31, ás 18.30, o
30" . a mostea antolóxica da reda fronteira d~ Tui, frente a
grupo de teatro "Pé de Vento",
vista brasileira especializada en
Goian, vai ser o centro da actie ás 21 .30 o Ouarteto Paul Stotdeseño Gráfica , mostea de Let·vidade de moda.
O
ker. No 6 de Agosto, o grupo de
tering do Type Directors Club
cámara Miso Ensemble . O 14 de
de New York , Exposición de
A. MASCATO

/ ,U nha estrea e un bon espectáculo de ·Porto
no N Festival Internacional de Ribadávia
O Festival Internacional
de .Ribadavia volve ser,
coma nos tempos do
histórico Abren ter ocasión
por ver reunidos alguns
exemplos do teatro
ibérico, con preséncias _
~necdótica.s da produción
_dramática da Europa
central. O N Festival
programou sete días de
espectáculos de ru.a e sá
e -logrou unha elevada
asisténda mdia.
.Para este ano, a asociación
cultural Abóbriga conseguiu
programar unha estrea de calidade na Frauta Máxica · que
apresentou o grupo La Tartana.
Este espectáculo xunto co Passaro verde, que trouxeron Os
Comediantes de Porto, xustificaba plenamente a cita teatral
do Ávia. Non se pode- afirmar
outro tanto da parte do programa reservada a teatro galega,

-

~

pois que hai tempo que a profiríos . Outro tanto se pode dicer
sión de~u de pensar aqui en
do Plan K de Bélxica.
Ribadavia como lugar de estrea.
Compréndese ben que con
A Oran venta de Artellp, a últi-·
apenas sete millóns de pesetas
ma montaxe do Centro Dramátide pre¡:;uposto é un exercício de
co Galega sobre textos de Otero
dificultade grande programar .u n
e o espectáctJ,lo -de Medusa non
festival internacional. Un certo
constituen novidade, probabel:...
degrao de especialización servímente nen para o turismo tea- . · ~ _ria de certo para mellar definir o
tral que puidese cbegar a Ribaprograma e subir o interés da
dávia do 21 .ao. 25 de Xullo .
convocatória .
O mtere,s ante e10?pectáculo do
Por recuperar a tradición do
·único grupo portugués, así
vello Abrente, rexistouse _tarnén
como o de marionetas de La
unha proposta derriagóxiqa,
Tartana é unha mostra de que
. como foi a de reservar o festival
. Ribadávia pode volver ser ponto
exclusivamente áos Bspectácude enco.ntro de teatro ibérico,
los aquí producidos. De feíto,
coma nos anos setenta. ProbaRibadavia apresentou este ano
bel.menté sexa neéesárío un ritodo o que ·a teatro galega ten
gor superior na composición do
en cartel, agás o ultimo espectá·programa, por evitar sobretodo
culo do Teatro do Atlántico. e a
a preséncia de fracas9s comproConselierÍa de Cultura' reserva
bados como o da compañía de
unha cant.idade para circuitos.
Corrales· de ,Comedias. Divorcio;
Pala contra, o de Ribadavia é un
más divorcio, etc é un espectáfestival aberto que ten conserculo fallido e non era difícil lovado con moitos atrancos sana
'grar esta información coa sime imaxe . · Poñerlle .barreiras non
ples lectura das críticas dos diáo favoreceda para nada.
O

~QuieitQ ·
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O Ouilandukilo-de Angola, outfd x~it

Actuaráll en diferén:tes vilas do país durante q .m~s ·c;ie ·A ·asto
..!

•

-

"Nos cantamos e darn;amos as nossa,s
alegrías e as nossas tristezas"_(P~eta
.:rnúsico éffigolano).
· "Mama iámi á,/Putulento cusengúenha/Mujiza ngoma tuquiné'' ·
. (Minha mae á/Corrie9ai a menear-vos/ ·
Para .. guando chegarem os tambores ..
dan9aremos)
.,..
Povo Oioco-Angola. _ ·

-

.

••

-:..

! '

•

Durante· o-. mes de-Agosto .
visita Galiza 'O grupo
"Ouilandukilo", que chega
desde .a República Pópular.
dé Angola ·i mnha
·
embabcada'de arte, música,
bailado e vida. Veñen para
actuar en diversos Festivais
como o de Teatro de Cariño
e en diferéntes vilas
galegas .·
Que causa é, ·que cousiña é ela?
Fai pantomina, canta € baila e
non é teatro, c9ncerto nen baila' do . .A arte africana contén múl·tiples elementos, todos eles importantes e siqnificatjvos; asi, o ·

-BASES DO 2.° CONCURSO_DE GUIONS
-. DE Vl:DEOS~. ·DIDACTICOS

·,

____,. . . e ·teatralidade

O Concello de Fene convoca a segundo' triplicado, asinados cun lem9 ou seudóni~
edición do Concurso de GÚións de Vídees mo; acompañados dun -sobre pechado que
_Oidócficos.
conteño no seu.exterior o lema ou seudóniEste concurso terá carócter bianüal en · mo· e, ño seu iñterior, o nome; enderezo e
a-ras de posibilita-ia ,realización do guión · teléfono do autor. ·
.
,
premioqo no período cornprerldido entre os .
7.-_Háberó un.único premio -para
convocatorias ·do concurso.
oguión gañador, dotado con CEN MIL PE.8 A s·e s
SETAS moila realización-polo Taller Munici.
. pal de,Vídeó do güión premiado~ _
8.- O Taller Municipal de ·Vídeo,
1.-Poderán participar neste co- .
curso de guións tódalas institucións, ern- _.coílXuntatñente co autor do guión premiapresas ou autores '(profesionais ou non) do, comproméfese ó realización do guión
do Estado es.pañol, sempre que os guióris premiado anJéS do 25 d.e Xullo do· 1989.
. que presenten a concurso veñan escritos A estree deste vídeo efettuarase no Conceen _galega. .
llo de Fehe ·n9 decurso dun acto que ferá
2.· O obxecto deste concurso é lugar o· 2l-de. Xullo do 1989.
prernia·-10 mellar guión .literario sobre d ... ·
9.- A ~promoción, · cornercializo~<Z5 de ·Xullo, Día da Patria Galega».
·ción, distribución e presentación a éoncur3.. .O~ guións terón que ser orixi- so da c.inta resoltante corresponderq ó Tanois ereferidos 6 terno obxecto desta cori- . ller Mun·icipol de Vídeo do Concello de Fevocatoria.'
.
ne, quen será o propietario dos oéreitos de
4.· · .Tendo en canta que o que se auto( da mesma. O Taller Municipal de ·Ví::pretende é a realización do·guión premio- deo comprométese a garantir que nos tí.fudo' e a .posible utiliza~ión do Vídeo resul- : los de crédito apareza o norne do autor do
·tanta- na Escala,· o.s concursantes deberán - guión, · _salienfando 9 súo condfción · de
ter en conta,,as · segu~ntes cuestións:
guión .gañodor do «2 ~~.concurso de Guións
_a) Que podérón introducir. no de Vídeos' Didacticos d9 Concello de Feguión literario as observacións ne». - __ , . _
técnica,s. que ;consideren opor• . l O_.- A-organizac!ón coniprométe- .
tuna's. ·
se á devolución dos orixinais que rion reb) Que esteó orientado cara a súa sultaran. pr.émiados, sempre e cando- se
.<
'_-.
·posible"6tii.i29ci.ón nun determi- ·SOiicite no prazo dun íl)eS, contad9 a·partir
·_nado -~ido ou etapa escolar.
de que se ·fago públic9 o-fá~lo -do-Xárcido. ·
o) Que a súa· réalizacióh. non ·po'" 1l . - ó Xuradb-estará formado por
-=~er9 excede-los trinta minutos un representante -da Comisión Municípal
.de duración.
de Cultura, Ensirí<Ye Ueportes; o respon~a5.- Os guións o concurso debe- bJe do Ta0er Municípál de Vídeo; úri profe- :,..
· rón enviars_e antes do 18 de Novembro ó · sional· do mundo do énsino~e -dous críticos seguinte enderezo:
ou profesionais da lmoxe.~·-·
· · 12.O .XurOd<r taró-púb.
lico
·o s.eu..
'
.
.
TALLER MUNICIPAL DE VIDEO _
fallo .a·· día l 6 de decembro. · .
(ref. Concurso de Gulóns)
~ _ i 3..,,_.. A presentación ,.dútibó obra,
· Casa cdo Concello
presupón o aceptacióñ . 'o.esta·S ~"Bo~es, así
1~500 ~ENE (A' Coru~a)
como ·o aceptación das·aeéisións. da Or6.-. Os guións pres_!3ntaronse por gonizoción e. ~urado. - ·~-: ..; ,:·· ~·,
·
1--

~

'

.

feito dramático
necesar1amenté á mus1ca, á
danza, á ·plástica e aduvios persoais. Na verdade , esa é unha
característica xeral das 'sociedades foll(, de tradición oral, de
caÍquer recanto do mundo; ademais, é unha noción fundamental da arte grega, como testeIlluñan o Fedro e á República de
Platón. Só a ·cultura chamada
impropriamente "Occidental" de
mentalida.cte racionalista, tecnolóxica e · urbana, esnaquizou e
clasifÍcou "contra natura" o feíto
global da arte. Curiosamente,
hoxe fálase moito de arte total
como causa de vangarda. experimentáJ. Non ten grácia? A volta ás ortces é o encontro coa natureza humana. ceibada do convencionalismo social.
A música e todo o que leva
consigo·é indispensábel na Vi.da
dos africaÍlos; através da actividade artística expresan o cotián
e os grandes acontecimentos, o
sagrado e o profano,. o socialmente útil e a brincadeira. Segurido isto, o contexto. o meio
ambiente en que se produce a
actividade artística é fundamental e determinante; tiq.alrnente, é mesmo a sua razón de
ser, o que lle dá auténtico senso. Unha festa africana, descontextualizada, deslocada a unha
sáa de espectáculos é tan frac:::o
reflexo da realidade como o é a
representación nun teatro dunha rornaria galega por calquer
grupo folclórico de Coros e Danzas. O ritmo dos tambores ou
cantos populares, o arrecendo
de viñas e comidas, o barullo,
animación e participación colectiva e, ainda, a beleza do entom·o natural, todo iso é festa e
arte conxuntamente. Contado, a
representación fóra de contexto
ten a sua xustifioación porque
pode cumprir unha función moi
importante de cara á comunicación, coñecimento e solidariedade entre os pavos e tamén de
cara á própria supervivéncia,
asegurando os rasgos máis sobran ceiros. Apreciamos o espectáculo artístico, pero a festa
é vital.

Unha arte da vida
Despois destas xeralidades pasaµios ás referéncias concretas
motivadas pala preséncia no
naso país do grupo de música,
danza e pantomima "QUILANDUKILO" da República Popular
de Añgola. Comecemos por diqer, insisti_ndo, · que música,
danza e pantomima son insepa. rábeis e que a cornplexidade rítmica constrasta coa simplíeidade do canto; o acompañamento .
musical fanno hábitÚalfuente
con tambores e pequenos "instrumentos de percusión . Nos
cantós .o solista léva a iniciativa
e o coro repite ou resposta;
cada pouco intercalan expresións onomatopéiéas d9 ~énero
ué, é, 1.1ó, hó, 'hé, iejé, aié, u~. ~
uelellYe .tamén gustan de imitár

sonidos da natureza. como o rechouchio dos páxarós: bouieo
do vento.. .
·
As .letras das cancións non

'
.
·cantan unha históna polo miúdo, senón algunhas palabras ou
frases cilusivas; vexarños un
exemplo; tratáse dunha.canción
festiva do Pavo Quiaca co título
"Uin'o Uá Ku Mucanda" (Danr;a
da Mucanda) : Aiá, iá iá (= por-,
tugués)/Coro: Aiá Solista : Uino
uá ku mucanda (Danr;a da rnucanda)/ CORO: U ielé- Ué iaia,
.-Mama iárni é,- Txituleno ku
manhina, -Mama, - Cassengossengo. (U ielé-Ué irrná-Minha
, mae é, -Empirl¡\~.í. cóm ritmo, os
traseiros -Minha rnae, -Cassengossengo). Repítese várias veces a mesma letra.. que alude ao
seguinte: nunha aldea ·remat_a ra
o tempo de estadia do_s rapaces ·
• na mucanda, lugar onde receben formación para o paso a
adulto e son circuncidados, estaban tooos a danzar agás un ,
chamado Cassengossengo. As
mulleres. surprendidas, 'decian :
"Entao os rapaces vao para a
mucanda para aprenderem. entre ou tras coisas. a darn;:ar, e
este nao darn;a? Decerto nao
sabe. A nossa danr;a é corno a
darn;:a da mucanda. Empinei as
nádegas , para fazer tilintar os
guizos que pendem do cinto de
dan~a . Mostrai bem a Cassengossengo coino se dan9a, para
ele se entusiasmar também" .
Non nos clin se o tal rapaz chegou a baflar ben , pero poño a
mau no lume a favor das voluntariosas mulleres, sabendo das
condicións extraorclinárias dos
africanos para a danza, que executan con habilidade. delit9adeza e ritmo.

Dentro da variedade temática
dos .bailes e cancións-histórias
do cotián , da natureza , ntuais,
de !uta, conselhos, bulras. charos, xogos, críticas . compre
destacar os de iniciación sexual
ou de compoñente erótico ; un
f:.ºs seus rasgos comuns é a
'ombligada", "umbigada" (Brasil) ou "Semba" (Angola) que
significa "choque de ern'Jigos";
báilase por parellas en filas enfrentadas ou en roda cunha parella destacada no centro que
baila reproducindo con xestos e
mímica as suas relacións arno~osas . Hai que supliñar que na
arte da pantomima son auténticos actores, verdadeiros mes_ tres; outros dos -rasgos presentes é o da improvisación e o
gran sentido do humor, polo que
cada intervención faise díferen. te e engaiolante. A decoración
do cprpo e ac;lúvios tamén teñen
a sua importáncia e fundamen- ·
tanse nunha inspiración estétíca. simbólica ou de protección.
Na arte a.fricana existe vitali~
· dade e cada un dos seus elementos teñen sentido, rnais non
son independentes os uns dos
outros. Voltamos ao universo
simbólico e global.
O
XICO PEÑA
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Os Resentidos:
,"Fracaso tropical"

¡:¡:1,• •li\1lliJ[j¡¡¡¡¡¡
·Éxito dé GaJiza
cara

omundo ·

A TVG celebrou o seu terc~iro .
aniversário no Parque de Castrelos de Vigo cun grandioso espectáculo no que participaron
alguns dos músicos lixeiros
máis ·importantes do panorama
estelar actual, e que . puderon
ollar e ouvir máis de 100 millóns
de persoas.
O éxito foi rotundo demostrando que en tan só tres anos
a TVG ten capacidade de montar ún dos mellores espectáculos
musicais que se tivera feito no
estado español, superando incluso aos eurovisivos, segundo
puxeron de manifesto diversos
profesionais relacionados coa
TV, algunhos dos cales fóron
responsábeis da realización de
eventos serhellates. Ouedou plenaménte demostrada a profisionalidade dos traballadores da
TVG e o bon nivel técnico adequerido nestes tres anos de rodaxe . Que a TVG poda realizar
os millares programas é xa só
cuestión. de planificación e de
meios económicos, ainda que,
cunha política axeitada, este último atranco tamén pode ser superado e non resultar gravoso
para o presuposto do "ente" ,
como t.amén quedou demostrado nesta volta.
Sirva este terceiro aniversário
para tapar a boca aos detractores de TV pública, signifi.cadamente da TVG. Os erros que
pode haber , e hai, na sua programación habitual, moitos son
léxicos e nengun exclusivo á
TVG en sí. obedecendo á própria conceición dos responsábeis e a sua visión do medio.
Erros que tamén existiron en
"Galiza cara o mundo". Parece
que houbo un intento obsesivo
en fuxir da chamada "telegaita",
de facer un "programa internacional", algo que conseguiron.
Pero esa teima desvirtuou en sí
o carácter do espectáculo. Galiza non é só gaitas, evidentemente. pero non houbo tampouco nengunha manifestación
desa nosa cu1tura, que non é
menos "europea" que outras ,
cando o seu caracter de espello
e encentro coa Galiza emigrante
pedia a inclusión dalgunha manifestación do noso folclore que
ten tanta altura como o caribeño, por pór un exemplo.
O ballet tamén pudo ser galega, tan plástico como o que
máis e de categoría comparábel,
no caso do Rei de Viana, a calquera outro do mundo. No seu
canto actuou o répetitivo grupo
que se ve en todos estes programas.
Se o fin de festa ten menos
discusión, non se comprende
... pouco moi ben corno o comezo do magno festival non estivo a cargo dun artista galega.
Tarnpouco isto se tivo en conta

á hora de programar a primeira
actuación do "Dia Nacional de
Galicia", estando só Larsa a altura das circunstancias cun ·
anúncio que marcará época.
Os presentadores da TVG demonstraron tamén o seu bo .facer, tendo que sair ao quite dalguns dos convidados de outras
tv senda lamentábel o caso da
representante da · TV cubana, .
tanto pola visión circeñse da
apresentación (algo qué foi tónica xeral) con contínuas perguntas ao público, como· P?la sua
visión colonizadora no aspectr·
idiomático non~ xa do galega so' nón mesmame.n te do español a
respeito ao inglés.
O aspecto id~omático resol-

1'7

Cando- a comezos dos anos 80
A NOSA IlTERATIJRA: ·
-un sinfín de grup!JS co apelativo
Unh:a interpret2Cióa. paca hou
.
1
"POP-ROCK" radiaron co sinfo. nismo rockeiro de temas longos
-~c.m,,._
c.n..Do / x..t w.;. Dallmv 1
- e complicación$ instrumentais·,
--lc.dool'mlo-·
............. /-Jodtfpa/
PíbrV._.C-.
a rista de "Siniestros", "Resentidos" e demais apontábanse 9,0
fenómeno "punk" como ponto
de partida dun son espontáneo,
cancións curtas e visceralidade
expresiva. Actualmente aquela
postura inicial .quedou mediati- .
zada; e sen perder de todo o seu
espírito, a proliferación incesan-.
te de forma cións , á que a Galiza
non é en modo algun allea, fixo
que cada quen procurase unha
identidade diferenciadora dentro do contexto. O 'caso que nos
ocupa é perfe~tamente encadrá-.
bel neste posicionamento, e asi
ROSAUA DE CASrRO.
"Os Resentidos" desde aC[l).el ·
primitivo "Vigo capital Lisboa"
UNHAOBRA·
foron incorporando nas suas suNASUMIDA
cesivas gravacións matices que .
con · este "Fracaso ·tropical" alcanzan un colorido que lle dá ao
Os Resentidos durante a actuación en Galiza ci!ra o mundo
LP ese toque cosmopolita própio
fatoriamente, ainda que tivese
agora ser cotinuadores fieis da
dun estilo :que vai mais aló do
que intervir o próprio González
formación luguesa tan popular
de. grupo "rock;, convencional.
Mariñas para irripedir que as
no seu tempo. O problema que
Rrtmos tropicais con. "mam. presentacións se realizasen só
se lles plantexa actualmente é o
bo" incluído, apontamentos éten español, como pretendía alconsabido do contexto polítiéo
nicos africanos e unha notória
gun responsábel da TVG.
que serve de. canle espallador
presenza de recursos foJclóriCOE!
Ainda asi contrastou a posidas angueiras populares, xa que
(dignos dun grupo gue . dem.osción dalguns dos nosos presenestas cEmstituen unha boa parte · tra a sua identidade galega én
tadores coa mantida pola predo contido. das cancións do disalgo máis que no idioma émpresentadora da tv catalana que faco. Claro que estes tempos nogado nas cancióñs), son parte
Jou sempre no seu idioma, sen
vos trouxeron outras reivindicafundarnentai deste .. novo producomplexos políticos impostas
cións, e elas están presentes en
to, obra fundamentalmente da
Sali~as . Manuel Lourenzo, Xosé
polos diretivos da RTVG.
temas ' como "Mercado comiín"
ménte Griadóra de Antón Reixa,
Mª Dobarío, Ricardo éarballo1
Polo demais gabar o marco de
.("Xa estamos dentro señores / e
cuxo potencial · art1stico seria
Calero, Francisco Carballo, Ma- .
Castrelos, só c;:omparábel ao
xa somos europeus I vendereirnposíbel de tratar· nesta resenuel Ferreiro, Pilár Vázquez
Tropicana cubano, e a un públimos terras e vacas I e a traballar
ña: Non ·podemos esquecer sen
Cuesta e Carlos Paulo Martíne?
coque deu unha mostrado que
pró extranxeiro"), ou "Rorriance
embargo outras fa<::etas do de
Pereiro. O volume prirneiro des~
é participar nun festival.
do maña" ("E chegóu a demoCóia - (vídeo, teatro, poesía), xa
ta série ven de ser reeditado
Unhos
espectadores
que
crácia / eleccións constitución I
que estas· gardan unha ínter-reneste mesma. -ano. e en ambos
agardaba con ansiedade a unha
houbo moitos cnié pensaron I
lación n~ que se inclue este ~recóllense :illtervencións dos auSabrina decepcionante, precisaven a nasa redención"). Máts
co.
,
tores. en diferentes cíe.los orgamente porque esperaban que
vella (eterna acaso) é a declaraA sirnboloxia utilizada -nel
nizados pola Agrupación. Nesta
mostrara algo máis, despedida . c10n cantada en "Desamor"
confirma a tendéncia habitual
mesma onda teñen lugar ostracon asubies, que abuchearon a
("Canto en língua dominada /
en Reixa, de xCJgar· con tópicos
balos
escolmacios no volume
min país de desterrados / ·canto
Sara ·Montiel, que recebiu os
adobados cun sentido do humor
"Rosalia de Castro: unha obr~
aplausos das bancadas socialis- · e recollo dos tempos / o mpis
prqprio· dunha característica
non asumida''
tas , que ocupaban os principais
preciado regalo") .
·
inata á nosa cultura tradicional:
A colección de ensáios pola
sitiais, e que se entregou a MiO título do disco, "Europolisa ·ironía. "Nen subirno_s nen l;>aisua
parte, inciada cun traballo
lladoiro e Juan Pardo, tendo
88" , revela unha certa alérxia
xamos / nen báixamos n~n subide Xosé· Mánuel Beiras, "Constitempo ainda de mostrar a sua
anti-europea manifesta no seu
rnos I para qué habíamos de sutución española e nacionalismo
disconformidade cun .anúncio
contido literário. Con frecuéncia
bir/ para qué habíamos de baigalega: unha visión socialista"
de wkisky onde aparecía un solestas letras tan actuais, tan vixar" ('.' Galicia Expres " )~ "somos
viuse acrecentada coa edición
dado real inglés.
xentes, son musicadas ao xeito
os índios bos e xenerosos I sodo primeiro prémio de . ensaio
En suma. un grande espectátradicional, destacando neste
mos a parróquia de san maniculo, unha boa tv, e uns fallos
sentido o seu traballo de _recollitú ... " '("Cámarada Sitting Bull") . · , convocado o pasado ano e que
recaiu en Eduardo Gutiérrez,
que non poden empañar o conda e recopilación do acervo poCando menos , ternos de recoque
recolle. os artigas- pubricaxunto , pero que amasan o autopular.
ñecer que esté disco, escoitado
dos por Alexaridre Bóveda en A
ódio dalguns directivos .
O
A destacar o "Bando do alcalcun pouco de atención, . ten a ·
NOSATERRA.
de", cuxa sarta de proibicións
sua "miga", e non só nas súas
A.E.
Finalmente , e tamén neste
en clave humorística fan irnpoletras . Iso si, ·para moitos, qui~ á
mesmo ano , completouse· o casíbel a sua reseña nestas liñas.
a -maioria , non ·pasará de ser un
tálogo de publicacións coa reeSe os de "A Ouenlla" me permifeixe próprio de "canéións de
dición dun libro xa esgotado,
tisen unha opinión, dirfalles que
verán"
O
"Muiñeiro ·de Brétema$" o prieste ·é o camiño polo que debem~iro poemário de Manuel Ma- _
X.M.E.
rían continuar. O mellar, a arte
ria, con prólogo do autor e que
da risa, é o mais efectivo como
· fara editado no 1950' na Colecievulsivo para axitar as concién- ·
ción "Benito _Sot~ ". .
O
cias nos tempos que corren, tal
Parte fundamental que foron no
como parecen pretend_e r co seu
seu tempo do fato "Fuxan os
tral;laÜo.
O
Ven tos", . "A Ouenlla" demostran
nos seus discos editados até
X.M.E.

A Ouenlla:
"Európolis-88''

Os libros · da
· Alexandr(3 Bóveda ·

Seis son xa- as edición:s que ·t~n
tirado do prelo a Agrupación
· Cultural "Alexandre Bóveda" -de
A Coruña , que iniciara·a sua experiéncia_editorial no~no 1_983 .
Tres voli.unes··adicados á litera"'
tura dous cademos de ertsaio· e
a re~dición do primeiro libro de
poérnas _(ano · 1950) de Manu~l
Maria 'Muiñeiro- de Brétemas"
·c onforman o catálogo da asocia-,
ción co.r ufiesa, volumes que se- ·
guen . os canles de distribución.
. habftuais das librarías .
.os dous.lfütos primeiros, bai- ·
xo 6 titulo xenérico de ·~A nasa
literatura:· un'ha interpretación
pa,ra hoxe", recollen ·ensaios de
Francisco Rodríguez, Rodríguez ,
Fer, Francisco Pillado. Francisco

somos c·oñecidos ··

na Galiza--inteir<!,
pola nosa
~

especialización
;en. libros.
galegas _·
e portuguesés

República
Praza do Libro de El Salvador, 9
TeL 26 63 77.
.Tei. 56 58 -12
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Arma Setaro - .

Alfonso Nicolini

(N~poles?,

(Brescia, 174?/?-1797)-

1 ·íf•

.,

17.4? I ??,17??) .

e

Cantante (barítono?)· e empresário de ópera -italiano. Descoñecemos todo sobre del até ao .ano
1762 que actua 110 Coliseo de
Óperas Italianas de Cádiz., no
que segue nos do_us anos canse- .
cutivos· e pasando no 1764 ao
Teatro de Sevillff: Lago pasa.ria
ao Teatro do Carpo da Garda de
Porto coa compañia de Nicolá
Setaro (ANT 289, 27/ill/86) se
ben n.on ternos documentos até
o 1768, ano en que representa
en Santiago coa mesma compañia e xa desposado con Anna
Setaro. Actua no Teatro Setaro
I (en Porta Real da Coruña) no
1769, no Teatro Setaro II (na rua
da Magdalena de Ferro!) nos
1770-71 e no Teatro Setaro m .
(rua Franxa da Coruña) nos
1777-72. En Pamp!Ona no verán
de 1772 e en Bilbao na tempada
.1772-73. Ao ingresar no cárcere
N. Setaro faise cargo da compañia e tenta actua, sen éXito no
1773 en Valladolid~ onde sí representa no veran de 1774~ facendo a ternpada de 1774-75 en
Zamora. Dalí pasa ao Ferro!
onde permanecerá como empresario do Teatro Setaro · II · deica.
1797. No 1779 volta á Co~uña co
seu.novo sócio, o coreógraf9 Ni- .
. c6lá Ambrosini, tén graves problemas co Axuntamento que rematan nun pleito no 1778 senda
o fallo fa.vorabel á liberdade de
representación. Dende · a'q uela
representará sen problemas no
Teatro Setaro ill deica -1797,
tendo outro pleito .c oa compañía
de comédias de Ignp.cio Cañizares no 1792, ten do tamén fallo
favorábel. En Porto volta representar no 1776-77, senda de
creer que seguiria' por moitos
anos. En Pontevedra representou no 19777. organizándose
graves desórdenes. En Santiago
tentou representar ano tras ano _
con graves obstáculos, senda
coñee.ido o seu intento de 1796
oe contratar músicos da capela
catedralicia sen ·éxito. Parece
que monería na Coruña ou. Ferro! ou Porto.
O
REPERTÓRIO: Coñecémolo nos seguintes papeis. Volpino en Lo .Speziale de

Cantante de ópera
bailarin9. ,
Filia de Nicolá Setaro (ANT 289;
27/III/1986) e esposa de Alfonso
Nicolmi. A primeiras novas sobre dela son en Porto no 1762,
no que por ser moi neria a cha-;
man Aninha cando actúa no
Teatro do Carpo da Guardia
cantq.ndo na compañia familiar .
Lago, en Santiago no 1768 e
-dende aquela supoñemos que
seguería a Coruña e Ferro!, coa
compañia. No 1772 actua en
Pamplona e segue Bilbao. Sabemos que segue na compañía
co seu marido pero lle perdernos
a pista documental en Zamora
no 1775 para atopala en Porto
no 1776-77 e non figura nos documentos coñecidos posteriores, se ben compre supor que
continuou co seu marido deica
a marte.
Desta soprano soio coñecernos que cantou un papel sen
·identificar na ópera ll Trascurato en. Porto no 1762 que tampouco puden identificar e a
Lauretta en n maestro di cappella de Auletta, en Santiago no
1768.
o
1

a

Palavicini e Fischietti. Beito en Il Mercato
de Marmantile de Fiscieti. Aminto de
L'Olimipiada de Galupi , en· Cádiz no
1762. Fabrizzio en Il signar dottore_de Fis. chietti en Cádiz no 1774. Buovo de Antona na ópera do mesmo tíduo de Traet_ta e
Marqll.es de Ja Concha en La buona ñgliuola maritata Piccini, en Sevilla no
·1774. E Colagianni en !l. maestro di cappella e'ri Santiago no 1768.
BmLIOGRAFIA: Francisco . Aguijar
.Pifia! : Sevilla y el teatro en el s.iglo XVllI.
Oviedo·, 1974. Manuel Carlos de Brito:
Opera in Portugal in tl)e Eighteenth Century (1708-17{)3). Cambrigde, no prelo.
Xoan M. Cé¡rreira : Apuntes para la his'ton·a de Já ópera en Galicia. En "La ópera en España" Oviedo , 1984. Id. Orígenes de
la ópera en Bilbao. El proceso a Nicolá
_ Setaro y el embargo del coliseo .de ~eras
de Ferro/. Donostia, no prelo. Id. As orixes
da ópera italián en Santiago de Compostela. A Coruña, Cademos da Escala Dramática Galega , no .prelo. rn. A compañia
de ópera italián de Alfonso Nicolini. 1
quinquenio e o pleito coruñés de 1778.
En mss. Id. El pleito de la companía de
. comedias españolas de Ignacio Cañizares
y Ja de óperas italianas de /Jtonso Nicolini (.A Coruña-Ferrol, 1792). En Mss. ·Id . El
teatro de ópera en la Penínsual Ibérica ca.
1750-1775. Nico7á Setaro. p;n "Miscelánea

BIBLIOGRAFIA: Manuel Carlos de
Brito: Opera in Portugal in the Eighteenth
Century. (i708-1793). Cambrigda, no prelo. Xoan M. Carreira: Orígenes de la ópera enBilbao. II proceso a Nicolá Setaro y
el embargo del coliseo de óperas de Ferro!. Donostia, no prelo. lp. El teatro de

en homenaje al Dr. José López-Calo", no
prelo. Emilio Cotarelo y Mori : Orígenes y

ópera en la Península Ibérica ca. 17501775. Nicolá Setaro. En "Miscelánea en

establecimiento de la ópera en España
hasta 1800. Madrid ~ 1917. Emilio Gonzá-

homenaje al Dr. José López-Calo", no prelo. Id . As orixes da ópera italián en Santiago de Compostela. En "Cademos da
Escala Dramática Galega", no prelo. Carlos Martínez Barbeito: .Impresos gallegos
de los siglos XVI. XVII y XVIII Santiago,

' Jez-López: Bajo las luces de la Ilustración .
Sacia, 1977. Prudencia Landin Tubio: La
vida teatral en Pontevedra. En "De mi
viejo carnet". Pontevedra, 1948. José
Lóez-Calo : La música en Óalicia. En "Galicip. Eterna" Vol. IV. Barcelona, 1980. Id .

1970. Miguel D'Ors: Autores y actores
teatrales en la Pamplona del siglo XYIII.

La música en la Catedial de Santiago de
Compostela. A Coruña. no prelo. Antoruo
Martín Moreno: Historia de Ja Música Española. 4. Siglo XVllI. Madrid , 1985. Carlos Martinez Barbeito: Impresos galJegos
de Jos siglos XVI. XVII y XVIII Santiago,
1970. Miguel D'Ors: Autores y actores .
teatrales en Ja Pamplona del si'glo _xvm.

- Eh "Principe de Viana" nº 141-42. Pamplona, 1975. Pablo Pérez Cm1stanti: Notas
. viejas galicianas. Tomo l. Vígo , 1925. Entique Ved.ía y Goosens : Historia y descripción de Ja . ciudad de La Coruña.- A
Coruña , 1845. Benito \'icetto : liistoria de
- Galicia. Tomo VII. Ferro! , 1873. }Aaria Antonia Vergili BJanquet : La ópera en VaJJa dolid. En "La ópera en España". Oviedo,
1984. Id. La música teatral en VaJJadolid
en el siglo XVllI. En "Revista de Musicología" VIII,1. Madrid, 1985. Id . Ambiente
Musical. En "Vallad.olid en el siglo XVIII"
Valladolid, 1986.

En "Príncipe de Viana" nº 141-42. Pamplona , 1975.

J'uan Montón y
Mallén
(??. - Segovia, 5-XII-1781)
_Mestre rle capela de biografía
ainda confusa . os primeiros da~ctos os coñecemos de Albarracín
_c uio maxistério desempeñarla
entre 1757 e 1759. No 1758 oposita, no mes de Abril ao maxistério da catedral de Cuenca. O
26 de Xuño de 1759 toma pose-

· sión da praza de ' mestre de capela de Segovia e ali ·seguirá
deica a marte, nunha vida pracenteira.
' Como sinala López-Calo a sua
obrp. xa nada ten a ver co mundo "barroco" dos seus antecesGres Miguel de Irízar e Jerónimo
-O.e Carrión pois practica a homorritmia e a sua ·estética pertece xa ás tendéncias dos clasicismos . Nada, que saibamos,
tivo que ver con Galiza pero, o
mesmo que os autores citados,
deixounos obra en galega. N esta ocasión un dos vilancicos
para o Nadal do seu primeiro
ano en Segovia, trátase do nº
2.380 do catálogo .de LópezCalo: Del obispado de Orense
llega al portal un gallego a 9 voces, dous violíns. duas trompas
e acompañamento. Trátase dun
ária soprano, "tiple solo, de el
gallego". que comenza ¿Donde,
meu niñu, moráis", que é apresentado polo coro, comentando
éste (en castelán). as simplezas
·da ourensán, según a costumbre da segunda metade do
XVIII. A melodía en 4/4 non semella tentar imitar ou citar un
orixinal galega. O incipit do texto mais parece corresponder a
un asturiano que a un galega,
se .ben cornpriría un estudo filolóxico de toda a ária. Pala data ,
de 1759, podaría server para o
estudo da transición do vílancico de galega policoral ao vilancico costumista de galega airo-

sos.

O

BmLIOGRAFlA: Xoan M Carreira Os
"Vilancicos de galegos" na J1tunaa do nada/ nas eirexas ibéricas e amencanas nos
séculas XVI ao XVllI "Cademos da escola
dramática galega" nº 68 A Coruña, 1987
Carlos Gómez Fondo musical de Ja capilla
de la Universidad de Salamanca. M
Música " nº 5, Madrid, 1959".pp. 112-137 Jesús
M' Muneta. Apuntes para la historia de
Ja catedral de Al.barracín (I'eruel). los
maestros de capilla y organistas. "ReVISta
de Musicologia" VL Madrid, 1983, pp.
329-371 . Id Catálogo del Arch.lpielago de
Música de Ja catedial de Al.barracin. Teruel, 1984. José López-Calo: La música en
la Catedral de Segovia Vol J. Catálogo
del archivo de música (1). Segovia. 1988.
RestJtuto Navarro Gonzalo Los maestros
de capilla de Ja catedral de Cuenca desde
el siglo XVI hasta hoy Cuenca, 1974.. Baltasar Saldom D1cc1onano b1ográfico-b1 b/Jográfico de efeméndes de músicos españoles vol. IV Madnd, 1881
FONTES : Arqu1vos das cated.ra1s de Albarracín e Segovia e da Umvers 1dade d e
Salamanca
XOAN M. CARREIRA
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SUBS.CRÉBASE
.CHAME AO TFNO.
43 36·24
E RECÉBM NA SUA CASA

EDJCIÓNS XERAIS DE GALICIA

/

CONVOCATORIAS

PUBLICACIONS

•

Esti1o-Galicia

•

Xull~. Dí~ da Pátria Galega". ·
_Terceira . Os guións terán que
ser otixinais e referidos o tema
obxecto desta convocatória.
C~arta. Tendo en conta que o
que !;!e pretende ·é a realizq ~
ción do guión premiado e a
posible utilización do vídeo resultante na Escola ~ os concursantes deberán ter en conta as
seguintes cuestións:

1

· Unha nova publicación con
vocación mensual, cen por
cen en castellano agás un
anú'ncio institucional. Editase
na Coruña e con~a co gancho,
desta· volta, dunha reportaxe
sobre Marta Sánchez; entre·
vistas a Vicente Quiroga e
Antonio Olives, reportaxes sobre Caldas de Reis e moda,
unha enquisa aos leitores e
unha. entrevista a Rodríguez
Moya , piloto galego no mun·
dial de rallies .
·
0

NO
, VOS
TELEFONOS
•

ANUNCIOS DE BALDE
En Aarau . na Suiza. un colectivo
de emigrantes estamos á procura
de dotar á colecuvidade galega
dunha ampla hemeroteca que m·
clua xorna1s, revistas. semanános ,
boletíns e folletos Demandamos
apo1os consistentes en envios de
balde de canto material se publique na Galtza ou sobre o país
O enderezo é

Hemeroteca Galega.
Scg1ebebwerdetstrasse. 53
CH-5000
Aarau Suiza

Alúgase piso e chalé amoblado en Sáma (Lugo) Vi.Stas panorármcas 3 bab1tacións, salón ,
COClña e servicio. Tempada de
verán. Interesados chamar ao te·
léfono (986) 25 39 48.

Vendo extractor eléctrico
de mel, novo, para 4 cadros
perfección ou 12 de méd.ias al. tas Précio 50.000 Pta . Teléfo·
no (986) 54.00.68 . Preguntar
por Mariolo en horas de oficina.

Vendo bicicleta BH en bon
estado
Teléfono
(986)
25 39 48. de Vigo

_;-'

III Cruceiro
da Mocidade pola
Paz

Organizado pola UMG, duran te os días 30 e 31-de Xullo terá
lugar este cruceiro dacordo co
seguinte programa :
Sábado 30. Saida ás 10 horas
de Vigo.
Re collerase xente en Moaña
ás 10.30
Chegada a Portonovo ás 12. 30
con visita á praia e xantar.
Sa1da d e Portonovo ás 5 e chegada á Illa de Ons ás 5.30 . As
7 30 sa1da d e Ons e chegada
ás Cies ás 8.30. Montaxe de
tendas d e campaña e festa
pola note con queimada patnót1ca e actuación de diierentes grupos .
Que n querra pode aprove1tar para acercárese a Moaña
ao Festival Inter·Céltico ou
voltar a V1go.Pódese voltar na
liña regular de Vapores de Pasaxe'ao día seguinte antes das
4 h,.
Ó cruceiro contará cun serVÍCio de bar con bocatas e empanada , disco-bar. vídeo e
garda-roupa.
Contactos nos teléfonos
(981 ) 56 66 09 e (986) 47 01 18.

•

Segundo
Concurso de
Guións de Vídeos
Didácticos

Pruneira. Poderán participar
neste concurso de guións to-.
das as institucións, empresas
ou autores {profisionais ou
non) do Estado español , sempre .que os guións que apresenten a concurso veñan escritos en galega .
Segunda O obxecto deste
concurso é premiar o mellor
guión \iterário sobre o "25 de

REDACIÓN

433886
222405
ADMINISTRACIÓN
E PUBLICIDADE

433830
433624
FAX (Provisional)

433624

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

a) Que poderán introducir no
guión literário as observacións
técfucas que .consideren oportunas .
·
b) Que estea orientado .c ara á
sua posíbel utilización nun determinado ciclo ou °etapa esco·
lar.
c) Qua a sua realización non
poderá exceder os trin.t a minutos de duración.
Quinta. Os guións a concurso
deberán enviarse antes do 18
de Novernbro ao seguinte enderezo:
TALLER MUNICIPAL DE VIDEO.
.
(Ref. Concurso de Guións)
Casa de Cbnéello ·
15500 FENE (A Cori.m.at
3exta-.--Os guións pres.enta..ranse por triplicado, asinados cun
lema ou seudónimo, acompañados dun ·sobre · pechado ~e
conteña no seu éxíerior o lema:
ou seudónimo, e , no seu inte-'
rior , o nome, endt;ii:ezo e teléfono do autor .
Sétima. Baberá un único prémio para o guión gañador, dotado con CEN MIL ·PESETAS
Ínaila realización polo Taller
Municipal de Vídeo do guión
premiado .
Oitava. O Taller Municipal de
Video , conxuntamente co autor do- guión premiado, comprometese á realización do
guión premiado antes do 25
de Xullo do 1989. A estrea
deste vídeo efectuarase no
Concello de Fene nó decurso
dun acto que terá lugar o 21
d~ Xullo do 1989.
Novena. A promoción , comercialización,
distribución e
· apresentadón a concqrsos da
cinta resultante· corresponderá
o Taller Municipal de Vídeo do Concello de Fene , quen será o
proprietário dos dereitos de
autor da mesma. O Taller Municipal de Vídeo comprornétese a garantir que nos títulos
de crédito apareza o nome do
autor do guión , salientando a
súa condición de guión gañador do "2º Concurso de Gu_ións
de Vídeos Didácticos do Concello de Fene" .
Décima. A orgarúzación comprométese á devolución dos
orixinais que non resultaran
premiados: sempre e cando se ·
solicite no prazo dufl .mes ,
contado a partir de que se

- faga público o fallo do Xurado.
Décimo .Primeira: O Xurado
·estará formado por un repre- ,
sentante da Comisión Municipal · de Cultura. Ensino -e . Deportes; o responsable do Taller
Municipal de Vídeo; un profesional do mundo do -ensino e
dous críticos ou profesionais
da iínaxe.
Oécimo Segunda. O Xurado
fará · público o seu fallo a· día
16 -de decernbro.
Décimo Terceira. A presentación .dunha obra, presupón a
aceptación destas Bases , asf
como a aceptación das deci-.aórts da Organización e Xura·
do.

Casa da Xuveritude, Capitá.Il Cortés , 29
32004 01,JJense, ben en pr.opia
man ou por correo.
Prazo: Admitiráse até o 1 de
Outubro.

•

II Prémio Xaraiba
de Poesía

A tenda de'Artesariia "XARAIBA", de Sanxenxo, convoca o
II Prémio Xaraiba de Poesía ,
co fin de fomentar a · criatividade e impulsar actividades
cultmais galegas nunha bisbarra tan careñte qelas, de acordo éoas seguintes bases :
· 1.- Poderá concorrer ao
prémio calqlier persoa sen distinción de ·idade e nacionali• N Concurso de
dade.
Banda Deseñada
2.-Apresentarán-se
tres
poemas , escritos en galego,
Casa da
inéditos é con total liberdade
Xuventude
. de- extensión ; temática, forma.
Convócase concurso de histoetc .·
rietas
3.-0s orixinais apresenta·
en .banda deseñada ou cómi~. 1án-se por triplicado en follas
ca.
de tamaño fólid ou holandesa.
Organiza: Casa da Xuventude
mecanografados a dobre espa- .
de Ourense.
zo, e remitirán-se a XARAIBAParticipantes : Xóvenes entre
ARTESANIA,· Primo de Rivera,
os_14 e 30 anos.
·
·36, Éaixo , SANXENXO, antes
Tema: Libre, textos en galega
do dia 4 de Setembro de 1988 .
4._:-Cos orixinais, precediou portugués ,necesariamente
inéditos.dGs de título ou lema, acomTécnica: Calquera pero en . pañará-se un sobre fechado no
branco e negro.
que figure por fóra o lema e
Extensión: Desenrolo máximo ' que conteña os dados. de idensºeis páxinas .
tidade. enderezo e. no seu
Exposición: Os mellares trabacaso, telefono do autor,· asL
llos serán expostos na Casa da
como o título da obra.
· 5._:_A composición do XuraXuventude de Ourense no
mes de Outubro. ·
d0 dará-se a coñecer uns d.ias
Prémios:
antes do fallo a través dos
Primeiro prémio: 20 .000 ptas.
meios de comunicación.
6.--0utorgará-se un só préSegundo prérnio: 10.000 ptas.
mio de 25.000 ptas ou accesits
Tercefro prémio : 5.000 ptas.
Prémio especial ao mellor tra· se o Xurad9 o considerase
oportuno .
ballo de xóven portugués :
·10.000 ptas .
_
7.- 0 fa,llo do Xurado , inaEste prérnio entra dentro do
pelável. dará-se a coñecer o
programa de · intercárnbios da
dia 8 de Seternbro de 1988.
Casa da Xuventude coas "Ca8. -Os poemas premiados
sas da Cultura da Juventude "
pasarán a propriedade de XAportuguesas.
RAIBA- ARTESANIA, que os
Ademais destes prémios repoderá publicar en calquer
cibirán cada ün deles uñ tromomento. Os non premiados
feo- esmaltado do artesán
poderán ·ser. devoltos aos seus .
Pepe Osorio. ·
autores, se asi o expresasen ,
Cada al!tor só poderá levar
solicitando-os á entidade conun prémio.
vocante coa mención do título
Os traballos premiados queou lema correspondente . - darán' en poder da Casa da
9 .-O prérnio pode declarar ~
Xu ven tuda.
se deserto, se ao xuizo do Xu Publicación: A casa da Xu-rada,. nengun dos poernas
ventude fará todo o posíbel
apresentados tivese a calfdade
para publicar os prémios_
suficiente. acumulando-se a
A participación supón a
cuantía do prémio á do ?Ilº
próximo.
aceitación das presentes bases e a autorización dos auto10. -A participación neste
prémio pq~supón a aGeitación
res .
~
- Entrega : A entrega dos tradas presentes BASES por par. ballos tarase na:
te dos autores co~cursantes .

isfruta-dunha praia limpa. Convi(

Ote os teus 'días de vacacións nun
descanso. Divirtete saúdablémente ...
tira os desperdicios rias papeleiras.
Colabora c-0 Concello. Xa sabes.
Entre todos, praia LIMPA, ~IMPA.
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ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

onfeso qu~. ·de entrada, experimento .
case que sempre un certo desacougo ante a onda de retórica posmoderna que leva algún tempo asediándonos
· desde as máis diversas publicacións. O señexperiencia
timento fondo que m9ve a miña _
cu ftura~ é máis ben o contrario: a conmoción
que deu orixe á modernidade supuxo un
cambio ta!J revolucionario · e profundo , que·
en moitos aspectos estamos aínda nos inicios; e, en calquera caso, atopámonos moi
lonxe. de sacar ou sequera prever tódalas
consecuéncias.
Con todo, encerraría non pouco de soberbia intelectual negarse por sistema a recoñecer ·que algo serio está a pasar, cando son
tantos os que falan da posmodernidade e lo. gran _tal impacto na sensibilidade pública.
Acaso o que en realidaqe me molesta sexa
o pretencioso do nome, que pretende nada
menos ca ce~rar unha época histórica e abrir
outrá con materiais máis ben equívocos e
·pouco consistentes. Chéirame a unha moda
máis, e non querería caer na tramp<!. Pois xa
· se sabe: quen casa coa moda, logo queda
viúvo.
Pero, se non son capaz de lle conceder
tant?. trariscendencia, tampouco podo resistir.me a recoñecer que se trata dunha fase
significativa no proceso, de
importante
or:ida moito máis longa, que constitúe a mo·dernidade. Neste senso merece a nosa atención e sería insensato non intentar deprende-las leccións que desta sacudida se desprenden.
Tanto máis, canto que nun brevísimo espacio de tempo chegaron as miñas mans
uns cantos libros intelixentes e aleccionadores sobre este avatar da conciencia occidental, Tres son de teólogos foráneos , todos
amigos. O outro dun pensador galega novo,
a quen desgraciadamente -paradoxas da
cercanía- aínda non coñezo en persoa. O
mellor sería, sen dúbida, recomenda-la súa
lectura. Pero non sobrará, sen renunciar á
·recomendación, acompañala dun comentario telegráfico.
·

A SEGUNDA
VEZ
GUSTAVO LUCA DE TENA

N

o mesmo momento en qu€1 se
pon na picota un cargo público,
ábrese t amén o turno das opinións. Indicar siléncio apuntando aos
beizos, antes que os xuices terminen de
considerar a culpabilfdade ou. inocéncia
de Barreiro Rivas é unha negación da
capacidade de se representar públicamente en cargos institucionais e polo
tanto unha maneira de negar a política
ou remitila a un critério de xurispertos .
Neste caso é moíto máis estúpido reclamar nengun embargo de opinión, como
queren Fraga e Antolín Sanchez Presedo (que casualidade, hom) porque o
vice-presidente da Xunta xa fora antes
procesado. Lembren o discurso daquel
señor Rajoy enfadadísimo a explicar
~
que o seu ex-compañeiro de había uns
~
días era un oportunista da peor laia e a
~
direita toda a disparar pólvora e pedras
......_..____;,:.~~~--'-=-"'""'-:.__~~~.....:_.....:_~~~_..:...~___;;::...._~~~~~~~~--' x
e o puñal incorrupto de Guzmán o Bó
Lalin. Algarabia-88
contra quen asi lles fora engañar. Poís
o gañador daquil proceso popular foi,
dica na resignación ó fáctico, que acaba
súa profundidade histórica e na súa ricaz dique queiran que non, o que os periódisempre a favor dos triunfad_ores e nunha . ferenc ia real, móstrase cor:no alternativa forcos chamaban Maquiavelo como mellar
maior marxinación dos oprimidos. A retórica
te, noñ reductible a ningún infantilizante seuadxectivo
da non-retórica pódese converter nun novo
do . materno -a nación pobre esixe xust o o
Afortunadamente todo o país volve
mandarinato, no suave anarquismo liberal
contrario- nin a un rousseau nianismo inxedo vice-pre?idente da Xunta, como
falar
(Habermas) daquelas que arrastran -ben
nu·o -cando é a mellor defensa contra o
hai só catro dias podía dar a sua opivestidos, ben mantidos e ben bebidos- o
"penoso progreso establecido". Todo o c onnión sobre eses maxistrados que peseu elegante aburrimento polos xornais, as
trario, del pode e debe nacer "a esperanza
dían prqpina antes de fallar. A memória
revistas ou os salóns de móda.
no · corazón mesmo da desesperación " e
daquil primeiro proceso no Parlamento
O xuício non pode ser, pois, sumario.
ábrese un "horizonte de liberdade" no panoe nos meios de comunicación, xoga
Debe converterse en crise creativa: rompe-la
rama desértico dunha modernidade reductoagora contra ese semblante de moderaretórica se caer na resignación, renunciar á
ra.
_
ción que poñen os sócios despechados
soluCión total sen abandonar ós marxinados.
O segundo punto anunciado era o da refede Barreiro. A memória lémbranos que
En concreto; a teoloxía deberá recoñece-la
rencia teolóxica. Merecería de certo un am· hai só catro días, como quen di, os
constitutiva interrupción da .cruz, ·o principio
plo trataménto, dada a profunda seriedade
mesmos que arrodean de presunto e
fundante dos pobres, a crítica perenne dos
coa que a plantexa. En íntima protesta consuposto
os nomes do delito insultaban
ídolos ... ; pero sen abandona-la esperanza
tra un positivismo chato, sente a necesidade
públicamente ao encausado. Nese ·proda resurr:ección , sen renunciará benaventudun "reencantamento secular" e sabe que os
ceso popular ao que agora renúncian,
ranza dos humildes1 sen ·perde-lo horizonte
ventas do auténtico sopran pola banda da
POSMODERNIDADE E TEOLOXIA
volve estar a baza do Xulian Sorel da
englobante da Trascendencia... Nin . (mala)
simpatía para co oprimido".
política galega para seguir facendo políJ. L. González Faus pública na Cátedra de utopía nin resignación: esperanza, iluminada
tica. O mesmo proceso da opinión púTeología Contemporánea do Colexip Mayor .pala resurrección . pero, sempre interrompida
.TEOLOXIA E DIÁLOGO
blica que fixo da socioloxia xustícia e
_Chaminade un libriño CQ título La interpela- pala cruz da historia. (Postas a falar de lisalvou un presidente de banca que taCofnpréndese entón que viva un profundo
ción de las iglesias latinoamericanas .a la-Eu- bros ,_recornendaría o dé f B. Metz, La fe en
mén era presidente dunha autonomía.
esguizamento . Desde unha postura de radiropa posmoderna y a_las iglesias europeas. la historia y Ja soqiedad: sen renunciar ó penEsa capacidade para comprender qué
cal autenticidade só ve dúas saídas. A priQuen coñeza o talante do 211tor, apaixonada- samento "forte", sabe falar desde o reverso
personaxes públicos queren que nos
meira , a ·dun nihilismo que sabe que a victomente comprometido desde ~ súa fe coa da histqria).
vaiamos apartando dos reis godos e
ria non .é posible, "e non obstante non se
causa dos pobre~. aprende xa moito · do ·
que outros desconfían profundamente
conforma". Dita de modo máis expreso: "Samesmo título. O cuaderno Fe y Secui:Jridap
POSMODERNIDADE E NACIONALISMO
do auto-governo e das líberdades. Ese
ber que non existeTrascendéncia, que nen_! Sal Terrae; escrito por J . M. Mardones, El
GALEGO
sentido para saber que sen teren sido
gunha Verdade Final será dictada e TrascenDesafío de la Posmodernidad al áistianism.o,
nunca procesados nen _xulgados, hai
der, aínda así, o existente por caridade cara
constitúe unha exposición clara e .sistemáti- Pero queda aínda o cuarto libro. En realidadeputados que asinaron penas de moros dem?is e por egoismo próprio exixe non
. ca, un.ha excelente introducción' ó ·problema. . de, el-foi o motor primeiro destas. liñas. Tráte, mandaron disparar sobre xente que
pouco impulso e determinación" . A segunda
, '...;( FU'lalmente, J.M. Rovira Belloso, e.o seu libro tase dunha · colección de pequenos ensaios
se manifestaba contra a Ditadura ou
· Fe i cultura al nostre temps (recentemente escritos por A. Baamonde, En fa vor da espe- saída sería a dun monoteísmo que renuncia
mandaban secuestrar revistas separaá seguridade dogmática, abrínd ose á múltifraducido en Sal Terrae), ·amplía o tratamen- . ranza, nas Ed. do Castro. Anterior ós ants
tistas coma Grial.
to, ofrece unha ·información de amplo espec- aludidos, é máis directamente filosófico e ten ple plenitude da vida''.
Pois que se pode falar antes dos xuiParece· que Antón Baamonde non ve positro -:-sobre todo italiana....:.... e trata de poñer de fondo unha continua referencia á Galicia.
ces, durante os xuices e despois das
ble conc iliación real na segunda saída. E,
. Madrugadoramentc ;,..,formado e concenó descuberto as cuestións de fondo.
suas señorías, poñamos que o delito
Os tres coinciden no diagnóstico de base: trado no estilo, móstrase cunha nada com ún sen embargo, el mesmo mostra magnificamái~ difícil de lle perdoar a Barreiro Rimente o cam iño. Cito longo:
a desilusión producida polo fracaso da mo- ·madurez e independencia no xuício. Acode
vas será o que ninguén lle recorda nesta
dernidade , tal como se prese11t ou ri o inicial . puntual ó recoñecemento f:Jo· novo •. pero non
"Unha
t
al
dirección
do
espírito
devería,
hora triste: o de ter militado no tele-cluproxecto ilustrado. a optimismo do progre- se deüxa arrastrar pola moda. Os xu icios que
con · t odo ,. prescindir de calquer contido debe ese de Fraga lribarne.
O
so, a confianza na té_
c nica, a sublimid'.lde dá, por exemplo , a cerca de Savat er, ·s ábamasiado posit ivo , ao contrário: mesmamente
dnr grandes -relat os e o afÉ\n totalizador das , da, ~ueto ou Rubert pe Ventós, non creo
o que unha teoloxía, ou unha moral , ou unha
1ueoloxias fixeron ·quebra. A revolución pare- que teñan parello en toda a Pen ínsua pola
política precisan é conservar un ha certo relace imposible, as grandes palabras .revelárori -: ·agudeza da penetración e pola valente indetivismo escéptico e áesconfiar sempiternase .baleiras , as promesas ficaron incumpri- p~ndencia do diagnóstico.
mente, con espírito de contradicción, da hiPero -=e artículo resulta xa demasiado
das; a sordidez do real imponse brutalemen-·
postatización das súas categorías. Max
te coma o seu reverso verdadeiro.
longo- quera concentrarme en dous punH or~ heimer expresou-no dun modo non
De aí a fuxida e a resignación, a renuncia ós · tos: o problema de Galicia e a referencia teolóxica (tamén na sensibilidade para este pun- . exento de beleza: 'cando a tradición, as carelatos totais. Algo qu~ se manifestá na protegorías rel ixiosas, en especial a xustiza e a
to se mostra o autor como unha rara avis no
_liferación das palabras minúsculas: particulaiaxan no Azor, comen nos
bondade de Deus. non se -apresentan como.
noso ceo intelectual).
'
rismo, diseminacioh, pluralismo, ruptura, inrestaurantes
máis
caros,
dogmas.. como . verdaqe absoluta, senón ·
Hai unha ·estructura practicamente comúrí
terrupción, desprazamento, discontinuidade,
mandan aos seus fillos a escomo o anelo daqueles que sen capaces de
a tódolos ensaios: o tema . inicial, tratado
indeterminación , inacabamento, intertextuatudar a coléxios de pago no estran sen'tir unha verdadeira. tristeza, precisamente
como amplo rndio cultural, acaba confron. li-dade ... No fondo, a renúncia ó fundamenxeiro e póñenlle duas ou tres chaporque as doutrinas non poden ser demos_to, a sospeita radical, o abandono da utopía,
tando co problema de Galicia. A sensibilidatradas e a dúvida forma parte delas, entón é
chas filipinas, pasean dun lado para
de para o novo conxúntase co senso de trao nihilismo. Na superficie, a atención ó marcando pode conservar-se o pensamento
outro- a Sara Montiel e a todos os
dición, dando como resultado µnha postura
xinal, a humilde riqueza ·do plural, a sinxeleza
teolóxico, ao menos na sua base, en forma
que teñen na nómina, declaran que
das cousas, a piedade polo pequeno ecodialecticamente matizada · e sempre moi
axeitada"'.
Manolo Escobar é música nacional
tián. Na frente, a busca a través do noh insticonsciente da peculiar identidade galega. A
¿Crerame o ·autor se lle digo que nesa
·galega, alaban á Unica e lndivisibel
tucionalizado: a · ecolo~ia, a paz, a muller, as . posmodernida1c: sérvelle para - defende-lo . descrípción somos non poucos ·os teólogos
e ·á sua diversidade rexional, clavan
nacionalismo frente a toda nivelación totali:
\l · · s ... Envolvéndoo .todo, ·o pensamento
que recoñecemos unha definición · perfecta
:-.."- é'ói/Jo.
.
.
taria: nin sequera o marxismo escapa á inteos xoenllos ante a autoridade ecledo que considerámo-lo noso lal;>or máis ínti- ·
~
v~ !3 de todo isto aparece no eco in- rrupción... crítica; e por suposto, tanto o cossiástica e militar e pédenlle
aposrilo e decisivo? Comprendo que, dito tan de
mopolitismo· abstracto como· a uniformaCión
~
· · ·at~ e as novas ideas· sus.citan na senfol que acabe co terrorismo, ao mes·. súpeto, iso necesitaría algunhas aclaracións
técnica son denunciados con toda enerxía.
ioif' d@> ctuéll (sobre todo na da mocidamo tempo que falalil de modernizana calma dun diálogo aberto e demorado.
Pero tampouco cede ó esceptismo diletante;
~e 1~
•
r'~
e a ambigüidade agáchanse no
. ción e de -Europa.
que acaba escollendb como inimigo "preciPero reflexións como esta, pola sua serie~-? que~"'\. s veces non ~e explicita pero se
A dítadura non teria sido ditadura
sament~ ó máis débil" .ou que, reducindo as
dade, polo seu compromiso e pola súa ho·
se
Franco vestise de Adolfo Dominenos sería que moitas veces,. máis ca
contradiccións. a meras oposicións, acaba - nesta apertura, a.bren entre nós a esperanza
~~.Ó
do pensai'nento da debílidade, se trata da · "fortalecendo o statu quo.
realista de que se está a cre~r un espacio
;
dehilidada..d.o_p.ens.amento...ll.mái.s__grave ra-·
O nacionalismo comprendido a fondo, na . non que ese diálogo será posible.
O
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