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Catro tipo de $8rvidumes prot~xerán n .domínio público maríti
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D Randulfe: 'A

A discusión a
unidade é un salto confluéncia
nacionalista
J_ voluntarista'

A ideoloxia nas

..\i
E]

Home de longa traxectória de
loita democrática, ex-xesuita,
• avogado laboralista vinculaáo
en tempos ao PC e hoxe dipu1 tado polo PSG-EG no parlan mento autónomico, Fernando
&¡:ji Martinez Randulfe, definese,
1
pésie a todo, como escéptico
"por íso non ocupo nengun car.:.
go no partido". (Páx. 1 o e 11)

al

DI

m

Olimpiadas de
Seul

A proposta realizada po1o Bloque Nacionalista Galega de estudar a concurréncia eleitoral
conxunta dos partidos de,áFl'leto galega ás eleicións europe_as
está a desatar un forte debate
na sociedq.de galega. A iniciativa foi apoiada por lndependentes de Lugo e rechazada polo
PSG-EG e por Centristas. de
Ourense.
(Páx. 51

Textos escolares AGLI: 'O
en ga,ego para as castellano está
editoriais de fóra. _-discriminado ·

Ollamos nas pantallas unhas A cuota de mercado que as
probas deportivas. O estarzo · editoriais non galegas levan do
dos atletas, os logros e as de- !ibro de ·texto no noso idioma
cepcións podemos xulgalas por medra ano a· ano. O ordenanós mesmos. Pero acompá- -mento tantas veces esixido
ñando as imaxes, os cor:nentá- para que se cum·prira a lexislarios na TV, nas rádios e lago ción que abriga a unha con.tinos xornais é, moitas veces, un ñ'uidade nós textos en vários
mundo de desigualdades, pre- · periodos escolares, o encareci-.
xuícios ideolóxicos e racismo. ·
mento progresivo dos libros e
(Páx • .11) unha maíor oferta editoriaL·xera
problemas.
•·
• (Páx. ~ 5) -

Unhas preguntas percorreñ estes dias Galiza: quén son os da
"Asociación Gallega por la Libertad del Idioma"?, a quén re-·
presentan?, cál é a su.a i9eolo-.
xia?. As -resposta~ foron moitas
veces máis apaixoadas que feitas con coñecimento de causa.
Os de AGLI non sori os representantes nen do coruñesismo
recálcitánte, ainda que tamén
hai membros, senón do pensaoficial do PSOE. · (Páx. 7) -
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Catro tiQo .de ·servidumes grotexérán a·domí.nio RúbJico marítimo-terrestre.
•

J

A costa de todos

A Le.i de. Costas aprobada hai dbus mesés ·aparece ·con oportunidade, ._a inda que con retraso,
OS de beiramar, danadcis xa
para defender .da agresión e a· presiqn especulativa QOS' case.. dOUS mil QL:Jilómetr_
riun sese.nt~ por cehto.
·PLÁCIDO UZANCOS-G. Ll~CA

.:..

O 29 de Xullo entraba en
vigor a .Lei de Costas. Unha
leí sustituta -doutra anteriot
datada no desenrolista ano
i 969. Dous meses de
· aplicación .dunha lei tan ·
importante para un ámbito .
tan fráxil e significativo
como é o costeiro son
insuficientes para talar de
logros mais nori para ·facer
previsións con base na ·
situación actual.· Unha
_situación que pode definirse
como preocupante á vista
deste 60% de lonxitude
costeira xá alterada que ·
todos ·recoñecen.
Esta situación actu.al parecé ten. dente a empiorar na .medida en ·
que a Galiza costeira (agás ·os
tramos da Costa da Morte e a
cornisa Cantábrica coruñesa)
apreseritari unhé;i certa díriámic~·
urbanística e industrial que pro- ·
babelmente seguirán mantendo
a curto é medi.o prazo provocan.do unha crecente concentración
de povoac~ón na costa · en detri:mento do interior, en vias de de--·
sertiiación. {No 1970 o 43% ·dos
galegos vivían en concellos costeiros, sendo estes no 1985 xa o
49%).

Obxectivos

da Lei de Costas
O lirriiar da própria Lei resulta daEsta_lei estatal pretende tan só
bondo expresivo cando . di que do? .os xacimentos de area ao costeiro. Neste sector vixilarase
pór en arde un carpo legal obso" .. .por riba de intereses contra- Estado que só poderá autorizar a construción.
leto, e~cesivamente ambiguo e
.postes ün dobre propósito álza- a sua extracción cando estaaeti" xeneroso" coa propriedade prise como garante do carácter pú- Vidade non perxudique ao meio . . lncidénda-da Lei .
vada que se topaba espallado en
blico do domínio· marítimo-te- · Asimesmo es1abelécese unha li- .
rrestre conservando as suas ca- mitación •de extracción nos tra- A Lei de Costas ten o carácter vários textos, co fin único de salrácterísticas naturais conciliando mos finais dos rios para facilitar de regulación - básica ·e portanto vagardar as costa§.
complementária da normativa
as ·esixéncias de desenvolvimen- o aporte de áridos.
que podán dictár as comunidaO vello precepto rexistado por
to cos imperativos de protec· Támén se establece u~ha · des autónomas e os concellos Alfonso X o Sábio nas "Sete Parción ... "
. "zona de influéncia'1' qúe ten un no ámbito das suas competén- . tidas": "as causas que comunala~cho de 1 Km. a partir _do borde cias.
mente pertencen a todas as criaPara acadar· estes obxectivos
a Lei prescrebe unha série de limitacións e servidumes sobre os
terrees conUndantes co domínio
· público marítimo-terrestre. ·servidumes que son:

Sen(idúme de protección:
Zona de . 100 metros de ancho
medidqs desde a beiramar, · na
sua máis alta maré, cara o ·inte· rior.

turas que viven neste mundo
son: o ar, as águas da choiya, as
do mar e a sua ribeira" volta
hoxe a ser certo.
O

No 19as o 49 POR
CENTO DA
POVOACIÓ..;,__N_V-IV_l_A_N_A
COSTA'

USO COMLJN E LEGADO .HISTÓRICO
/

Nesta zona tan só se permitirán obras; instalación e actividades que non podañ ter. outro em- .
prazarríento ou · ben presten un
servicio público. Non se poden ·
pois edificar vivencias, trazar estradas de alta capacidade·, destruir xaéirñentos de area, executar desmontes: facer vertidos sen .
depurar, realizar publicidade ou
tendér liñas aéreas de· alta tensión.

·Servid-u me de tránsito: .Son ·
os primeiros· seis metros da zona
·anterior. Esta franxa debe permanece.r totalmente libre.
Servidume de aceso: Prescrébense as distáncias que deben gardar os ·aparcamentos -e
acesos rodados ent_re si. Servi.~ume d_
e are~: a no.va
Lei · oi¿!orga a concesión de to- .
'

'.
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Vertidos urbanos (A Coruña)

Presión uri>anístiea (Caión)

Obras de defensa da costa (Orzán) .

Vinte agresións diferentes sobre a beiramar
. atractivo como agresivo. AfortuUnha análise da problemática ciron. Panxón, Sanxenxo, Cam - Emprazamento de
nadamente o ímpeto do Atlántique padece a franxa marítimo , bados, A Guarda, Malpica, Vila- instalacións deportivas
terrestre da Gallza revélanos até nova ou Caión son bons exem- Dentro deste tipo de agresión,.s- co consegue escachar á meirand8' parte das obras humanas
21 diferentes tipos de proble- plos desta situación .
podemos englobar u.s produci- que se inxertan nas praias (chimas e conflitos, alguns deles ladas por aquelas instalacións de ringuitos, aseos, barbacoas,
mentábelmente
irreversíbeis, Emprazamentos
fin r'ecriativo-deportivo. Trátase bancos, papeleiras, etc.)
outros non. A análise da situa- industriais
polo xeral de construcións vención actual xunto coa aparición
celladas
a unha piscina· ou a uri
dunha nova normativa, moito O emprazamento de indústrias estabelecemento hosteleiro.
Barreiras artificiais que
na
franxa
costeira
sen
respeitar
máis rigorosa que a precedente
Este tipo de agresións é dra- interceptan os
as
sE:rvidumes
legais
ten
produpoden contribuir a que mellare
cido importantes . alteracións maticamente, significativo na· ci- movimentos das areas
a situación .
pontuais. Son frecuentes nas d~de de A C~ruña xa desde á . Grandes obras non naturais (dinasas rias as fábricas de con- decada ??s cincuenta can~o ª.· ques, peiraos, escolleiras, aliviaPresión urbanística de
se(Vas ou os estaleiros, máis ou cons!r~c1on d~ Comple~o. Ho- . deiros, emisários submariños,
tel F1rnsterre-L8: ,Solana 1a su- etc.) poden, de proxectarse inorixe netamente urbana
menos agresivos.
por, P.º~ _conces10~ estatal; de- debidamente, provocar alteraO crecimento urbanístico de viA escasa industrialización da
las e cidades tense dirixido co- Galiza ten pr:eservado deste tipo sapanc1on ~a praia do Parrote. cións nos movimentos naturais _
rrentemente cara os sectores te- de impactos ás costas do país Outras s~iedades_ "'"""'° - Club~ das areas ao alterar as correntes
rritoriais
circundantes
máis · mália que algunhas das poucas do Mar, S1slar- tenen co~s~rui- mariñas. Estas alteracións poatractivos. Loxicamente estes, gran.des indústrias estexan tris- do c:omplexo~ . cuxa notoria e den acadar dimensións realsectores nas povoacións costei- temente · relacionadas co litoral: . abusiva agres1v1dade t~n pravo- mente importantes provocando
entón grandes tranformacións
cado non poucos confJ1tos.
ras xiran arredor da beiramar.
C_elulosas de Pontevedra, Asta\
no meio. Velaí o caso. da Cunno (Fene), Alúmina-Alumínio Paseos marítimos
cl:la de Vilagarcia, onde -o mal
A explosión urbanística da (San Cibrán) ou Petroliber (A Ca~
Frecuente.mente a realización de er:nprazamento dalguns diques '
década dos sesenta -que tivo ruña).
paseos
marítimos promovidos está a provocar a erosión da
r:neirande importáncia na Galiza
por corporacións pouco sensibi- praia de Compostela e o colmacosteira--:- provocou o incumprilizadas ou profisionais de baixa tado do . porto (que necesita
mento xeralizado da xa de por . Empfazamento de ·
capacidade ten provocado a ·constantes dragados). ·
si "xenerosa" Lei de Costas de instalacións pesql:leiras . ·
irreparábel de tramos
1969.
o emprazamento de instala- perda
costeiros d~ interese. Exem-plos
Emprazamento de
cións de.stinadas ao cultivo, ex- deste tipo de impactos temolos
construdóns que
tracción ou depuración de ma- nos "embaldosados" de Samil,
Presión urbanística de
risco en moitos casos é respon- no paseo Sada-Gandario (aforimpeden a oscilación
orixe turística
sábel de alteracións visuais im- tunada~nte ai.nda. en maqueta)
naturai das .pralas.
Os atractivos turísticos de cer- portantes.
ou no chamado "Proyecto BofiVivencias, chiringuitos, muros de
tos tramos costeiros -ben por
. cerre de propriedades e outras ··
Como exemplo válido pode- 11'' para A Coruña.
motivos climáticos, paisaxístiobras ·menores sobre as praias .
cos ou monumentais- ten con- mos citar as cetáreai; de A CoUrbanización de prai~s
alt~ran os seus movimentos nalevado paradoxicamente, . en ruf)a capital (San Roque e Torre
rl?Oitos casos a· sua destrución de Hércules) ou a que foi parali- O amoblamento de praias, práti- tura.is que orixinados polas map'pla conxestión e especulación. sada pala Xefatura de Costas en ca mói habitual no Mediterrá- rés e a oridaxe do mar garanten:
neo, pode ser un elemento tan , a r:exerieración do areal e a sua ·
que eses mesmos motivos indu- Camariñas recentemente.

ª

aireación .
Des~rución

dunas

·

de campos qe

Diversas excusas poden xustificar o estrago -de calquer campo
de dunas: desde a xa clásica e
rendábel extracción. de áridos
(Baldaio, Balares), a coristrución
de . paseos marítimos . (Panxón),
a construción de Urbanizacións
(Praia Ladeira), a construción de
equiparnentos (Coléxio de Lqxe)
até singularidades como a conversión en circuíto hípico (Corrubedo) ou mesmo a ·construción, dun aeródromo (A Lanza...:
da).

Extracción abusiva de
areas e gravas
A area, material imprescindibel
para~ ~laboració.n do formigón,
ten un alto valor comercial. A
sua extración abusiva . (fácil de
com9render dado o sel:,I pr~cio)
e mesmo a non extracción absoluta poden provocar alteracións no fluxo de áridos que
afluen ás rias (cada vez en meirande cantidade por mor dos
procesos erosivos consecuéncia dos incéndios forestais).
· O equilibrlo entre extracción e
non extracción é un tema non
resalto en ·Galíza:

Trazado de grandes
·infraestruturas ·
O trazada de infraestruturas
pola zona marítimo-terrestre re-

sulta máis :económico que calquer outro trazado xa que por
tratarse estes duns t!frreos de titularidade pública non precisan
expropriación nen compra algunha.. _
Cando. os· impactos .ecolóxi.co-ambientais non son considerados priorjtários adóitase a tender por esta? ·zonas liñas fé-.
rreas,. autovías ou mesmo autoestradas. Boa parte dos acesos a Pontevedra capital ,foron
ou están senda trazados ási.
1

Moaña

Obras de defensa da
costa
A realización deste tipo de obra·
-para frenar a acción erosiva
natural do mar-'- supón, mesmo
conceptualmente, · unha agre. sión á costa. As praias de Santa
<;ristina (Oleiros) e Orzán (A Coruña) sofren excelentes exemplos de ataques con obras de
"defensa" .do litoral. ·

Vertidos sólidos e
- .líquidos de orixe urbana
e industrial ··

~dividida

ce

'Derrubaranse .as const;_ru--c-io-,n._s-2.:__________.~
q.ue invadan terreas ·de .dornínio público'

¡ pola guerra
<

~~Srramentos

A presión das industrias da pesca que reclaman espácio opera. cional sobre a praia urbana, a
Aqui podemos incluir os orixinaprivatización de áreas tradicioáos polo tráfi90 marítimo (limpenais e servícios do porto e os
za de tanques, acidentes, etc.)
aterramentos ilegais tolerados
ademais dos vertidos producipolo Concello, mobilizaron en
dos ·en terra.
Moaña a pescadores de baixura,
Cal é o estado actual da costa
coUS9.S ao seu estado natural coos recheos en si mesmos. Penalíviciños e bateeiros en defensa da
Realización de recheos
. galega, antes da aplicación : da .rrerán por canta dos infractores.
zase o incumprimento dunha série
beiramar comun. A sua iniciativa
Detrás. do recheo hai múltiples ' nova Lei de de Costa?
Na Galiza este problema dase
de ardes de paralización. _
conseguiu paralisar os aterra-.
motivos: Concellos que necesi- ' Actualmente os aproximadamente
con maior intensidade nas imediaA Xunta da Galiza, segundo o armentas en marcha despois dun
tan solo públic"o, particulares ,
dous ·mil quilómetros de costa ga-. cións de certas praias. En calquer
tí culo 27 do seu Estatuto de Ausonado pleno municipal.
que desexan agrandar proprielega están alterados por algun tipo
caso as normas urbanísticas
tonomia ten competéncias pleNa vila está a se definir unha
dades,· vertedeiros máis ou mede presión artifical. Esta é un ha, , complementarán á Lei de -Costas
nas na ordenación do tenitório e
situación de enfrentamento sonos controlados, etc., etc. Debre a conservación da liña de
porcentaxe CE:lrtamente preocu- ~ estabelecendo solucións de tipo
do litoral. Tamén os Concellos
baixo do recheo está frecuentepante. A nova Lei de Costas nasurbanístico.
.
teñen certas competéncias · socosta. Dunha parte, a Comisión
mente unha mariña, unha xunce sumamente proteccionista
Boa parte das maiores agresións
bre o litoral. Aparece agora unha
de Veciños en Defensa do Con,
queira ou esteiro.
,
diante destes fenómenos.
observábeis nas costas orixinálei.de ámbito estatal, non se proos mariñeiros dos oficios baixos,
A rea.lización deste tipo de , A,
·Lei de Costas é unha lei de
ronse desde ·o 26 de Abril a hoxe:
duce unha excesiva acumulación
bateeiros e usuários do porto.
obras ven de lonxe (recheos en
Reclaman o caracter público hisQuer dicer, coincidentes co pede competéncias?
ámbito estatal. Están suficienteA Coruña, Vigo e Vilagárcia no
mente recollidas nela as particuríodo de vixéncia da anterior Lei
Non hai incompatibilidade. A costórico da beiramar urbana, derraséculo XIX para expandir a cidalaridades das nosas costas? Por
de Costas. Servirá para o mesmo
ta é un ben público, é un domínio
deiro espácio comunal de recreo
d.e en novo solo, recheos en Beexemplo: rias, esteiros, mariñas,
esta nova Lei?
de interese xeral. O Estado é o
que un urbanismo selvaxe lle foi
tanzos a princípios de século
dunas, cantís, etc.
· Non. A nova lei estabelece uns
encarregado de tutelar o seu uso
deixar á vila; protestan pola pripara construir· a Estación .do
Hai
xente
que
pensa
que
se
debia
mecanismos
sancionadores
moi
racionat,
a sua defensa, etc.
vatización da rampla do Con e
Tren, etc.)
·
facer unha lei particular de ámbito
claros. A _sua rotundidade será
Outro tipo de administracións
aseguran
que tanto os aterraHistoricaniente está compro,galega. No momento actual eu
sen dúbida · un importante meca- . teñen competéncias subrogadas
mentos
coma
a ampliación do
bado que os fins de pública utilipodo' asegurar que todas-as partí-:nismo disuasor. No tempo de vi- -polo Estado sobre a costa. Ternos
perrao de abrigo impedirán en
dade que orixinaron a sua realicularidades das nosas costas, · xéncia da anterior lei o atraso en
entón unha concorréncia de compouco tempo ao vecindário o
zación terminaron perdéndose.
que eu como myxián q:>ñezo pematéria urbanística ·na Galiza era
peténcias. Non hai inconpatibilidauso e disfrute da beiramar. Non
. Os·recheos continuari a facerfeitamente,
·están
sobradamente
mbi
graQde.
Tan
só
ria
Coruña
hades
..
se
negan á instalación de indússe con esa boa intención"·inicial:
· resgardadas coa leí de costas vibiq un has normas provinciais.
.Unha das ~rescripcións que mais
trias relacionadas coa pesca
Noia, Muros, Cee, Sada, Vilaxehte desde o pasado 29 de Xu.Hoxe a normativa urbanística
rebúmbio ten provocado é a serpero queren que se instalen no
garcia, etc.,.
llo.
está máis estendida e a disciplina
vidume de 100 metros, a partir
lugar previsto polas normas urGaliza, qu~ en boa parte vive-do
urbanística máis asumida por toda liña de costa, onde será impobanísticas.
Privatización de zonas de
mar, vai'ter un trato especial, case
dos. Hoxe a· nengun alcalde se lle
sí6el edificar agás en certos caNeutro lado, os armadores.
·
domínio público
preferente. Así por exemplo na ocorreria outorgar unha licéncia
sos. Non impedirá esta ordenanQueren ampliar o peirao da Mosfranxa -de protección -de 100 para construir nunha zona non
za a aparición de núcleos ou ediqueira e instalar ali un frigorífico ,
marítimo-terrestre
metros de ancho desde a beira- edificábel ·porque seria perfeíta- - ficacións de valor arquitectónicoaterrar a liña de costa até a Rammediante tranformación
mar- só van poder ser edificadas mente consciente que estaría a
paisaxístico vencellados á costa
pla do Con e ampliar o dique de
camuflada de antigas
~ (fóra dos. núcleos urbanos) consprevaricar.
(como por exemplo Combarro)?
abrigo. Argumentan necesidade
·concesións
trucións relacionadas directamen·
Este tipo de aser.itamentos urbade espácio e a de aproveitar a
administrativas,
oportunidade histórica de com te coa explotación dos recursos
ESPECULACION
nísticos no actual estado de coupletar a industrialización e moIMOBILIA,RIA PRIMA
sas non sé ian producir. Actualmariños .. ·
Esta posibilidade benefícia ·moi,,.. ' mente a especulación imobiliária
dernización do porto pesqueiro.
Apropriación destas
á
Galiza.
HOXE
SOBRE
prima
sobre
calquer
preocupación
·
to
O vecindário denúncia a con zonas de domínio público
cesión ilegal de terreas de domide tipo estético. Non dubido que
Con que meios conta a Demar- · CALQUER
sen pre-e~istir nengun
nio público aos armadores pola
haxa verdaderros profisionais que
cación ·de Costas para · atender PREOCUPACIO' N DE
tipo de conce~dón prévia, · aos
1919 Km. de costa?
pudesen · facer causas valiosas
Comisión de Governo do Concello nunha semi-clandestina seA nosa infraestrutura é aínda pe- Tf PO ESTÉTICO'
mais o que tamén é certo é que
quena. 1emos vixilantes na . proestes son unha minoría exígua.
. sión de Agosto. Agora consegui· Usurpación dos
víncia de Lugo, !} na Coruña e ou-_ -Surprende toparse ao próprio
Combarro .é un exemplo, que
ron parar as obras e poder distradicionais camiños de
tros 9 na de Pontevedra. Paliamos Estado . como infractor. Por:
perdura, dunha época na que os
cutir publicamente o seu alcance
rnariñeiros e Agresión.s
a escasez própria gracias ás axu- exemplo· ·en ' Pontevedrá" onde
homes utilizaban o meio con moimentres se abren camiño os ar~stéticas
to agarimo e non menos intelixén- gumentos desenrolistas que pidas das Policías Municipais e ás para construir infraestrutura viá:
A faltá xeral de or;denanzas esdas· patrullas da Garda Civil, : qu'e ria óptase por invadir terreos do
cia.
·
den a criación de postas de tratéticas .e a dificultade.que supón
Cando empezarán a notarse os
·canalizan a:: través dos Governos aomínio publico marítimo-terres.ballo e a modernización de servi,a. sua esixéncia .- en control en
Civis·as pertinentes denúncias. ·
tre~ Esta surpresa é maior se síefeitos da lei?
.
cios portuár.ios. A presión sobre
núcleos decl<;J.rados· :."Conxunto
,Agora, cada vez máis, comeza- · multaneamente se sanciona 'f or- · A tnédio prazo nunha progresiva
os asalariados depe11dentes da
Histórico" ou en "Paisaxes Pin· mos a ·receber directamente cha:.. temente (10 millóns oe ·'pesetas
recualificación das nasas 'áreas
indústria da pesca é grande. Altorescas" .oficialmente protexi,·macias de particularés interesados· demulta} a:un Concello·(Noia} por
costeiras.
guns mariñeiros que faenan no
das é hoxe por hoxe unha das
en denunciar algunha irregularida- · realizar recheos na ria.
Están J2)rogramados fortes inBanco Sahariano piden a familiaagresións máis impEJrtant~s que
de ou solicitañdo algur'r.tipo de in- O Estado para facer obras públivestimentos en matéria de rexeres seus que non se identifiquen
·padece a co~ta.
·
· cas, quer dicer, de interese públi-'
neración de praias -axiña coformación.
coa Comisión de Veciños, por
Pavos · inteiros .- ·(Portonovo,
Esta escasez de meios, pode · co, póde.invadir terreas de titularimezarári as obras nas coruñesas
consello dos seus armadores.
Caión, Malpica, Fisterra, Bares,
chegar a frear o desenvolvimento dade publica. Tan só _se lle .esixe
Riazor-Orzán- en núcleos de
Desde esta.parte do conflito proO Vicedo, etc.) outrora exemplo
da Leí? Falernos por exemplo que sexa respeitoso co ben públimoita povoación ·ou en pontos
cúrase ridicul.izar a defensa da
de extrema beleza e .harmonía
das edificacións ilegais construi- - co. O estadó procura actuar semmoi alterados.
praia como un capricho reacciosü' agora anónimos cónxuntos . das eñ -zona de domínio público·. pre ·conforme a legalidade. A min .
Estase a iniciar un exáustivo
náriq e anacrónico. A Comisión
dominados . pola fealdade do
e qu~ agora son.declaráqas· ofi- persoalmente a Ponte de Rande
peite~do ·da costa 'iqqoando exde Veci~o~ r~córdalles que está
formigón, o fibrocemento e as
cialmente ·"Fóra de Ordenaéión" · non mé gosta por canto supón de
pediéntes
.sancionadores
ali
a favor da industrial,i:?'.ación pero
rechamantes fachadas alicata..,
Chegarán realmente a_derri.ibar- · ·elemento .,artificial introducido na
onde topemos u'nha 'infracción.
sempre que se faga na zona do
das
xeito dds cuartos dé
se?
ría 'de · Vigo. Mais superior a calQuero invitar desde aqui a.os ciCocho e non no' derradeiro rebaño.
dadáns a que colaboren 9onnos.:.
Derrumbaranse aquelas constru- tjuer ·gosto hai unhas necesidades
canto público qa vila. "E se nos
IQLJJ!lmente pasaxes ,naturais
cións qu'e . inv.adináo , terreas ' de xerais, a de salvar o estreito de' · co néste labor. Para iso teñen os
di~ que non chega-:- aseguran
intactas até hai poucos anos esdómíni0 · público sexan ·;1egais ou Rande; que hai que satisfacer.
. nasos, tel~fónos 9'ripe, 'inclusp·. nun .escrito- iremos todos xun-..
táo ·'Sen do destroz~das- estética.teñan abMo ·éxp'edienfo éie il'egali-·
A respeitb do terT,ia dé Noia, · an'bnimamentÉL.; se , ·9 de$.exp_n,
ta,s apeqi(cl:)~n indus~r;¡·a.i :a Ófild~ ~ ·..
mente para benefJci0';6t"Jns ( pou;=, ~ ..:"! dade. En calquer caso ost:gasto&'. que estifde~actúalietaae;';gostáría-:.:" .p6'de~~1:~f~Ófua:t Cal~ú~1"'·t'iS-6' \:ie''J:' hax~ · ~~e · péd'i16'. r-~J6s '·¡fcabe.2····
cos (Baroña, Cabo Vilano, etc.)O
de derrube .e ·restat.Jración das me préoisar que 'nori se paralizan
denúncia.
o m"
O

Eduardo Tob·a

Réspánsábel da Demarcación d.e Costas

'-fí..

ªº

1

tt

'GALIZA EMUNDO

• En Fene protestan pala inseguridade vial (páx.6) • Na Universidade ·non ~queren naGionalistas (páx. 7)
•As últimas. eleiGións na Fráncia (páx.13)• ,Q carácter político da . pob~eza (pax. 13) 11 Días -antes do reefendo de Chile ~pax-. l3) _~~~~~~~~~-.-~~~~~-------~~~~~~~~'---~~~~~~

EL.EICIÓNS EUROPEAS .

O PSG-EG o primeiro en mostrarse contrário

• O -Parlamento · Galego.
aprobou o proxecto de re. forma da lei re.g uiadora da
Xunta e do seu Presidente,

A proposta de·formar un ha coalición eleitOra.{
cria un ~mplé> debate político· · · · ·
·
A proposta realizada polo
Bloque Nacionalista Galega
de est udar a concurréncia
eleitoral conxunta dos
partidos de ámeto galega
ás eleicións europeas está
a desatar un forte debate
na soc iedade galega. A
iniciativa foi apoiada por
lndependentes de Lugo e
rechazada polo PSG-EG e
por Centristas de Ourense.

.......... .,.. ..... ,,...........:~·'"· · · · ·

EXTRAORDINARIO
i

O chamamento realizado polo
Bloque Nacionalista Galego aos
partidos de ámeto galega con
vistas a negociar. unha candidatura conxunta para as próximas
eleicións europeas serviu para
que o panorama político galega
entrase a discutir non só a posibilidade eleitoral proposta, senón
a necesidade de forzas políticas
próprias.

A

\

!

'. i

Foi Vicente Quiroga, alcalde de
Lugo, e líder dos lndependentes
lugueses, quen primeiro se apresurou a declarar que seria moi
positivo para Galiza artellar unha
frente entre os diversos partidos
para a "defensa dos intereses
económicos , sociais e políticos,
representados por xentes que
non esteñan mediatizadas por
partidos ou organizacións que
receben as suas directrices desde Madrid".
A rápida resposta de Vicente
Quiroga, que dias despois faria
tamén un chamamento para que
CG, PNG e PG, se unisen cara
as eleicións autonómicas como
única maneira de frenar a Manoel
Fraga, serviu en alguns médios
para procurar desprestixiar a
proposta realizada polo BNG,
amparándose no pasado poi ítico
de Vicente Quiroga.
Pola sua banda Victorino Nuñez, lider de Centristas de Ourense, que mantén estreitos pactos con AP, considerou tamén
positiva a proposta. ainda que
rexeitou a alianza "polo carácter
marxista do BNG" .

• Lois Pena, 'alcalde de
Cangas, toi perseguido e increpado por un numeros9 grupo. de
·

~
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~
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Coalición Galega, mália o lema do seu congreso, ainda non se pronunciou sobre a proposta do BNG • .·

A opinión do PSG-EG
O PSG-EG toi o pri m.eiro partido
en rechazar totalmente a proposta ao considerar com o prio ritário
"o fortalecimento do partido
como alternativa de governo a
PSOE e AP. antes que a unión
eleitoral con forzas de direita";
ainda que manifestan que sempre consideraron como "moi positiva a existéncia de forzas de.:.
mocráticas nacionalistas de centro ou de direita", deixando tamén claro que- "non lle corresponde a este partido potenciar a
direita".

O PSG-EG, que ten realizado
propostas para conseguir un
"governo de progreso na Galiza",
considera absurdo "coincidir
eleitoralmente
con
partidos
. como CG, que apoian hoxe a negativa e discriminatória política
do PSOE dentro do govétno galega".
Final(l1ente o PSG-EG voltou
realizar un novo chamamento ao
BNG para que "reflexione sobre
a idea de criar un par:tido democrático socialista e nacionalista",o.que levou a X. M. Beiras a perguntarlles se_o que querían era

Sen explicación a desaparición de. Sanmartin durante cat(o dias

As JUGAS celebrarán o seu congreso es:i .Novembro
As Juntas Galegas pola Amnistia
celebrarán a sua asambJeia
constituinte o próximo mes de
Novembro,. . segundo sinalou a A
NOSA TERRA un dos seus portavoces.
As JUGAS están formadas por
familiares e amigos dos presos
poi íticos galegas, facendo a sua
aparición o pasado mes de Maio
"para dar resposta á represión
que estaba a sofrir nese momento o movimento independentis_: ~
ta". A sua finalidade máis concreta é a de prestar asisténcia
aos presos, así como loitar pola
- sua posta en liberdade; . corno
obxetivo inmediato- esi.xen o re- ·
coñecemento do direito a ser
trasladados a Galiza.
Os seus representantes definen este movimento. como
;,asambleário, naciorialista e in-

introducindo á posibilidade de
que o Executivo ·(<:Jesde a próxima lexislatura) poda disolver a
cámara; estabelecendo, ademais, un status oficial para os
ex-presidentes da Xunta que terán un retiro millonário e trato de
excelentísimo. Votaroñ a favor ·
deste proxecto os grupos que
· apoian ao governo, abstívose o
grupo popular que pretendía que
a f.acultade de convocar novas
· eleicióris xa rexera na lexislatura
en curso , e votaron en contra o
PSG-EG, que se opuña á remuneración economica dos ex-pre-;.
sidentes e o trató prefer~nte para
os demais ex-meinbros do governo, esixindo tamén que a disolución do parlamento levase
emparellada a data de convocatória das seguintes eleicións; e
do BNG, por considerar que esta
lei é un instrumento nas mans do
PSOE e AP · para ·atenazar o
avance das - forzas populares, .
significando, de feito , a supremacía do Executivo sobre o LeO
xislativo.

organización~

cabo · un novo cacheo dos ocupantes. Representantes das JUGAS _anunciaron a sua intención
Visita aos presos de
de interpoñer denúncia contra a
policía po!a detención -de qu~ foAlcalá-Meco
·
-ron obxecto e solicitando a deO pasado 24 de Setembro' e or- . volución do material incautado.
ganizado polas JUGAS, dous autobuses, procedentes de FérrolSantiago. e Vigo, dirixíronse a ca~ Sanmartin· Bouza estivo
pita! de España co obxectivo 9e catro dias en paradeiro
·
mostrar a sua axuda e solidarida- descoñecido·
de abs presos recluidos na prisión de Ale.alá-Meco. A visita foi .José Sanmartin Bouza, mi1itar;tte,
·interrumpida en Alcalá por forzas acusado de pertenécer -ao ·
da policía que inmovilizóu os au- 'EGPGC, e recluido até agora na
tocares e impediu baixar aos cadea luguesa ·de Bonxé, estivo
seus · ocupantes.. No transe.ursa catro' dias en paradeiro descoñeda actuación policial foron incau- cido, o que provooou a inquietutados dossiers, par:icartas ban- de dQs seus avogados ~ e - fami!ia
deiras. Posteriormente os auto- res. As JUGAS trataron de poñer
. buses dirixirianse .a Carabanchel de contado todos os meios para
onde forzas da polici.a levaror.i ·a ·coñecer a situ.ación de .Sanmar~
dependente
políti_
cas"

de .

e

un partido único.
Quen non se pronunciaron -sobre a alianza coxunturál .cara -Eu.:.
ropa, que ,algun~ -queren _apresent(;lla como algo persoal de X.
M. Beiras; e tirarlle contido político, foron PNG, CG, e PG,·mantendo ós do~s primeiros contac-·
tosco EA e PNV, respectivamente.
- Tampouco a F=rente Populw
Galega manifestou nada a este
respeito, comenzando a discutir
no mes de Novembro o seu ·
a·poio a HB.
-

viciñbs polas ruas da vila.
Os incidentes comezaron no
mesmo s_
alón de _sesións con ir:tsultos do público cando -os concellais do PSOE votaron en con- fra da moción preseñtada pola
oposición contra a suba de contribucións. Logo Q alcalde e os
~eus concellais celebrarían o pleno ordinário pechados nunha habitación do concello . Despois de
producirse un - altercado . nun
quiosque coa muller dun tenente ·
de alcalde, presa dunha .crise
nervosa, e a chegada do alcalde
e os _ed ís socialistas, comenzamn os insultos. Como Lois Pena
se enfrentase aos manifestantes,
estes comezaron a increpalo,
tendo que ·escapar polas ruas
cangues-as protexido pqla policía
O
municipal.

• O BNG levará a cabo
acci.ó ns xudiciais para con-

seguir que . o actual alcalde cie
Camota, Ramón. Noceda, convoÁ.E.
que o pleno de moción de censura, xa que está a seguir os pasos de destituido alcalde de Boiró, Velo Vélo , e afirma que non
· atenderá o . requerimento da
maioria dos -concelrais ·e dará
"batalla política".
Pola sua banda.o PCLN afirma
tin que teoricamente tora 'trasla'dado a. Alcalá-Meco, sen que nun - comunicado remitido a A
neste lugar· se coñecese ~ o seu NOSA TERRA que O- BNG xa
paradeiro. Sucesos ocurridos en queria impedir ·que tomase posecircunstáncias _simil~res suscita__. ·sión, considerando que esta moron a preocupación entre -os ción de censura é
castigo por
ter apoiado a HB, ao tempo que
seus achegados. ·
Por fin, na tarde do martes 27, critica a política de - pactos do
Sanmartin ingresou na prisión de BNG con .'1un cacique" e, ainda
·Alcalá-Meco, cando xa a sua que desaproba -a xestión do ·acav.ogada, Begoña Lalar.ia, _se dis~ · tual alcalde,. ' afirma que noutros
poñia a apr_!3sentar denúncia pola lugares ocurre algo pareeido "e
desaparición·. As autoridades pe- ·non pasa nada".
Pola sua banda ·o PSOE de
niténciarias foron incapaces de
aclarar; ate hoxe, cal tora o para- ·camota -tamén _sacou outro. cod,elro" do preso durante ·eses e.a- municado no que apoiaba a Ramón Noceda, afirmando que a
- tro días.
As JUGAS $eguen a demm- xestión que estaba a realizar
ciar, por outra parte, a qesaten- agora, co seu apoio , era positiva,
ción sqnitária na. que se em;ont:-a ao tempo que enumeraba algunAriton Arias, aqueixado 'de multi- ha. realización conseguida co
ples lesións, algunhas delas .irre-- apoio .da Conselleria· de Ordenaversibeis.
ción do Território.
O
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Baixa 6 fema "Nan . máis martes"
iniciouse unha campaña pala seguridad~ vial

Estradas en Fene, direéción á nlorte
Resulta chocante que nunha
comunidade onde paso a
paso se está conquistando
unha mellara da calidade de
vida, non se teña sequer a
capacidad.e do máis
elemental: conservala.
Todos os esforzos por dotar
. de inümerábeis servícios
aós viciños, xa materiais xa
formativos, tórnanse de
súpeto secundários ante o
ben máis querido, a vida:
Alguén confoume o outro
dia ·durante o enterro de
\Yanesa que soñara con que
toda Ferrolterra se convertia
. nun deserto deixado da man
de Deus. De seguro
·deitaríase despois de
contemplar a ponte grua de ·
Astano ou a silueta de
Vanesa pintada a tiza na
beira da estrada despois da
sua morte.

Unhas preguntas percori"en
estes días Galiza: quén son
os da "Asociación Gallega
pro Defensa del Idioma"?,
a quen representan?, cál é
a sua ideóloxia?. As
respostas foron moitas
veces máis apaixoadas que

feitas con cohecimento de
causa.· Os de AGLI non son
os represent,antes nen do
coruñesismo recalcitante,
ainda que -tamén hai
membros,· nen. da dereita
tramontana, senón do
·
pensqmento oficial do PSOE.

A maioria dos seus sócios
son votantes dó PSOE

·AGLI: ·
'O castellano está
discriminado'

González Dopeso incluira no Siro López. Actuaría como moparte ·das diferentes Adm.inistrasellaría de Ordenación ·do Terriseu
programa eleitoral como derador Xosé Gómez Santos,
cións, gálega e central, non se
tório, rexida actualmente por An_candidato á alcaldia de A Coru- Presidente da Federación Procoñee.en á hora de escrebe'r esta
tolí n Sane hez Presedo_ e a do
ña un ponto no que figuraba a vincial de APAS de Coléxios Pri·
_información.
MOPU. A acción nas primeiras
" Defensa do idioma cervantino vados. Este noiés, que preside
"O . famoso -progreso e~tase . centraríanse nos tres ·pontos
diante do acoso que sofre na hoxe o Club de Tenis de A Coruorientando cara a Europa sen
máis perigosos: A Palma,. ao seu
Galiza";
Francisco Vazquez, ña, teria un papel fundamental
pasar por Fene}' ·.afirmou Galdo
paso por Perlio, Barallobre e Mamembro destacado do PSOE , e no nacimento de AGLI, asociaFonte, concelleiro de Urbanismo
Os viciños de Fene e o goberrio
niños; Limodre, e
estrada de
.alcalde d~ capital herculina, afir- ción que se dá a coñecer no
municipal teñen claro, asi o ve- de Fene, ao ser consultado so- . aceso a Neda. Na N.VI, a acción
maba que preferia que os seus mes de Maio de 1988 ao reclañen demostrando coas mobiliza- .bre as necesidades a cobrir nescéntrase na entrada do casco urtillos aprendesen inglés a gale- mar rótulos en español en tres
Cións, que non eren en maos au - te .terreo. O primeiro aspecto a
bano e no ponto fatídico do
ga, algo que compartia o tamén centros sanitários coruñeses
gúrios .nen no mal de olla e están ter en canta é. a ubicación de
Rego da Moa.
socialista e actual presidente da porque "os castellano talantes
dispostos a .rematar coa "má ra- · FerÍe ·dentro ·do marco espacial
A construcción de aceras e vaXunta,
Fernando González Laxe; tamén ternos dereito a ser inforcha" de acidentes, alguns ·mor- da Ria. Gal<;io Fonte resumiuno
llas protectoras para os peatóns,
as APAS dos coléxios privados mados" decran nos seus escritais e moitos máis que non aca- en· tres aspectos: Fene-é un istasi ·como todo tipo de artilúxios
de A Coruña, presididas por tos, ao mesmo tempo que dedaroh o adxectiv0 de· tráxicos. A mo natural da península de Monque abriguen a moderar a velociXosé Gomez Santos, desataban nunciaban a "discriminación"
campaña .de sensibilización co- tefaro, tendo que .soportar o
dade aos veículos, adernais da
unha campaña contra o decreto que supoñia que no Boletín Ofimezoü a iniciativa do governo lo- tránsito dos seus 12.000 habiremodelación do· trazado dalgun
da Xunta no que se regulaba cial da Provincia de Pontevedra
cal hai xa vários meses, a raíz do tantes; está atrav.esado de N a S
tramo defectuoso (caso do peral_que duas asignatura$ .da área de se fixese un descanto do 50 por
acidente acorrido a primavera p·o1a N.VI comq aceso principal aJ tado do Penedo) son as reivindisociais se darian en galega; o cento aos anúncios redactados
pasada no Penedó (Barallobre) . Ferrol e ao tempo é o ponto de . cacións mais importantes que se
PSOE de Galiza aprobaba un en galega.
no que resultaron · mortos dous - arranque cara As Pontes e Lugo.
tan ás duas administracións, das
documento donde se defendia o
amigos a un tempo, cando se O resultado é ql!e entre a N.VI e
que de .momento se conseguiu o
O dia 6 de Setembro pasado
"bilingüismo equilibrado"; en
atopaban á porta d1,m bar e se a estrada Ferrol-Mugardos, ten
desdobramento da N. VI desde o
Febreiro, nos diários coruñeses quedaba formalmente constituilles botou enriba un coche. Un que soportar uriha sobrecarga
cruce de Fene até a entrada de
aparecian anúncios, sen firma, da AGLI, sendo elexido presimes rháis tarde morria baixo as db tránsito en 30 Km. que atra.Astano, -cuxas. obras parece que
contra a "portugalización de Ga- dente Roberto Rey, segredário
vesan a coluna vertebral do térrodas dun camión o proprietário
por fi[l se iniciarán na segunda
licia", que estaban financiados Eduardo López -Jamar, tesoureidese mesmo estabelecimento. · _mir:io.municipal.
quincena de Outubro para o que
por
un médico afiliado a UGT; o ra Elisa Peña Maria e como voE evidente que os acidentes
Daquela as xestións levadas a
está contratada polo MOPU a
Tribunal Constitucional, a reque- gais Severino Durán, Juan Seinon son causa de agora, ainda
. cabo por unha comisión de viciemprexa AUXINI.
rimento do governo do PSOE gret Moinelo e Nazaret Mondelo,
que o aumento da circulación é
ños .do lugar€ os representantes
Outr'o logro da presión _m unicidecretaria a ilegalidade dalgun asistindo á asamblea medio
do. número de automóbeis fai . pal .foi a supresión dun tramo do municipais, ºcoa Xunta da Galiza,
ponto do decreto de regulación cento de persoas dos 200 asoderan como -resultado que uns
que estes se multipliquen nos úlcarril lento á saída de Fene en di_do idioma; os galegas resposta- ciados e 800 simpatizantes que
técnicos do Ente autónomo se timos tempos. O _problema .víase
rección a Coruña, ónde foron
ban cunha- gran manifestación afirman te:-. AGLI quedaria instrasladasen a· Fene e viran "in
vir dende a primeira ·lexislatura
instaladas provisoriamente as
en
Compostela que non foi crita no Rexisto Nacional de
situ" a casa das martes, achaca- . democ,rática. · Calquera ·que se
polémicas e mastodónficas xarapoiada por un PSOE tremenda- Asociacións co número 80.224,
-das indiscutibelmente ao mal es- · achegüé a Fene póde comprobar
diñeiras cuxo fin non é outro que
mente belixerante.
e os seus sócios cotizarán 2.000
ta do·da' estrada.
·
que é un concello amamantado . resgardar a integridade fís~ca
pesetas anuais .
A morte de Vanesa ·Paz,' de 9 . desde os anos .60 por Astano,
dos párvulos do centro Curros
· Nestas coordenadas foi. can~anos, ·o 19 de Setembro, e ¡:¡ da
que cuadruplicou o número de
Enriquez e impedir as ·grandes
do naceu a "Asociación Gallega Campaña de
. sua avoa un mes antes, o 20 de
habitantes de 4.000 a l6.000
velocidades que alcanzaban os
para la Libertad del Idioma".
fÍoito · da . imigración d~ xentes - veículos ·ainda dentro do casco
Agosto no mesmo lugar, desataimplantación a cargo das
que viñeron traballar ao estaleiró
ron as iras dos habitantes deste
APAS
.
urbano. As xardiñeiras agardan
O dia 18 de Decembro de
concello que non; están dispos- .e -que se asentaron a ·carón das
agora nada máis que a interven-: 1
tos a esperar máis tempo por vias principais. O crecimento
ción do MOPU coa instalación · - 1987 unha denominada "Aso- Foron as APAS dos coléxios priciación por la Libertad del Idio- vados de A Coruña as encarrepromesas e vontades. O governo
polo tanto deuse completamente
de aceiras, para ser derribadas.
ma en la Enseñanza" organiza gadas de espallar boletins para
vinculado··á estrada.
·
municipal do BNG iniciara antes
Finalmente dicer que todos os
un debate no Centro Fonseca asociarse a AGLI, ao tempo que
da traxédia unha campaña de ·
A<3 empezar a andar a segunda
habi~antes de Fene seguen sode A Coruña no que participan facian unha chamamento, adsensibilización é de información
lexislatura democrática, no 83,
ñando co de-svío da N.VI me.González Dopeso, dous directo- xuntando os estatutos da Asoque consistiu na celebración de . aprobouse o "Plan de Travesías"
diante un ha autovia ·de aceso a
res de coléxios e o debuxante ciación Gallega para la Libertad
asa·mbleas dé viciños en cada ' vixente hoxe. Según G~ldo Fon~
Ferro! que desconxestione o
unha das oitq parróquias. Unha te, a Deputación Provincial foi o
casco urbano. Como son xenesemana antes do último.acidente . único organismo que prestou
rosos, dan unha marxe máis loncomezaron as accións de pro-:
atención, iniciando a primeira ga de tempo para' acometer esta
testa que consistrron· en cortes
fase de -estrada Perlio-Lavandei- obra. ó que non · perdonarán
de tráfico no Rego da Moa e no
ra ·e adquirindo o compromiso de . nunca, nen ao· governo central
Penedo. lugares máis afectados
afrontar a segunda fase da Ar:. - nen ao autonómico, son as marA.E~
mada en Maniños· e 'a de Barai10:.. tes, por · desgrácia, xa inevitápora inseguridade vial. Desde
Roberto
Rey
Se'rrallé,
Presidente
de AGLI, pode ser o prototipo do
aquela non cesaron as protestas,
bre. Os pontos negros da negobei~:
·
O
integrante desta asociación. Home que tala pelífeitamente o galega,
incrementándose o número de ciación sitúanse polo tanto nas doblador de películas nesta idioma pára a nosa TV, actor, Xefe de
X.M.ARIAS/FENE
P.artiéipantes. As respostas por ~stradas que dependef! da CoATransmisións da-Cruz Roxa, empregado de banca, militante de esquerda nos seus anos mozos, membro da Coordinadora Nudista ...
non se pode dicer que sexa un fascista nen un home é:te direitas.
Pero tamén podían servir de indicador outras pe.seas como o ·
CHAMEAO
doctor Puga M~aira, médico pertencente a UGT, .ou a Esperanza
· TLF. (986) 43 36 ·24
Guisán,,profesora compostelán, que o 10 de Deoembro escribía un
artigo en "La Voz de Gt;ilicia" titulado "Amar a Galicia en CastellaE SOLICITE
no", e que-participou nas eleicións sindicais formande parte da cant.e nda. material fotográfico
didatura .de UGT.
AS NOSAS TARIFAS
estudo . reproducións
.Hai tamén persoas, como Juan Seigret vincul'adas a "Amigos de
PUBLIClTÁRIAS
:
diapositivas· de textos
La ·Coruña", e outros simpatizant~s de González Dopeso, pero o
revela~e . cibaGhronie
que seria a "liña dura", vinculada estreitamente ás APAS, á que
BOSA 'lEBBA
podia representar G6mez Santos, deu paso a persoas cunha imaxe .
ERIODICO GALEGO SEMANAL .
!
r.tcoruñ3 ·1 9baixo telf.986/ 23310q vigo
máis apertu~ista ql:le mitiga a marca de direitistas antigalegos. ' . o
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español-talantes, polo que o lóxico seria que existisen coléxios
nos que se ensinara en galega, ·
para os galegos talantes, e outros nos que se ensinara en español para os que falan este·idioma. Coinciden así tamén coas
APAS coruñesas, e con algunha
asociación de pais que confunde
a "língua ·'materna" coa "língua
social".
·
Móstranse sorprendidos pala
reacción que t.iveron as suas propostas, porque eles . tamén .din
defender ao galega, e piden os
letreiros nos dous idiomas. ·Perguntados se non é unha inutilidade pór Ourense-Orense afirman
que hai que respeitar os topónimos, pero cando se lles tala de·
. ·A Coruña, din que" hai que respetar a vontade popular e se a
xente ·di 'ta Coruña ou Puebla,
non hai porque cambiar o
. nome".
A sua idea de "discriminación"
do español lévalles a cuestionar
as medidas tendentes
apoiar
ao galega. Asi protestan polos
~ premios de xornalismo, novela,
~ teatro et9, vaian dirixidos só aos
~ que escreben en galega; e eles,
< que din defender a legalidade e
recurren sempre á Constitución
ma1ona dos nósos sócios son como lexitimadora da sua postuvotantes do PSOE, de AP e até · ra, descoñecen senténcias como
alg..(.ms do pNG".
a ditada en ·Febreiro poló Tribu.na! Supremo na que se afirma
A liña argumental dos respon- que "non hai discriminación cansábeis de AGLI durante a entre- do se busca solucionar un dese..,·
·vista, presidida por un magnetó- quilíbrio mediante o fomento da
fono onde recollerori as duas ho- língua máis débil" ~
Peden. inquéritos para saber a
ras de conversa "para ·que non
· haxa malos entendidos'.', é idén-' · opinión dos país e critican aos
tica- á mantida polo cronist;3 polí- partidos, dos que recabarán potico Carlos Luis Rodríguez, nun sicionamento, porque utilizan a
língua de xe.ito. eleitoralista El
artígo publicado o martes 13 de
acúsanos de "ter medo a ser taSet~mbro en "La Voz de Galicia".
chados de antigaleguistas e a
polarizar a opinión 1]ública contra
Afirman que na Galiza xa existen de feito dous bloques,_un o- deles"·
o
das galego-falantes, outro o dos
A. EYRÉ

i

Roberto rey, á esquerda, Presidente d~ AGLI e Juan Seigret, vogal

del Idioma.
Na carta-chamamento afírmase que a asociación nace coa
idea de "unir esforzos da xente
preocupada pola imposición lingüística que se está a dar na
Galiza", facendo fincapé especial na discriminación que su
pón a obrigatoriedade de impartir várias asignaturas en galego
e afirmando que a Xunta ten
previsto ampliar o número destas asignaturas para o próximo
curso.
Nos fins estatutários de AGLI
aparece unha pretendida asépsia
frente á utilización dos idiomas

(defensa do direito a utilizar calquera das duas línguas; direito a
elexir calquera dos dous idiomas
para o ensino; denunciar calquera discriminación por razón do
idioma ... ) só que parten dun presuposto falso: que o español
está a ser discriminado.
Con este postulado pór bandeira constituen AGLI como "forma de defenderse dun certo
atropello dos castelán talantes,
disolvéndose cando haxa unha
opción voluntária, cando se "respeite a vontade de falar en galega ou en español, porque queremos a Galiza sinceramente e estamos dispostos a loitar contra a

dictadura" (a dicfasdura do galega), en palabras de Roberto Rey,
presidente de AGLI.

A maioria dos sócios son
votantes do .PSOE
Segundo Roberto Rey e Juan
Seigret, vogal da xunta directiva,
esta asociación non é un movimento de APAS, ainda que reco~
ñecen que hai xente que ten conexión con- elas e que estas actuan "como caixa de resonáncia
deste problema", negando tamén que teñan adscrición a nengun partido e "menos coa dereita
e o fascismo", afirmando que "a

a

VARIAS ADVERTÉNCIAS E UNHA RECOMENDACIÓN
FRANCISCO RODRÍGUEZ

3

o
a
n.
11-

1e

o
1e

:e .
:::J

Existe, na nasa sociedade, unha certa
tendéncia a atribuir afirmacións descaradamente hostís aos nasos direitos nacionais á irracionalidade, capricho ou
prexuícios de personaxes curiosos. Non
representarían o sentir ou pensar real do
grupo ideolóxico ao que están adscritos,
especialmente se aparecen como formalmente de esquerdas. Un destes personaxes, famoso palas suas declaracións epatantes, e paifocas, é Paco Vázquez, exímio alcalde de A Coruña.
Non obstante, cómpre non ver, nas
contundentes e agresivas afirmacións de
alguén que goza do beneplácito e amparo de Alfonso Guerra, boutades ou estupideces que só a el abranxerian. Cando
proclama que son máis importantes ninglés ~ a informática que o galega, á parte de que constata unha realidade obxectiva no actual panorama económicosocial e ideolóxico-político, está a propor tamén unha adesión subxectiva,
unha alternativa promovida por toda a
maquinária do "real", isto é, do dominante, e verdadeiramente defendida polo vixente réxime político.
Non é casual que, consecuente e submdinadamente, . o Sr. ·González Laxe
xustifique, a posteriori, de maneira máis
eufemística · e subtil, as propostas, que ·
non deslices, de tan "pintoresco" prohome do PSOE na Galiza. Non se esque:4a que el taméri foi o abandeirado na
causa da intfodución de bulerias sevillanas, e demais alegrias, de claro sentido
españolizador, polos roteiros etílicos de
pubs, clubes e outros espácios do aldeanismo e macarreria señoritil nas nasas vilas. Existe, sen dúbida, unha clara
intención no partido que governa desde
Madrid e, sucursalmente, na Galiza, de
paralizac e mesmo facer retroceder o que

considera alarmante-(?) proceso galeguizador da nasa sociedade. Documento
interno existe ao efeito.
' Do devandito documento e das suas
consignas deriva o reforzamento de condutas folclóricas e españolizadoras na
RTVG, denunciado publicamente polo
BNG perante a opinión pública e no Parlamento autonómico co gallo do Día das
Letra Galegas do 1988. Por certo, a unanimidade na aprobación desta interpela- ·
ción do BNG hai uns dias na Mesa do
Parlamento, non deixa de ser sintomática da' hipocresía e cinismo coa que se
está a xogar no terreo do idioma, como
outra táctica ad hoc.
A chulería coa que se exteriorizan condutas "bilingüístas" polos prohomes oficiais, a promoción do hibridismo cultural
(Galiza en español) en amplos campos
-cine, libros, prensa, ...-; o incuml'.?rimento consciente, organizado e sistemático da cativa lexislación favorábel en
matéria lingüística (a toponímia, as posibilidades de ensino en galega, ... ); a suspensión e rectificación da mesma pala
denúncia ao Tribunal Consfüucional : (á
arde da Xunta do 30 de Agosto · de hai
un ano) .... Todo isto constituen alguns
exemplos, conicidentes co rearme ideolóxico dos impérios e a Garidade econó.. mica, cómo a probes esquilmados;, se
nos oferece desde a CEE (FEDER).

-

Resulta, .pois, que ..a .política co.mpensat'ória é máis fráxil que nunca perante a
ventoleira e treboada de asimilismo que
se· apresenta pragmaticamente; como
"necesidade" da modernización. No ton
paternal e feblemente . xesuíti90 que o
caracteriz~, o Sr. González Laxe iluminaba ~ e advertía sobre a impórtáncia dos
idiomas extranxeiros, dos grandes esta-

dos da CEE, nesta nova andaina que se AGLI, como enxendro, en último extrenos concede e non debemos refugar fa~ mo, vinculado ao partido no poder.
Que a maior parte da nasa sociedade
naticamente. Máis unha vez, doutra maneira, estase _a reincidir en que o galega sexa indiferente aos seus postulados,
só vale para andar por casa, e nen isa a non nos dá constatación de cal é a situaxulgar pala teima no seu continuo_acoso cióM reaJ do galega e da valoración q_ue
e derrubo que se practica desde as esfe- se lle oforga, non débe levar-nos a me- .
ras do poder delegado no interior do te- nospreciar o s.eu papel iqeolóxico na sorritório cunha lexislación que · o declara ciedade: facer adiantar a·tese -presuntamente democrátiq1 · de que o galega
ampulosamente como idioma próprio.
A última expresión desta teima é AGLI debe ser para quen o queira, pondo así
(Asociación Gallega por la Libertad del en entredito un direito que, se non se
Idioma) que, cqmo a sua . contundénciq ·cancebe' como colectivo, non pode exissonora indica, está orientada a promover tir. · Lembremos que mitos, como o da
dunha maior persecución e hostilidade l'íngua materna ou o do bilingüísmo harm.ónico, aparentemente cie·ntíficos, escara o galega.
·
.
· '
Hai tempo que sabemos .. e parece-me tán tamén no arsenal da AGLI. Contra
que o lembraba tiai pouco Sánchez Ca- . estes mitos, o nacionalismo galega, e a
r;rión neste semanário, que o idioma é un · sociolingüística que se desenvolve no
problema social e colectivo, non unha seu campo, deu combates de importáncuestión individual. As · conductas lin- cia para que sectores realmente ben ingüísticas nas sociedades - diglósicas, tencionados, no referido á normalización .
canto ao uso dos idiomas en conflito, es- do idioma, r_ectificasen os seus princítán det~rminados socialmente, polo que pios,· desbotándo-os por falsos e· mistifi-· talar de liberdade non ·deixa de ser un cadores. Cómpre convencer a máis amsen sentido. Obrar con liberdade seria, plos sectores de que o galega ou -é un
en • todo caso, tronzar os mecanismos veículo útil para toda a soc;:iedade gale.ga
sociais, económicos, políticos e psicoló- ou. non é -nada. t-tai que facer ·entender
xicos que empeden a libre expresión, o que a expresión do colectivo está na línes.pallam!3nto, a recuperación do ,_
n oso gua galega; a casuística individual.pode
idioma colectivo, que é o ga1ego .. E pre- ·estar no español. Pero todo proceso socisamente a este intento· ou proxecto de cial ten-sé que apoiar en medidas polítiliberdade colectiva á que se opón . a cas e administrativas, que teñan c0mo
normas os direitos colectivos e, como
casuística, tran'sitoriameñte, os individuais. A inversión destes critérios é sin- xelamente a guerra contra o galego, rio
. PROCESO SOCIAL E
naso cas0. .
COLECTIVO
E É A ESE
. É por isto ~ que recomendo a AGLi;' en
PROXEGTO DE LIBERDADE nome da veracidade e obxectividade,
pase a denominarse AEEG: AsoCiaCOLECTIVO AO QUE·AGL/ que
ción Española para o Ext(?rmínio do Ga.
SE OPÓN'
lega.
D
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CONFLITOS NA UNIVERSIDADE

/

López Suevos ten que examinarse en Madrid

Concedida u,rlha praza de galega na Facu_ldadé de Filoloxia
oito diélS antes de realizarse o concurso de adxudicación
y

Dous conflltos académicos,
con trasfondo político e
1deolóx1co, vívense na nasa
Universidade. Dunha banda
a concesión dunha praza na
Faculdade de F1lolox1a na
que está involucrado
Francisco Rodríguez, e
doutra o xá longo
contencioso para a cátedra '
de Econom1a Aplicada entre
Ramón López Suevos e o
actual subsecretáno do
M1nisténo de Transportes
Pérez Tounño.
Semanas atrás aparec1a nos taboe1ros de anúnc1os da Faculdade de F1lolox1a a resolución pala
que se conced1a a praza 1.048
de literatura galega-portuguesa a
Mana do Carmo R1os Parnsse ...
01to d1as antes de que se reunira
a com1s1ón que deb1a avallar o
concurso público correspondente Expúñase tamén o horáno
que deb1a 1mpart1r a gañadora de

antemán
Á praza irregularmente adxud1cada aspiraba tamen Francisco
Rodriguez quen apresen.tau o
pasado 20 de Setembro un detallado escrito de recurso, abondando nun listado de considerandos sobre diferentes d1scnm1nac1óns que se produc1ron na
concesión da praza e na avallac1ón dos méritos de ambos concursantes. A Com1s1ón esta formada por Ramón Lorenzo, Ra-

d1scnm1nada valoración que se
fa1 dos méritos polos traballos
elaborados sobre a matéria que
se é;lvaha, e que no seu caso foron pontuados cun "6" frente ao
"5" da concursante R1os Panisse
que "case nada ten que apresentar no relac1on~do coa asignatura de Literatura Galega". ,
Francisco Rodríguez argumenta coa expos1c1ón dun currículo
extenso cunha obra pública de
má1s de 19 volumes entre traballos monográficos e libros "editadas en plataformas tan diferentes como Galaxia, Istmo, Gnal, A

Nosa Terra, X1stral, Umvers1dade
de Santiago. 15 artigas en xor-

~

cr:
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Francisco Rodríguez

món V1llares, Dario V1llanueva,
Rosário Álvarez, Anxo Tamo e
unha representante dos estudantes, amda que alguns destes
membros xust1f1caron a- sua ausénc1a a algunha das tres reu nións que se efectuaron, e cuxa
acta final non está asinada por
,todos os membros.
·
No seu escrito Francisco Rodríguez 1nc1de sobre as "especialmente d1scnminatónas aphcac1óns do baremo no referente

aos anos de docénc1a (... ) resulta
paradóx1co que un docente con
21 anos de ad1cac1ón exclusiva
ao enstno da literatura, e espec1f1camente da galega, sexa pontuado con "O" nese apar1ado,
mentres se concede a max1ma
caltf1cac1ón en dous apartados
de docénc1a a unha candidata
que non t1vo sempre esta exclus1v1dade nos d1st1ntos níve1s en
que desenvolveu o seu labor
prof1s1onal". Abonda 1:amén na

na1s e 8 en revistas pedagóx1cas
e cultura1s". A própna apresentactón da tese de doutoramento
sobre Rosal1a, de próxima publ1cac1ón, "que unha das máximas
autoridades académicas estranxe1ras na matéria para a Faculdade de Fllolox1a, Claude H. Poulla1n, cal1f1cou e recoñeceu publ1camente que [a partir dela] tena
que rect1f1car, mo1tas das suas
op1rnóns sobre o tema" serve tamén de contraste cunha pontuac1ó'n a todas luces baixa.
Agora a praza queda en suspenso á espera da resolución final do recurso apresentado.

López Suevos terá que
examinarse en Madrid
O affaire da cátedra de Econom1a Aplicada, ao que concurren
os profesores Pérez Tounño e

López Suevos, e que fara recurrido por este último ao negarse a
profe sora Y abar Sterltng a avallar
a sua obra por estar escritos os
seus traballos en galega, agora
"por problemas de · desprazamento e de 1mpos1b1lldade entre
os membros do Tribunal residentes en Madrid para desprazarse
á Gahza" apreséntase a es1xénc1a de que López Suevos sexa
quen va1a a Madrid o vinde1ro 21
de Outubro. ASDUGA denunc1ou
publlcamente as declaractóns
xust1f1catónas deste novo x1ro da
concesión da cátedra, caltf1cándoas de "1ncreíbe1s e provocadoras (.. ) son un acto de serv1l1smo
ao Governo central", ins1stindo
en que, en cumpnmento da LRU,
mo1tos son os profesores un1vers1tários que teñen que desprazarse con d1f1culdades e que en
caso de 1mpos1b1hdade sempre
se produce un acordo entre as
partes "non dunha parte contra
da outra como sucede neste
caso" .
Por outro lado mantense no
Tribunal á profesora Sterl1ng,
apesar de que a sua a1t1tude era
fundamental no recurso apresentado e contra a que ten 1nterposta unha querella o profesor López Suevos.
O Claustro da Faculdade de
Económicas , pola sua parte, ten
tomado un acoTdo de apo10 a
López Suevos nesta nova fase
do seu longo contencioso.
O

·PREMIOS GALICIA DE XORNALISMO 1988
Có fin de promocionar todo o que contnbúa a profundar naTealldade galega e na defensa dos derettos humanos ~ a lrberdade de expresión así
como para recompensar publlcamente o labor que profes1ona1s e colaboradores dos medios de comunicac16n social veñen realizando neste senso.
e 6 ter en conta por outra banda. que no preseote áno se conmemora o
centenario do nacemento de Ramón Otero Pedrayo declarado Ano Otenano a Conselleria da Pres1denc1a e Admm1strac16n Pública convoca os
"Premios Gallc1a de Xornaltsmo 1988". de acord0 coas seguintes bases
Pnme1ra - Poderán optar a estes premios os profes1ona1s que publiquen ou emitan os seus traballos en galega normat1v1zado nalgunha publicación periódica ou emisora de radio galegas. entre o 1 de xuño e o 1O
de outubro de 1988
Segunda - Concederanse dez prem19s ord1nanos de trescentas mil
pesetas cada un (300 000) e dous premios espec1a1s de catrocentas mil
pesetas cada un ( 400 000) cohforme a segumte relación

A) Premios ordinarios:
Premio ó autor da mellar información ou comentario político
Premio 6 autor da mellar 1rrtormac1ón' ou colaboración cultural
3 - Premio 6 autor da mellar reportaxe
4- Premio 6 autor do mellar af:!1go
5 - Premio 6 autor da mellar 1nformac16n ou comentario deportivo
6Premio 6 autor da mellar mformac16n ou comenta no económ1cofmance1ró
7 - Premio 6 autor do mellor humor gráfico
8 - Premio 6 autor da mellar informactón ou programa musical
9Premio ó autor da mellar 1nformac1ón ou repor:taxe sobre sucesos
1O - Premio ó autor da mellar fotografía ou reportaxe fotográfica

12-

B) Premios especiais:
1-

2-

Premio 6 mellor artigo ou conxunto de art1gos en defensa dos
dere1tos humanos e a hberdade de expresión
...
Premio 6 mellar artigo ou con~unto de art1gos sobre a vida e obra
de Ramón Otero Pedrayo
•
.

Tódolos pr~m1os ser~n compatibles entre eles O xurado poderá valorar
d1screc1onaimente a cont1nu1dade ou frecuencia do labor en cada apartado

Terceira O prazo de presentación dos traballos findará o dla 15 de
outubro de 1988
Cuarta - Os traballos serán eAv1ados a Dirección Xeral de Medios de
Comunicación da Conselleria da Pres1denc1a e Admin1strac16n Pública. si tuada no ed1f1c10 admin1strat1vo San Caetano. n· 1. de Santiago de Com postela No sobre tarase consta-la mención "Para os Premios Galleta de
Xornal1smo 1988" e conterá a documentac1<!>n seguinte
a) Se o iraballo se d1fund1u nunha publ1cac16n periódica. achegarase
un exemplar· dq xornal ou revista no que apareceu. indicando cal é otraballo e a que premios opta así como o nome e enderezo do autor No caso
de optar 6 premio de fotograffa. o autor deberá presentar tamén unha copia do onx1nal publicado
Se o traballo se publ1cou con seudónimo ou stn asmar. cumpmá pre ser¡itar un cert1f1cado da empresa periodística correspondente que acredite
quen é o autor
'
b) Se o traballo se rad1ou presentará unha f1ta co programa ou progra mas. 1nd1cando a que premios opta. asi como o neme e enderezo do autor
Presentarase tamén un cert1f1cado do director da emisora no que conste a
data de em1s16n e ma1lo autor
Quinta - O xurado para a adxud1cac1ón destes premios será nomeado
polo Director Xeral de Medios de Comunicación Const1tu1rano persoas
escolltdas polos seus coñecementos nas materias obxecto dos premios
Sexta - O vered1~to do xurado tarase público nun acto que terá lugar
na, segunda quincena de novembro de 1988
Sétima - Os trabal los rec1b1dos non se devolverán ós autores A Dirección Xeral de Medios de Comuntcac16n da Corisellerfa da Pres1denc1a' e
Adm1n1strac1ón Pública reservará para sJ os dere1tos de publ1calos ou ed1talos
01tava - As dec1s1óns do xurado serán inapelable~ e o premio ou premios que este considere oportunos poderán ser declarados desertas

UNTA
uID

- u

DE.GALICIA

CONSEUERIA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACION PUBLICA
Dirección Xeral de medios de Comunicación

X.e.
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A autovia do MC?PU paralisa o.tráns~to

Ca~dp

se Co~strua a Autopista ,

.
·volverán cortar o ·uso da POnte da Barca
O caos ci(culatório en que
está sumida Pontevedra
desde hai dez días é só
anúncio do que está por vir:·
nun prazo indeterminado de
poucos anos o corte
reproducirase outravolta
cando se inicie o trazado
da ponte que realizará
Autopistas e que mutila á
da Barca pala beira aposta
á actualmente en obras . .
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.O DIÁRIO.QUE .A DIÁRIO
.

.

OUTONO

'

.

. XES~ C.U.OS

O problema que está a viver
- Pontevedra, co tráfico en trombose permanente nas horas pun- ·
.ta do dia, pon á tus problemas
que non son exclusivamente
desta cidade. A necesidade de
vias rápidas interurbanas que circunvalen os grandes núcleos urbanos, tendo en conta a orientación espácio-xeográfjca das cidades galegas (eixo Norte-Su!)
foi posposta sine die acumulando problemas ano a ano por uns
crecimentos urbanos descoordenados. e sen Plans de Ordenación. A obra que agora está facendo o MOPU nas beiras do
Lérez é unha consecuéncia directa desta situación e do capricho de finalizar un proxecto obsoleto e, segundo os especialistas, absolutamente inútil. Fagamos un repaso.
Hai perto de vinte anos o
MOPU deseñou desde Oviedo
Pontevedra será cruzada por unha cuarta ponte para servício da Autopista
(Galiza entraba nesa demarcae. sofrirá _un novo corte de tránsito na Ponte da Bar:ica
-.
ción centrada en Astúries) dous
drés desde .a Alameda se non se
banjsta Fernando M. Sarandeses
anelos consecutivos, un interior
toma resolución algunha en 'connun argumentado escrito de aleá cidade e outro máis externo
tra_
gación apresentado o pasado .
que debían cumprir un labor desMaio.
conxestionador dos veículos en
O Lérez xa .ten Importantes
tránsito. Pronto se viu a traca utiUn rio en permanente
problemas todos os veráns e
lidade do proxecto que nunca se
agresión
agora perde coa nova Via de Beichegou a completar. Desa époramar, unha meia de once meca, e de dous plans ultimados
O MOPU mantén o seu proxecto
tros do seu leito. Se no futuro se
nos anos 1981 e 1986, provén o
apesar das protestas das entidaparalisase a drenaxe do ria e exactual recheo do Lérez para trades cidadáns. Un proxecto cutracción de area, o perigo de
zar unha autovía que enlazaría rioso, que no estudo de execuinundación incrementariase peri:..
sen partir de nengun outro enlación do 1986 é firmado por José
gosamente .... pero nada de todo
ce de estrada interurbana ou de
Luis Rodríguez como autor, quen
grande fluxo de -veículos- coa
asimesmo o sanciona como Xefe isto detivo ao MOPU.
Anteriormente foran paralis1;1que se dirixe a Marin.
Provincial de Demarcación de
das as obras da Autovía pola ·
Na altura do ano 1976, sendo
Carreteras. Un proxecto que ten
alcalde Oueizán T aboada a Conun custe de 1000 millóns de pe- aparición de achádegos arqueolóxicos na entrada da Ponte do
sultora Galega xa propuña, como
setas para unha via que non trasBurgo. Agora a acción sobre a
paso alternativo para o tráfico
lada tráfico das zonas máis procara o Norde (Santiago e mesmo
blemáticas da cidade, que serve Pont_e de Barca, que perde tres
Vilagarcia) o trazado da Autopisde cobertura para a nova traida arcos para deixar paso á estrada
ta e da circunvalación corresde águas de Celulosa e que au- do MOPU, organiza un -eaos cir:..
pondente por Terneza e alonxánmenta, entre outros, o perigo de culatório que ainda non houbo
dose da cidade. A solución arinundación dunha ampla zona da quen avaliase nos seus custes
quivouse e volve a non ser tomaBaixa da cidade en caso de con- económicos. J;ontev~dra segue
da en conta por Autopistas que
fluir unha , marea equinoccial e sometida á tensión imparábel da
·
O·
deseña unha nova Ponte que
unha forte chea do Lérez, como desorde urbanística.
será o novo horizonte ponteveargumentaba o arquitecto e urX.C.

·VIAXES . DO

¿ ·

ÍNDIA
2 rotas de 1 cada unha. Índia Central e Nepal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Benarés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. P.récio:
1 196.000 Pta_ Saidas: (Índia Central e Nepal) .
4 ao 31 Putubro; 1 ao 28 de Novembro e
Saidas: (India do Sul) 4 ao 31 Outubro.

Dia tal, mes de tantos, ~nno domini. ,Vai imha· calor que abata e
apreta-pero, como Dios; non afoga, pero a punto está, ·como a
soga do Falconetti, que vale para amagar suicídios, pero ao .cabo
non. resulta, Ao sol pásalle_algo semellarite: quenta pero non
que1ma, como as ·estufas que vánamente nos intentan vender
neste outono atípico. A mi plin, é .cousa do Antolin. ·
Un día tal estabamos e nel seguimos. Clic. O telediário quita a ·
Solchaga verborreando en Berlín nunha xuntanza de tipos semellantes, logo .conta que irnos aforrar cincuenta mil millóns pola
baixa de pr~cios do crudo. ~ecqñezo ? miña ímadurez, pero non
vexo por mngures. algo que supoña·un beneficio iri-ou mediato
ao méu desnutrido peto. Cr:ua realidade. Vive· Revilla? Onde vai
Santiago Corella? Concluo que os· informativos de televisió"n teñEm unha grande funcionalidade como motivadores de sesteos
subitáneos. Esé adcirmedecimento de dez-doce minutos que tan
ben. asenta o xantar teri nos telediários o seu máis firme aliadoconcrelamente· esa repetida imaxe .dos camións lanza.:.misís n~
fron~eira irano-iraqui. Zias, zias, zias, zias, cabeza e grolo de café
enfriado. E a traballar. Abandona un o café co convencimento de
gue_andamos por detrás das conceicións ideolóxicas do mundo
de -hai un século. Seguimos considerando as guerras como
asuntos domésticos e maniqueos como seguimos esquecéndonos da condición das mesmas como resultado do désenvolvimento do imperialismo. Ponto. Avanza a tarde e vai máis calor
ainda. Sobre amesa repousa un exemplar da revista de UniónFenosa, ·incluindo unha reportaxe sobre presentes retos tecnoló·xicos, fusións, sprints com·erciais e --como non- métodos de
ap~endizaxe do galega co copyright de Siro, Siro López, quen
ba1xo o audaz e suxerente título de "Falernos galega. Lección
XXI" ,acredita a valía · e importánciua da nosa nacionalidade na
orixe galega de, ~saber e por orde: Alfonsin, Fidel Castro, Rita ·
. Moreno, Borges e Pepe Iglesias "El Zorro". Mágoa non terse lembrado do célebre criminal Jarabo, do xeneral Franco, de Jesus
Suevos e de Xan das Bolas.
Dia tal de tantos. Non dá anoiteddo e esta . maldita calor vai
acabar con ún. que xa ·lle ia collendo p"a vor á invernia compostelana pero abxura dos remakes estivais. Santiago énchese de
profesores arredor de Otero Pedrayo. Castelao; Rosalia, Cunqueiro e Pon~al ficaron estancados nas carpétas de méritos e
conferéncias en provincias. Até cando Otero Pedrayo? Até o vindeiro Diadas Letras, da Pátria ou como se chame. Polo meRos
os do Bleque pásanse a vida reclamando evidéncias, que sempre son as mesmas. Pero a clase profesora! . muda de musa
como quen muda-de pixarna.
Estábamos -a aia tal de tantos e nel seguimos. O meteorólogoconfírmame o que sospeitaba: que esto é un forno. Memo un
xelado, tómoo nunha terraza e comprobo que de nada serve
sentar nunha terraza para fomar un xelado.· Son terra.ias de saldo, xelados resesos, veraniños apócrifos que-só funcionan p·ara
alim'entar catarros de tardiña. Quen marca aqui o ·verán non é o
home ~fo tempo nen o bronceado do parlamentário. Aqui o verán
már~ao a .toponímia! xusto cando Sanxenxo muda en Sang(:}njo
e a invem1a corre a cargo -de· San Froilán, é decir, de Lugo.
-Dia tal de tantos. Unha ducha. Xornada negra para o atletismo
en S~úl. Non é de extrañar. Ber:i Johnson é de color. Negra. O

MARROCOS
Rota de 20 días visitando a zóna do Rif; as
cidades im~riais de Fez, Meknés, Marrakech
e Rabat; o Parque Nacional do Toubakl; as
Kasbash, á~ beira do Deserto .do Sahara. Précio: 68.000 .Pta. Saidas: 1 ao 20 de Outubro;
1 ao 20 de Novembro.

E ?demáis, Trekkings polos Annapumas
. en· Outubro; pola Patagónia eh Novembro;.
e P.o lo Aconcágua en ~cembr'o.

ALXÉRIA: ·
O GRANDE ERG OCCIDENfAL
Viaxando durante 17 días para coñecer as
máis impresio!lantes paisaxes _do Sahara Al-

EXIPTO-XORDÁNIA
1 mes en autocaravana acorn;licionada, visi_tando· Caim, Aswan, Luxor, 2 días én falúa
polo Nilo, -Mar Roxo, Sinaí, Petra e .Amman.
Précio: 175.000 Pta. Saidas: 2 ao 20 d~· Ou-

tu~rq; 2

ao 29 de Novembro.

Tamén tarifas aéreas económicas a calquer
. ·
lugar do mw,ido. ·

/

.

cfüsuz

KÉNlA
. 24 días recorrer os grandes parques naturais,
aldeas cómo Nairobi e Mombasa e a'S mara- villosas ptaias do Índico . . Précio: 208.000
Pta. Saidas: 6 a9 29 de Outubro.; 2 ao 26 de
Novembro. ·

·.xerino, as grandes dunas· e -as ctdades oasis
cpmo El Golea, Ghardaia, etc. Précio:
79.000 Pta_ Saidas: 30 de Setembro ao 16
de Outubio; 4 ao 20 de Ñovembro.

CLUB DE VIAJEROS

1

Rondo de Sont Pereí1l 6" 3o. • 08010-Borcel~ · TIF.: 302 50 81
ledesmo, 7. .1" izqdo •48001"8ilboo •Tlfs.: 424 42 65-424-22 15 .
Rodríguez Son Pedro, 2.of. ]202·28()15-Madrid·Tlfs.: 4451145

• ps sindicatos con1 pre- ·
. sencia no comité_de empresa --.. de
Alúmina-Aluminio

:'A.unidade ·é un salto voluntarista.'

F. Martínez Randulfe

anüriciaron a intención .A:le realizar
diversas .mobilizacións co fin -de
sensebiliza·r
opinión públic;a da
, situación ~n que s~ - encentran os
·¡
- 23 traballadores, mémbros do comité, despedidos.
Os ·.sindicatos piden abrir un ha
mesa negociadora para reincqrpo-rar ao _seu posta de traballo aos
- ~~.v. ·,
anos, marchei e voltei no 67 parécerne. O choque vindo desde Maseus 23 compa~eiros.
Home de lqn.ga fraxectória
drid e despois de vivir én AlémáAdemáis do lanzamento -de actavillas explicativas, a fins do próxide loita democrática, exnia, _ ltália, Fráncia, Bélxica, 'etc
mo mes de Outubro realizarase
xesuita, ávogado ·
pois ó contraste é notábel e ·ese
.unha grari concentración , de dele.., ·
d 'd
· · contraste empeza. a despertar a
gados sindicais en Compostela.
· 1aborahsta .-en Ma rr
· nec.esidade dun compromiso .máis
. Hai que recordar tamén, asi o tan
COmpartiu .tarefa no
localizado.
·as· sindicatos, que ainda está pen- · despacho tristemente
: -....·- - - - - - - - dente tamén o recurso da empresa
célebre de Atocha-, .
TRABALLO
diante do Tribunal supremo, sobre
vinculado en t"empos ao
- DURANTE O
a nulidade dos despidos de 11 tra1 d
bailadores.
D .·
PC, tempos todos e es os FRANQUISMCY ERA
, _ __
' que garda un bon recordo,
e hoxe diputado polo _
PSG- .Ol)RO, PERO MAIS
:EG n'o parlanfo_nto
F_A_C_IL_'_·_ _ _ _ __

a.

·Deputado d·o PSC?-EG

'O

• A decisión adoitada polo
Consello de Minlstros español de elevar o continxente
de importación de merluza
conxelada en 5.000 toneladas,
pode supor ·a: perda de uns 4.000

postes de traballo no sector, segundo denúncia o SGTM-INTG.
· As importacións de merluza xustif ícaas a Administración en base á
necesidade de conter. os précios e
frear o IPC. Para·o SGTM esta política nen detén a inflación -nen contén os prédos ; servindo unicamente para ·E?nriquecer aos intermediárros.
No primeiro semestre deste ano
.foron importadas o doble de. t0ne- .
ladas de merluza que en 1987, ·ten. déncia asce·ndente que continúa
na actualidade, en tanto que os
"stocks" nos frigoríficos do -porto
de Vigo impeden descargar aos
barcos galegas, paralizando a sua
actividade. De non frearse esta po·1ítica vaise. agudizar a crise que xa
ven padecendo o sector pesqueiro
galega.
- O ·

• As autoridades españolas decidiron subir o litro de viño 15 pesetas en vistas· da redución que vai . sofrer a colleita
cuxá vendima acaba de comenzar.
Esta aumento ·de precio.repercuti' ral_le por primeira vez ao ~abregb .
Nesta ano preveese unha disminu. ' ción do ?O por cento a respeito ao
ano 1987 na .totalidade de Europa,
porcentaxe que se pode facer extensivo ·a España e á Galiza, ai11da
que hai diferéncias entre . as diversas zonas da nOsa nación e tamén .
entre o viña branca e·o tinto.
Ainda asi o; Cúmio Comunitário .
decidiu pagar o 50 por cento do ·
précio de orientación a aqueles viticultores que quixeran destilar o
seu viño', discutíridose tamén o auméoto de primas para o ".arranque
de viñedos.
'
O

•

·Complesa de Lugo e o .

resto das empresas do grupo Lactária Española, pertencentes ao INI, van _pasar nun corto.e?pácio de .
tern po as mans de Tabacalera Espa~ola, se os .conse.llos de' administración dos respeitivos ·grupos
aatorizan unha operación que xa
esta practicamen,te rematada.
A fábrica lucense foi criada hai
máis de '20 anos por iniciativa duns
coperativistas, poste'riomente foi
comprada polo INI, sendo a única
plarita. até hai uns anos qué finali_zaba os exer:cicios con superavit. ·
Aínda asi· a factoría p.asou de 213
· traballadoes -a 1 50. Por ela mostrou tamén interés. unha coperativa
qinamarquesa que quería intrúducirse por esta via no sector lácteo
galega.
-O

autónomico, Fernando
Martinez Randulfe,
defínese, pésie a todo,
corno escéptico "por iso
non ocupo nengun cargó

máis complexa. Por outra parte, a
xente que fraballa na política non
está tan centrada nela; Antes tíñase a idea de que uns poucos podían salvar o país, hoxe recoñécese a autonomía própria de que só
se pode salvar cada quen. Esta visión individuaHsta ¡:¡ntes non primaba; isa non é nen bon nen mao,
é o resultado do desenvolvimento
social. Todos ternos uns direitos
que antes non se recoñecian, todos somos máis diferenciados e
entón é máis dificil artellar un traballo de conxur)to, de práctica política, aparte de que non se está
en atitude de receber calquera
cousa que che entreguen, porque
hoxe a oferta é máis ampla.

Hai duas referéncias ·tamén · na
sua traxectória: o seu compromiso cristiano en certa época e a
sua participación eºn tre os logo, Ética· e política
tristemente famosos, avogados Vostede é unha persoa que valolaboralistas de Atocha.
ra moito a ética en política. Cree
no partido"· Bon afeizoado
Si claro. En concreto con quen coque o exercício do poder ou as
á leitura, pOtjCO dado ao
mecei a traballar politicamente foi presas por chegar a el deterioran
espectáculo, Gritica a
con· aquel grupo de avogados de esa ética?
desestr.ucturación, a falta
CCOO. Eu como profesor de direiEu creo que non debia chegar ao
de rácionalización e
· tó do traballo na Faculdade de poder ninguén que quixera, mananálise ·da que fai gala 0 ·
Económicas de Madrid, pensei
.
que habia que facer algo e en vez dar. Creo que o faria mellar xente
1
parlamentó -reflex.o" da
de seguir pala cátedra como pen- que está na poi ítica pero con claro
sociedade en xeral.
, saba, pois_dediqueime ao direito desexo de non mandar. Seria a
única forma de -salvar a ética polí·Preocúpanlle as últimas
laboral e comecei a traballar con.
tica. Porque o certo é que quen
teorizacións que hai polo
eses . compañeiros de Atocha. chega ao poder normalmente
·
,
I
L,,ogo, nos· anos sesenta e tantos,
d
mun . o e interrogase po O
toi cando decidin vir a traballar cede ante compromisos e pre- _
éamiño que vai seguir a
aqui, porque · non había nengun sións. O único radical aqui seria
dicér: ou podo levar adiante o que
nasa sociedade. Moderno
despacho dedicado a isto.
eu quera políticamente ou dimito
rlO bon sentido, rnteresalle
Aparte do que calquera pode cÓ- e voume e digo ante a sociedade
máis a· que tan ·as novas
ñecer ou. im~i~ar, en que pensa - que non me sinto -libre para exerue
que
fixeron
os
.que
se d1ferenc1aba-o traballo no cer o poder:-. lsto parece moi anxe0
q
franquismo e o de agora?
lical pero non tiña porque selo e
vellos, mesmo cree que hai demasiados vellos rlo .
Daqueta o traballo político era ademáis isa seria capaz de renoduro nalguns aspectos, é duro ter var o· comprom iso de todos os in·nacionalismo. Identifica o
que ir ás cárceres constantemen- divíduos nunha sociedade.
poder corno unha pantalla
te, ir ás fronteiras, sacar e levar Non ere escasa a participación
opaca que ten como ·
xente ... era duro pero fácil , porque da xente na política, por unha
encomenda 0 desf.igurar a . se traballaba nunhas ~structuras parte, e lamentábel, por outra, o
bastante reducidas se o miramos
reali:dade. Cree que os ·
dentro de todo o contexto social. siléiício dos políticos en temas
· acordos entre forzas
·
Neste senso, calquer compañeiro de interés para a comunidade?
nacionalistas están ·verdes:
era un militante. Hoxe a sociedade Nos cidadáns existe a idea de de"hai que racionalizar" :
cambiou, loxicamente ao cambiar legar a capacida<;ie de governar
o réxime. Hoxe non todos os que nunhas persoas.' E díficil recordar
Vostede é un borne xa cunha ex- traballamos no mundo polítiéo so- a concepción de que o estado só
é un xestor da soberania p9pular.
periéncia valiosa.· Cal foi, en sin- · mos militantes, concebido como
tese, a sua traxectória de -com- antigamente. Esix8' moito máis de- A xente debe darse canta de que
bate que antes, antes era unha mentres non participe e se autopromiso social e político desde 0
A CEE
transmisió~ practicamente de pro- · xestione sempre estaremos aliefranquismo ate os nosos dias?
. ·..
.
postas pollt1cas, hoxe necesitase nados polo poder. Para min hoxe Entrando nun terreo máis concreto, cal é a sua visión, desde un
':- mina evoluc1on ven. por duas 11-__ un enriquecimento porque a vida a relación sociedade civil-estado é
ponto de vista xeral, da CEE?
nas: . polo estudo e le1turí:l que as nun · réxime democrático é moito · tan impor:tante como a loita de
Aparte da integración econQmica
clases. Volvendo enton á ética pocircunstáncias da vida me permiti-:
ro~ facer coa liberd?de que qu~xe- ·'NON DEBIA CH EGAR lítica da que talábamos, os que na Europa dos mercaderes que é
ra por un ha parte e con mortos
.
, __ acceden a detentar os posfos do
un feito notábel, é máis importante
estado non son conscentes de
a dialéctica na que nos meten. A
médios porº outra. Pero o funda- AO PODER .NINGUEN
que a sociedade non delega neles idea que parece que prima é a
~e~tal, como supoño qu~ no prin~ · QUE QUÍXERA
dunha única Europa que pode lec1p10 de todo compromiso, esta
poder nengun, senón que son me· no contacto cóa realidade, por MANDAR'
ros xestores da sooiedade. Entón
var á uniformización. O nacionalisunha situación . desconcertante e :....:...:..:._:.::....::...:::;...:...-=-.:..._--=-__...:;.---- por isa se produce esta dialéctica mo pode aportar a necesidade da
desa situación resalto dous · asrara de que os que deben debater diferéncia. Un poder centralizado
pectos: por unha parte a caréncia
non debaten,_ pero debater para pode ser omnímodo. Isa non quer
de liberdades -que a. min non me
que, se a sociedade non me pide dicer que non se poidan compati·doblega ·nen Franco, teño dito,
contas? Eu creo que isto é de so- bilizar as diferéncias. lso é un conporque interiormente síntome· liciedades moi primárias e esixirá trapeso . a . un ha nova relación ·de
bre- e lago el?taba o problema
unha evolución na que a respon- domínio.
dos operários, os enormes consabilidade fundamental téñena os E cal seria a forma de.fac:er frente
trastes que-habia. . · ·
partidos poHticos. Só se se rearma a iso desde Galiza?
Desde o ponto de vista partidáa sociedade no senso de esixir ser ' Ter un estado .. .
rio, eu comecei , colabor;;indo esxestionada, non· dominada, só Pero máis a curto prazo como se
treita e totalmente co Partido Co- .
nese mome.n~o poderá estabrliza·r poder frear esa dinámica?
munista. Em·pecei en Madrid,' que
unha vida social máis sana. Os . Cun proceso: a conciéncia da p~ ·
foi or:ide espertei con outros compartidos deben preocupar.se máis pria -sociedade galega da situación
pañeiros a esta análise de comde articular- a sociedade · que de en que ~ a mete. Se capitula ante
promiso -gardo diso un recordo
\ .. .
ser máquinas de poder.
. isto non pode voltar a laiarse deextraordinário-- e creo que qacindt> que nos esquecen porque
. quela fixemos un traballo necesáestamos no extremo de Fisterre.
l
'NoN
HAI
DEBATE
ri.o, con total entrega. Daí xa viñen
Esta 06nciéncia de dom{nio a
POLÍTICO PORQUE A ·· nova· escala é a responsabilidade
a Galiza, porque habia riecesidade ·
de 'que viñesen axentes activos.
SOCIEOADE NON PIDE ' que teñeri os partidos e que eu
Eu estiven fóra de Galiza desde o
non vexo qtJe cumplan, de non ser
CONTAS'
52 até o 60, lago .botei aqui dous
os flacionalistas. · Aqui faise a
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· GALIZA EMUNDO

tpn que queremos, xogar aos números · ou xogar a articular este
pais e que teña ·unha expresión
própi<y tan con?istente que este .
problema non se plantexaria? ·
Pero haberia ~n·ha presión maior.
Que presiona ·un diputado? Pre- .
siona se teri unha forza política
suficiente ou unha sociedade capaz, senón nada.
Non hai sectores átectados pala
CEE, na agricultura, na indústria
que comezan a ser conscentes
. da sua situación e que si lle resultaría positiva unha mé;iior re., presentación política?
·,
_
A capacidade ·de presión viralle da
capacidade de representación social que teñan e por suposto nunha mist'~ra absoluta non ia ser
~unha comunidade de intereses. O
que tiñamos era que saltar a répresentación que nos levan os
. partidos sometidos á ideoloxia
centralista.
1
Pero hai tantas diferéncias como
para falar dunha mistura absoluta?
·
Eu con Arespacochaga non teño
nada, por pór un exemplo, por mqi
galega que fose. E a revolución
. non depende de que nós estaña- mos ou non- na Europa, a revolución virá cando fagamos aquí a re. volución. Agora se talamos .de nacionalistas doutros paises europeus, evidentemente si, todos, todos os nacionalismos das nacións
sen estado están máis ou menos
neste proceso e por iso hai intentos .de articulación neste sentido,
porque non vai depender da Galiza só. Dentro da Galiza as diferéncias son moi ·grandes e eu desexo
que ~s forzas aquí racionalicen a
sociedade galega cada vez mellar,
pero isto está mm verde. Alá, todos alá, iso é unha eclosión-mítico
votuntarista. É un salto ilusório, e
ademais non nos chegan oS'votos, ·
. de onde sacas os 250 mil? Se aquf
somos catro, se non somos qtpaces de eliminar as diputacións·, de
conseguir estradas, pero ... que
pasa? Vanme enganar a ,min cun- ha operación montaxe? E necesá'. .
ria a voz, pero con forza e eu vexo
que algunhas forzas nacionalistas
~están facendo a ver como sostéñen determinádo tinglado, pero
oiga, vostede está articulando
unha sociedade ou está · vendo
como se coloca aquí? Non podemos dicer como todo isto está
mal, xuntémonos. Xuntémonos a
partir de ·que análise? Que análise .
en conxunto está feíto?

ncre-

transposición ilusória de que
como en Europa son ricos, nós xa
irnos ser ricos con entrar en Europa e ollo que en Europa hai moitos
pobres e hai moitas velocidades e
a que velocidade vas entrar ti se
estás no extremo do rádio?

/
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PROBLEMA NON

Eleicións autonómicas

Como ve o PSG~EG as próximas
eleicións autonómicas?
=
r?·
ARTlCULAR O
Son mal pronqsticador, o que si
1mica
estou 9onvencido é d_e que o naNA
NACIONALISMO
~ue é
cionalismo vai subir.
tan te
SOCIEDADE'
O seu partido ten talado de go- .
en. A Acordos entre o
. é a nacionalismo
complexa e diversificada, hai inte- verno de progreso en várias ocaje lereses non comuns no seo da pró- s.ións, cal é hoxe a sua po~ición?
nalis- Dentro da necesidade de facer . pria sociedade e até que iso non Non o sei, ainda non fixemos ese
je da valer a nosa diferéncia en Euro- se racionalice é inutil, é un intento
análise. Agora eu particularmente
izado pa, como ve a división dentro do meramente voluntarista. , Porque non só non repúdio o estar no ponacionalismo
e
dentro
de
Galiza?
quer
ademais, que son esas forzas na- der e mesmo paré.cerne necesário
1pati- Non seria positivo conxeniar os cionalistas sen nacionalistas· so- e creo que o nacionalismo precisa
esforzos
polo
menos
ante
obxecconciais?: superestrutura, un engano. iso, experimentar o governo, non
tivos urxentes?
)n de
Todas as forzas nacionalistas des- polos próprios partidos nacionalisO patriotismo pode ser tan alie- te país teñen a mesma visión do tas, senón pola sociedade da Gali:rente nante como outra categoría ideal que é e do que pode ser o estado za.
'
calquera. O que se impón é unha europeo?
E iso.non seria un ha p_osición de
racionalización da própria socievoluntarismo semellant~· ao que
no se dade galega. Europa non nos v_ai · Sen embargo a resposta a proantes criticaba, posta que a ba~e ·
blemas
inmediatos,
_
nos
que
se
tratar dunha maneira nen de outra
social ainda .que fose maior q1,1e
pode
coinCidir.
~.
3.P ,
orque se xunten A,B e C que son
a
de hoxe, resultaria igoalmente
1aciórí nacionalistas. Creo que non é ese Pero isto-é inmediato. O facer va-· reducida·e daquela teria que dara
nasa
diferéncia,
os
nasos
diler.
o
problema.
O
problema
é
que
os
t ante
se a hipótese de compartir go;e de- diferentes vectores nacionalistas · reitos, ainda ñon se . dá aqui na
v~rrio?
orque teñen adecuadamente raCionaliza- GaJiza; os partidos m~idritários
lso seria cuestión de que fose viacon
moito
son
os
centralistas.
O
;terre. do o que pasa ·nesta. sociedade e
riio a como articulala, se.nón ·é, un salto autogoverno galega non é tal, se- bel plantexar un programa ou non.
lidade voluntarista. Non estamos na épo- .nó-n un autogoverno na Galiza~ Se Aqui non pode haber misturas
ue eu ca da tribu, onde toda unha tribu · aqui -estivesem.os· governando os nese sentido, como di>.<en antes,
se mobiliza contra outras tribu's. A r]acionaiistas en maioria, ti pensas agora, no_governo xestjonando un
Jn ser
O
ise- a SOCiedade moderna é rTJOito máis que teriamos este problema?' En- programa, po'r que non?
le un

1
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Racismo, prexuícios ideolóxicos
e fallá de obxectividade nas
·Olimpiadas
"Salnlkov xa está acabado. Vexan
Se no cómpúto de medall'as o
ab qoronel do exército soviético trunfo ,da URSS e a ROA é incon- ·
Gomelski (polo treinador da selc- testábel é porque "a ximnásia proción de baloncesto da URSS). Eñ / duce n:10it~s medallas", como . se ·
Moscu non houbo casos de do- · só participasen os paises socialispíng, xa se sabe por qué. Vexan o tas ·nestas especialidades ou como
sorriso das nadádores da ROA... se non existisen inúmeros gal'arcfentro .·do que estas mulleres se dóns -na natació.n masculina que en
poden sorrir. lses atletas soviéticos ~eral dominan os nordeamaeriéaque fan grandes marcas.en lugares nos.
.
que • non se coñecen e despois
Gañ,a un negro en natación e
nunca máis se sabe"
. lese que "un.. despiste de Matt
Se non {ose porque o positivo de Biondi permitiu que Nesty tora o
Ben' Johnson marcará na ·memória · primeiro nadador negro que se lava
estas Olimpiadas de Seul e renova- [sic] nunha piscina". ·E cando xa
rá o debate sobre as servidumes · Salnikov empezara a gañar metros
.que o deporte como espectáculo e metros de vantaxe, (xa se-anurixera e abriga, seria un exemplar ciara que un dos mellares nadadoexercício recoller e pararse a anali- res de todos os -tempos estaba
sar -0 bombarde9 ideolóxico que acabado), ainda os comentaristas
arredor de~te xigantesco everito talaban do nordeamericano como
\ d~~ortivo cho".'e d~sde televisións, favorito nos .1500 metros libres.
raq1os e xorna1s.
Copan o salto de altura dpi.Js soE como un ha repeti~ión contínua viétícéis e. un negro nortea.mericade tqpico_s. Nos deportes de e_qui- no, os africanos gañan en ~nnúme·
pa nos que · interveñen os paises ras especialidaaes, Zámbia vence
socialistas sempre se fala de pou- a ltália con catro .goles antolóxicos ·
ca· imaxinación, xogo maquinal, triunfa Johnson nos 100 metms:
·mecánica, frialdade ... ainda que se perde Willie Banks en triple salto,
estea vendo uh xogo orillante:- un gaña Bubka na pértiga ... e un •emmp~e d~n norteamericano sempre
bra os sesudos artigo$. e as matrásera n1a1s espectacular que un se- colas sobre as febras musculares
mell~nte de Kurtinaitis. -E is.t o sexa
dos atleta$ de pel negra, que se
.nunha c·ancha de baloncesto, no son especiais para esforzos curtos,
estádio de fútbol, ou na piscina de que se o panJculo adiposo .non lles .
waterpolo.
_permite unha· oapácidade de aboiar
Na natación xa -é cómico. As es- na água tan sinxela, ou as dúbidas
pectaculares costas de Matt Biondi contínuas sobre as marcas que fan
son producto dun grande entreina- os atletas soviéticos e cando as remento, do sacrifício e dunha histó- piten nos xogos, pásase a folla de- .
_
ria personal digna de narración no seguida ven o siléncio.
Readerjs Digest. As nadadoras da
Nestas Olimpiadas, Carl Lewis
ROA sempre estarán baixo sospei- non lles,deu o espectáculo es.perata ·de inflarse de anabolizantes. Ou do. A final dos 100 metros foi o
cando corria a che~a Kratochvilo- anti-climax. A mellar carreira de tova, que "parece un -home", e sem- . dos os tempos apenas tivo un co-·
pre e"ra ?l~ada con lupa: ning~én fai lofón de 60 segundos de aplausos,
c?mentanos sobre os músculos da sen vo•ta de honor, e o mesmo pa·x1mnasta Eva Rueda, ou de Floren- sou na: de 200 porque só está treic~ Gri~ith (a ho;terada _das suas
nado adecuadamente _para o
unflas e espectaculo mentres os show-business o Lewis e unha
peiteados· das atletas da ROA """"'"'ta- volta de honra . del non ~ · remeda
mén se m¿_viu~ é un síntoma da outro atleta, ainda senda Oeloach
triste vida neses países" ·
americano.
Se Kristine Otto, a auténtica
En fin, unha tristeza. Uns xogos
trunfado~a do~ xogos na natación de madru9adá marcados polos
coas suas seis medallas -de ouro trunfos dé quen- non dá excesivos
despois de . estar retirada e co~ dividendos á Coca-Cola ou Adidas.
seus 32 anos(!!), mere~e g·abanzas Eco coré:ÍÍário dese doping do que
pois non: os comentaristas din· .tanto haberia que talar. Ademáis
para compensar, que ~ "·raiña" ·
Johtison era xamaicano, disléxico
.Janet' Evans. (3 medallas) s.uponse e tatexo.
- '
O
que porque é . nort-e;:imericana.
x.c.
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,· ·Galicia, ·tempos _
m ellares
.

,,

,.

· para~. o- progreso.
;¡

.

,

•/

.

· Galicia padece, desde.hai xa· ·moito tempo, problemas de atraso-.
. . e desequilibrios económicos. Durante
.. decenios, a emigración foi a única
·resposta,posible.ante a fall~ de horizontes:
· · . É tempo de que isto cambie.
·E necesario que nosa terra non perda

a

unha vez máis o tren do progreso.
A XíJNTA DE GALICIA
eplenamente consciente deste problema
e quere abrir camiños á modernización
·dq país. Camiños que pasan por
m~»ora-la nosa economía para facela
competitiva dentro do marco da CEE,
incorporar tecnoloxías puntas e potencia. los .nosos-recursos-.para poder afrontar
. co éxito o reto da nosa mtegración
enE~opa.

· · É hora de alcanzar mellores

expectativas de futuro para a nosa terra.
- É teinpo de consegurr unha Galicia .
niellor.

.UNTA
u
DE GALICIA rrn)
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ELEICIÓNS CANTONAIS

Por que non vai .votar b pavo

O estado Qe crise da democráéia francesa
O domingo 25 de setembro
·a metade do eleitoraEJo
francés tinha a possibilidade
de elegir aos "conselheiros
gerais", deputados das
assambleias comunais,
institugomintroducida em
Franga con motivo da
recente descentralizagom
do Estado. Era a quinta (o
domingo que vem será a
sexta) em 6 meses.

caso da UDF.- -Por certo, esta
coaligac;om de partidos esta-se a
converter num impresionante
coro de grilos desafinando; a
coexisténcia de líderes máis que
ideias tam dispares ·como Giscard, Léotard, M.éhagnerie e ...Ba- ·
rre· é possível que conduza ao
escacharyientQ do grupo-·(os _deputados barristas poderiam ser a
base parfamentar de ?Pbio de
Rocard ali onde a minoría socialista nom ·queira procurar o·apoío
no· PC -méios· un chisco sensacionalistas falam de Barre coma
Um de cada dous eleitores presegundo prjmeiro , ministro do
feriu facer outra cousa máis inte· ·
septenato mitterrandista).
ressante ... ; os políticos e os "média" "explican" _este. inque. 3) o repugnante e provocativo
dante fenómeno argüíndo que 1)
paralelismo que Giscard estabeleceu entre o FN e o PC, silogíso povo está canso de tanto
demo de voto em tam pouco
mo historicamente falso qlli3 PieDe Gaulle abriu o sistema presidencialista coa V República. Agora o
sistema político francés resíntese
~
rre Mauroy .(ainda restam · sociatempo e 2) o povo ainda nom
sabe rriui bem o que f;:im as aslistas no PSF!) atopou inadmisí"apertura" da política á "sociesambleias comunais. E possível
vel. Giscard tentava propór assi
Algumhas
.
dade civil" ... ).
que as duas cousas sejam cerumha e~tratégia de exclussom
questons a debate
tas. Já se tala portanto de "reado FN por parte da dereita e do
Resultados
grupar" comicios: entre presiEntre as questons actúalmente a - PC por parte do ·PSF de cara ás
denciais (maio-junho), legislatihabituais renúncias mútuas ("diS"Quando tanto se parola da fugi- debate e os fenómenos da acvas (junho), comunais (agora) e
da das fronteiras entre esquerda - tualide na política fr~ncesa éom- . ciplina republicana") na esquerda
municipais (marc;:o 89) e mais eunas segundas voltas · das eleie dereita velaqui uns resultados pre sublinhar os seguintes:
ropeias (junho 89) a Franc;:a atoc;ons em favor do candidato melque partilham quase simetrica1) o "shock" ocasionado na
pa-se em luita eleitoral constanhor emprazado. Disciplina que a
mente ao eleitorado francés em opinión pública polos excessos
te.
direita -isso sí, "só" a nível lodous anacos de 50%: as derei- vebais -certamente · hitleriaOutros analistas, porém , explical. .. tenta poi a sua banda tamtas civilisadas (RPR e UDF) recu- nos- do Sr. Le Pen ("Durafourcam este fenómeno dumha mabém introducir ....
peram algo do seu e1eitorado (fa- crematório") é possível que esteneira máis séria: a porcentage de
Mentres isto acontese,- os jorvorecido pola implántac;:om local ja a originar a volta de eleitores
abstenc;:om (umhas décimas por' dos seus "notáveis"), o Front Na- da dereita ás formagons consernalistas dos canais públicos da
riba do 50%) expressa o degrau
TV, Antenne 2 e FR3, seguen em
tional de Le Pen baixa especta- vadoras de orige (RPR e UDF).
de desconcerto que está a viver
folga porque umha senhora que
cularmente (arredor do 5%, 15% Fenómeno paralelo ao aumento
presenta um telejornal cobra
políticamente a sociedade franem Abril) -resta saber se por das referéncias nacionalistas no
cesa --entre tanta "ouverture" e
afastamento do seu eleitorado discurso sobretudo do RPR chi- ~ 120.000 FF (sic) ao tempo que
"colegas" dela se "conforman"
sibilinas discusións acerca da
ou porque o discurso lepenista raquiano. A , UDF é máis claramoderac;:om dum importante seicon soldas entre 4.500 e 6.000
comec;:a estar bem representado mente anti-lepenista.
tor da dereita (é ao que estám a
FF, . outras folgas se achegam
pola dereita clássica, sobretudo
2) a ridiculiza9om e contestachamar aqui en Franc;:a. e neu(transportes ... ), os Kanakos alvisRPR chiraquiano-, o PS asén- gom da estratégia da "apertura"
cam a independéncia máis perta
tras partes também, "centrista-se no 30%, o PC (a grande do PS aos "centristas": dirigenmo" ...) o povo tende a pensar
e -belas!- un novo iipo de "leisurpresa) fai un meritório 13% tes do PS já hai que responsabitura:· histórica arriva -douscenque o status quo político actual
quando se lhe dá por morto re- lizam a esta do desconcerto reiesta-se afastando perigosamentos anos pespois-· ás costas
gularmeate cada duas serna- nante na sociedade e num _imfrancesas de 1989: a dos histote da realidade social constituinnas ... ao tempo que as outras portante seitor do "militantáderiadores ·da "galáxia" Furot a indo paseniho un subúrbio incoforma9ons da ~squerda e a de- go" socialista, seitore~ que desterpretarem · os revolucionários
municado a respeito do resto da
reita extra-parlamentares non ul- confiam ou rejeitam visceralmeneventos de 1789 en · clave lipesociedade (pénse-se por exemtrapasan as cifras decimais (os te a política de entendimento e
O
ral...
plo no debate acerca de outra
verdes pós-modernos tampou- amanho coa dereita, seja esta
nova pedra filosofal , a saber, a
-CARLOS OUVEIRA/PARIS
co).
moderada e liberal· como é o

º

LJNHA NOVA ORDE ECONÓMICA MUNDIAL

O CARÁCTER POLÍTl·CO .DA PROBEZA
FRANCISCO CARBALLO

40.000 persoas protestaron o dia 25 de Setembro contra o Fondo Monetário Internacional (FMI) en Berlín. A cidade símbolo da
liberdade burguesa encheuse de contraasambleístas do FMI e do Banco Mundial
(BM) para esixir outr.a orde económica mundial e a condonación das débedas do Terceiro Mundo.
Esta contraasamblea non está a facer
máis que un pequeno esforzo compensatório dos cidadáns dos países ricos ante a
devastación económica que os Governos
destes mesmos países e as grandes organizacións bancárias e- oligopolistas realizan
nos países subdesenvolvidos.
A capacidade dos meios de comunicación burgueses e da escala de ocultar a
realidade destrutora da política económica
dos países ricos vai cedendo dia a dia. Grácias ás rendixas da contracultura un certo
número de persoas e de organizacións tanto civis como confesionais están·-a descobrir a inxente aniquilación humana e cósmica do · sistema capitalista. Aniquilación que
está a afectar incluso a zonas do chamado
Primeiro Mundo e pondo en perigo a todos
· os paises.
Sen dúbida que ha'i tf}orias altern¡:itivas
económicas e éticas. Pero só se divulgan
en centros carentes de forza social para
levá-las á conquista do poder d~terminan
te. Está-se a dar un pequeno paso contrarrestando os efeitos xerais do neocolonia. lisrno dos grandes focos do poder: USA,
Canadá, Xapón, CEE. Cal pode ser o metodo multiplicador desta oposición tan urxen-

suídos certos grupeis human.os, outros son
te? Un, por suposto, o que utilizan os contraasambleístas en Berlin: co manifesto e a os desposuidores; se hai países e grupos
manifestación conseguen encender unha oprimidos é porque hai oprésores. Esta
chama olímpica a levar por todos os conti- . Glamorosa inxustícia histórica e actual denentes. Pero compre aumentar o calor e a bía unir a cantos se teñen por persoas ho, nestas na loita contra a inxustícia'.
luz desa chama.
Mais resta o caracter político da pobreza. Os grupos que asumen a sua situa-·
_ _HoRA DE SUBLINAR O
ción de pobreza consciente e activamente
apresentan unha fdrza revolucionária impaCARÁCTER DIALÉCTICO
rábel. Asi está a acontecer en CentroamérifSAÍSES RICOS E PAÍSES
ca. Son "eses pobres da terra'' os que impulsan a loita pola xustícia e pola libe;irdade;
POBRES'
son o que sinten de verdade "ou Pátria ou
É hora de subliñar o carácter dialéctico morte". Son os que poden entender, desde
de países ricos e países pobres. Hoxe hai
a sua loita, alternativas non consu.mistas
ricos porque hai pobres. Hai unha maioria dunha nova orde mundial.
Ensaiar ríos círculo"s reducidos de investide países pobres porque hai unha minoría
gación alternatiV?S ecolóxicas, anticonsude países ricos. E isto vale tanto a nível xemistas, etc. é $an. l"v~obilizar orgar:iizacións
ral como para os grupos sociais dentro de
cada país. "Se todos fósemos pobres por- · de contestación, en calquer parte do mundo-; é admirábel. Pero quen vai ser capaz
que os recursos dispon íbeis fosen escasos,
de parir esa nova orde son os países, os
non talaríamos de países pobres nen sepovos pobres en loita pola liberación. Lbita
quer de pobr:es. tampouco. ó faríamos se
n .nun proceso longo no-que
se tratase semente de desigualdade; dunha .' a que chegaro_
todo foi aproveita:do, desde a concienciadesigualdade pretendidamente natural ou
ción até a organizació,n.
mesmo cultural. Pero hai máis: e o' feito ·de
. A _manifestiación multitudinária do- 25 en
que os ricos (países, grupos e persoas) fiBerlín contra a vella brde económica que
xeror:i-se tales desposuíndo aos pobres do
seu, do' seu salário, das su as terras, do s·eu - devasta o mundo é un síntoma de esperantraballo. 11 Esta r.ealidade pasada e presente - za, síntoma ben agachado polos meios de
comunicación do Estado español ~ue cua:
está aí. Podará analisar-se de diferentes
se ~ó deixarofl meia fenda de luz para ironixeitos, mais a ·sua descrición é fácil e .d ebezar sobre eses·. contraasambleist;;i.s, verdaría ser coñecida por todos. Cabe aínda indeiros membros da. olimpiada da esperansistir: se se empobrecen certos países, ouza.
o
tros son empobrecedores, se son despo-
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Juan· Arespacochaga;
senador de AP e
vicepresidente do
Senado, iriterviu na
campaña publicitária a
favor de Pinochet
afirmando que, moitas
· veces é mellor.a
ditadura que os partidos
.
· e comparando a
situaciQn de España coa
de Chile. Ninguén o
acusou ainda de
apoloxia de golpismo.

O Chile do referendum
Quen chega a ChHe nestos dias
pré'1ios ao plebiscito, encontrará
o país convertido no cenário
dunha conf.rontaci9n p-olítica que
aparece como imprópia. dun réximn dictatorial. Todos os dias
real ízarise manifestacións dun ou
doutro signo, mentras .a policia
só reprime aos do "non", -mália
que os do· "si" son os que saen ~
a rua con cascos, -paus e outr.ós
elementos a causar desmáns.
Os médios de comunicación
opositores: dous diários·, tres revistas e algunhas rádios, parecen
gozar de plena libertada de expresión pero hai máis ·de 30 xornalistas que foron ~levad.os aos
tribunais de xustícia, acusados
de violar a lexislación ditada polo
réxime. Na TV uns e outros dispoñen de 1-5 minutos, pero algun
programa dos do "non" xa foi suprimido . .
Xwdiu igl:lalment~ un novo
movimento musical. Agora prota
ritmo de rock e de salsa e , tamén, de vals, porque "o vals do
non" _tócase incluso en alguns
restaurantes · elegantes cando
queda en claro que ;:i con'curréncia é opositora.
Os chilenos amosan que están
dispostos a xogarse o todo polo ,
todo neste plebiscito. Non saben
o que virá despois do 5 de Outubro, data do referendo. Tampouco parece importarlles hoxe: a
Pinochef bérranlle o que sinten.
Hai unha verdadeira ~xplosión
no bo senso da palabra; todos
están conscientes de q\je o 5 de
Outubro será un diá. clave para o
. futuro do país pero, como ~din,
"agora ninguéri nos vai calar".
Impresionante, incerto, sorprendente o momento, pero tremendamente auténtico. O proxecto ,
pinochetista aparece sobrepasado, porque o plebiscito concebido antídemocráticamente deu
páso a unha coxuntura democratizadora ·que non estaba nos
. plans de quena idearon.
O que sucederá non só estará
determinado polas accións do
réxime, senón tamén pola con- ducta do éonxunto opositor do 5
de Outubro, xa que a concertación polo "non" é unha concertación na diver&.idade ·e -o "non:·
ten, polo tanto, implicacións di__. versas.
·
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CA~TAS
OS MACHISTAS NEM
MUDAM NEM MORREM
En rela9oni coma Tribuna de N.
Barxa (Algo muda en Portugal?,
página 12, nº 354-15 de Setembro de 1988) queremos mariiféstar:
Estamos até os ovários de que
senhores que se dizem nadonalistas de esquerdas escravizem
as suas mulheres nos ancestrais .
papeis de esfregona, cocinheira,
costureira, cuidadoras de crianc;as e velhos ... ·mecanógrafas e
atribuam-se-lhes características .
psicológicas como · assustada,
resignada, indiferente, sem acritude, tímida, tranquila e suave; e
senom a qué vem o que escreve
o machista N. Barxa, advogado
da nossa companheira Susana:
"Despois de escoitar a 'declarazom de amor' de - Susana polo
povo galega eu imaxinei a ·aquila
minhota, / .../,' mecanografando
os fólios de "Manual do Guerrilheiro" ou 'diversos documentos,
cosendo roupa para os seus
compariheiros"
O

XOSÉ LOIS:

R.S.P.
(Compostela)

QUE UNIDADE?
Todo o mundo sabe que a uni~fa
de sindical é urna aspira9om tam
antiga como o movimento sindi- ·
cal próprio .. Ninguém esquece,
sem dúvida, que essa unidade se
achava em processo progressivo
de consolidac;om antes da selvagem ruptura no seio da lntersindical no ano 85; ruptura pala via
da· purga e a expulsom que veu
dar lugar aos diferentes sindicatos q1,.1e hoje conforman central
maioritária de ambit<;> galego.
CXTG-IN:
· No 85 resulta ser que os -homens e mulherés', que em Dezembro desse ano éelebrarom o
·Iº Congresso da CXTG, eram
urna presada de espanholistas e
involucionistas.
Sindicalistas
"puros". Suso Arrizado e Muru-

a

zabal eram boicoteadores fracciona.listas, Acuña um -ladrom lncorreg ível, Malvido. um usurpado~
Hoje, apenas tres anos despois . -e, paradoxalmente, tras
um período de elei96es sindi.c~is
que deparou variopintos resultados para umas -e .. outré;is -op96es~ ternos que a um mes vista do 11° Congressp aa CXTG in!cia-se urna fantasmal e obsesiva
campanha " na prensa espanhola

(e na menos espanhola) com a
mensagem de fundo de que ·"Las
centrales nacionalistas se fusionarán antes de 1990"-. A ninguém
sé lhe escapará, doutra banda,
que estamos · em pleno maremágnum propagandístico desse
"Proxecto 1común" dirigido a
todo o . "nacionalismo" (Fichte,
Arana Light, chauvinismo em rebaixas) que já recebeu, tenho.en.:.
tendidó, urna primeira adesom: a
do alcalde de grosso historial na-

Vosteoe TAMÉN PODE SER ACCIONISTA
•

1

A ampliación de capital de , .
Prornoci~ns Culturais Galegas S.A.·,
pola ~antidade de 10.635.(XX) ~setaS',

·segue a sua_marcha.
Vostede taméñ pode ser accionista
póndose en contacto con . ·

_Xosé.F. Puga .
_Telf.:.(986) 43 38 30

A•ou.nu.a.

ci0nalista de Lugo, IJ. Vicente
,
Quiroga. Noraboa!
Qualquer pessoa com o cora9om á esquerda do peito -que
é on·de deve estar-: tem que aspirar a essa unidade dos trabalhadores galegas numa central
única galega. Pero prév.io a esse
horizonte de unidade organica, é
de sentido comum pensar numa
prévia unidade real, urna unidade
de acc;om cotidiana, de traiJalho cóvado a cóvado nas distintas
plataformas e conflitos que éonde realmente se cobra confian9a ·mútua e se forja a uniom.
9utros, por suposto, preferirám
actuar en clave eleitoral, construir urna unidade burocrática de
arriba a abaixo: a ·simples fon;a
dos numerinhos nos recontos
eleitorais de cada quatro anos.
Essa atitude nom é nada novedoso; pero a clase ttabalhadora
-que nom o esque9am- nom
se autodetermina num papel,
nem numa fuma.
Mentres, e 'já desde a posic;om
interessada de membro da
CXTG-IN, só me resta pedir a essas fantasmais instancias que
ce~em no seu intento de se imiscuir no processo soberano desta
c~ntral cara o seu 11 Congresso;
·q ue o tema de maior expectativa
(sic) será o da unidade burocrática CXTG/INTG para o Bloque ou
sabe Deus quem. Nom assim,
polo que tenho entendido para
os companheiros comunistas da
INTG (nomeadamente o PCLN),
nem,_ óbvio é dize-lo, para os
congressistas do nosso sindicato que tem como grande norte e
reto o da sua consolidar;om, ou
seja o de asentar na faz da Galiza um modelo sindical amplo,
democrático, combativo e sem
ataduras.
O

língua proibida en case todos os
eidos sociais, e onde estaban
daquela as suas inquedanzas
"por la Libertad del Idioma" (sic).
O bo deste .pequeno país é que
xa nos cqñecemos todos, emporiso,· aos máis danos riso, cando
non noxa, escoitar a certos individuos facer uso do término "Libertad del Idioma", e non estaría
de májs repasar o historial dalgun deles en matéria de libertade
idiomática.
O peor xa non é esa triste ironía. O peor é que, non contentos
con tentar de perpetuar eses priviléxios lingüísticos que eles disfarzan de "direitos", atacan aos
dereitos dos demais a empregar ·
a nasa língua, dereito recoñecido
no Estatuto de autonomía. E,
deste xeito, quéixanse polo feito
de que algun~ centros sanitários
de A Coruña empreguen o galega nas suas sinalizacións. Abofé
que non estaría de máis estudar
as consecuéncias xurldicas que
podería conlevar tentar que alguén desista de facer uso dun
direito de seu. Xa non é, pois,
que non defendan liberdade ningunha: é que, aínda, están empeñados en cargarse a liberdade
dos demais cando esta non lles
convén. Doutra banda, ainda non
os escoitei queixárense polo feíto de que en áreas galego-falantes os nerlOs reciban os seus primeiros ensinos en castelán, causa que é case xeralizada en toda
Galiza (...)
Falan , doutra banda, de "liberdade de elación" da língua. Con
perdón, non me fagan rir. Para
que haxa liberdade de elección
do que sexa, hai que coñecer
ben as causas entre as cales se
vai elixir. Xa que lago, non pode
haber liberdade de elección da
língua cando non se coñecen as
JÚLIO BÉJAR
(ACorunha)
duas línguas por igual; obviamente, e condicionado polo feito
AGLI OU ACLI?
de coñecer unha só lingua, cal-..
quera ser humano escollerá só
Apareceron nas páxinas de case
aquela que coñees. Isa é coma
todos os xornais galegos unhas
se me falan de liberdade de pencwiosas siglas, que se dician desamento, e resulta que eu só cofensoras da liberdade idiomática
ñezo as teorías positivistas. Por
gravemente atacada neste país.
narices, eu serei positivista. Se
Facendo emprego da coñecida
vostede aos seus filias non lles
teoría lingüística, na sua estrutuqueren proporcionar o coñecera superficial denominábanse
mento do galego están atentan"AGLI" (Asociación Gqllega para
do gravisimamente contra da sua
la Libertad del Idioma), pero na
liberdade idiomática, e son vossua estructura profunda chamátedes e ninguén máis que vostebanse "ACLI" (Asociación Corudes os que impoñen pala forza
ñesa para la Lengua del Imperio).
unhél língua aos seus tillos. EspaO único apoio que recibiron polo
llan o problema á sociedade gade agora foi do xornalista de "La
lega: Hai un clarísimo predomiVoz", Carlos Luis Rodríguez; senio do castelán sobre do galega,
gundo un xornal galega, asalariae ademais, por razóns de auténdo (e non demasiado mal, abofé)
tica ditadura lingyística. E é a
do Concello de A Coruña, que xa
partir desta situación dende
sabemos todos as simpatías que
onde queren vostedes falar de
sente pola-língua de Curros. Car"liberdade de idioma", amparalos l...uis Rodríguez tala de facer
dos por Carlos Luis Rodríguez?
política lingüística dende a realiComo se ve, o absurdo é impredade do século XX: ou sexa,
,
sionante.
desde a d!glósia e o abuso queDeixemos de enganar e conainda s~gue a exercer o castelán
fundir á opinión pública: vostesobre o galega.(...) ·
·
des temen que, coa progresiva·
Pero vaiamos coa AGLI. Eu
normalización do galego, remanon Jle daría _dern~siada importen os seus priviléxios (que non
táncia se non fos-e pola inf.luéncia
direitos) lingülsticos, e o mesmo
que estas siglas máxicas poden
tempo, que os seus tillos, ao te_exercer para os desinformadores
ren coñecemento de . amba13 e
ou as "vítimas-da- desinformación". Fíxense ben: " ... para la Li- _ duas línguas, opten por escollar
bertad del Idioma". Levamos cin- · o galega, como optamos a imensa maioria dos que coñecemos
co séculas na 'Galiza sen liberdaas - duas liíguas tanto na tala
de lingtiística algunha, e xusto
como na escrita. En resume:
ag<:>ra, que é casualmente cando
máis liberdade hai ca nunca an- . vostedes téñenlle medo a esa liberdade de idioma que falsates na história, xorden est_es MeO
mente din defender.
sías libertadores. Cumpriría perguntarse onde estaban estes se- ·
RAMON LATAS ESPIÑO
. (Pontevecira)
ñores cando o galego era uhha
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·Come za o cur_so e chega
o consabidp problema .
cos.libros de texto. O
ordenamento tantas
veces esixido para-que
se cumprira a
lexislación que óbriga a
unha continuidade nos
textos en vários
periodos escolares, o
epcarecimento
progresivo dos libros e
unha maior oferta
editorial xera problemas
a alumnos, profesores e
reordena ·O éampo das
próprias casas editoras.
E talamos só do libro
galega.

A redistribución da cuota de
mercado dos libros en galega
está senda ocupado palas editonais de fóra do país Isa é o que
se pode deducH -amda sen
que rematase o exercíc10 deste
curso que comeza- á luz dos
. da os que se manexan Se no
curso 85-86 Xera1s tiña un 59
das vendas. frente ao 17 de
Anaya. como ma10ritánas no
sector. o pasado nno xa rexístou
unha ma1or igualdade Xera1s
ocupaba un 34°0 . Anaya · un
32°0 Santillana un 6 '.; SM/Galax1a un 14 e Vía Lác ea perta
do 8 (sempre en cifras estimativas). A tendéncia que se observa neste curso é semellante á do
ano pasado amda que Via Láctea parece que pode in·crementar a sua presénc1a

Duas editaríais galegas teñen
no hbro de texto un dos centros
de atención e fmanciación fundamental. Via Llctea e Xerais
o caso da editora coruñesa o
seu espectacular tirón . ademáis
da onxmahdade dalguns dos
textos apresentados -que case
funcionaron como best sellers.
como os "Exercic1os de Lingua"- vincula parte do seu éxito a non seguu as normas ofic1ais en matéria línguist1ca .
consegumdo o apo10 dun importante sector do profesorado Xe·
ra1s pala s ua banda - cuxa pn me 1ra publ1cac1ón fara . prec1sam n e, un D1cc1onáno Básico.
dinx1do a estudantesten
unha importante dependénc1a
do funcionamentu comercial
das suas ed1c1óns escolares . e
ademéi1s é a ed1~or1al ·con má1s
amplo catálogo nes e Lerreo. Oa=láx1a ernpezou ha1 poucos anos
asociándose con SM, e os rumóres apontan 8 que SunLilluna vai
asociar o seu selo a Sotelo Blanco para o próximo an0

Unfa foto de Salgado en Cuba. Pu-·
blicouna Lite en Agosto.

•
Sebastiao Saigado,o fotógrafo brasileño que vai s.er
unha das figuras da III Fotobienal (Vigo 28 de Outubro-30 de
Novembro). _vai estar fotografando no naso país os trapallos relacib{lados co marisqueo e a pesca da' sardiña, dentro da reportaxe que está a realizar por t odo
o mundo sobre ·o fin dos oficios
manuais e a entrada dunha
nova era industrial . Parte cio
material que agora elabore e 6
realizado no pasado Xullo vai
estar pendurado na cidade vi~
guesa, no maior acontecimento
fotográfico do. ~mo .
O

Cada vez callen máis ·mercad.o
do libro de texto en galega
as editoriais de fórá
~ Sostén.fundamental
Textos parciais
por áreas.
Só Xerais . como .apontabamos.
cobre todas as áreas de Língua
e Literatura tanto na EXB como
BUP Na EXB Anaya, que agora
empeza coa série Xílgaro xa de
elaboración no próprio país, ten
xogado coa traductón dos seus.
textos en español , con pequenas adaptacións. ca cal -e ade- '
má1s pala poLente indústria que
represent3- abarata cusles e
edita máis compel!t1vamente.
En BUP. só Xerais ten textos en
Língua para todos os textos, absorbencia un 80 do mercado e
un 64 en COU.
Por outro lado dous aspectos
inciden na inestabilidade deste
mercado do libro escolar . Se a
obrigatoriedade de que os textos permanezan sen ser muda -·

para parte da-indústria ·editorial galega
dos durante catro anos (agás no ·
ciclo inicial) fose efecti_vizada ,
poderianse planificar , case sen
variabilidade. as edicións a facer. Pero o non seguimento das
autoridades académicas e a in- tensa presión comercial - das
grandes editoriais. entre outras
razóns,
provocan
contínuos
cárribios nos libros de texto .
Outrn aspecto importante foi
a escasa articulación da orde
para que se fosen introducindo
duas asignaturas en galega no
BUP. A incertidume ca recurso
constitucional, a falla de obxectivos ano a ano para conseguir
a implantación, dan en que só
haxa un texto p ara 1" de BUP de
Ciéncias NaturaislSociais e o
r-esto do pan.orama ~sté deserto
e sen ninguén que poda ou
queira arriscar en editar textos
que axudarianaumentar · a inci-

·déncia do galega en asignaturas
que non sexan da área de língua .

As leituras obligadas
Outro campo onde as editor:i.ais
afinan o seu traballo é o das leituras recomendadas. Neste. terreo. e coa libert~de imperante.
para os clásicos da-literatura ga1ega Galáxia levariase a palma
co seu case exclusivo monopólio
sobre certos autores . A penetración da literatura contemporánea dá máis fluidez a outros selos. e a libe rtade de edición dos
autores de fins do XIX e dalguns
do XX. · foi apr'oveitada tamén
por Via Láctea e tarnén Xerais ~
Ouen practicamente non en~a
neste terreo. nen en nengun ligado á escala . seria Ediciós do
Castro, o que só confirmaría a
sua atipicidade
O

líh~a
A prirneira na normativa dos mínimos reintegracionistas

Nova gramática para a aprendizaxe da

Na próx}mé.I semana .sairá a in t itulada "Nova GrnmáLica pélfa a
aprendi:1.axe déJ língua" que edita Via Lác tea no interesante
proceso de cooperación que a
editora mantén coa Asociación
de Profesores de LíngUé.l e Lite r ~tura . Responsábel da coordenuc ión dos textos de élpoio ao
e nsi no a /\ .P.L. L.encomendou a
vários autores a e laborac ión da
fHimeirn grnmáLica de mínimos
r-Hintegracionistas . Xan Carlos
Rábade e Xan Coi>ta , entre ou Lros , ían manler un criLério non
frecuente mas necesár io na metodoloxia de· Úaballo ao non oferecer o res ulléJclo de aportació ns

individuais senón a depuración
de ponéncias debatidas en comisión
Se toda gramática é un código para a aprendizaxe da língua
a "Nova GramáLica" está especialmente concebida _para cum - .
prir esa función, no deseño gráfico ' mantense unh.a diagramación · própria dos libros de texto
esco'la r. nen por iso resta interés
para o.~ · leitores alle9s ·ao mundo
do ensino .
_
Estruturada e n vinte Lemas (O
Pronome, O Verpo , O Adverbio .
· /\ Sintaxe. A Fonoloxia. A Morfoloxiq, A Sintaxe ... ) introducidos por unha · Apresentación na

que son esclarecidas as in ten- .
cións e métodos seguidos . e
complementada : por tres apéndices (Ortográfico , Lexical e un
cadro esquemático nq que ·se
compara a normativa :oficial coa
de mínimos reintegracionistas)
e ainda un Índice de formas gramaticais . A Gramática aparece
fundamentada na gramática tra- .·
dicional n:las sonlle engadidos
critérios modernos asumidos
actualmente que ainda -non es taban sistematizados en moitos
dos corpus gramalicais publica- ·
dos . Os autores int~oducen certas navidades. definicións e clasificaciórys . á rnaneira- de ·pro- -

posta superadora de cr"itérios
que non poden ser mantidQs na
actu31idade.
A éditora Via Láctea debe
seu 'éxito en boa medida . á
"trnnsgresión " da normativa oficial . coa saída da "NovB' Gramática" 2emella consolidar . non só
o critério de apoio á tendéncia
lingüístiéa reintegracionista tamén aos colectivos de ensinantes como a A. P. L. ,L. :en boa ·
lóxica o próximo paso debera
Sf:lr. a edición duo diccionário na
normativa que agora consagra
esta grnrnática.
O
A.M.

•
Os leitoies serán xurados dos Premios Xerais e
Merlín que se ·van fallar o próximo 12 de Novembro ria tradicional cea que a editorial or;ganíza
no Parador de Baiona .
Ca lema "A forza dos leitores". que son quen ·deciden soberanamente nos alzadoiros das
librarias se, lles gasta ou nqn un
libro, Xerais aporta uhha novi- ·
dade nos prémios literários gale. gos ao poñer ·nos, xurados 0i:iiberadores a simples Jeitores de
libros.- No Xérais de novela. e
con Méndez_Ferrjt1 na secretaria
· do prémio , se!'án Pedro de Llano
(arquitecto). Berta Piñó (médico} , AuLón Vilasó' (Jibreiro) , Roi
Alcmso (avbogado) e Luis Álvaréz Pausa (xornalista) quen decidan quen dos autores das 18
obras apresentadas leva o .millón
de pesetas de dotación-_
Para o Prémio Merlín, de narrativa infantil , Francisco Fernández Reí (profesor}, Maria
Ge.rcia Yáñez (pro fesora) Maria
Rábade Villar (estudante) e Rafael Varela Sánéhez (estudante) '
son os xuices das 18 obras apr~
sentadas
O
• _Qtero Pe~r~o é o
centro dos debates que teñen
lugar no Pazo de Mariñán baixo ·
o título de· "Os nacionalismos na
Segunda República (1931-1939".
Os organizadores apontan a in. tensa actividade políticá nacionalista de Otero nese periodo
histórico como un fundamento
dos colóquios "ademáis de non
se ter feíto reunión científica al-.
gunha de carácter estatal ' para
estudar e discutir conxtinta~
mente a cuestión nacional ·no
estado nese periodo"
o
,•
Concurso Nac.i onal de
Poesia Nova. A Agrupación
· Cultural "O Facha" de A Coruña
convoca un concurso poético
para autores sen obra individual
publicada en galego. A dotación
é .de 50.000 pesetas e os orixi-·
nais deben chegar a "O Facha"
(·Fedrico Tápia, 12 - A Coruña)
O
·antes do 1 de Novembro.
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DARÍO XOHÁN CABANA

SEial~unha palab~a

;."

houbese que
· icl'\fvi.ntar agora para aplicarlla. a
Emjli0: Alvarez Blázquez e dicila sti·akcondición, esa palabra se--r-i~{ti!uira. Peró con:o . acabamoo·-de~ in ven tala, non hai nela
nÜ)~ginha <lesas connoiaéións
. 9:(.itiftc_iosas que o mal uso lle
déci·-é'-S úa homógrafa máis coñe-·
·cida ; tan empregada para des:
cribi{ Gualidades moito máis ·
. yq!~~!'es e triviais qas que qL¡e- -_
remos resaltar en Emilio.
Aquel home era fino de seu
natural. -como pode selo ún carballo -que medra dereitb ou un
xlingo florido . El non podía 'ser.
doutra maneira, porque tiña un
interior.fermoso e cristaJino que
á forza' había ·de trnnsparecer -na
súa actitude, coma unha bolboreta q.pris1onada p()lo ámbar.

'

"

· Tal son . os versos de Emilio,
compostos de palabras comúns
veñen -nos diccionarios coma tó. dolos versos do murndo. e non /
obstante a través deles vemos
causas infindas, solpores doutro
tempo,· angustias e alegrías. Tal
como o Jume é máxico, son máxicos estes versos sinxelísimos
onde parece que non hai nada
estraño e· que de pronto, sen saber como, nos prenden de maravillas sen número : Por eso estes
pouquísimos poemas que a súa
incuria nos permitiu coñecer e
gustar comunalmente forman
un dos máis fermosos tesauros
das nosas letras , e creo que durante moito tempo haberá persoas que se gocen neles e se ·
sorprendan un pouco de encontrar tan pouca mención do seu
autor nas historias da literatura .

.

/

.

· -.Er~ 'un gran poeta, e 'esto qui"
zais:;:- oJ sabiamos moi poucos.
porqt.le es,tamos afeitas a admi raruutros qué se dan máis a valer:~:' Emilio escribía para s( .e
páfü uns poucos amigos, e non
ai\s~&16a para os séus versos a
di'{u.lgación da imprenta. Parece .
un.,:milagre-·que tm poeta sexé_:i
C<?páz <le escribir durante corenta :anos e ·non publicar. máis ca
un v.erso aquí GU acolá. Emilio .
· fiióÓ_ Public_ou os Poemas de
ti e de min en 1949' e só cerca
da - firi da súa vida nos deu es.e
breve ma.rÉivilloso volume que
é .Q tempo · desancorado; e.
eso··-.r-polo que' me parecepremido por algúns achegados a .
quen agradeio que vencesen a
sú.a connatúral desidia pala publicación.

~(

~

~
~

e

E ·con todo, non teño coñecido xamais un poeta que vivira
máis ·en .poeta. Era unha manei!'a súa ·de entende-la vida. El,.
ql!le .de neno quixo se peón camiñeiro ·e· terminou en funcionario consular, ti_ña. un xeito único
de ama-las causas pequenas e
grandes que se ofrecen ás beiras .d() camiño da vid9. E tamP0.14G'.~ non .e oñecín nunca unha
'. persoa máis capaz dunba calada
amisfade -que ti sabías que te
·en'{oJvia e ..te acariñaba . Eu go:_

cei desa amistade hai moitQs
hospitai -el xa non podía-, e
anos ·eh Vigo, e seguín gozán-o mesmo díá da marte recibín
doa a distancia na memoria ,
caria de don Xesús · dicíndom e
aínda que ' ó final xa mesturada
que Emilio chorara : o· seu ancoas terribles noticias ciue del
cho e fe{mo'so corazón conmore9;ibía. E cando saíu o seu devérase unl}a vez máis co· recor; rradeiro libro -o seu . segl.).ndo .
do daque1 rapaz ·que fora seu
libro e primeiro ' en certo modo,
amigo.
pois Gs Poemas de ti e de min
foran · a medias · co seu irman ·
¿Ouen · coma Emilio _podía
Xosé Maria-, eu quixen saudadici-las causas sen dicilas, tanto .
lo e escribinlle unha certa públinas p~labras de cada día -como
ca no Diario de . Galicia . Poucós · no Verso? Os seus poemas·.parédías, poucos, ·faltaban. ;a para a
cense ó Jume, e digo por qué.
súa mmte, e aínda Emílio quixo
Un séntase ó carón dunha fodarme outra proba· da sua caligueira no lar un día de inverno
- dade tan xentil ·e cordial. X~sús
e fica· estantío mirando para as
Alonso Montero leullé a carta no
, Japas. Pouéa causa son as lapas,

Esta serie intnle in 110Y1S CANLES JmB aexpei6n eacmruicaciín.
.AdestlCll, como !dos básicos da serie OOILES:
de~.

lmportn ateflciín 6tnlbit> co léxi:o.
· • Especial ienciín á inue.
1
Tratamenl> non sexista.
• -A~a erigorosa seleccüÍ de lecllás.
t

'E-

-de lngua.

_ _lllllllilll_

LU

a...
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a...

e coñécese perfectarnénte o seu
por que e o seu como, non hai ·
segredo ningún na súa formación . Sen er.1bargo, un segue
rnirándoas e remirándoas e admirándose de encontrar dentro
delas tanto mundo e tanto soño.

Aserie CANLES, estructllada como 111 todo llitari>, de l.• t s.•; f1i elilarlla etraWldl pcr 111 Vlldldlio • · 6...,
de tres anos, e temo en carta os llSdtadas IU!ha. encp.a efeCllldl 11111 ima mtra de pufmes de EXB, a.•,....
malifistase os acetios eas ivaS '8 na serie IDlir -O NosO GlllfJ-.
·

Prinacía. metomloxía iddva. ~ -

ü

-- 'NoNTENO
·coÑECIDO XAMAIS
UN POETA QUE
VIVIRA MÁI:S EN
POETA. ERA UNHA
ºMANEIRA SUA DE
ENTENDE-LA VIDA'

- - - " CANLES, anovasn de "Eti:i>ns XeralS de Gb ¡mlXB._ é 111 camino de ka '8 s9ifai 111 S11t11á1 M11111 cidicaa - - da i;,a
.
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A vida de Emilio estivo certamente ben chea de angurias,
anguras que o acompañaron tenazmente deica a fin dos seus
días. Pero el nunca permitiu que
as desgracias lle encaleceran o
corazón e sempre conservou,
paréceme a min, unha certa
condición anxélica que me facía
sospeitar que non era enteiramente deste mundo. Agora
xace na súa derradeira morada .
Deste lado quedan os seus vérsos. queda a memoria -fugaz
tamén por lei de morte- daqueles que o coñecemos. Da outra banda el cría neutro mundo
no que eu non creo , pero que
ben desexaria que houbese para
el á medida do que el puidese
imaxinar. Ben sei que nese
mundo Emilio tería a má1s alta
profesión de todas, que é a de
peón camiñeiro, e que cando a
calor apretase pausaría a roda
ou o picachón co mango para
arriba , pañería a pucha enriba
del e deitaríase a unha sombra
cunha flor entre os dentes, escoitando o rechouchío dos paxaros e soñando versos en louvor
deles. Nese mundo que digo
non hai enfermidade nin morte.
corren ríos de mel e viña e leice,
e mazairas de cristal ofrecen o
seu froito en todo o tempo
O

somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola nosa
especialización
en libros
galegos
e portugueses
Praza do Libro
Tel. 26 63 77

República
El Salvador, 9
Tel. 56 58 12

A CORUÑA

SANTIAGQ

A
BOBA !JIBIA
PERIOOICO GALfGO SEMANAL
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SUBSCRÉBASE ..

· Abrimos n9vas CANLES
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Manuel Maria,
entre -o amor; a
lembranza e a
nostálxia
Tras moitos libros de poesia
combativa, comprometida, concienciadora, incluso conxuntural, Manuel Maria están os a oferecer nos últimos anos unha
poesia que revela un retorrio ao
seu pasado e ás suas paisaxes
rnais íntimas, unha poesia de
expres10n emocionada, esencialmente lírica e estéticamente
de grande altura, e que amasa,
por outra banda, a plenitude e a
consolidacióh dun discurso.
Hoxe podemos afirmar que na
década dos oitenta logrou, despois de cultivar múltiples temas
e diversos formas, unha poética
mais de seu, mais inconfundíbel, unha poética que pón de
manifesto -para os que ainda
non o teñan claro- o excelente
poeta que é "O Barbas" da Terra
Chá.
.
Ese discurso ao que nos estamos a referir alcéndese, na nosa
opinión , no libro "Poemas ó Outono" (1977) , fáise labarada nos
"Poemas da labarada estremecida" (1981) e acada a sua maior
fortuna literária -até o momento- no poemário "A luz ressucitada" (1984). para nós , sen dúbida algunha . a rneUor obra de
Manuel Maria .
A sua última entrega saeu do
prelo en "Vía Láctea" e baixo o
título "As lúcidas luas de Outono". Trátase dun libro de perta·
de cen poemas , agrupados en
sete monllos . Odes pra receber
á Pnmaveiia, Eglogas pra educación das anduriñas, Elexias
pra inaugurar un novo Outono,
Sonetos de amor e vida. As indecisas canciós do desamparo,
As xerfas da deslembranza e
Reqwem pra iluminar unha lembranza

Manuel Maria

hombreiros. a sua suave/ e gr?ciosa inclinación? ¿Que penedo
I ou carballo che entregaron en.teireza ... ", "A terra todopoderosa I mandaba en ti. E obedecíache". "Eras --B sabíaste-- unha
I fermosísisma cerdeira. en sazón I e plenitude. Floreciche. I
E eu fun, un día. a frol aquela",
"... E eu fun un dia, a frol aquela
I nacida no teu carpo de cerdeira " , "Eu era a fleve folla, á que
facían / vibrar todos os ventas.
rumor de regueiro namorado,
raioliña humilde ... I salouco inocente e virxinal, J pinga de orballo trernelante, / esaita camélia destallada I e folerpa de
neve ... ", "Eras un grande carballo poderoso : as tuas / robustas
ponlas protexíannos ... ", "Marchache pra fundirte e confundirte /coa terra e o rnáis alá ... ",
"Non hai non. outro destino I
nen rnais etemidade trascendente I que o de ser herba, toseira, nube , / cecáis apaixonado
chio de calandra .. . "
Enfin. un· libro povoado de riqueza , de espléndidos poemas
como a Canción do paxaro adolescente : "Soño de seda e luz
feíto cristal ; I raioliña máxica da lua ; I melodía da brisa cantadora ; I prodixo de delicadez sotil.
I case irreal ; alén soñado I das
melancolias e nostyalzas ; / única. pura e fiel lembranza I do
edén perdido xa pra sempre: I
1ouh perfeito paxaro adolescente I que. eternamente, cantas I
no ser inmortal do naso amor!" .
Outra maravillosa composición
é a seguinte : "As lembranzas
son meiros cantadores I no rriáxico e estrano carballo I que son
eu : Pétalas da imposíbel rosa
que morre I cada alba pra rexurdir perfeita I nos roibés estasiados do solpor. I Brisa solermiña
e silandeira I que nos fuxe das
rnaus I deixándonos un oco I
que ninguén encherá endexamais" . Asi, da alta ·calidadedestes versos . é todo o poemário
"As lúcidas luas de Outono". O

Nesta nova obra. Manuel Maria revela a continuidade formal
e temática doutros libros antenores Tamén aquí ternos a
mesma expresión e os mesmos
eixos temáticos O Patriarca dos
Poetas da Terra Chá segue a
proclamar nunha arquitectura
calma e clara que non hai vida •
sén po s1a, sen palabra, sen encantamento, sen sabiduna . sen
entusiasmo, sen viña. sen a na tureza. sen a c1dade amada , sen
alegria . . E continua Manuel
Maria coa sua lembranza nostálxica , coa sua v1s16n evocativa.
co se u amor carnal. coa memória vida va nai, co Outono sem pre ao fondo ("O Outono é uni'carnente quen nos dá ( lucidez.
equilibrio e perfeic1ón") . E non
fa lta na obra. por suposto. o Manuel María panteísta. o poeta
que ama a terra, o poeta que se
comunica con ela e c'on todos os
seres que a povoan . Manuel
M.L.F.
Maria. como don Ré!món Otero
Pedrayo, é un escritor extraordinaria mente sensíbel á natureza
e ao mundo labrego . O seu ven cellamento á terra é total, absoGadaiía .ou a .
luto , e pano de manifesto en
versos como os que seguen:
ceifa- do
"Metémonos de cheo na paisaInserido -no programa de festas
xe . / E a paisaxe entra en
da cidade coruñesa e fóra 'do linós .. ", "Dende hai· mmtos anos
mit~do e coutado por valados(ll,
coñezo e teño / ·amistad e eo
tivemos oportunidad-e Lle ·mirar
vento do Cantábri'c o ... ", "... g\l.So fracaso 'dun ehsaio (sic·)" de
taríame ser. folla dunhq. vide ou
teatro por canta do c'olectivo ·lodun carballo ... " "As lembranzas
catário 'A Gadaña '. No~ abertps',
son melros cantadores / no máespazos_da praza Pablo Iglesia$,
xico e estreno carballo I que son
no corazón dun baírro de camáeu ... ·~- Mais onde a visión pandas populares. ··nunha ágora que ·
teística está mais prElsent~ é no
mellara un entorno ~onótono :__
conxunto de poemas adiCados á estraña causa no meio da plaga .
riai: "¿Qué ceqs · lle deror:i. aos
;teus'..ó!Jos. / o seu azul? ¿Qué
de despropósitos do faraón- e
riocturrYa' ,.
'ffi-ontan'á· ile "C:éd.eu.'"-7 -aos' fel.18' · •' núriha - tépeda

il 'l11~,ll!~tt1l!@l~'t!fe1í!l!
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agosteña, foi que acollimos a r_ete Outono.
com Rov·os programas · e muitas
presentación da obra 'Soamente
Nos espa9os informativos ·inrepos.ic;ons . pouca prQgramase vive unh_a vez'( 2l_
gire-se tambem Europa, (luns
gorri própria a pesare~ da pomo espectácukr, sobrado de_a~>
21.30 já ·que non se pode esqueposidade das cifras offciais que
tares, dezaseis, pretende chegar
ce a voca9om europeia da Galison o resultado de manipular os
a ser ·teatro-cabaret segundo. as
za. em. palavras da casl:i, que sedados reais . O nº de filmes paspautas deseñadas no Berhn preria algo assím como esqucer a
sa a . . ser de nove á semana (depazi, pero semellante · 'thriller- ' saparece a "versom castelhavocat;orn piscícola .-das , s~din
éabareteiro', na adxetivación
has . Parlamento sábado as 14
na"). Todos os dias ás 16 h. haí
própria do grupo, rnorré na subhoras: Galiza no Mundo (sáb.
Sesom Continua, peliculas e
22.30). Enfoques que o prograxectividade do seú plantexahoráTio que serri~lharn pensados
ma dos grandes- reportagens
mento irreal. O desenv9lvimenpar? luitar por lograr que al(sáb. 21 :30).
·
to representativo_ en .sketchs,
guém -abandone os video-clu~
que acostuma ser un recurso de
Os venres as 18.30, hai -um
bes . As ünhas gerais som as
axilidade expresiva no teatro, na
novó programa Arestora que é
mesmas que já marcara a actual
obra que nos · ocupa cai por si
outra espécie de Entre Nos da
equipa directiva para a prirneira
-mesmo eh simples anédota. O
mao de Fidel Fernarn . Por .certo
metade do ano, em palavras dos
ambiente de bairros baixos non
a que castigos condenarom a
responsáveis da casa, "busca-se
casa cos diálogos e inda rriaís,
Gayoso, que norn aparece- por
· consolidar e aumentar a audién-.
está vazio de calquer contido ou
nengures nesta programa9orn. e
cia, sem por isso esquecer os
análise obxectiva, a pretendida
Gayoso sern ·ser nada do outÍo
fíns institucionais" . Nas próironía e a promesa que se ·nos
mundo é bastante sup~rior en
prias palavras de Gerardo Rodrífai xá de primeiras de que irnos
condigons a íneia ·dos que an.:
guez a A NOSA TERRA "Ternos
estralar en incontíveis gargalladam pala casa, ~spero que ese
que terem en canta que nos endas converte-se en e_nsaio falliretiro o use para olhar os vídeos
frentamos a í:nelhor televisorñ do
do . Todo o mais e senda sobedo seu trabalho e aperfeizoar-se.
mundo" .. btsso déduzo · que a
xarnente
xeneroso_s
fai-nos
As 22.30 dos mércores ternos
TVG deve estar altíssirna no
arrincar risadas breves co seu
Mesa Reservada, tranquilizan"ranquing" e tam má como a
humor (dixen humor?~ que non - me1hor d.o mundo.
te de estómagos e conciéricias
aporta navidades. A mecánica
tras Os foragidos, e programa
Repónhem-se entre outras,
percorrida de inurneráveis efeié .outra versorn · do Venres
séries como A Duquesa da
tos especiais provoca os mellaShow de que tanto gostan os
Rua do Daquel 12.15 h . de
directivos da casa.
res. ou en xustiza subliñaríamos
luns a venres. Namorada passa
José A Perozo , conduce Es'menos maos' , intres teatrais,
a hora da dig.estom e pronto
pazo Aberto (sáb. 19 h .), ·que
pero a grande distáncia de outerá sustituta. O velho Entre
virá a ser algo assím corno os
tras representacións con meios
Nós nom volve·, mas ternos ViEncontros "distendidos".
e recursos mais cativos, e xá
ver aquí (13 h . de L.A V.} que é
non digamos á séculas luz do
Como programas divulgativós
o 'Entre Nf]s dalguffiha das suas
teatro catalán, de sempre forneestárn Saude e Consumo (sáb . ·
estapas , conducido da rnao de
12 .30) e esse mesmo día Fauna
cedor de efeitos que contáxian
Antom Galocha. E para qtie se
as 15.30, que é o único espac;n
o interese e o ctinarnismo no púnos afaga o estómago e o espiriblico.
dedicado a natureza .
to-ao que nos depara o TX-1 anNen a arte da cornédia nen a
No tema da Cultura hai ds:ms
tes está o pacífico violento,
programas· Extramuros (Joves
arte musical posuen níveis óptiicung Fu.
23,30) para traernos feítos cultumos até se producir un absolutÓ
Qe 20 h. até o TX-2 Dallas
rais sahentáveis que sucedern
desequilíbrio- entre o texto e a , · série da que se mercaron novos
fóra da Gahza. e Tragaluz ao
inventiva dunha errada posta en
·
episódios.
que se !he destina essa mag11_íficena. A obra debate-se ni.;t conA- Noite· do luns ternos Lonca tianja horária que vai das
fluéncia da r~ahdade e da ficgametrage. .O do martes A
0 .30 a _1 h. da noite.
ción e remata a se converter
Contrafio e O . valedor, a do
ANT preguntou aos responsánunha indefinición de propostas
mércores Os foragidos e Mesa
veis da casa ·poios "critérios que
banais . 'Soamente se vive unha
reservada. O xoves O.Grande
marcam a prograrnagom cultuvez' non vai ser teatro de ézjto.
Casino, . Venres a · estrela da
ral, e ·cales som os ·seus objectise acaso e tendo ·en canta a rnicasa Venres Show. O· V alevos" A resposta foi c;le que norn
noria de idade e a minusvalia da
dor e O foragidos pertencem
entendiam -a pergunta. Aclarado
dramatúl-xia na nasa nación1
a . essa colegom de tele-filmes
chegará a se promodonar atrao sentido da mesma, que a TVG
americanos cheia _de ideología
vés dun dos circuitos que se ardeve ser urn elemento fundareacionária , e violéncia incivil
mental da normaliza9om do país
tellan desde as institucións gadegradante , a que tam aieccfo.e a projecciom da sua cultura,
legas sen critérios definidos.
nados
som em Sarn
.
- Marcos.
que dar irnage do seu _quefazer
Nós, .se o acontecirnento ocorriA prograrna9om infantil é d~
dum jeito satisfactório é impar~
se , aconsellamos ao leitor de
castigq, cheia de reposi9ons.
tante, contesta Gerardo Rguez.
ANT que non tire co tempo ,
falta de critérios e de escasa duque "nom se pode estar sempre
aproveite a noite nunha tertúlia
ra¡;:om .
sacando· carros de vacas", Engaou no sosego dun livro de tea. Nos informativos destaca TX
tro. ·
O
dindo máis amante que· "por sufin de sei::tJ.ana que se amplia
posto a TVG nom vai ter as
unha
hora.
e
os
catro·
adiantos
a
MIROVILLAR
ideas polítl co-culturais (a que se
informativos diários . O sábado e ·
(1) Aproveitamos a fazer denúncia
refirirá?) d.e A<r·iosa Terra".., O Sr.
do cerramento da praza de Maria
domingo tenhem o mesmo nú-Abílio
sem resquemores de rná
Pita
mero de horas de emisorn do
(2) 'Soamente se vive unha vez'.
ou
b_
o
a
conciéncta; colheu a paresto dos dia¡;;. Áórese .sáb<=!do dirixida por Xoán Sanmartin con colavra e passou capítulo · a·o;:; esr-egrafia e cena do grupo e unha ilucom Os Pitufos (lis 13 horas)',
forzos normahzador-es em matéminac;ión de 8.000 W.
a seguer ternos O Home e a Ci. Tia lingüística, siRªlou que ten·dade cum ~ande actor : Anthohem em plq.ntilla catro ljngüisny Ol!inn. As 15h. 30 m. Cinetas e um contra~o como Conselma de· tarde , lago o excelente
ho. de CUitura Galega para suprograma Tres por Catro , e
peÍvisar o trabalho das compan~
essa noite ás· 23 h . Telecinehi¡:is de Q.obrage, (por fim ~ei de
'ma. Se o filme non tivo sapgue,
algo do Consell}o de Cultura). e
norri. vos preocupedes , tendes a
p~OQI?ffiagom
do .gIª-Dde esforzG 'ct:a Di:i-ec9om
continua9om Ouadrilátero. Os
Gerai
de · Polítiéa Lmgüística,
O mais salientável desta nava
domingos comezam com. misconscient.es com~ s.om das suas
jeira televisiva, é a continuidade
sa, a seguer Pin'q cho para encaréncias.
das emisons desde . o seu inicio
. trar já no desporto Tempo_ge.
Na nova programac;om falta
as 12 .da manha até ·o seu enceJogo, na tarde Supersporte
totalmente o humor. e é todo
rrarnento a avanzada .( hora da · - éncerra o dia ·o Em -Jogo-.: Graum ·síntoma a supr?som ·e desumha da noite .. Este amplo hogas aos accirdo TVG-Ligi,- norn
pido
intempestivo de ts>do d que rário (91 h . semanais)__ en_che-se.
faltara.m pg_rtidos de futebol nesdava vida ao programa SOS , e ·
do espír.ito censurativo que .go- ~
verna na casa.
A nova programac;om poderiamo-la definir como "Light",
· pouco comp1;pmetida com · o _
país. mais frouxa que da ante- ·
rior etapa, de jeito ·que ainda se
segue a lembrar -a época do Camaánhas comó a mais interessante e ·uvre. Dizía en A Nosa
Tena _o lingüista '.'Tx~petx": é
irriportantE: que o que · eriütam
OS medios prÓpf.iOS · de COIIlUnica9Óm seja positivo p,ara ·~~sse
pavo e idioma, se ·s e converten
ein paráfrase Gia.. cultura domina-
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Certame de artes
Plásticas "Isaac
Diaz Pardo"

A Asociación C.ultural "Irman dade Céltiga" ven de apresentar o terceiro número da· revista semestral que edita e que
está dentro dun programa de
añimación oulturarpara revita lizar manifestacións culturais
xenuinamente galegas. recu perar as tradicións céltigas e
afortalar a nasa 1dent1dade
corno galegas .'
A Asociación ten por obxecto de estudo para a· Asociación Cultural son a base
antropolóx1ca dé cada país
celta e as semellanzas etnoculturais destes pavos. o meio
arrtbente . a orientación atlán tica do pais ....
Neste tercena número tra balos obre os monxes celtas
(Alonso Romero). Cultura Po-·
pular (Xásaga). A Gaita (Ro.mero Copo) . Asterix e a históna (Ble1to Se1vane). A m1tolo-

BASES
Primeira. -Dentro da políti ca de apoio á cración plástic.a,
· a Diputación Provincial da Coruñ¡:¡ convoca o seguinte Certamen de Artes Plásticas coá
finalidade de axudar á forma . ción artística de xente nova.
fomentar e estimulala creación
dun arte diferencial para Galicia, apoiala modernización do
arte galego ~ adquirir obra do
movimento do arte galega .
A dotación do "Certamen" é
xia en Pondal (F.F . del Riego).
de- catro millóns de pesetas,
Ecoloxia (fuos Camacho). O
destinadas a premiar e .o ad ;;IBturumo (Calle Carballal),
quirir aquelas obras que o Xu
Edóvio: un teónimo galaico (l.
rado considere ·destacadas.
Millán González) e unha entreSegunda. - Poderan particivista con Antón Fráguas.
par tódolos artistas residentes
Pódese contactar con fttJ no
na Comunfdade Autónoma de
Apartado 228 (A Coruña) ou
Galicia , sin límite de obras.
Apdo 129 .(Marin) .
·sempre qué non teñans . sido
premiadas con anterioridade
ANUNCIOS DE BALDE
n9utros concursos. Poderanse
presentar obras de pintW:a , esAux1bar adm1mstrat1va con
~ltura. diseño gráfico e inAlúgase piso e chalé amoblad s tmo de hnmvo na Dirección
dustrial . árqu1tectura, etc .
do en Sárria (Lugo). Vi'stas paProvmc1a l de Educac1órt de
Tercera . -0 plazo de prenorárrucas.3 habitacións, salón,
Madnd . nivel 9 desex:a percociña e servicio. Tempada de
sentación de solicitudes será
verán
.
Interesados
chamar
ao
temutar con praza do m esmo
· de dous meses contados a
léfono (986) 25 39.48.
nive l na Ga hza Chamar ao
partir do día seguinte ó da pu(91) 435 74 33 ou (986) 30 30
blicación das presentes bases
Vendo
extractor
eléctrico
97
no Bole tín Oficial da Provincia
de mel, novo , para 4 cadros
e en dou s dos pe riódicos de
perfección
ou
12
de
méc:has
al-m aiot tirada da mesma.
Na del g c1ón en Vigo da
tas Préc10 50.000 Pta. Teléfo' Xuntamente coa instancia .
Asocmc1ón de Am 1zade Espa
no (986) 54 00 68 ·Preguntar
ña URSS está aber o prazo
cm o m ode lo ofl c1al facilita rase
por Manolo en horas d e oficipaia o novo curso
clases
pala Sección de Cultura e Dena
de idioma ruso. Os mteresa
portes ou o ReX1stro Xeral da
dos poden comumcar coa seD1putac1ón . presentarase a seVendo
bicicleta
BH
en
bon
cretana da Asoc1ac1ón no telé
gumte documentación·
ano 22 44 57 de 5 a 9 do seestado_
Teléfono
(986)
1 -Cop1a do impreso de so25 .39.48. de Vigo
hc1tude , que se devolverá de
bidamente sellada ,_ como proba da sua presentación e dirixido ó señor Pres1dente. da D1 putac1ón
títulos dos programas· ex.
A nova
2 -Cmco fotogratias en co
A Contrafio comunicava A
lor de tamaño 13 18 ou 18 24
programa9om
Contrah1/o etc
de cada unha das obras qu~
(v
a páxma 17)
Outro · d1a falarm polo
se presenta m1udo ·da posta en cena da
3 -Ficha cos segúmtes dadora ao fmal de1xam de faToxa
O
tos de cada obra
zer atrat1vo o própno E a
- CBA
- Fotogratia -á qne corresTVO actual é umha paráponde
ot.a bene
Os filmes desta semana som·
-Titulo
frase dos mensages domi\'emes 36 S Con mua "Fanny de
-:-Matenais empregados.
nantes. Ante a TVG nom
Joshua Logan
Dimensións_
ha1 orgulho de sermos nós
D1a 1 Ourubro Sábado Cine
-Valoracións en pesetas.
·Tmtm e o templo do Sol .. Debu - ·
proprios
-Fotocopia do documento
xos
Telecmema -casablanca'" a
Pérolas O Director. do
nacional de ident1dad e .
versom de Bogart·Bergman drn 2
Cme Domingo "Dous pohc1as com
Departamento de ComerNo caso de que a ins tancia
genio- de Richard Bush. d1a 3 S C
a docume nta'c1ón fose n in cial. Fra ncisco Garcia Igle·o Conde de Montecnsto· de Da , ou
correctas ou incomple tas . resias. envLaba os télex da
vid Green , Luns Cine ..Tno Infercla rn_aranse pala Se cción d e
nal" de Franc1s G1rod. d1a 4 S C
nova programac;om aos
Cultura e De portes as rectifi ''A última vez que vim Pans" de Rim edia en Madrid e com
chard Brooks, d1a 5 S C "Os tramcac1óns n ecesarias. Si o erro
grande lucidez traduzia os
pe1ros de Alaska .. de Tay Gamett.
non é correxido polo mter ~sa

'do 'no. plazo de dez días hábiles · procederase ó archivo do
éxpediente .
~uarta . - A · .v ista da información gráfica e documental
recibida, unha ..Comisión se- ·
leccionará hasta un máximo
de cuarenta obras.
Dita Comisión ·estará forma,
da polosºseguintes membros :.
.:_Presidente. o da Corporación ou persona. én quen delegue-.
· -G Presidente da Comisión
de Cultura. Deportes e Bienes_tar Social .
- Don Isaac Díaz Pardo .
-un· artista plástico. de!?ig-.
nado polo señor Presidente.
-Un crítico de arte.
_ -:::-·Un crítico de arte, designado polo señor Presidente.
-Un represent911te da Aca·demia de Bellas Artes da Coruña .
· -Secretario, o da Corporación ou persona en quen delegue, con voz pero sin voto . .
Tódoios membros da· Corfil.
;:;ión o serán posteriormente
do Xuradq a que se retire a
base seguinte.·
·
A tódolos participantes comunicaraselles a preseJección
realizada. Debendo presentar
ou envíalas obras seleccionadas ó enderezo. datas e candi- ·
cións que se sínalen. Tódalas
obras levaran ó dorso fotocopia do D.N.I e unha etiqueta
cos seguintes datos: Titulo,
e s pecialidade . técnica. no.ín ~
e apelidos do autor. enderezo ·
e teléfono .
Quinta.-Dent r.o dos quince
d ías seguint es á finalizacióo
do plazo que no s eu día smalase para a recepción das obras.
á que se refire a base anteriór,
rnuniráse o Xurado, senda o
seu fallo inapelable. A a dquisic1ón de obras hasta 4.000 .000
de pesetas real1zarase pÓr resolución da Presidencia, e
dela dara:>e ·canta ó Pleno da
CorpóraCJón na primeira sesión ordinana posterior
Sexta.-A Diputación Provincial montara unha exposición que es~rá aberta ó pÚ.bhco un mes e editará un catálogo onde figuren tódalas obras
expostas. con especificación
do autor, currículum . título,
técnica e dimensións.
O Xurado asesorará en todo
. aquelo que contribuía ó rnaior
realce da exposición e difusión da mesma .
Séptima. -Rematada a exposición, as obras presentadas
personalmente polos seus· autores, deberan ser recollidas
polos mesmos previa devolu-

ción do Xtistifiqante que trala
quen delegue.
.
presentación ou envío se les
O Presidente da - Comisión
remitY:á, no plazo de trin1:;:i.
·de Cultura. Deportes y Bienestar Social. días . ó lugar que se lle i:ndique.
· Don Gonz.aló ·Torrente BaTranscurrido este 'plazo. a
llester ou persona que él de- .
Diputación devolvérá as obras · signe .·
non recollidas polos seus autoqn mernbrc da Real Acadere·s a través da Axencia que se
mia Galega ,' en clase de nuestime convinte.
merario.
Octava_- A participación
Un mi3mb,ro da Real Acadenesta cqnvocatoria. supón a
mia Española da Lengua, ._ en
plena é total aceptación des- · clase de numerario.
tas basés e a absoluta coiiforUn catedratico da Universimidade coas deéisións do Xudade de Galicia, designado rerado, sin dereito a reclamagalmentariamente.
ción ou recurso algun.
Secretarib. o da Corporación
ou persona en quen delegue,
con voz pero sin Yoto.
• Prérnio de
: O Xurado reunirase
·Narrativa Gonzalo . noSexta
plazo de cfous meses a partir da data en que remate· o ·
Torrente Ballester
p~3zo de pre.sentación dos tra·ballos. A reunión terá efecto
Rexeras~ palas seguintes Bano Pazo dé Mariñán . Centro
ses:
de Cultura · da Corporación
Prímeira. Poderan optar ó
Premio tódálas personas, calPr'ovincial . Actuará en Pleno. en sesión a ser posible única,
queira qµe sexa a sua nacio-.
senda necesario para elo a
nalidade, con orixinais inédi· asistencia de maioria dos
tos escritos en castélan ou gadous tercios dos -sem¡ memlega.
bros .
Segundn. Otorgaráse un
premio indevisible dotado 'c cri
As -suas deliberacións serán
secretas. Da s_u a reunión, ou
dous millóns · de pesetas, pu ~
reunións. levantarase o acta
blicándose a obra premiada
correspondente, gue extendenos talleres da Imprenta Prorá . o Secretario e autorizará
vincial.
éste co visto bo ·do Presictenfe.
Tercera_, As obras presentaUn exemplar do acta do Xuradas a este premio seran de
do pasará a coñecimento dá
terna libre e cori.stárán dunha
Corporación na sua primeira ·
éxtensión ·non inferior a doussesión plenaria.
~ntos ·pliegos mecanografia· Septima. O Xurado podera
. dos a dous espacios e por
declarar deserto o premio. en
unha soa cara.
. Os ori~ais presentaranpe
cuio caso a sua cuantía será
por quintuplica do e en exemacurn~abl~ á convocatoria seguinte.
plares separados , en tamaño
Dl;N A4 . numerados. debjdaOctava . O fá.lro d o Xürado
será mapélable.
Tllente grapados, cosidos .ou
encuadernados. baixo un titu_ Nqven a. A Diputp.ción Prolo e un lema. acompañados de
vincial publicará .como libro . a
plica na que s.e fará con.star o
obra premiada e o autor percinome e apelidos, nacionalidabirá a ·sua salida ó públicó. por
de, enderezo e teléfono do auUI)ha soa vez, unha cahtidade
tor.
equivalente ó 5 do valor sinaOs orixinais deberán ser enlado para a venda ó público da·
viados á Diputación Provincial
obra en tódolos seus exempla.da_ Coruña. rua Riego de
res impresos. Feíta esta priAgua, nº 37. (España), indimeira edición .' que pertencerá
cándo no sobre ''Premio de
en exclusiva á Diputación ProNarrativa Torrente Ballester" .'
Vincial, o autor reeuperará 1ri. Cuarta. O plazo de rec eptegramente ós. dous anos da
ción dos orixináis rematará o
sua publicación , a propiedade
día 30 de novembro de 1988 .. ·e o pleno disfrute da obra .
.
Os traballos que non teñan
. Décima . Estas bases publitido entrada en dita data, na
caranse no B. O. da P . e nos
Sección de Cultura e Deportes
dous periódicos de maior tiradesta Diputación . serán develda da mesma .. tos a sua procedencia.
Undécima. A participación
Ouinta.' O premio será disnesta convocatoria. supon a
cernido por .Un Xurado constiplena e total aceptación destuido na forma segµinte :
tas_bases e a absoluta conforPresidente: O da Diputación
midade coas decisl.óns do XuProvincial. ou Diputado en
rado.
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. TRES EN RAIA

A MARAGATARIA; Ur\LPOVÜ QUE MGRRE

/'

AN

FINAL ,
.DUN EXILIO
'

Santia_go Millas, puxo como única condición para xantar con Isabel 11. levar as suas
· bragas de raso, distintivo do seu povo.
. Pero t0dO esto é historia. Hoxe a Mara~
gataría agoniza. Un sabe os miles de anos
que·fixeron falta .para facer unha erba, un
animal, unha pedra, unha fala <;>u un povo.
Por iso sinto tristeza cando marre defitivamente algo no .mundo. Eu non sei o que
sentiría Tovar cando nunha aldea da selva
peruana recoll ía da boca case sen vida
dunha velliña as derradeiras palabras dun-ha língua que con ela morría para sempre.
Algo desto sinto dentro de min cando
vexo a agonia apresurada deste povo.
Desde o outono, cando retornan en frívolas caravanas os últimos veraneantes para
Madrid, A Coruña ou León, a Maragataría
queda sumida nun mesto siléncio. As portas pechadas. Cada inverno arrastra novas derrumbos nas igrexas sen culto. E a
natureza vai comendo implacablemente
o~ camiños, onte do comércio e da vida,
hoxe do. siléncio.

XOSÉ R. BARREIRO FERNÁNDE2'

ais unha vez, nunha espécie de pelegrinaxe emocional que- me impuxen desde hai anos, recorrin o camiñq de Santiago, rio arriba, desde as nosas fronteiras até a Maragataíía. Polo vello
camiño da pelegrinación e do comércio,
iníciase a ascensión en Molina Seca. Pásase polo Acedo, (a sua rua central é Únha
fervenza de pedras), ,por Manjarín, (un
povo de alta montaña-xa mqrto definitivamente), por Foncebadón, (queda unha família adicada ao pastoreo), por ·Rabanal
del Camino ·hasta Santa Golomba de Somoza, ·corazón e nervo desta Maragatería
que sobrevive. Atrás quedaron, nas voltas
do camiño montañés, Compludo, coa ferreiría posibelmente máis antiga de España, Carracedo, escondido no borde dun
outeiro e qµ_e é.pavo que recebe o primeiro e máis virxe sol de todos os días, Prada
de la' Sierra _só habitado xa por un pastor.
(El Maño) tan simbiotizado coa terra que
podes pasar ao seu lado sen te decatar '
Todo ten unha etioioxía: Unha econoda sua preséncia, e atrás tamén quedan
mía orientada nunha só direción, que non
os rochedos, como apousados interinato! capaz de resistir a competéncia do femente, ameazantes, que . emarcan
corrocarril, que monopolizou a partires dos
mezo do inménso Val do Siléncio no que
anos oitenta do século· pasado todo o conen os paxaros, nen as feras nen o h.ome
mércio, que tampouco foi capaz de xerar
son capaGes de romper. esa espécie de.
as
formas comerciais substitutórias nen
harmonía cósmica feita de sol, .monte, e aderezos inxénuos, e no- que son pezas
de criar novas perspeitivas económicas, é
água, luz, verdor e, sobretodo, de imenso fundarrientais as arcas ou arcóns (onde se claro que non podía soster unha comunigardan as roupas e as onzas) e os escasiléncio. Un silénc~o aterrador.
dade -demográficamente vigorosa como
A Maragataría é a vic!ória do home so- - ños .da cociña. Unha vestimenta hoxe xa era a maragata.
2
codificada:
as
famosas
bragas
negras
de
- bre a paisaxe. En 400 Km fóronse erOs maragatos espalláronse - por todas
guendo 44 pavos que decruaron, domes- raso, coa almilla, o ·c into de coloríns con
partes. Hoxe en Madrid en certa· mqneira
ticaron a terra até que comprenderon que lendas, o .chaleque roxo, as polainas .e o
acaparan determinados sectores, como
era un traballo inútil, que non so sacaba sombreiro de ala. o xantar, (nas cartas de
son as pescaderías ou as carnecerías.
das fames periódicas . . Foi asi como dei- importantes restaurantes introducíronse
xando a terra' aq coidado dalgLinhas (pou- . algúns platos, como o cóngrio ao arrieiro, _ Pero estos maragatos madrileños hai xa
ternpo que sacudiron o pó da terra dos
cas) famílias procuraron no comércio as ceremónias máis importantes da · vida
·
seus zapatos. Por eso destruen as casas
unha máis segura economía. O seu em- etc.
petruciais par.a er.guer horrendos chalets,
Os importantes ·beneficios producidos
prazamento entre Castela e Galiza converpor eso apenas sinten a chamada da Tetíunos axiña nos monopolizadore$ do co- polo comércio coa Galiza e Madrid, conrra.
mércio terrestre pota rota central. Asi xür- vertiron as -vellas casas campesías en amO síntoma para min máis claro da agoplas moradas, ~empre cun gran pátio cendiu a arrieria.
'
nía desta comunidade está no seguinte
lnvéstigacións recentes demostran que tral, qoe servían de armacén, vivenda e
feitb: Hai alguns anos o Governo decidiu
xa no sécu lo XVI arrieiros maragatos co- _cortes para os mulos. Foi asi como se erconvertir a maior parte da Maragataría en
merciaban coa Coruña. Apareceu nesta gueu Castrillo de los Polvazares, un dos
campo de tiro. F.óra dalgunhas pintadas e
·cidade un ha lápida sepulcral coa inscrip- povos mais exquisitos de León, afortunaalgurihas cartas na prensa, ninguén pro- ,
ción "Johannes Adresi Mercator'', cos damente intacto, e. centos de grandes
testou. Hoxe os convois militares pasan
dous símbolos xa tradicionais da arrieiría mansións en Santiago Millas", Quintanilla,
pala Maragataría como por terra conquismaragata: A bulsa e 'a tralla da récua dos ~Luyego, Santa CoJomba de Somoza, Ratada. lnstálanse en Campo Muga, ou en
_
mulos. Pero será nos séculas XVIII e XIX banal etc. .
Luye~o, ou en Villalibre, Turienzo ou Santa
" Din os vellos que todo ·arrieiro ao co(primeira metade) cando o comercio maColomba, só para facer alguns exercícios,
ragato adequire unha importáncia extraor- .menzo da sua carreira faeia un xuramento
tirar uns t iriños e espantar ás águias do
dinária. Ainda que os ) intelectuais . gals- -. ante ·a efQ<ie de Pedro Mato, estátua que
T eleno, ás codornices do campo ou ás ciguistas do grupo Nós amosen sempre cor:oa o ábside da catedral de Astorga, e
goñas dos campanários. A vinte metros
unha atitude belixerante contra os mara- que posibelmente non representa a nen~
de cada pavo maragato hai un trio e amagatos aos que acusan de avaros e doutras gunha persoa en concreto senón ao arrieirelo indicador de que estamos pisando
causas, a realidade é que o maragato go- ro maragato. Neste xuramento -inclúese a
"campo militar". Onde estoupan. as bomzou sempre da con~ideración mercantil .abriga non só de defender os usos da
bas non hai só lobos, tamén cervos que
tanto pola sua fidelidade como pola ser:ie-. · arrieiríá senón -tamén de non renunciar ao
cruzan na mañanciña e no serán as carre-.
vestiQO maragato, esa espécie de unifor. dade nos negócios.
teras ·e que se deteñen extasiados conAs distintas xeración.s de arrieiros cria- . me 0u distintivo que os permitía recoñetemplando ao home.
cer en calquera parte 'do mundo. Por ser
ron unha cultura do· camiño e da mesma
Mor"re un povo. Estemos advertidos
fiel a este xuramento aquel gran arrieiro e
arrieiría: un · mobiliário .sempre·
nogueiO
ra, feito por expertas mans, con dibuxos · gran seiior 1 Santiago Alonso Corder?, de · porql;Je hai moitas formas de morrer.
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GUSTAVO LUCA DE TENA
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entabámonos a tres cadéiras de
distáncia na longa mesa de redación dun diario de Madrid no
que era preceptivo ser mirado con todo
é andar con pes de lá. Pero el non o era
·con caseque nada. Naque! infemo de
incomunicación, pantasmas do Alfonsismo e esperpentos· da Ditadura con
máscara de letras chocas, as galeiradas
da censura (lápiz bermello para a proibición absoluta; azul para as chataduras
recomendadas) marcaban os pasos
para sacar un periódico no que ninguén
cria. A tendéncia a asumir caladamente
a disciplina e finxir que éramos xomalistas era xeralizada, agás naquel meu
compañeiro que daba unha excepción
absoluta. Empregaba a ironía coma ferro de marcar e perante un texto calquera, daba deseguida co que encerrase de
tópico, retórico ou sobexo. Cando tópi. co, recitaba cun lene sobre-actuado o
máis oficioso da escrita; cando retórico,
lía un paragrafo escollido con seriedade
finxida non doada de discernir. Acertaba
sempre e por fin colmaba a burla cun
falso elóxio do artigo criticado que cociñaba con agudeza sen límites a partir
das próprias palabras do texto.
Non podían con el. Proclamaba a sua
desconfianza naque! xomalismo e descortizaba sen pasión aos gabeadores
de oficio. Unha vez vin un daqueles sarxentos da reacción romper f óra de si un
cristal de escritório dunha pancada, por
un seu corñentário. E con todo, esta retranca homicida habitaba nun home bon
como o pan de comer. Pero a pesar da
sua limpeza de intención, odiábano parvos e filisteos que non eran poucos.
Eu viña a ser o máis novo e recomendado daquel cárcere con nome de xornal e pasaba as de Caín cando me aplicaba a lupa crítica. No primeiro, admirei
a sua independencia e dignidade, asi
como a case indiferéncia con que trataba aos cabos de vara daquel mausoleu
con rotativa. Non cria nos horários. Lataba dous ou tres dias e desannaba
cunha tomadura de pelo monumental
aos encargados de pedir cantas naqué~
diário tan sério. Sentinme logo cómplice
do seu terrorismo porque fun atapar
que tanta marxinación orgullosa nada
do exílio. O mundo ao que remitía os
seus soños todos estaba escrito nun
galega barroco, en fólios reservados e
pudorosos con aquela letra miuda e
apretada que tanto fascinaba a Raimundo Patiño. Vivía no desterro, evidente. mente. Naquela provisoriedade ilustrada
con centos de anédotas de bohémia
agardaba o regreso á Galiza, que intentou por tres veces.
O exílio deste grande amigo findou
esoutro día para sempre na sua aldea
do Arenteiro. O seu nome era Luis Losada.
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stá vedado en todos os m~ios:
ninguén debe talar de Perico
Delgado e de Ben Johnson á
un mesmo tempo. Ninguén iguala a
probecidina do Tour de Fráncja, -os
famosos contraanálises, Ministro de
Cultura en Paris, unha tensión chauvinista desgarrada- co xa famoso estanozolol. Perico Delgado é europeu e
brai;tco. Johnson .é negro _e só canadiense para a glória: nas dificuldades xamaicano. De Johrison, embarcado
na mesma cadéa de sacrifício e esixéncias brutais do deporte-espectáculo que move miles de millóns, pódese
dicer "'que se vaia das pistas para
sempre". Ai de quen quixera botar, coa
mesma espada de lume, a Períco Delgado das ' estradas!! O deporte que
está nas Olimpiadas cotiza en Wall
Street e .ten as mesmas regl;is implaO
cábeis'.
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