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O .GALEGÓ ·SERÁ IMPARTIDO NAS ESCOl.AS· DA ZONA -OCCIDENTAL ·

SER GALEGO EN ASTURIES
A reivindicación do g9lego-como língua própria da -Asturias occidental vai dar os seus froitos ao anunciar
o Conselleiro de Cultura da Xunta ast~riana que, ·no próxtmo ano, se impartirán cláses de galega neste ·território,
mentras se constitue- a "Mesa para a Defensá del Galega en Asturiasn.

Europeas:
o PSOE
presiona a CG

CXTG:
un paso cara
á fusión

Macias,
a vangarda
musical

Coalición Galega non se unirá
á coalición nacionalista para as
eleccións europeas, por defec.to de forma na invitación e non
porqúe sexan contrários, segundo manifestou o Conselleiro
de Educación , Aniceto Núñez,
en Lugo. Ainda non hai contestación oficial, polo que estas
manifestacións do dirixente
coaga máis parecen unha forma de sair do paso.
(Páx. 5)

A piques xa de concluir o ·11
Congreso da C]<TG, celebrado
en Vigo o pasado fin de semana, saltaba a surpresa a respeito do tema central da reunión.
No acto de clausura, e avaliado
pola firma de máis de 90 delegados, apresentábase unha resolución final que instaba, con
datas e características, ao Consello Confedera! recén eleito a
elaborar unha proposta de unidade sindical.
(Páx. 7)

Non resulta arriscado afirmar, a Nacionalista, marxista, reinte- .
estas alturas da sua traxectória gracionista, non lle ten medo
artística, - que -Enrique Macias, aos calificativos, . nen ás identifiaos seus trinta anos, está cha- cacións. "Son · os . demais os
mado a ser. un nome de relevo que se moderaron, éu sigo
na história da música na Galiza. onde estaba". Recébenos no
Q tempo ainda terá moito que seu despacho da Universidade,
dicer ao respeito; pero polo de na faculdade de Económicas
agora dez anos de intensa acti- compostelana. Mentres realiz?vidade .respaldan a este xover). nios a entrevista. resposta ás
compositor vigués que ven de Qh~madas - sobre o lema que
apresentar duas obras no festi- · f-Baís ~o preocupa · e~tes días: o
val Anti.. :dogmaTurin. (Páx. 16) contencioso c6- ; sut5secretario
do g·overno'. _ (Páx. 10 e 11)

López Suevos,
un intelectual
crítico
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Nas terras compr:endidas
entre o Eo e o Navia hai
tempo que e$tán a loitar
porque se recoñoza
oficialmente o seu idioma
como galega, ainda qúe
este ano empregaran por
prin:ieira vez esta palabra:
Uriha reivindicación que se
Jixo .organizada cando a
Xunta asturiana quixo, no
1986, meter o bable nas
escalas da zona occidental
do principado e que, agora
que vai ser recoñecidooficialmente, se organiza na
''.Mesa para a Defensa del·
Galega de Asturias e da · ·
Cultura da Comarca". Algo
que é visto polos políticos
asturianos como o "xermen
do nacionalismo galega".

Á1
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Q_galego será
Verán-88. Festival folk en Ovieu;
Luar Na Lubre, grupo galega,
sauda "aos amigos de lbias".
Oúcias de gorxas verran: "Galiza
ceive, podw popular"!. Nada sorprendente nun festival deste tipo,
- sobre todo en anos idos. Máis eiqÚí hai quen non acredita e quen
se incomoda, os que corean a
cons~nasonhablta~esdazona

occidental do Principado.

•

Había pouco tempo que a
Xunta, a instáncias da Mesa pala
Normalización Lingüística, pedira
o ensino do galega np.s terras da
"Galiza irredenta", algo que xa
viñan reclamando as persoas
máis concienzadas da zona.
Tanto na Xunta astur, como nos
sectores nacionalistas do Principado a petición 'levantou sarpullidos, ainda que, agora, uns e outros, parecen xa aceitar a proposta, -recoñecendo como gale. go o idioma talado na parte occid.ental d~ província de Ovieu, até
o Navia, e afirmando que o próximo curso elaranse clases de galego nos coléxios desta zona.
1

A reivindicación idiomática dos
galego-falantes pertence'"!tes ad..:
ministrativamente a Asturias comezou xa hai uns 1O anos, cando algunhas persoas da comarca
do Návia apresentaron, nos primeiros congresos - provinciais
dos partidos máiq - progresistas
do Principado, propostas de recoñecimento do galego como
próprío desfa~ ,omarcas occidentais . .
Hai oito ar::ios na Veiga (oficial:..
mente, hoxe, Vegadeo}, cele. brouse, auspiciada pola agrupación cultural , unha mesa redonda
baixo o título de "A Fala da Veiga". ·
No acto,_ interviron cátro persoas; dous representantes da Acagemia ·Asturiana, un deles o
· seu presidente García Arips, un
representante do Instituto da.
Língua Galega e Eduardo Gutierrez, Presidente da AG. Francisco- Lanza de Ribadeo, e, agora,
alcalde dese concello. Houbo
unanimidade en recoñecer que o
idioma talado na zona era o gale- _
go.
Pero a reivindación idiomática .
foi lenta e cautelosa .. Até agora _
sempre, ainda aqueles sectores .
· máis concienciados e dinámicos,
empregaban o termo · "a nosa
- tala", nun intento de desmarcala
do bable. A palabra galega usoüse por primeira _vez este ano.
Sentimento ,vivo -na sociedade,

im~artido

nas escalas da zona occidental
.

.

.Ser galega en Asturies
A· reivindicación do galega como língua própria
da Asturias occidental vai dar os seus froitos ao anunciar o C-Jnselleiro de Cultura
da Xunta asturiana que, ho próximo ano, se impartirán clases de galega
neste território, mentras SE? constitue a "Mesa para a Defensa del Galega en Asturias"
A- EYRÉ-G. LUCA

que así e todo,- na maioria se resiste a manifestar que é galego.

/ENC\M/~DI O

Este paso concienciador é o
que pretende dar a "Mesa prá
defensa del galego de Asturias",
que -se vai a constituir proximamente, e tamén a laboura desenrolada pór grupos como o de Eilao ou agrupación culturais como
·a de lbias ou A Veiga.

'0
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GRUPO EILAO FOI
O PRINCIPAL
IMPULSOR DO
GALEGO'

entre o Douro e 'Miño. Nas catro consérNa história da Galiza estes asturianos
vase a cultura galega e a língua con máis
de terras próximas aportaron valiosa coou menos intensidade e sentido de· perlaboración. Un dos grandes protectores
tenéncia. Cecais donde máis se traballou do galeguismo foi Penzoi coa donación
para destruir esta singularidade foi na a \ligo dunha das máis importantes biGaliza Sul. A modalidade lusitana do ga- bliotecas que hai neste país.
lega portugués contou con escola dende
A nova de que no Principado se vai
o S.XVI para des~rticular a variante galé·ga da vella Gallaecia.
;
· posibilitar o estudo do galego nas zonas
O Bierzo ten a vantaxe de formar unha galega-talantes é de alto interés. Decididamente Galiza precisa contar con falahunidade supracomarcal definida. É espetes
es~olarizádos en todos os territórios
ranzoso que acade unha· recuperación
da sua cultura. Portugal ten que colaboda variante galega histórica.
rar igualmente. Se en Prn:tugal se dera
- A máis decidida, segundo novas do
un recoñecimento público das variantes
Principado, é a zona asturiana que tala
léxicas e sintácticas do galego miñoto,
galeg.o e que vai contar coa axuda da
do galega que máis influiu na formación
escola para estudar a nosa ·língua, a sua
do galega portugués, daríase un paso
literatura e cultura.
importante cara a constitución plural do
Sen dúbida son as institucións asturia-· idioma galega portugués. Unha aproxinas quen máis debian de entender esta - mación gráfica q~e tora fiel á etimoloxia
e á fonética. Algo qu~ difipulta o unifor-·
realidade porque contan tamén co bable
mismo portugu~s que extingue variantes
noutras partes . do seu território. Xusto
galegas mentras non rexeita galicismos,
. que lle dea iguéll.'trato a ambas línguas,
castelanismos e outros elementos .Introxusto que os asturianos· galegas talantes
ducidos estranatnente despois do Renasexan respeitados na sua tradición, cultura e língua.
cemento.
\O
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son autóctones (l'asturianu ya'I
gallegu), mentantu la tercera ye
d'aniciu foranu (el castellanu) ... ".
Tamén Garciá Arias, Presiden. te da Academiá, é da mesma
·opinión ao escreber en "Llingua
y Sociedad Asturiana" que " ...
del mesmo mou consideramos
que los talantes que'n dalgún estremu del Principau nun !:>On de
fala asturiana puean exercer los
sos derechos llingüisticps".
Ainda así a Conselleria de Cultura Asturiana puxo en ma~cha
.uns cursos de 11ngua que se deron en Navia e A Veiga no outono
de 1986 no que se vio a intención· clara de meter o bable nas
escalas desta zona.
Comezou aquí a reacción da
povoación e así, nos titulados
"Cursos de Llingua autóctono
para ensinantes", o único que se
discutiu nos tres días que duraron foi cal era a língua autóctona
da zona e como chamarlle.

Á esquerda Eduardo Gutiérrez, Alcalde
de Ribadeo. Pintadas como a do letreiro
de San Tirso aparecen nos diferentes
concellos de Asturies Occidental. Sobre
estas liñas Francisco F. QuintanaJ.alcalde
de Tapia. Na foto superior Xosé Naveiras
rot ulando o letreiro da nova sé do Museu
de Gándaras do que é d irector.

Un dos fins da "Mesa pra defensa del galega" é "procurar
pala própria consideración de
dita 1ingua polos seus talantes,
sen complexos de inferioridade",
xa que, segundo recoñece
Eduardo Gutierrez, "hoxe por
hoxe ten máis prestíxio ser asturiano que ser galega, existindo
mesmo un complexo, polo que
moitos se negan a recoñecer a
sua tala como idioma galega.
Mesmamente en Ovieu as xentes
destas zonas chámanlles galegas, algo que non lles gosta
nada tomándoo até como despr-eciativo".
Do mesmo parecer é Xosé Antonio Ron, da Asociación Cultural
"Antola" de lbias, .quen pensa
que "tense un pouco de menos
ser galega, sobretodo na fronteira, non querendo aceitar a nasa
tala como galega por falta de información" .

oa:

~

Un anímidade c ientífica de
que a língua que se fala é
o galega

w

o..
~

Pese ás reticéncias da povoac1ón a asumir o seu idioma como
galega, polos motivos xa expresados, existe total unanimidade
entre os lingüistas de que o idioma talado do Eo ao Navia é Galega. Así foi recoñecido no XVI
Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica celebrado en Palma de Mallorca no
1980, donde se aceitou a clasificació n pro posta por Francisco
Fern andez Rey que a encacadra
no Bloque Oriental do Gal ~go na
sua área asturiana.
Esta clasificación coincide palas feítas anteriormente por todos os lingüistas, encadrado o
idioma da parte occidental asturiana no "gal ego exterior".
Asi o recoñece a- mesma Academia Asturiana que no "Informe
al XIII Conceyu Internacional de
Llingües y Cultures Amenazaes"
feíto por Ana Maria Canq González afirma que ... "na taza más
ócidental d'Asturies, mas -o menos entre 'I Navia y l'Eo, talase
unha variedá del gallegu de
Lugo ... " .
No traballo de Ramón de Andrés titulado: "La situación social
de la Llingua Asturiana" afirmase que " no -território de la oficialmente nomada Comunidá Autonoma del Princ¡pau. d'Asturies,
talase tres llingüés. Dos d'elles-

'ESTE ANO USOUSE
POR PRIMEIRA VEZ A
PALABRA GALEGO
PARA REFERIRSE ÁNOSA FALA
Como "reacción a estes intentos colonizadores" naceu o Grupo de Eilao, composto principalmente por profesores da comarca. Este grupo iria "loitando e_
medrando" até chegar a xente
de todos os c0ncellos da Asturias de fala galega, e, agora, decidir dar un paso adiante e criar
a "Mesa prá Defensa del Galega
de Asturias e da Cultura da Comarca" (M DGA). A discusión
deste proxecto foi laboriosa chegándose a baraxar a idea de
constituir un partido político , ainda que, ao fin, tomouse a decisión de legalizar unha asociación
ciudadana que acollese a persoas das duas administracións
autonómicas; contando hoxe xa
co apoio de vários alcaldes e
· concellais.

Petición do
ensino do galega.
En Xuño de 1988 a Xunta Nacionalista Astur ap resentou unha
proposición de lei no parlamento
astur para a normalización do
Bable, que no n foi aceitada a trámite pala Mesa do Parlamento .
Días despois a Xunta astur
presentaba o anteproxecto da leí
de Normalización do Bab le, donde, no ponto segu ndo, se recoñece que a língua talada no occidente non é bable.
A Xu nta Nacionalista Astu r non
contemplaba o galega no seu
proxecto, pero , despois da conversas mqntidas co Grupo de Eilao, aceitou este extremo, asi
como que tivera o mesmo trato
e as mesmas axudas que o bable.
Este consenso acordouse que
non saira á luz en Asturies até
despois da rel!nión de González
Laxe e Pedro Silva, o presidente
·
autonómico asturiano.
O Grupo de Eilao tamén se di- ·
rixiu á Academia Asturiana de
Llingua para pedirlle que recoñecese pL.iblicamente que o idioma
que se tala no occidente no Principado é galega e que, polo tanto, evitará calquer inxeréncia
nestes concellos. Algo que reali.zou Garcia Arias na prensa.
A.o mesmo tempo no Parlamento do Principado chegábase
a un consenso sobre o proxecto
de lei entre as disintas forzas po-.
1íticas, redactándose xa as en·mendas, recoñecéndóse- ao galega como idioma talado en As- turias.
Asi o declarou tamén o Director Xeral de Política Lingüística .
_do goberno Astur a A .NOSA TE(pasa á páxina seguinte)

O ano vindeiro haberá ~lases de ·galega en Asturias Ocidental

-.

Pleno recoñecimento do ·governo asturiano
Para os galegó talantes
"O Galega-Asturiano que se
fala na zona occide,ntal de Asturias está recoñecido legalmente. É unha salvedade expresa do Proxecto de Leí de
Protección· do Bable que o
governo autonómico de Asturias apresentou á mesa do
parlamento en Maio pasado",
declarou á redación de A
NOSA TERRA o director xera~
de ..Política Lingüística do governo asturiano Antonio García, quen precisou que no
·próximo curso ·pocteria haber
clases de galega en Asturias
Occidental.
García explicou que polo
momento non se está a executar política lingüística nen- .
gunha, nen a respeito do asturiano nen do galega-asturiano da zona occidental. "A

nosa preocupación é desenv9lver o artigo ·4 do estatuto
de autonomía. No Proxecto
de Lei de Protección do Ba- .
ble, o galega asturiano ten o
mesmo n ível que as outras
línguas de Asturies. A salvedade expresa _está ainda sen
normalizar."

·Xornadas. do
galego eñ Asturies.
A primeiros de ano a Dirección de Politica Lingüística
ten r:>revisto celebrar unhas
Xornadas sobre o Galega de
Asturies. "A nosa idea -di o
director xeral de PÓlítica Lingüística- é que todos os que
teñen algo que decir (ensinantes, filólogos, . asociacións
cor:na Eilao e outros) discutan
e cheguen a unh~ conclusión.
Entendemos que quen mellar

pode detertninar a protección
do Galega-Asturiano son os
próprios invoJucrados. · Nós
esperamos que no vindeiro
curso .quede normalizado o
ensino do galega e que quede
constituida a especilidade".
Antonio García éonfirma
que a -actitude do Governo .
Autonómico é "de pleno recoñecemento do Galega en Asturies". "Non v_
amos a impoñer -precisou- nada que a
povoación · que fala GalegoAsturiano non queira. Pero o
_que se faga terá de se facer
desde Asturies. Neste-sentido
están fóra de lugar: as declaracións do Conselleiro de Cultura da Xunta de Galiza. Nós ternos atribucións e capac.idade
para atender a esta zona que ·
é de ta!a galega pero asturiana:"
O

Consfüuirase legalmente en Novembro

Fundada a 'Mesa pra a_D efensa del
Galega en Asturias'
A comezos do próximo mes
de Novembro vai ter lugar a
asamblea ·fundacional
da
" Mesa pra defensa del galega
de Asturias e da cultura da
comarca" (M.D.G.A). A esta
pri meira xun"tanza fundac ional
que vai ter lugar, probablemente, en Grandas de Salime,
teñen previsto asistir case cen
representantes dos distintos
concellos da provincia de
Ovíeu e Lugo.
A M.D.G .A. é unha expansión do Grupo de Eilao, un
dos pioneiros da defensa do .
"Galega de Astúrias " que,
"chegado este intre coidamos
que ternos que pasar a unha
loita act iva desde unha asociación ciudadana perfeitamente legalizada, pero manten do intacta a filosofía fundacional que levou a criar o Grupo de Eilao pro-Defensa da
Nosa Língua". Os pri ncípios básicos que
teñen que ser aceitados polos
membros da Asoc iación son o
nome de "Mesa pola defensa
del Galega de Astu rias" , algo
importante porque implica o
reconocimento expreso de
que o idioma é galega( e non
bable) e que ten unha certa
concomitáncia e relación coa
Mesa para a Normalización
Lingüística; así como o ámbito territorial que seria o dos
concellos de Boal , Castropol,
Coaña, Eilao, El Franco, Grandas de Salime, lbias, Pezós,
San Martín de Ozcos, Santalla
· de-Ozcos, San Tirso de Abres,
Tapia de Casariego, Taramundi, A Veiga, Vilanova de Ozcos
e Negreira de Muñiz, asi como
a parte de tala galega · -Oos
concellos de Navia, Villayón e
Pola-de Allande e a parte máis
oriental- dos concellos administrativamente da GaliZa.
Os integrantes da ADGA terán que admitir a subnorma
ortográfica e morrfolóxica que
están a elaborar baixo a supervisión de lingüistas da
· zona e do Instituto de Língua
Galega e Departamento de
Galega da Universidade de
Galiza.
·
Asumir a proposta que o
Grupo de Eilao lle fixo á Aca-

démia · da . Llingua Asturiana:
tempo que se pronuncian -porque .os traballos etnográficos
que son de - f ala galega os
da zona o_
s fagan "xentes da
conéellos ' referidos
antes
Nasa Terra", evitando así que
como marco de actuación da
siga " ~ntrando esa invasión
MC'GA polo que, consecuende folclóricos de novo cuño
temente, a Academia evitará
nacionalistas" ' en clara alucalquera ·¡nxeréncia nos citados concellos que, ao ser de .. sión aos· nacionalistas astures.
.
língua .galega, quedan fara do
Intentarán promover tamén
seu ámeto linguüístico.
Reclaman o mesmo trato
o "desenrolo equilibrado dunha zona deprimida económioficial que teri o bable no ensino e o uso do Galega de As- - camente , potenciando as laturias nas escalas do ámbito
bouras artesanais de outros
territorial xa dito, ·así ·c omo o .
tempos, re~abilitando muiños,
recoñ·o cimento oficial por parferrerías, serras , teares, etc."
- Na . parte que aam inistratite das autoridades da comunidade autónóma de que nevamente perteñece a Galiza
MDGA fundamentará a ·sua
ses concellos s~ tala gal~go.
Defenderán tamén o patroactuación "nos traballos etnomón io etnográfico da zona ~si
gráficos e de medió ambiente" .
o
como· o medio ambiente; ao

a
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RRA.
Tamén o Conselleiro de Culturq do Principado acaba de confirmar nunha reunión mantida o
venres dia 14 con Xosé Naveiras.
Director ·do Museo de Grandas .
e que. ·sen dúbida. contará con
algun cargo dire.ctivo na "Mesa",
que ria, próximo curso h3be'rá
clases de galega nos concellos
- da zona occidental. asi como da
criácción dunha normativa ofici31
para este galega .
O Grupo· de Eilao. conxuntamente con linguistas. está ·tai11én
a estudar en profundidade o galega de Asturies para facer unha
, gramática e un diccionário. sen- ·
do este u.n dós -traballos funéiamentais que vai acometer a
Mésa. que · pretende se aceite a
normativa elaborada por eles.
· Anteriormente xa tiria xurdido
a petición da Dirección Xeral de
Política Lingüística da Xunta de
Galiza. a instáncias da Mesa
para a Normalización Lingüistica.
que tiña entrado en contacto cos
grupos galegas. de Asturias. para
que se ensinase_o idioma galega.

Rea.cción asturiana
·'A petición sentou mal e até alpo-

T

rizou tanto a Xunta astur como a
alguns alcaldes da zona. A~i a alcaldesa da Veiga. Servanda Gar- ·
cia (que foi ultimamente noticia
pór queimar centos de libros do
concello . por "non valer para
nada"). afirmaba . que a noticia
parecia unha broma "própria do
Dia dos Inocentes: a época da
colonización xa pasou e ' aquí
irnos seguir coa nasa fala"
D Alcalde de Tapia de Casariego . Francisco · Ferández Quintana. parlamentário da Xunta astur
por AP. e director do grupo es.._
colar da localidade. recoñece
que os .. rapaces teñen -gran difi. cultade ao principio para est_u dar
porque só saben este dialecto.
Non estou en contra de que se
ensine a nosa fala , pero si de que
se lle saquen horas ao español ".
A Xesus Ferreiro , Alcalde de
San Tirso de Abres, a medida do
ensino do galega parécelle acertada sempre · qu~ se respete a tala da zona e non se impoña a
normativa oficial galega.
A prensa asturiana tamén arre~
meteu contra as "pretensións de
expansión lingüistica da Xunta".
A?i "La Nueva España" titulaba
" Exodo de ·Escolares Gallegos a
Asturias para evitar el estudio de
su Lengua" , citando dclaracións
de Sánchez Lavandeira, director
do lnstitutq de .Tápia, que "por
razóns de exceso de alumnado
tivo .que rechazar centos de solicitudes " .
Segundo ·pudo saber A NOSA
TERRA o ano pasado só houbo
3 alumnos galegos en Tapia e
este ano un número· similar, aindá que, segundo Eduardo Gutierrez , Alcalde de Ribadeo, " o trasbase de alumnos dunha . povoación a outra prodúcese normal'mente . Hai quen vai estudar a
Tapia senda de Ribadeo e tamén
rapaces de Castropol ou. Tapia
·
q ue veñen aqui ".
· Do mesmo parecer é Xosé Na'veira s, de Gr andas de Salime ,
qué ten os seus filias estuaando
na Fon sagrada, xunto con outros
1f3 da zona e "tamén estudan ga18 QO; como n~
·Hoxe o rechazo ao ensino do
qalego , que en parte da _ povo a ~
(;ión se dá· por iñoráncia, tal
UJmo pode acorrer en Galiza, é
unha c uestión política para a· cla- -·
sr; dirixente asturiana que ve
como medra "perigosamente" o
SF;ntimento galeguista na parte
oc cidental. Toma de conciéncia
do que a reivindicación lingüística é unha expresión externa,
com o o son ~s pintadas de. "Galicia Ceive" que aparecen ao lonílú dunha fró nteira qué, como
afirm a Xose Antón Ron , "se
acentuoú coa autonomia" .
O

POLA DEFENSA·DO.- GAtEGO DE

.ASTU~IAS

XOSÉ MANUEL SARILLE

A lingua galega en Asturias é talada nun grupo
de conccllos que forman unha franxn limítrofe
coa Gnlizn. De háber estudos sohrn n porcen tnxc do fnlmites e cidndé'.ms que t)ntcnden n
nosí.l línguí.l, é posíbel que non Ví.lrinsc sustnncialmcnte a rcspcito dos conocidos pam n Corm1nicfadc Galega , ou sexn. nrrcdor do 80'V<,
dt~ fnlantcs o :i prñcticn totnlidndc dn povoa··
dón que co•11prende o naso idiomn. .
Todo ese :crritório formndo por. d(m1sete
t~ oncdlos dn Asturias , xunto con Rihndóo,
Tr;il1ad;i. A Pontcnova, A Fons;1gradn, Nñvi.n
de St1•1ma e Ncgucir.:1 de Mulliz fo_
n11n11 unha
unicfade PL~rieitamonte dolimitad<l . A marxo dn
cut~stión adrninistrativn e do que isto xer<1, rcsult;1 completamente irnposíbol fncor difcrénci¡1s a un lacio t~ outro cia ctcrnnrcación provin l ~ i, 11.
.

.,0 GALEGO SEGUE A SER,
NA RAIA, UNHA LÍNGUA -ÁGRAFA, E CON . ESCASAS
REFERENCIAS CULTAS'
A variante lingüística do galega oriental que
abrangue tocia esta área. a realidade económica . etnográfica, ecolóxiGa, e mesmo a marxinación a que está sometidá a zona tanto desde. as administracións existentes na Galiza
como desde as asturianas denuncian a artifit cialidade desa fronteira. Estas s·on as principais bases sobre as que se sustentaron as .ac·tividades de carácter cultural desenvoltas polos galego-falantes do território de Asturias.
No momento actual , os distintos núcleos existentes na bisbarra están articulando unha aso- ciación que estará estructurada en toda -a
. zona (Asturias e Gal iza), fundamentando a sua
·_ actuación no traballo etnqgráfico, ecolóxico e
de normalización lingüística.

Na primeira cuestión trata-se de recupe~ar
_
unha série de hábitos e costumes que desde
sempre coesionaron a bisbarra, coon;ienar os
traballos que agora mesmo están a levar os
diferentes grupos e interrelacionar os museus
que xa están abertos ao público, aproveitando
asimesmo a colaboración dos estudosos.
A desatención a que se ve sometida zona,
a política das duas comunidades autónomas
e a do Governo · central fai englobábel nun
mesmo programa toda a problemática ecolóxica e de médio ambiente.

~A REIVINDICACIÓN DO IDIOMA E A
REGULAMENTACIÓN-LEGAL DO GALEGO
. DE ASTURIES
Ucbido fl división iJdministrntiv;:¡ provincial, na
.-:011; 1 portonoconto a Asturias non houh(J un ha
rccupnrnción do idioma da cultura como ·ven
oturrindo r.n Ga!·i7'1 rJÓsdn o sóculo pasarJo.
/\li o gnlcgo seguo a- ser unha língua ágrafa
<! de momento con escasas rofcréncias cultas.
F evidente por tanto, que o proceso de incmporac'ión do idioma que se está a vivir nos últimos anos na sociedade galega non ten .reflexo ncngun para alá da raia .
·
En Asturias, ao igual que nos demais territórios do galega exterior, o id ioma non ten un
rocoñccimento oficial nen legal, e o seu uso
queda reducido ás relacións persoais, familiares e ambientais.
Parece lóxico por tanto que a fytura asoci'ación inter-provincial centre o seu traballo lin güístico no território asturiano.
Até agora esta actividade desenvolveu-na o
Grupo de Eilao Pro-defensa da Língua. Unha
das victórias obtidas foi que no "Proyecto de.
Ley de protección del bable", figurase no seu
artigo segundo: "El régimen de protección y
respeto establecido por la presente Ley para
el bable o asturiano se extenderá , mediante
regulación especial , al astur-galaico eri las -zonas en las que tiene carácter de modalidad
.
lingüística propia".
Nun futuro próximo CMldo se discuta esta
lei , é de agardar que se lle chame ao idioma
polo seu nome, ou sexa galego. O problema
vai máis alá do estrictamente semántico , pois
senda unha variante da zona oriental e formando parte do corpus lingüístico do galego,
o úpico senso que pode ter tal denom inación
· é a de descafeinar a identidade lingüística
pretendendo pasar o idioma por unha espécie
de híbri do realmente "astur-galaico", que normativizaria a Academia Astu riana, estudosa
como se sabe, e reguladora do bable.
Esta regulamentación resultará positiva na
medida en que a través dela queden garantidos sen restriccións os direitos básicos dos
galega talantes , e non sexa só unha fórmula
para converter a língua n unha curiosidade etnográfica para usos de carácter folclórico. A
regulación terá senso se o galego pasa a ser
un idioma ao que se lle recoñece a sua capacidade para calquer función social e a partir
de aí, . sexa posíbel a su_a incorporación progresiva ás funcións mais usuais da sociedade
desaterra.
·
· O dereito dos cidadáns ao uso oral e escrito

e

do galega, asi como que se abra a via para a
normalización lingüística no ensino, na Admi nistración Local, que a relación coa Administración Autonómica poda facer-se ·en galega,
ou o dereito a recibir informaciór.i institucional
no próprio Idioma , deben ser pontos básicos
da lei que vai elaborar-se. Asimesmo e porrazóns óbvias a toponimia deberá ter como única forma a galega .
OS COMPROMISOS
En datas próximas vai celebrar-se unha reunión entre os presidentes da Xunta e do Principado. A Lei de Normalización no artigo 21
menciona que o Governo Galega protexerá a
língua. talada en territórios limítrofe$.
E fundamental procurar un acordo bilateral
con pontos e medidas concretas de axuda e
asesoramento desde a Galiza para a posta en
marcha da lei asturiana. Seria lamentábel que
se repetise o escurantismo e o siléncio pola
opinión pública galega e asturiana, e sen dúbi. da _µolos próprios interesados.
E abriga da Xunta de Galicia prestar todo
tipo asesoramento e apoio ás organ izacións
da zona e sobre todo á posta en marcha doproceso de normalización do idioma. Non é
preciso para isto agardar á discusión da leí.
As rei vindicacións están agora presentes. Nos
centros de ensino non hai libros dos nasos autores literários, namentras na Xunta de Galicia
están depositados moitos exemplares que se
adquiren como forma de subvención. O material editado sobre administración local é deséoñeci do nos concellos da zona.
Require-se da plena cobertura da RTG e
TVG ao oeste do río Návia, incluindo vários
concellos da província de Lu go , asi como a
criación de corresponsalias na Veiga e Návia.
Unha actuación racional e sen prexuícios, o
recoñecimento definitivo do galega, non ignorar ao movimento que está a producir-se na
zona nen as metas que perseguen, garantirá
sen d úbida un proceso sen traumas. As veces
acochar a cabeza como o avestruz leva a que
cando se volve erguer. a paisaxe xa é distinta .
Ainda que desde logo a situación vai mudando. pois non hai ainda moito tempo queria-se
facer pasar o galega por bable.
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Xosé Manuel Sarille Fernández é Presidente Mesa pola
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-'REOUIRESE A PLENA
COBERTURA DA RTG E TVG
AO OESTE DORIO NÁVIA'
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·GAllZA.· E.:MUNDO

• A celulbs~ de Flick e a de Cepafesa (páx. 6) • ~º Clau~stro desautoriza. ao Rector (pille 9)
·
·
·
,
·
.•As Qonta? de Fexdega (pax. 8)
. . .
1
• Catalunya, proví"ncia única .(páx. 13) • A negocia~.ión Governo-ETA (páx. 13)
~
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O dia 20 definirásk a v,iabil¡dade do acordo

.

. .

,

O PSbE presiona a CG pé;U"a.quenon ·se .integre

na coalición nacionalista.europea
Coalidón Galega non se
unirá á coalición
nacionalista para as
eleccións europeas, por
defecto de forma na
invitación e non porque
sexan contrários, segundo
manifestou o Conselleir·o de
Educación, Aniceto Núñez,
en Lugo. Ainda non hai
contestación oficial, polo
que estas manifestacións
do dirixente coaga máis
parecen unha forma de sair
do paso.
Bloque Nacionalista Galega, Partido Galeguista e lndependentes
de Lugo óoltanse a reunir o xoves dia 20 en Compostela para
seguir as discusión sobre a formación dunha coalición cara ás
eleicións ao Parlamento Europeu, ao tempo que fixeron un
chamamento ás demáis forzas
de ámbito galega para que acudisen á xuntanza.
O PSG-EG xa mostrara, desde
un primeiro momento, a sua oposición. O PNG tamén definiu a
sua postura como contrária, aducindo que a "Coalición pala Europa dos Pavos é unha xuntan?a
que ten demostrada perfeitamente a sua utilidade total para
a Nación, mesmo na parte comercial". Pensan, ademáis, que é
tempo de que os partidos de
"ámbito galega" asuman un espácio e unha ideoloxia política,
para clarexar a opinión co pensamento politico do naso povo,
fuxindo da indefinición de alguns, da inconcreción doutros e
do frentismo desideoloxizado
duns terceiros".
A Frente Popular Galega abandonou tamén as negociacións ao
considerar que os pontos acordados non tiñan un contido mínimamente nacionalista.
lndependentes de Lugo, pola
sua banda, manifestaron, despois do "Preacordo de Compostela", que non concorririan as
eleccións co BNG se as outras
forzas de centro nacionalista non
.
se unen finalmente a coalición.

·

• A Mesa do Parlamento
de Galiza acabe de· admitir á
trámite a proposición de leí por ·
iniciatiya popular sobre a ordenación ' forestal. Agorá comenzará · a recollida das 15 mil firmas
necesárias pqra que continue o
trámite parlamentário. _
Esta é. a primeira iniciativa popular da história de Galíza, ademáis de ser apresentada nun
momento crucial para o sector
agrícola-forestal pois a constru- ción .de novas fábricas de celulosa levará consigo a ampliación
de chan dedicado aos eucaliptos. Esta leí organizari~ e racio- na~izaria o sector forestar.
n

• O Parlamento aprobou
un proxecto · de lei para
.· e~radicar o chabolismo por
dous votos de diferéncia. A oposición criticou o proxecto, tanto
por estar mal elaborado, non
cqincidir o censo exposto ·co de
Caritas, (a Xunta cita 438 ~ Cáritas 17 .OOG), porque até o final S.
Presedo, non dixo canto se ia
gastar, e tamén porque o chabolismo non se erradica por leí. O

Mentres Mariñas optou por Ir con EA, CG agarda a Batreiro para

decidi~e

mostrou publicamente a sua
coalición nacionalista en datas
do, denominado "Declaración-de
postura foi Coalición Galega por
próximas, · ·como liña política de
Compostela".
·.
máis que o Conselleiro de Cultu-- futuro.
Neste documento recóllese a
ra, Aniceto Nuñez, afírmase na
necesidade de "contrarrestar as
Afírmase · que CG está atrapaasamblea local do seu partido en
decisións que imnpliquen limita-da, por un lado, entre a presión
Lugo que a Executiva Nacional
cións á capacidade produCtiva
de diversos sectores sociais que
de CG decidira "non sumarse ao
dos diferentes sectores econó...:
demandan - e$a entente, e, por
chamamento destas forzas pormicos do· noso país e opoñerse
outro, polos compromisos co
que considera que o plantexaás importacións comunítáriás
PSOE na Xunta.
·
·
mento está vi.ciado de principio.
que dificulten o des_envolvimento
O PSOE est·á apremiando a
A forma en que fumos invitados
harmónico
do agro, pesca, ganCG· en base ao ilóxico· que-resula participar na coalición non foi
ta .o que un ha forzá do governo - daria .e indústrias'galegas".
correcta".
Asi mesmo denúncian a imse apresente coaligada coas da
Esto. non implica, segundo
plantación na Galiza de· empreoposición, sobretodo cando na
Aniceto Nuñez, "que estemos en
sas tras_naéionais que poñen en
campaña se atacaría non so a
contra da unidade de todos os
.
perigo os intereses de pequenos
• O PSOE de Vigo ·anun-·
política da CEE, senón a. que se
partidos nacionalistas gal egos".
e medianos empresáríos · gale- . ciou unha nova formula para
ven abrigados a levar os distinSinalou, ademáis, que "nun futuanular á oposición; o alcalde
tos governos (Central· e Autonó- ,gos.
ro inmediato será necesario
Faise tamén fincapé na declaSoto abandonará todas as ·semico) ao a~mitir esta 'política. ·:
plantexarse a criación du'nha
ración en defender - os diréitos
sións pfenárias de caracter ordicoalición na que se agrupen to- . Ainda asi, hai sectores de· CG
dos trabafladores galegas nos . nário, a partir do pon.to de moque apoian a coalición, afirman-dos os partidos nacionalistas,
restantes países da Comunidade
cións, a fin ·de non intervenir para
do qu~ de ser Barreiro Rivas ó
porqu~ necesitamos ter unhá
e a ne.cesidade de' reivindicar
nada no apartado no que a opoSecretáario Xeral esta ieríase
única voz no Parlamento Euroúríha série de medidas destiriasición pode exercer as suas inirealizado, pero estes dias o expeo.,.
das a garantir a ídentidade idiociativas. Mánuel Soto emitirá un
vicepresidente encontrábase en
A ausencia de anuncio oficial
mática, cultural e histórica da
.decreto polo cal o concellal s:;asRoma.
e as declaracións do Conselleirb
Gaíiza. '
·
tedo o substituirá cando comede Educación, escudándose nos A . declaración
T.amé·n se acordoü, finalmente,
cen estas discusións:
defectos de forma da convocató"solicitar inversións públicas da·
A postura está condicionada a ria, é interpretado ·en diversos de Compo~tela
CEE que a Galiza corresponden
qu~ se retire o acorde do pleno
Á espera· de
sectores como un intento de salNa reunión mantida o ·Xoves dia
pola· sua cóhdición de país sub.do sábado día 15 consistente en
Coalición Galega
v~r a cara por parte dé CG que,
13 en Compo.stela BNG, PG e IL,
desen\/.olvido".
O
exercer accións penais e admi.A.E.
A única formación que ainda non
por outra parte, aboga por unha - chegaron a un principio de acor.nistrativas contra .o concellal X.
M. Castedo, diante da negativa
ANOS DESPOIS
deste de permhir que se puxera
. a votación o acorde regulador do
A 120 veciños perxudicados pola Autopista.
convénio .corectivo co persoal.
Este acordo deberá ser firmado
p_
o r escrito polos grupos opositores pois, do contrário, tampouPero informe ·d a Guardia Ci- presa -retiraria a denuncia, un ha
, Ainda asi o fiscal solicitou· tres
co se permitirá votar nengun
Dez anos despois dos
vil
-non fai . referéncia á persoas das tantas que. realizaba daquemeses
de
arresto
·e
rnuitas
de
-20
tema que sexa competéncia da
feítos, coa denúncia
concretas como tampouco a ias sen·ton. nen son, pero queJamil pesetas a cada· encausado
O
comisión d~ governo.
retirada, 26 dos acusados
hora e- lugar exactos donde pre- · cian que a . Guardia Civil ame'que, un a un, ·dos 62 presentes,
martas, 13 imposibilitados
drentase aos viciños para así po- .
suntamente sucederon os feit0s.
foron negando ·a sua participade trasladarse, $en testigos
il O Parla~ento Europeo
der continuar coas obras, pero o
ción nos feítos.
da acusación, sen probas
espediente
seguiria
.o
seu
curso.
·
unha resolución de
.
aprobou
Autopistas
del
Atlántico
apreToda.s as probas que apresenapoio, apresentadá polo alianciscontra os encausados ...
sentara untia denúncia xudicial _
ta~on contra ·deles foron os nota Escuder Croft, de apoio á conAgora xa a maioria das percelebrouse en Betanzos o
cóntra os viciños : que reclamames aportados polo atestado da
memoración ·do "V Centenário do
ban o cobro .das expropiacións soas, moitas de avanzada idade,
Guardia- Civil que requisara. os
xuício contra 1'20 vicfño$ de·
Descubrimento
de América".
·
xa·
non
acordaban
sequer
dos
antes
de
que
as
máquinas
entra·
documentos
dds
viciños
cando
-cecebre· por un presunto .
As 'únicas voces discordantes
sen nas suas terras, acusándoos · sucesos que reviviron en forma
estos se - encontraban .nunha
delito de- coacción por
de coaccións qúe impediron o . de mal recordo, con indignaciór. . da cámara foron o parlamentário
asamblea informativa e pola pró. oporse a que a Autopista.
de HB, Txema Montero, o grupo
curso normal das obras e, solici- non exenta algunhas v·eces de
pria empresa que . os recollera
.pasase palas suas terras
,dos Verdes:...Alternativos e Alberdos escritos que os proprietários · tando por este .motivo máis de bo humor: L:Jn xuício· esperpéri!iantes de que lles forari ·
to Tridente, .italiano perteñecente
65 millóns de pesetas de indeni- co, diría un dos advogados de"ápresentaban pedir-ldo o_ pago
á Democrácia Proletária.
O
O
pagas.
zación. Máis tarde a pr_ópría ern- ·fensores, 13ero sgnificativo.
das expropiacións.

0EZ

X~ício esperpéntico en Betanzos
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Q'SEGUNDO PROXECTO DE CELULOSA

Cepafesa tampouCÜ explica as condic.ións técni~~ do seu proxec~o

A sólicitude de _Celulosa-p ara a Zli:J de Ferrol en COfltlito coa·de Flick
•

¡,:'

•

-

•

~

Apenas cumprida unha semana
da apresentación do proxecto de
fábrica de pasta de papel a ins.talar en Fazouro polo grupo Flick
a Consellaria de Economía da
Xunta recibiu unha nova solicitude do grupo español Cepafesa
("Celul9sa y Papel de Ferro!,
S.A. ") que prete.nde levantar na Zona lndu$trial en Declive de Fe:rrbl outra celulosa. Igual que no
caso do grupo alemán, a empresa española que preside José
María Cuevas, non precisou que
xénero de procédimento empregará estoutra planta ·para tratar
industrialmente pasta de papel.

-

alto custe. · Calcúlase que unha
celulosa kr(lft de ciclo JJechado·
encarecería o · produto final en
case un 40 por cen máis que
unha factoha coma a de Louri. - zán, que i[lcumpre desde hai vintecinc;;o anos -. impunemente as
· regulacións
verquidos tóxicos
e de émisións de fumes molestos.
·

de

A Xunta favorece o
proxecto de Flick

No ácto de entrega do" proxecto á Xunta, o pasado dia 13, os·
directivos da empresa alegaron
razóns de cortesía para non dar . .mo .confirmaron que ·se trataba
a coñecer aos médios de' comuduriha fábrica polo procedimento.
nicación as características técnikraft, de características . semecas da fábrica que se propoñen
llantes ás que ten proxectado o
inst~lar. lnformacións proceden- . grupo Flick para a costa lucense.
tes do própíio Governo AutónoEste ~istema require a utilización

de compostos de xófre e de sales .mercuriais que dañan fortemente o médio en que se instalan, agás que se dispoñan procedimentos anticontaminantes de

Os patrocinadores da que sería,
no caso de aprobarse, terceira
celulosa da Galiza (as duas novas son semellantes en produción anual e sistemas á que funciona en Lourizán) deixaron trascender en Composteia preocupación polo que consideran
mostras públicas de favor da
Xunta para o proxecto do Grupo
Flick. O consórcio alemán recusou as ofertas da compañía española para unir ambos proxec-

tos. Polo que parece~ os alemáns, que ·son os principais produtores de pasta ,de papel do
Mercado Común, consideran
que a única concesión posíbel
será par.a a iniciativa que eles
puxeron nas mans da Consellaria
de Economía cor:i · carta antelación sobre os españois. O conflito pala concesión non se poderia
resolver, segundo parece, unindo as duas producións proxectadas. Os alemáns non queren
compartir o · control da fábrica
con Cepafesa, en en todo caso
invítanos a subscribir.unha parte
do capital por investir.
N·amentres, o dia 15, as empresas Coren e Pescanova desmentían a sua participación no
prbxecto do Grupo Flick, que
pola sua banda mantiña o siléncio máis absoluto a respeito das
condicións técnicas do seu proxecto para Fazouro.
O
G.L.T.
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,

.E A "U.NIDADE·FILHA DA .PATACA?
MANUEL CARNEIRO

Depois. de assistir a umha interessante
(que nom o programa da FPG) nom som
pala sua expressividade demoledora.
reunión de torgas políticas para talar soaceitados riem tan siquera polo BNG. E
Ponhamos, por caso, que actuan de orabre a possível conformagom deümha
falci, por exemplo, do direito de Autodedores o Sr. Quiroga e um representante
candidatura unitária mi .Gal iza para o
terminagom Nacional. Algum limite ha- do BNG. Os vicjnhos e vicinhas boicoParlamento ·europeu quix~ra expor al- · berá que pór, digo eu, aoque é o nacioteam activamente o acto. Lanc;am bolsos
gumha que outra consiaera9om ao resna:lismo · galego. Nom vaiamos estirar . de lixo ateigados de detritus. Pregunta:
peito, .a titulo meramente parti~ular, mais
como esquivaria o representante do
tanto o .concepto que ao final rache por
alá da minha militáricia na Fr~nte Popular
todas ·partes. Em outros países existen
BNG os projectiles.? ~etendo-se debaiGalega.
forgas nacionalistas de direitas que inxo da mesa ou fuxindo a um aparcamenSempre entendim, e sigo entendendo,
cluem no seu ideário a -Autodeterininato subterráneo do casco yelho lugues?
que a flexibilidade. em questop~ nom
9om e, incluso, falam qum Estado inde-· Insisto na pregunta: é V. Quiroga un nafundamentats da linha política era necespéndente. Por que, logo, na Galiza -esté
cionalista? Respondo: por Sam Froilam
sária em muitas 0casións para poder -conceito nom pode figl.jrar numha candique nom.
chegár de melhor jeito ao nosso pavo. . datura ·nacionalista ampla. Insisto na .
Oa outra "forga" comparsa melhor
Os esquematismos e as rigideces ideo- . pergunta, que é o nacionalismo?
nom falar:.
lógicas nom co.ntribuem a fazer medrar
Curiosamente, aindá que o documento
as opinións políticas de ninguem. Pero
aprovado por BNG-PG-lr:idepe(ldentes
PATRIOTÍSMO E
tampoúco fum nunca amigo do eclectis- - de Lugo fai múitas re'ferenGias á situaINTERESSES POPULARES
mo, por entender que hai elementos que
9om da Gal iza dentro da CEE, .o BNG
Flexibilizar as posi(fons políticas próprias
sqm irrenun'ciáveis para poder chamar(sempre o BNG) negou:-se a incluir uní
nom pode chegar ao extremo de que
11110-nos cando menos, nacionalistas.
apartado onde se rexeitara a CEE como
Vem isto fl conto de revisar'que objecmodélo _global de relagons económicas · nom se saiba já o que se defende. Para
os que somos nacionalistas nom porque
tivos se persiguem, . fundamentalmente
e polí.ticas. Ao final nom -saberiamos bem
nos emocione a cor verde ou o som da
. por parte .do BNG, com a tan traida e· se a . CEE é contrária aos interesses do
gaita, senom porque somos conscentes levada ".unidade".
nosso paíS OlJ se té,m só foi mal negoCiada nasa pertenga á Classe Obreira Galeda a integta<fOftl, como acostuman dizer
ga e somos conscentes, ao tempo, da
NACIONALISTAS SEM NACIONALISMO
os e-urocomunistas espanhois.
nasa expolia9om como classe e como
Estes forom os elementos primeiros
A FPG foi · exquisitamente " comedida
parte dumha naºom· colonizada, desvirnos que já non houvo possibilidade de
quanto apareceu publicamente a protuar o sentido do nacionalismo é umha
acorde, mai_s alá de que nos meios inforposta de que falo, aínda senda conscenirresponsabilidade. Sobre todo quando
mativos, apareceran outros temas, para
tes de que o defeito de forma que levabá
un prefire, com muito, a denominagom
min igual de importantes, como a exi(non é lógico, por muito que se diga,
de nacionalismo-popular ou nacionalis. gencia de liberdade para as presas e
propor · um ·acordo antes á prensa que
mo-revolucionário.
presos polítiéos galegas, nos que já nom
aos próprios afectados) queria dizer, _no
se profundo:U. Fago-me. tamen a pregun. fondo, que todo era umha· manobra prota: hai algurh dembcrata que se poida
pagandística.
negar a esta.. última reivindica(fom? Pode
E foi comedida, digo, a FPG, porque a
que si, pero ,eu duvido do seu sentido
-'FAZER A MENSAGEM
solugom- real aos pr:obfer:nas ·do naso da demoérácia. " ·
· páís nom 'vam depender das genialidaMÁIS PEDAGÓGICA NOM
Ao final a conclussom parp mim era
des que cada for<;a política tenha para
umha, naquela reunióm podian-se fazer
TEM
NADA QUE VER COM
.conseguir zugar cámara e páginas de
votos de ·nacionalismo, ·pero nacionalisO POSSIBILISMO'
períodicos. E a nossa preocupagom está ·
mq era... nada.
no real e rio concreto, e· ~om na imagem
e na "estética".
·
.
FALEMOS DOS COMPARSAS
,Ás classes popul.ares galegas interePor suposto, acudimos á reunión, senrepresentante
dos
lndependentes
de
sa-lhes
a Autodetermina<;om naciónal.
da ·conscentes de que o progama e os '
Cando menos. lso. E as classes populaprincipios políticos da FPG nom iam ser Lugo d'izia ao. final da reunión, que estares som a imensa maioria da na9om. Ouassomldos por· outras organizagons. As va mui· co'ntento. ce' documento aprovatra cousa é elaborar umha estratégia
diferéncias som muitas. Pero conformar do. Nom so.m ·eu qu~m de duvidar do
para convenqer aos grupos. nom monoumha cándidatura que se pretenda . ria- patriotismo do senhor Vicente Quiroga e
acólito's. Falo do pafriotismo espanhol. . polistas integrados por inércia dentro do .
c'ionali~ta, sem mais, debera ter algüm
cóntido que o demonstre. Dizia ?<osé M. Claro. kFPG de Lugo fazia umha critica - jogo imperialista. Facelo muito mais diBeiras re.centemente no Parlamentinho, püblica sobre a espanholizagom qué ~o- . . gerível para os seitores sociais mais
e, E3U concordo em · isto com el, que em freram este ano· as festas do Sam .Froi- · .... : atrasados politicamemte. Pero este é outro tema. Fazer a mensagem mais pedaestes tempos em que todo o mtJndo se. lan. É de-supor que 0 BNG de Lugo nom
·gadizada nom tem NADA.que ver.como
auto-proclama nacionalista ia ser neces·- criticou nada por razóns tácticas de nom
. sário buscar outra denomina(fom, . por lixar ao seu espléndido atiadp. Em caso . pos.sibilismo "a la page". Actua-se como
se tora impossível que o povo entendera
exemplo, a de patriota revolucionario/a,· de o fazer seria chamado a. capítuló.
as nossas ideias emancipadoras. · No
Pero deixemos correr um pouco a tanque volvera a diferenciar o que é cada
ta$ia. lmagimenos que hai acordo, hai... fondo. pensa-se, ,"o pavo é, idiota".
um.
· A contradigom está em que despois candidaturé;l, e se celebra um mitir.n em
É ·claro que coa estratégia desenhada
de afirmar isto nom se actua em conse- Lugo. Ponhamos, por caso, na parróquia · polo BNG no[T'l se acumulam forc;as ao
quencia e,- prantexar:nentos mínimos de Teixei,ro, ·conhecida recentemente · redor dum projeqto de libertayom nacio-

o-

nal, que é o que as classes populares
galegas demandam objectivamente, senom que- se acumulam ao redor de
ideias que, ainda no hipotético e pouco
provável caso de que responderam a inten(fons sinceiras e nom propagandísticas, tam só serviram paq:i ir direitos ao
fracasso e a frustra(fom. E curioso, pero
a experiencia chilena semelha nom entrar, depois de tantos anos, ños miolos
de algum.
Por isso talamos dumha unidade diferente. Nós nom precisamos para a nossa
supervivencia de comer, com "habiles"
manobras, o espacio político que hoje
posue o nacionalismo moderado para
superalos eleitoralmente. A nossa teima
nom debe ser essa. A unidade nom é filha de nengum tubérculo (falo da unidade
útil, da unidade que une na luita), senom
que é ó resultado dumha necessidade
histórica. Pero só pode ser real quando
gira ao redor duns prantexamentos claros e responde aos interesses colectivos
contra o inirrúgo que, em todo caso, há
quedar suficientemente definido. Esta
unidade pera umha conxuntura eleitoral
· responde mais bem ao medo cénico que
produze nos reformistas um possível fracasso no teatro da democrácia- burguesa.
Pode que algum lhe p~reza que agacho intern;ons sectárias na análise que
exponho. Nom está na minha cabe<;a
definir quem é "auténtico" e quem nom.
Som conscente da importáncia que tem
o trabalho que a cotio fam pessoas eco. lectivos a prol do País. O único que pretendo é, intentar clarexar posi<;ons e reflexar contradi9ons, porque hai certos
aspectos nos que é umha abriga o ser
intransigente. En troques, sigo aberto, e
defendo, outro tipo de unidades que
pode ser mais pratica e proveitosa -para
· as classes populares galegas: nas organiza<;ons de massas, no movimento social. Aí, curiosamente, o BNG mantem
umha actitude muito mais sectária com
a FPG... Ai nom hai actitude de·concórdia.
E eu reclamo-a para poder chegar ao
maior nivel de entendimento possível. Mais nom por isso vou deixar de defender principios que som consustanciais a
. un futuro galego·e digno· e, norh qeixatei,
·tampol!CO, de cantár·cos meus irmáns e
com a Susana, presos na Espanha,
aquela can9om do Horácio Guarany, tam
singela e tam certa:
"Es cierto, muchos callaron
. ·cuando yo fui ·detenido; .
vaya con la diferencia, ·
yo preso ellos sometidos
yo preso ellos sometidos."
o
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CONGRESO.DA CXTG

Unha resolución neste sentido fói aprobada no seu 11 Congreso

A CXTG dá un prazo de seis meses .ao seu Goncello .Confederal
para que apresente
unha proposta de unidade sindicéil
.
.

~

.

..

A piques xa de concluir o 11
Congreso da CXTG,
·
celebrado en Vigo o pasado
fin de semana, saltaba a
surpresa a respeito do tema
central da reunión. No acto
de clausura, e ,avaliado pala
firma de máis de 90
delegados·, apresentábase
unha resolución final que.
instaba, con datas e
características, ao Consello
Confedera! recén eleito a
elaborar unha proposta de
unidade sindical.

nun 63 por cento, normalizándose .tamén a preséncia da central
en organismos, e centros de .traballó. P~ra estas novas tarefas, o
Congreso sinalariase como ·Un
dos seus obxetivos primordiais a
adecuación das estructuras organizativas á nova situación.

lntervención·s
na .clausu_ra

O tratamento do tema da unida-

de sindical , o que máis Interés
despertara do Congreso, tiña
suscitado en xornadas anteriores
e no transcurso do próprio congreso non poucos malentendidos, especialmente nos meios
de comunicación. O achegamento CXTG-INTG tan pronto pasaba de estar moi próximo, como
ia ser case totalmente descartado.
Despois do sucedido cabe talar dun claro paso adiante en dirección á unidade, pero situándonos nos comenzos dun recorrido no que poden encontrarse
ainda moitas dificuldades.
O próprio congreso rematou
cun ánimo ben diferente ao dos
seus inicios. Na primeira xornada
os delegados presentes refrendaran, con case absoluta unanimidade, o documento aprobado
o pasado dia 20 polo Consello
Nacional agora -sainte e no que
se calificaba a proposta da INTG
de positiva, ao tempo que lamentabelmente inoportuna.
A surpresa saltaría xa no tempo de clausura, ao ser apresentada para a aprobación do pleno
unha resolución que definía a

"firme decisión d~ dar pasos
concretos no camiño da unidade
do sindicalismo nacionalista". A

proposta resultaría aprobada por
118 votos favorabeis, 36 negativos e 59 abstencións.

RESOLUCIÓN
SOBRE A UNIDADE--NACIONALISTA
A continuación acompáñase o texto íntegro da resolución que sobre
a unidade nacionalista aprobou o 11 Congreso da CXTG
"O pleno do 11 Congreso da CXTG-IN quere manifestar a sua firme
decisión de dar pasos concretos no camiño da unidade do sindtcalismo nacionalista".
En tal sentido o Consello Confedera! resultante deste Congreso elaborará unha proposta concreta en base ás seguintes premisas mínimas, que en calquer caso estarán condicionadas á asunción práctica
.
e contrastada das mesmas pola INTG.
1.-A organización sindical á propuganr deberá defender os principios de independéncia, pluralismo, asamblearismo, o galega idioma
oficial, participación na vida socio-política, nacionalismo, de clase,
internacionalismo , entendendo que a definición dos mesmos é a contida nos apartados 45 a 53 das bases programáticas ·.
2.-A organización sindical a propugnar é unha confederación no .
pleno sentido do termo, é dicer respetuosa ·coa plena ·capacidade de
decisión dos seus federados, a nivel gremial e territorial.
Dita proposta será elaborada por unha Comisión e deberá ser apresentada ao Consello Confedera! no prazo de seis meses".
O
~

'O sindicalismo nacionalista está medrando'

·Fernando Acuña
Secretário Xeral da CXTG
Fernando Acuña, vigués,
home de longa traxectória
sindical, resultou eleito
secretário xeral da CXTG,
cargo que dalgunha maneira
xa viña desempeñando,
ainda que baixo a
denominación de
secretário-coordenador e
cunhas· funcións que neste
segundo congreso se vir~m
renovadas, "ante a
necesidade de adecuar as
estruturas a un sindicato
máis consolidado".
Que destacaría como m'áis importante deste Congreso?
Hai dous temas, sen dúbida máis
importantes, un é o da reestruturacíón organizativa, fundamentalmente dos organismos centrais e outro o da situación do
.sindicalismo nacionalista.
En que termos quedou expresado este último aspecto?
Sobre este tema hai unha resolución unánime do Consello Nacional dos dias anteriores ao Congreso que foi divulgada. Houbo
un debate no Congreso sobre as
liñas marcadas na ponéncia ofiCial, discutíronse unha série de
enmendas e basicamente queda
recollida a ponéncia · oficial na_
conclusión. Hai .despois unha re-

solución concreta sobre o terna,
porque un grupo importante de
compañeiros pensaron que seria
bó que existise unha resolución
expresa que ven especificar, por
asi decilo, un pouco máis o comunicado do noso Consello Nacional, no sentido de establecer
os pontos nos que debería basearse esa central sindical gale..:

naciohalista foi un elemento mo!esto, pero isto non é de agora,
senón que existe desde a sua
fundación. O certo é que o sindicalismo nacionalista está medrando e neste momento representa ao vintetantos por cento
dos traballadores gal~gos.
H
ai decisións políticas e económicas de incidéncia sindical,
acordos etc que se están tomando sen contar co sindicalismo nacionalista: Que armas ten
a CXTG par.a facer frente a isto?

ga do futuro, pontos que son
unha reproducción... dos pontos
programáticos, tanto no terreo
da ideoloxia, como da política,
do sindicalismo e fundamentalmente do terreo organizativo,
O sindicalismo nacionalista perque ten d.eterminados a CXTG. A
deu a sua condición. de máis representativo por un proceso que
partir de aí tómase o acordo de
motivar ao Consello Nacional ense deu no ano 85 e do cal a
trante para que faga unha ComíCXTG en nengun momento se
sión que no prazo de seis meses
considerou responsábel. Hai ·
terá que ·entregar uriha analise
unha situación agora de que nesconcreta de se a situación pode
ta "lexislatura" -sindical o sindicapermitir dar xa pasos de avance
lismo nacionalista nen ten a· cano terreo da unidade e será o
rácter legal de .máis repres~ntatiConsello Nacional e en última \ vo, ·nen o pode ter, ' como se
instáncia un Congreso Extraordiplantexa falsamente, por unha
nário, no caso de que sexa necesimple unidade; non o pode ter
sário, quen o determine.
, r_ até que concurra a u11has · novas ~
Fálase dunha tendéncra desde
eleicións, nesas novas eleicióhs _
o estado de marxinar ao sindia CXTG está convencida de que
calismo 'nacionalista. Que posio sindicalismo nacionalista vai ·
bilidades ve de afrontar isto a
recuperar o carácter de máis reCXTG? .
presentativo, sexa con unidade ~
Para o estado e a superestructuprévia, sexa sen unidade. ·A ~
ra ideolóxica· de todas as organtCXTG _está capacitada para ser ~
zacións estatais de esquerda e.. máis representativa por si mes- .~
direita, sempre o sindicalismo
ma.
·
O ·ci:

Na dausura do Congreso as intervencións de convidados foron
alternando coa aprobación áe
resolucións, entre elas figuraban ;
ademais da mencionada sobre a
un1dade nacionalista, outras sobre a reconversión, plan de emprego xuvenil, solicitude de tras- ·
lado a Galiza dos prnsos . nacionalistas, asi como algunhas de ~
q matiz máis pontual. .
·: i, En ·todo momento os responsábeis da central destacaron o
Eleición do secretário
importante traballo desenrolado
. r:io eido internacional 3 que se rexeral
Con notório retraso, pola com- flexaba na presencia de delegacións asistentes ao congreso , asi·
plexidade -do cómputo de votos,
como
no envio de telegrama? de
o Congreso elexiu o tércio. correspondente <Jo novo Consello saudo de representacións de
Confedera!, que substftue na de- máis de vinte P?ises.
Destacou a : preséncia de
nominación ao Consello Nacio- membros das Unións de PortQ,
nal. Aos · 30 membros elexidos
Braga e Viana da CGTP-IN e o
haberán de sumarse outros dous
térdos correspondentes aos sin- . Sindicato de profesores do Norte
de Portugal, -asi como de repre- .
dicatos·de rama e comarcas. Por
aclamación do Congreso Fer- . señtantes de Angola, Palestina e
o director ·da edición portuguesa
nando Acuña resultou eleito
da revista da FSM, Alexa·ndre
novo' secretário xeral da CXTG.
Castanheira.
Segundo _as ponéncias aproEntre os convidados ao Conbadas, no médio dun debate - greso estiveron tamén o presiexento de divisións importantes,
dente do Consello Galega de Relacións Laborais, o parlamentário
acordouse continuar na liña marcada até agora, pero contribuindo PSG-EG, Camilo Nogueira e
do na consolidación dun sindicao secretário -xeral da INTG, Mato do que x<:r se destacan os panuel Mera, quen saudou na sua
sos dados. ,lembrouse que o nú- . intervención ao Congreso e chamero de delegados tíñase incre- . mou a un acercamento entre as
mentado nos últimos tempos
duas centrais. ·
·
O
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V!LAGARCIA

Ten
penqerites vário? rec~rsos
-

.· !
-
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A FEXDEGA.non· lle.saen .as -Cantas

-Cop capital fundacional de
1 ·rnillón de pesetas, postas
ao 50 polo Concello e a
Cárnara de Comércio de
Vilagarcia,· segundo consta
no artigo 6 dos. cadldcos
estatutos, naceu FEXDEGA
(Feira Exposición para o
Desenrolo de Galicia) que
xa celebrou a sua XXII
Edición acadando unha
sona importante non só a
nivel nacional senón de
estado e tamén con ecos
internacionais.
As direcións ·dos distintos certaines estiveron nas mans de Ro-.
dríguez Eireas en 19 ocasións,
home vinculado ao conservadurismo local e empresário ao que
foron parar a meirande cantidade
das obras feitas baixo o mandato
do actual alcalde aliancista Rivera Mallo -que foi empregado da
sua empresa- e tras da paréntesE? dunha dirección progresista
de Francisco Redondo Penide, a
última eleición recaeu, outravolta,na direita local no nome de
José Luis Nogueira Rodríguez
como presidente do Comité Exe·
cutivo.

-·

Un consórcio de
mal maridaxe
O Consórcio Pro-Feira está integ'rado pala Cámara de Comércio
de Vilagarcia en número de 6 re-
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pois que as edicións ·celébranse :
en terrenos da Xunta do Porto;
por AP a maiori'a de que dispón
no Concello,· 12 concelleiros, e
ao non admitira a proporcionalidade na representación de munícipes farn monocolor político; e
por CG a habilidade e expe"riéncia ·do avogado Pablo Vioque,
nomeado pala Cán;iara. ·

Os terreo.s do certame fe_rial ·

(

.!

.

sidente da Comisión Provincial
de urbanismo e resolvía que quedaba11 fóra da obrigatoriedade as
cesións. expostas. Ante isa o
Concello acaba de elevar recurso
contencioso-administrativo
ante a Audiéncia Territorial de A
Coruña. ·

Cantas ·escuras
e actuacións pbr
riba da lei

As cantas de FEXDEGA sempre
·A Comisión Provincial de Urba- tiveron nas etápas conservadonismo aprobaba o 13 de Marzo ras telóns escuras e ergúeron,
do 1985 o PERI da zona portuá- nalgur:is momentos, comentários
ria que sairiéi publicado no DOG populares do máis variado. O denos números 76 de 1 de Abril do creto 296/85 que regulamenta os
1985 .. EN virtude Ldeste PERI, e Certames Feriais da Galiza, consegundo o artigo 46-2 do Regu- cú lcase constantemente nos
lamento de Xestión Urbanística, · prazos de apresentación de canas cesións obrigatórias e gratui- tas para a sua aprobación. Os
tas f arianse en favor do Conce- tres meses preceptivos véñense
llo, incluindo espácios libres de convertindo no doble ou no tridomínio e uso púublico, zonas ple, segundo os intereses do
verdes (20.600 m2) e zonas de · momento. Nas contratacións de
esparcimento (28.41 O. m 2). Este persoál xógase ao máis puro
PERi-foi incluido no Plan Xeral de amiguismo e tráfico de influénpresentantes e -polo Concello en
igual número coa presidéncia do· Ordenación Urbana de Vilagarcia cias -Todas puideron ollar a fade Arousa, que foi aprobado miliares do -alcalde contratadas
Alcalde. As relacións. manifestan
continuamente a .báscula do po- , pola COmisión Provincial de Ur- de azafatas-, pero o pior foi que
banismo con data de Decembro o Ministro de Trabaflo de Segurider local: intrigas, demisións, cedo 1986. Porén, os terreas nunca dade Social ven de abrirlle un exses e acció.ns xudiciais e o cami. ·ño que segue o fiel do platillo pose desafectaron e a maiores a pediente sancionádor á dU-ección
lítico. As pesas de AP. PSOE e .COTOP estimaba. un recurso de de FEXDEGA por infracción graal~ada interposto polo militante ve en matéria de Seguridade So-CG alianse segundo as conveniéncias e as coxunturas para · socialista Celso Gayón ReGuna, cial por non dar de alta a 57 traO
como Presidente da Xunta do balladoras.
controlar a feira. As armas secrePorto de Vilagarcia contr·a o PreCARLOS MÉNDEZMLAGARCIA
tas son: polo PSOE os terrenos,

• . As empreas lácteas,
cooperativas leiteiras e
sindicatos agrários chegaron a . un- acordo sobre .o précio
básico do leite que, para a pro>ei~
ma campaña, será de- 40 pesetas.
,
As empresas que subscribiron
o documerito foron as do grupo
LARSA, o Sindicato Comisións
Labregas, Xóvenes Agricultores
e Unións Agrárias.. xunto coas
coperativas lácteas de Galiza.
O contrato homologado para
1989 recolle o précio base de 40
pesetas litro, ainda que apresenta a novidade, con respecto ao
que está en vigor de que, no
caso da leite en quente, será revisado periodicamente coa intención de axustalo as necesidades
dun mercado suxeto a fluctuacións, tanto á alza como á baixa.
Tamén resulta innovador o estabelecimento do précio de garantía para os productores, por
debaixo do précio base, para o
hipotético suposto de que existise un "fundimento do sector" na
comunidade autónoma de Galiza .
As condicións do contrato
preeen que a fins de 1989 volte
existir un proceso negociador,
no que se estudará a posibilidade de adaptar os précios vixentes até Marzo de 1990.
Quedan ainda asi e todo por
perfilar alguns "flecos" para que
o Boletín Oficial o publique para
que entre en vigor.
O
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TRIBUNA

SER MULLER ·ESTÁ DE·MODA
nos. Mais todo iso, que só xeré!l máis traba- . Se algunha institución ten sentido é aquela
llo para as mulleres, mesmo por, que son que con Cqpacidade política de decisión,
. unha man de obra máis barata, pouco cua- de actuación, e liña financeira própria, xeslificada e máis dócil e útil nesta nova fase tionada e governada só por mulleres, ''asi
de medre e acumulación económica do ca- si que se racha coa descriminación", sexa
Simone de Beauvoir
pitalismo que estamos a viver, parece que capaz de propor e facer aprobar leis, de vi\
.
Ser muller está de moda; entre cuotas de san temas que _non preocupan moito a to- xiar despois o seu cumprimento xunguindo
"Autoritas e protestas", promocionar e merepresentatividade, comisións interparta- dos os organismos que nascen.
llorar laboralmente ás mulleres, criar cen. mentais, institutos que · preten,den a nosa_
tros de información sexual, garderias, reparticipación en pé de igualdade, para ramatar por vía xurídico-represiva coa violénchar coa discriminación, o futuro xa é noso .
CAMIÑOS PARA qia e os maos tratos, coa publicidade vexa-=e até podemo~ tocar o poder sentándonos
tória e humillante que até nos converte en
ACABAR COA
. nos sillóns dos Ministérios. Ternos xa 'a
DESCRIMINACIÓ=-N~S_;;_E_R_V_E_N_ l•surtidores de sangue"(3J, institucións que
gran páf"!e do mundo que nos rodea, grannos protexan na decisión de cando e como
de ou pequena, cisposto a mudar a nosa
SE SON EFICACES'
queremos ser nais, que nos deixen ser perexisténcia; só ternos que conseguir ".o pacsoas nunha sociedade onde xa será posíbel
to homes-mulleres que no horizonte do ano
non -un pacto· homes-mulleres, mais unha
l99l permita ·a cooperación internac_ional
Todos os camiños para racha~ co p·atriar-:- convivéncia en pé de. igualdade desde a
que·benefície ás mulleres e mellare as suas
condicións de traballo"; segunao declara- cado, -coa represión e discriminación das nasa diferéncia. Nen institutos da muller,
cións de Rosa Miguélez(1J Secretaria da mulleres serven se son eficaces, se non ·se que -xa na sua andadura fóra da Galiza denova Comisión lnterdepartamental da mu- quedan ·en meras pantallas ou estrados mostraron o ben pouco que serven, e non ·
ller, organismo emanante da Xunta, ·qae para que podan subir ·unhas poucas (nas é cuestión de copiar os erros alleos para
nasce xa só con tres mulleres entre os ca- mulleres tamén existen clases saciáis e ainda aumentalos máis. Nen moito menos
torce membros· que a compoñen; de novo polo tanto posibilidades de ascenso) ao com_isións interdepartamentais que non popensan governar por nós apesar das cuotas précio de que todas as demais queden den decidir nada que a Xunta non dec;:ida
ou asuma previamente, esa Xunta na que
que eles mesmos decidiron (o PSOE está ... onde están.
.
Da'da a situación sócio-cultural que a brillan como estrelas mulleres ausentes,
de por meio en todo isto).
maipria" da povoación feminina ten· na Gali- servirán máis .que para situar soamente alGaliza polo mesmo papel económico que za(2l, cómpre, é o único camiño seguro, . gunhas mulleres que quizá soñarán ou
a man de obra feminina' representa, e non · . mais tráballoso e lento, pero seguro, fo- mesmo coidarán' de boa ·té que o camiño
só na agricultura onde pode acadar até un mentar por todos os meios as agrupacións · · xa é válido sen decat~rse de que todas as
70% da forza de traballo mais tamén en in- de mulleres· desde unha óptica feminista, demais seguen quedando marxinadas, e só
dústrias "tan ¡nodernas e europeas" coma tarito no agro_coma no mundo urbano, no . seremos donas de nós mesmas, "mulleres
confección. Inda que neste intre é moi difícil traballo, nos bairros, no ensino; porque a libres nu'nha te,rra ·que tar'nén o é", cando
coñecer cifras exactas neste traballo feíto a discriminación é múltiple e ten moitas facia- na socieade, cando na economía, cando na
destallo na casa ou en "co_operativas", pois nas. Só cando nos xuntamos entre. nós, en- vida política da Galiza nengunha muller
ben Galiza por estas razóns deberia ser tre l}lUll_eres, somos capaces 'de perder O sexa descrir:ninada simplesmente por .selo, .
pioneira en levar á pr4tic~ medidas raqicais . medo, cciller confianza en nós mesmas., sa- todo o que serve -para isto e que ten un.
que rachen coa discriminación laboral, so- · car á luz a miséria do· cotián, e asumir que nome, feminismo desde abaixo e desde :
cial da riluller e isto mesmo desde as insti- todo isto está sinalando por unha opresión arriba, desde .os -grupos de mulleres e des, tucións. Gran parte do paro xerado pola re- secular que se chama: "Patriarcado" . .Qui-: de as lnstitucións, adiante con solidarieda. conversión, "compénsase" cos ingresos zá, e a práctica asi o pemostra, só son váli- de e eficácia, 'só asi seremos moitas e algun
·
.
·
ti
en diñeiro que a muller está aportando ? ~fas porque serven, secretarias da muller., dia todas. .
moitas casas proletárias e non só rurais, tanos sindicatos, grupos ·de mulleres que
mén urban~. No sedar servícios, er:i me- desde unha óptica de traballó político, eco(1) "El Gorreo Gallego·', · Martes 11 de. Outubro do
. dre n~? país, mesmo pola Administra- · nómico e social están ser xa alternativas 1988.
(2) Obra Colectiva~ "A muller na agricultura" IV Xorna· · -~auton·ómica, e a expansión do comér- · claras, e asi ao ·m.esmo tempo ·podemos ·
das Agrárias Ed. Seminário de l;studos Galegas, 1987.
cio por vilas e·cidades-;' xéranse gran cantiesixir nós mesmas o espácio social que nos
(3) Anúncio do País Semanal, Sábado 15 de Outubro
dade de empregos maioritariamente feminicorresponde; na vida pública, no traballo. do 1988.
·Ten taremos de Jcsc.:rcbcr o mundo <:lcsdc a vis ión
da~ rnul le res t<.11 corno se !les propón e así
cnil:n<lcrcmos as dil"iculdadcs que alopan cando
tcnlan evad irse doc.:amiño marcado. participando
do mitsL'in humanp".
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• Uns 50 mil eucaliptos
recén plantados en Tazones,
concello de Villaviciosa, na parte
oriental de Asturies, foron arrancados na mañán do domingo 16
de Outubro por 250 viciños.
O povo, en asamblea, decidiu
pasar á acción despois de que a
Administración autónoma e o
Axuntamento non escoitaran as
reiteradas peticións do vecindário para que se proibise. a plantación destes árbores nos montes
de Calalín, plantación que realizaba o particular Andrés Cardeli.
Desde hai meses existe unha
crecente oposición popular á
plantación de Eucaliptos en Asturies, mentras as industrias papeleras intensifican a sua laboura
para conseguir máis e máis mon tes donde planter esta árbore,
estarzo que realizan tamén na
Galiza.
O
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• A Dirección Xeral de
Consumo, da Conselleria de
Sanidade, decretou a inmobiliza.ción cautelar no mercado galego
dun total de 19 colas e pegamentos de uso infantil e doméstico, tenor dos análises realizados dentro da campaña nacional
de inspeción de colas e pegamentos de uso infar:itil e doméstico, nos que se atopan anomalías
que infrinxen a normativa _legal
ao respecto. ,

a

A Consellaria recorda a res-.
ponsabilidade de comerciantes e
minoristas ·se proceden á venta
dos seg,uintes artigas: Goma sintética lavábel "El Mago"; lmedio Banda Azu~ Infantil; P~galápiz
·lmedio; lnstant; Kores Fixo~ cola
Líquida; Carioca; · !medio Banda' .
Amarilla; lmedio Plast; . Superco_
ntact imedio, Supérgen-:lndy;
Novopren; Pegamento Universal
Carzuh; Carzuh C-38;. Pegamento .· Universal Pritt; lbesimpact;
Pegamento Universal Scotch;
Bolígrafo "Adhesivo Scotch Pen;
Mastic 1/1; ·unu- Unive·rsal. · O
-,¡'
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o traslado do concurso de. .cátoora une á oposición cqntra a equipa reitoral
O Claustro pon contra as cordas ·a Carlos Paja'.res
ao pedir a rectificación dunha decisión sua ··
A decisión de Carlos Pajares de trasladar o concurso para
provisión du(lha cátedra de economía aplicada a Madrid,
provocou a primeira derrota séria da actual equipa reitoral
da universidade. O intento de frnpoñer ao claustro a
dialéctica de se hai ou non condicións de normalidade para .
garantir unha aposición libre e sen presións, non froitificaron
e os claustrais preferiron analisar a decisión de Pajares
como un ataque á autonomía universitária, á dignidade
personal dos universitários galegas e un exemplo de
favoritismo cara un dos aspirantes (Perez Touriño) entroques do outro (López Suevos).' Ao remate triunfou o
"non", coma·en Chile. Ta:mén neste caso a dúbida está en
saber que vai pasar agora.
paso a dar. Moral e-políticamente
En cinco minutos quedaron vatodos deben actuar en conseleiras as escadas do auditório.
cuéncia, respeiando a decisión
Durante 4 horas, os claustrais
do claustro, órgano máximo de
debateron a decisión reitoral de
direción da Universidade, a
levar a Madrid o concurso para
cuestión é saber agora como vai '
proveer a cátedra de economía
"actuar en consecuéncia o recaplicada conseguiu unir a 321
tor". Quizais non sexa como dedos 500 membros do claustro.
sexan alguns sectores universitaDebateron, quizais deixando os
nón tamén contra os internos e
Quedou claro _Rue eses suposrios que no claustro non votaron ~ rematou aceitando a responsabi- · tos incidentes foron- posteriores
problemas de fondo no tinteiro,
polo non, "políticamente Pajares
esta decisión votaron. Escrutalidade da decisión. · · -. '
·
ao concurso, só protagonizados
non ten moito que facer na uniron o resultado e fóronse antes,
por unha persoa e non deberon
Cada cfaustrábel dispuxo a
versidade, que lle dean un car- continuación de .tres minutos. - ser tan graves cando as actas da
xa saira o rector quizais predeguiño en Madrid".
cindo a desfeita.
Moitos destes turnos, tanto secomisión- non os recollen,, nen o
O certo é que o rector com- guidores de Pajares como oposi- · Reitorado abriu dilixéncias -infor- Non houbo nen sorpresas nen
postelano esta entre a espada e _ tos a el, oentraronse -na discuexcesivo balbordo. Había eso si,
mé;\tivas ou· expedentes de nena parede e só pode seíVir a·deci- sión a qu.e quixo levalos a equipa
unha alegria interna contida. Non
gur:i tipo. · ·- ·
sión do claustro, algo que el
en balde era a primeira votación
reitoral. Houbo ou non incident~s
A rríarxe da-discusión dos' feimesmo se comprometeu a facer no concurso inicial que xust'ifi'7 · tos, ha1 0utros argumentos que
significativa que perdia a equipa
no comezo da sesión, ainda que quen os receos da comisión e a
reitoral que preside Carlos Pajase resumen con estes interro- ·
advertindo que a decisión claus- decisión de Pajares?
res e a que, tamén por primeira
·
gantes:
tral neste tema non era vencevez, f ora realizada nun claustro
convocado a petición de máis - llante e non tiña valor xurídico.
"A convocatória só pode ser redun tércio dos seus membros.
vocada pola ·comisión; nen eu
A situación non tiña precedennen o claustro ternos potestade
tes, pero ninguén se atterou,
par;a faceto.
aparentemente. 184 claustrales
A marxe da discusión xurídica ·184-118-Foi a victória do NON, unha dara adverténtia ~-Carlos. Pajadixeron non a unha decisión reisobre esta afirmación, a ninguén
toral (perto do doble dos que dires polo seu labor rectoral, ou foi :só un non- nun tema concreto?
se lle escapa que a presión que
xerons1). Foron os sectores máis
Cantos deses nori foron de homes de Pajares? Hai unha maioria na
poida exercer o rector sobre o
opostos da Universidade que por
u_niversidade ga!ega oposta á actual equipa rectoral ou é só ·un_espetribunal poderia ser decisiva.
unha vez se puxeron de acordo.
lhsmo temporal e conxuntural ao tema tratado? A dous días-da data
A Pajares acusárono de comsinalada para o concurso, haberá marcha atfas da comisión? Pódese
O Claustro da
prometer a Autonomía Universifacer ouvidos xordos á opinión do claustro compostelano?
discórdia-concordante
tária e a dignidade das persoas;
· O que si quedou meridianamente clare-é que a comunidade acadé-·
de ceder competéncias e de famica non se suxetou, por unha vez, ás presións do· poder e votou en
Carlos Pajares tivo média hora
liberdade.
:
· .:.
voritismo. O rector quedou só,
para defender a sua decisión, 30
sen máis arroupo que o de vários
. o tema, indf':lpendentemente do que agora decida o rector, terá
minutos que empregou en portranscendencia na vida universitária. En realidade foi unha moción de
incondicionais.
menorizar os miudos que o levacensura á sua xestión que podería ser aproyeitada por Pajares para
... "Non foi un ha vitoria persoal
ron a ela. Recoñeceu que a opoadiantar a sua dimisíón, condicionada eón -añterioridade a se a Xunta
miña, senón dos que están pola
sición debería ser na Galiza pero
non lle daba os cartos aos que tiña dereito á--U_
niversidade, e a sua
democrácia, pola xestión transteimou en botar as culpas á posparente, pola autonomía da Unitura da comisión a respeito os · t~mén anunciada intención de non sé apresentar ás eleicións. do próximo ano.
'
·
versidade e do país, e sobretodo
posíbeis altercados e a auséncia
A solución poderían tela algunhas áxiles e hábiles plumas do xornapolo respeto dos nasos valores
de presión, asegurou que coa
lismo galega, mais ou menos achegadas ao sol que mais quenta, que
e a nosa dignidade. Mesmo da
sua decisión tratábase de cumfunción universitária, e iso é alen
prir os prazos e a legalidade e xa en días pasados se significaron polo seu "objetivo análisis de la
realidad" Poucas horas despois da sesión, oralmente·e nun medio 'de
das persoas". comentou López
garantir os direitos dos aspirancomunicación, xa se atrevían a cuestionar a ·representatividade do
Suevos ao remate do claustro.
tes e da comisión advertindo
Este xuício define o espírito dos
claustro .. Teriamos, nese caso, que .representaciones democráticas
contra "as forzas do mal" o recque fixeron, co seu voto, tordear
tor asegurou que a autonomía das institucións só son válidas cando decidan dacordo .cos intereses
a equipa rectoral que nestes mouniversitária non só se defende do poder estaolecido- e se van contra corrente cuestiónase a sua represe~!atividade. .
~ '
.
,
o
mentos debulla a margarida do
contra elementos externos, se-

CONTRACORRENTE

~- ~-.\. ·~. ·...

ÍNDIA

--· - ·
~:~ ~- ·-==· .. _:·~-~

VIAXES DO

OUTONO

l

•

Concluindo o debat9, quedaba
no ar a incógnita da razó_n, e_a
votación apresentábase para
_moitos como o .único xeito de
-definir o asunto. Foron 321 os
· votantes; 17 fixéronno en: branca.
.
·11 a clausfrábeis apóiaron a .
moción da equipa reitoral que re-; ·
coñecia que as- prazas debían
convocarse . en Santiago, pero
que, neste caso, dábanse circunstáncias especiais que aconsellaban ó seu traslado a Ma'drid,
polo que se aceitaba a decisión·
· do Rector. O propoñente mesmo
chegou a dicer que · "foi un fallo
do presidente do tribunal ao consentir que Ana Yabart escribise
na .acta do concurso o que escribiu sobre o galega". Hai que
pensar que o profesor Xordo
quería dicir· que fose mellor que
se calase o tema e· se discriminase o curricuJum de López Suevos
sen que trascendese.
. Pola contra, 184 claustrais (alguns da própria equipa do rector) ·decidíanse polo que se deu
en chamar "o non". O apoio a
unha moción na que se dicia que,
o claustro se comprometía a -ce· 1ebrár o concurso con normalidade, e rexeitaba o nomeamento
de Ana_Yabart que consideraba
·
motivo de recusación~ .
A moción solicita que. se retire
a celebraqión da oposición en
. Madrid e valva a Santiago. "Todo
iso dise como xeito de· lavar a
dignidad.e da Universiqade". O
XAN DOCAMPO/COMPOSTELA

.

É- adem~:,. Trekkings polos~ Arinapumas
en Outtib.ro; pola Patagó~ en Novembro;
e .pole Aconcágua· en Decembro. - - ·

O GRANDE ERG OCCID~AL
...
Viaxando durante 17 días ·para coñecer a5
roáis impresíonant~ paísaxes do Sahara Al-

EXIPTO-XORDÁNIA
1 mes en autocaravana acondicionada, visitando .Cairo, Aswan, Luxor, 2 días eri falúa .
· polo Nilo, Mar'Roxo, Sinaí, Petra e Amman.
i>rédo: 175.000 Pta. Saidas: 2 ao 20 d~ Outubro; 2 ao 29 de Novembro.

no5o t·~uero d~ Viaxes

l

·. Trunfo do non

MARJ{OCOS
.
. _
· xerino, as grandes dunas e ~ ctdad~ ~
Ro~ .d,e 20 días. visitando a zona do Rif; as . como El Golea, Ghardaia, etc. PrédO:
cidades imperiais de.Fez, M~knés, Marrakech
79.0QO Pta. .Saidas: 30 de Setembro ao 16
e Rabat; o Parque Nacional do Toubakl; as
de Outu~rqi 4 ao 20 de Novembro.
Kasbash, á beint do Deserto do Sahara: Piédo; 68.000 Pta. ·sardas: 1 áo 20 de Outubro;
1 ao 20·de Novembro. '' · · - · ·~-

.

2 rotas de 1 cada unha. Índia Central e Ne. pal. visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Bena- ·
rés, Bombay, Kathmandú e Pokhara..:Précio:
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.

ALXÉRIA:

· Solicita o

É competéncia do rectorado a
cuestión da orde no concurso?
Non hai presión do poder político en Madrid e sí a hai en Sa:i""
tiago dos universitários?
- Por que -non se substituiu a
Al'la Yabart da comisión?
Por que se ceden competéncias_ da Universidade galega a
outra?
-A quen beneficia a decisión do
rector?
Hai outras argumentacións
que non precisan de interrogantes:· "Non se pode decir a ninguén que non hai· capacidade
para garantir a arde e a tranquilidade no concurso en Galiza, porque iso é un insulto para a nación galega" "A decisión rectoral
non benefícia nen.rao próprio rector, nen á universidade, nen sequer aos aspirantes á -cátedra. ·
Só favorece á comisión".

Tamén tarifas aéreas económicas a calquer
·
lugar do mundo.

t

·CJrDsuz

KÉNIA
24 días recorrer os grand~ parqu~ naturais,
aldeas como Nairobi e Mombasa e as maravillosas praias do Índico. Prédo: 208.000
Pta. Saidas: 6 ao 29 de Outubro; .2 ao 26 de
Novembro.

CLUB DE VIAJEROS

Rondo de Sant Pere, 11. 6º 3o. · 08010-Borcelona·· Tlf.: 302 50 81
· Ledesma, ?- 1· izqda •48001-Bilboo •Tlfs.: 424 ..Q 65-424 22 15
Rod,iguez SOn Pedro, 2: Of. 12()2 •28015-Modri<Hlfs.: «S 11 45
./

Pala desecación da Lágoa

As terras de .Antela.
desertízanse
s. XVIII nó que se sucederon vários i;>roxectos, sen chegar nengun a sua posta en práctica. Asi
no 17§5, un foi _promovido polo
.abade de Chamosiños; Pedro .
González .de Ulloa. No 1786 será
o últi~o inter:ito deste século, e
xa sera no 1827 cando prosiga a
teima dó de~águamento, a cargo
do correxidor tje Xinzo, don Xiao
Tq_rres. En 1868 intentarao a
marquesa· de Longueville mais
haberá que esperar a 19Ú para
que F. Conde-Valvís, secretário
dos chamados "Servicios técnicos de.Falange ~spañola-y de las
JONS",. ·ca seu proxecto de limpeza e afondamento da antiga
A lagqa cobre unha parte da Lí- cal romana até perta dé Vilar de
mia, que ten como capital a Xin- Bárrio, ~e aprobe. Mais as non
zo. Non falta quen culpa do de- demasiado boas relacións, tralos
clive cultural, ecolóxico e até inmediatos anos de posguerra,
económico que en certa medida entre Franco e a Falange supü. est? a sofrer o povo e en xeral q xeron o anquilosamento do proLímia antelana, ao feito de dese- . xecto, até 1955 ano en que comezan as pravas sobre a comcar a lagoa.
Xa os romanos, que chegaron posición da terra, e xa por fin
aqui no 132 q.~.e. dan confa nos tres anos riláis tarde principian
.
seus escritos do. lugar. Asi fálase as obras. .
do próspero comércio mineiro, Comenzan as' obras
·sobretodo de estaño e chumbo·
que aqui existía. Tito Lívio des~ Non é doado comprender a razón ou razóns que puideron levar
' crebea como "zona ben bonita"
do tempo que relata a campañ~ a tantos proxectos ao longo de
de Décimo Xuño Bruto, que hou- diferentes séculas, mais se penbo de pasar o rio do Esquece- samos na falla dunha planificamento, hoxe o Límia, para quitar ción económica na nosa terra veas supersticións que sobre este · remos que se ben · a. gandaria
tiñan as suas tropás. Hoxe pou- dera para manter - as vilas de
co se conserva daquela época: a arredor da lagoa, non servia para
lenda sobre a hipotética éidade grandes negóc!Qs daqueles prode Antioquía fundada polo heroi prietários que non anovaban os
troiano Amphiloco, alguns corte- lameiros nen sequer os abonaxos ou cimentos duns 11,5 m de. ban, considerando suficinte o esdiámetro e 0,8 de altura,' várias terco que a água traía. Tampoupontas de .trechas qe silex, ma- co dubidaron _en aproveitar -ao
chadas, vigas e até embarca- máximo ás vacas, quitándolle a
carne, o leite e máis o tráballo
cións feitas de troncos ocas
máis as obras de desaguament~ sen estruturar a sua explotación.
enterraron todo resto arqüeolóxi- O · grande negócio habia ser o
co que puidera haber. Tense cultivo de trigo que surtiría á Gacomprobado que o nome Antela liza. A incertidume sobre a caliven de Anta, n.on:ie que á sua vez dade da terra, e máis a oposición
fai referéncia a construccións popülar forori alongando o asundolménicas, outros estudos din to. Logo, feitos uns estudos soque a tamén chamada lago Beón bre o terreno, coñeceuse a fertilié de orixe cuaternária. Logo non dade da terra, pero tamén se coé de esquecer a sua importáncia ñecéu que seri água que a inundara pe~ante un tempo esta seria
histórica.
·Foron precisamente os roma- pouco menos que estéril, a·si que
nos quen comezaron coa teima houbo de planificarse a consda desecación tja lagoa, ainda trucción dun embalse na Arnofa
que só construiron o enquella- · para regar as -distintas parcelas
mento da. cal que había· de regar feitas arredor da cal da lagoa, remoitas terras para mellorar a partidas entre os rogadores de
producción d~ trigo, causa que menos de 40 anos. En palabras
desde lago cónqueriron; e asi se dos veciños esta obra é "un singañou a sana de "Palla Aurea" sentido máis dunha administrapara a lagoa. Mais coa retirada ción embarcada en obras pouco
romana a água volta ao seu cau- menos que inservíbeis".
Os produtos da Límia. non tivece natural cobrindo parte da
chaira. No inverno· enchíase de ron saida a outr-t>s mercados
água completa.mente, mentres lémbrese que no 78 foron mile~
no verán as terras quedaban es- de toneladas de patacas as qué
tercadas, senda idóneas para a se tiraron e é por todo iso cjué
cria de grandes rebaños. A sua hoxe podemos atapar moitas Jeifertilidade -daba boas colleitas de ras á paula sen n$ngunha pro=
·
·
centeo, trig<?, rllillo ~ liño, taníén ductividade.
No 1981 a prensa sorprendeupatacas, legumes, castañas e
froit?tS. Unha flora próspera {sou:. nos coa nova dos 500.000.000
. tos, sal.gueiros, codesos, · freixos, de toneladas de lignito -que agamazairas, pereiras, ameixeiras ... ) chaban o terreas da lagoa a moiao igual que unha ·abundante ta profundidade. Dubidábase en· fauna (grandes zancudas, cigo- tón sobre a rentabilidade da ex.:..ñas, garzas, avefrias, parrulos, plotación dun_ xacemento que
corzas, águias, osos, raposos ... ) podería ter unha duración duns
· facían da Umia unhá zona privi- 40 ou 50 anos, segundo un inforlexiada ecoloxicamente. Hoxe, me do grupo .e coloxista M EL, e
con sorte, pódese atapar algun- que había de traer centrais térmiha "pita de água" ou mesmo uns cas á zona. Lago de ter traballacantos parrulos, e en troq'ues de do ·sobre este asunto, lerilbro a
árbores veremos numerosas mo- pintada que atopei nunha parede
reiñas de area sacada do leito da de'Xinzo: ... A lagoa de Antela, que
en paz descanse".
O
lagoa.
A !dea romana foi retomada no .
· ANTIA LÓPEZ/A LÍMIA

A lagoa de Antela foi noutro .
tempo·a maior extensión -de
água dóce de todo o
estado. O que puido ter sido
urt grande parque natural
duns 7 Km de bngo e 6 de
ancho, cunha ·profundidade
média de 0,6 m, tendo
. pozos de até 3·m, non pasa ·
_de ser ho'xe un regato seco
e rodeado dunha terra en
periodo de desertización
por mor.dos incéndios, a
tala de árbores e a sequía
constante que sofre.

Nacionalista, marxista,
reintegracionista, non lle ten .
medo aos calificativos, nen
ás identlficacións. "Son os
demais os que se ' ·
moderaron, eu sigo onde
estaba". Recébenos no seu
despacho da Universidade,
na faculdade de Económicas
compostelana. Mentres
realizamos a entrevista,
resposta ás chamadas sobre
o tema que máis o preocupa

estes dias: o contencioso co ·
subsecretario do governo,
Emílio Pérez Touriño. A el, a
López Suevos nos referimos,
débese unha boa parte do
corpus teórico do
nacionalismo de hoxe, ao
que na última décadétf
dedicou várias obras,
algunhas delas tan
importantes como
escasamente difundidas. "A
verdade é que .eu rion

dedi'quei os meus libros á
análi~e da realidade ·galega,
senón a temas máis
abstractos e xerais~
tratados, iso si, desde un ha
perspectiva galega''. Na sua
maneira de expresarse
detéctase a sua formación: '
firmeza, precisión e
racionalidade; el, cqmo di
nun momento ·da conversa,
non pasou pola mesacamilla.

Ramón López Suevos
·'Nen hai unha burguesia nacional, nen a vai haber'
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'No FONDO AS
"Logo de facer unha oposici~n- CÁTEDRAS SON
concurso no_ ~no 71 . e ganala f?rlle CATEGORIAS SO,_C_l_O___
anulada, ganandoa logo no Tribu- _ _ ,__;;.......:...--~--"='""',....,..--nal Supremo. Intentaron botarme - poUTICAS E NON
da faculdade por duas ~eces, final- . ACADÉMICAS'

mente saque1 a Adxunt1a por oposición no ano 78" · Non son estas
palabras de hoxe, pertencen a
unha entrevista publicada por A
Nosa Terra en 1980, é dicer que o
seu· historial de agrávios na Universidade vai para longo.
Na universidade penéirase cada
vez máis aos disidentes o'u aos
críticos?
Creo que o sistema actual de reclutamento do .profesorado é demencial por moitas razóns. Centrándonos no nível superior, hai
que ter en ·canta que os departamentos, formalmente, propoñen
dous membros para formar parte
dun xuri de cirico -isto segundo a
lei que fixo o próprio PSOE- e é
moi raro que, dos tres que saen
por sorteo dentro da área, non estexa garantido o resul~ado que
quere o director do departamento.
lsto leva a que os mesmos teñan
un poder feudal coma non tiveron
nunca. Agora o director pode dicer:
teño dous votos de cinco e é moi
dificil que non poda transacionar o
terceiro, agás cando a xente non é
de dentro do sistema. Nese caso
pode que o departamento non te
apoie ou que non te apoien as farzas vivas. Daquela pasa o de sempre, o sistema serve cando é para
as amigos, cando é alguén que
non entra pala peneira da ideoloxia
oficial a causa ponse máis difícil.
De maneira que normalmente todas as prazas están dadas. Podían
aforrarse o difíeiro facendo un concurso directamente ou eliminar a figura do catedrático que ademais
non serve para nada nesta universidade, porque non ten unha función diferenciada. Eu creo que este
sistema é máis selectivo que nunca
e cun ar de lexitimación formal que
antP-s non tiña, porque agora aparentemente todo é democrático e á
hora da verdade resulta unha farsa.
Os votos téñense estando dentro
das cuadras de catedráticos que
teñen aos seus pupilos, moitas veces facendo un traballo negro para
eles. No fondo as cátedras son categorias sócio-políticas e non cate-gorias académicas e cada vez
máis.
Cal é o lugar hoxe dos intelectuais
críticos?
O problema que vexo aí é que non
ncontro a eses intelectuais. Creo
que un dos problemas que hai é
que non existe un intelectual crítico
apenas. Persoas como Alfonso
Sastre son rarísimas. Hoxe, o dia
do cumpleanos do Rei, os intelectuais españois van ali e renden
pleitesía. Despois pódense declarar de esquerdas, de direitas ou do
que sexa, pero son incapaces de
exercer a sua función de crítica intelectual e isto cría un desconcerto
tremendo. Sobre todo o que hai é
un conservadurismo social crecen te. Aquí todo é ligth. Os grupos políticos que foron máis radicais véselle unha evolución para o conservadurismo tremenda, en todos en
xeral, aindq que dacordo co ponto
de partida, quen era conservador é
dificil que sexa máis conservador.
Agora hai moito menos sentido crítico, moita menos sensibilidade
para certos problemas, moita menos capacidade de resposta; moitas menos gañas reais de transformar isto, paréceme a min, e entre
outras razóns porque un dos que
fallan -ainda que que istp é' moito
máis complexo, claro está- e o in:-

'H oxE, O 'DIA DO
CUMPLEANOS DO REI,
OS INTELECTUAIS VAÑ
ALl ·E RENDEN '
PLEITESIA'

\_!

telectual é cada vez máis acomo·datício e abreva no orzamento.
Vostede ten feito, no seu dia,
unha análise demorada do sistema autonómico. Que opinión lle
merece, tras a experiéncia destes
anos, 0 feito autonómico?
Non mudei nen u'n chisco a miña
·ap·inión. Cre·o que hai que aproveitalo, creo que non po.da ser a aspiración _ dun . nacionalista. Sega a
pensar que as competéncias son
cativas, que non permiten en absoluto solucionar os problemas do
país. A nosá dependéncia estruc.tura!, no sentido económico, impede, mesmo tendo a Xunta de Galiza desexos de mudar isto, que isto
mude. Non hai por un lado competéncias e por outro poder suficiente
contra as leis do mercado nun país
como o naso, atrasado, paq:i mudar esa subordinación a respeito
do contexto global. Como tamén
me parece igual de claro que ariui
non hai unha burguesia nacional,
nen a vai haber e polo tanto xa poden moverse alguns buscando un
partido burgués que, infelizmet:lte,
non o van encontrar. O nacionalismo coerente é por forza de esquerdas neste país, .e non vexo nengunha posibilidade de que nengun
grupo burgués suficientemente importante e consistente aquí, nen
sequer estexa disposto a utilizar os
símbolos da galeguidade até <? final: a bandeira, a língua, criar uñ
médio de comunicación, por exemplo un diário, en galega integramente, asumir sen vergoña os valores da nosa cultura e da nosa tradición. Son grupos enfeudados.
Mesmo no plano psicolóxico e
ideolóxico están absolutamente
españolizados.
Creo que este tipo de análises
seguen vixentes, outra causa é o
aue deba facer un político -e eu
non estou na política activa- tacticamente no sistema autonómico,
que hai que estar aí como hai que
estar noutros sitios, sabendo os límites, iso por suposto.
Como vostede analisaba na sua

'HAI UN
CONSERVADURISMO
XERAL CRECENTE'

significa autosuficiéncia. Como
non tedes trigo 'nen petróleo que
facedes? Chégavos coas patacas?
O problema non é a autarquia, -senón que tipo de interdependéncia
hai que ter cos demais. Nós nece-.
sitamos da interdependéncia con
outras nacións, nun mundo que
por primeira vez se concibe a escala planetária. Ademais _haberia
que. determinar cando un comeza
a ser pequeno. Que paises son pe~
quenas? A escala militar todos son
pequenos, agás USA ou URSS. E
asi a outros n íveis. Enton a España
que a absorban.
A sua.última obra xira ·en torno ás
relacións Galizá-Portugal, tema
que cada vez está a acadar un
maior relevo.
No tocante as relacións económicas hispano-portuguesas, o tempo
· . estame a dar -a ·razón completamente. Hai análises portuguesas .
cada vei máis alarmantes sobre a
penetración española en Portugal,
através dos investimentos de capital, através do comérGio que se
multiplicou, creo que por catro , en
dous ou tres anos, o déficit comercial portugués con España segue
senda elevadísimo, a peseta circt,..1la por tod9s os sítios, o turismo ·
persiste ... A marxe diso, nós como 1 galegas ternos un interés específico en. Portugal , non só porque é a
nosa penetración natural e por tanto unha posibilidade de desenvolver bs nasos intercámbios económicos,- senón por razons de xeopolítica e por razóns culturais. P-or .
razóns de xeo -pol ítica porque ternos ao lado un viciño que ademais
,
é parente e ao outro lado unha culobra "Dialéctica do desenvolvitura castellana ou española, histomento", unha das armas arroxadiUNHA FALACIA
ricamente expansiva que foi absorzas utilizadas contra o nacionalisCAER QUE_·_ __
bendo as zonas contíguas. Por insmo é a da suposta inviabilidade
tinto de supervivéncia un debe traINDEPENDÉNCIA
das pequenas nacións?_
tar de apoiarse o máis posíbel nun .
Hai argumentos falsos e outros non
país co que existe _esta viciñanza
suficientemente probados contra
como é Portugal. -E no plano cultu- ·
esta viabilidade, desde o ponto de
ral porque , queiramos ol..J non, a
vista técnico . E un problema, en
esa comparación · descubramos cultura galega é un híbrido, está
que, pésie a todo, avanzaríamos bastante deteriorada, o noso idio-.
calquer caso, abordábel desde
moitos pontos de vista. Argüese
moito. Entre ser catro provincias _ ma cada vez , ao meu ver, fálase
contra unha nación soberana que do estado español, con moi po1,.1ca piar, hai unha perda de talantes
esta ia ser controlada palas gránautonomis en todos os planos e grande. Eu 11on creo , para resumir,
des poténcias, que teria pouco que
ser, por exemplo, o estado número que entre o español e o portugués,
facer na area internacional e que, 13 da CEE, pois hai unha diferéncia que son as_duas linguas románicas
clara. Hai gran diferéncia entre Ir- de maior difüsión e dada a conen definitiva, non teria unha auténlanda e Galiza, ainda que sexa
tica · indeperÍdéncia. Ainda que
ciéncia política do país, haxa posiunha pequena nación e ainda que bilidade de montar un galega equihaxa algo de verdade niso, ainda
discutamos a dependéncia de Irque sexa certo que a soberanía
distante que s9breviva, non lle
das pequenas nacións, no mundo . landa de Inglaterra ou de Bruxelas, vexo nengunha posibilidade , Pola
pero ainda así entre a situación anactual, é relativa, o que hai _que facontra .o que si vexo é que o galeterior e a actual hai un avance; por
cer para ver se esa opción é coga canto má~s autóctono é, canto
outra parte no_n creo que haxa que
rrecta non é comparar a eventual
máis pulido das d.eturpacións que
Irlanda,
hai
outras
posibilidaser
independércia, cunha independénintroduéiu o castellano, máis se pades.
cia en abstracto, senón que· hai
rece ao portÚgués e ao galega dos
Outra falácia moi frecuente na
que comparar coa situación actual"
nasos avós.
xente é crer que independéncia
e daquela é posibel que ao facer

'E

'Hai un novo milenarismo coa
Un tem::i que tamén motivou
moitas análises e do que empezamos a ter certa experiéncia é
o da CEE.
Fa1me grácia porque alguns perguntan: que din agora os catastrofistas , que levamos dous anos
na CEE e non pasou nada. O primeiro que teño que dicer é que
· eu sempre que falei do Mercado
Comun falei máis ben dun proceso e nunca dun acto pont0é1I ,
Para min o Mercado Comun é
adaptar todas esas estruturas
económicas e.homologar en xeral a estrutura institucional 'do
pais á própria Europa Ocidental.
lsto vense facendo desde moito
antes de entrar, mesmo para que
· a entrada fose· menos ·dura cando se formalizase. Polo tanto
cando se f ala de que o Mercado
Comun non supuxo nada, haberia que ver se os . tres millóns de
parados non son xa unha resultante dunha política económica
de determinadas características
que ven dada pola própria inserción na CEE. Tampouco acaba o

11

Europa~

..........................

un n·ovo mito'

Mercado Comun o dia que se
que o n6so sexa estar na Europa
entra formalmente, despois dos
dos monopólios que non respeta
prolegómenos estes, porque falas señas de identidade que é catan moitas causas. No caso gapitalista , etc e este $ un critério
p'révio que /eu aplico como cida.lego falta un aspecto moi impordán antes que como economista.
tante que é a reforma da PAC. a
política agrária comunitária. At~
Porque agora parece que -hai un
que non se reforme a PAC e non
novo milenarismo con Europa,
un novo mito que parece que tefique claro o que vai pasar co
rnos todos que . desenvolver.
problema 'do leite, non se pode
dicer nada de cal vai ser o deAdemais lembro, desde o ponto
de ,vista ·económico, que cando
senlace final para a agricultur0
hai integr:icións alfandegárias os
galega, pero é evidente que a
PAC está evoluindo nun sentido
efectos piares nunca se dan
princípio, precisamente _por·q ue
cada vez máis liberal, que hai exas cfáusulas de salvagarda e· as
cedentes de leite, que conxuntucondicións transitórias son aqueralmente se plantexan -tamén excedentes de carne, que hai paí- . las nas que se tratan de amparar
os-. estados membro$ para non
. ses e .zonas máis competitivas e
recebir o ir¡:ipacto de golpe. Taenton sigo decindo que o horimén dixen, máis dunha vez, que
zonte non é nada .optimista. Para
nón hai que ser mecanicistas, e
o 92 cando haxa as fronteiras lihai· que ver en que medida sobres teremos móito máis que tamos capaces de tomar. iniciativas
lar e cando a PAC se · modifique,
políticas, porque iso tamén vai
case seguro que infelizmente, tainfluir. Un impacto a un país con
.mén veremos as consecuéncias
negativas que vaticinamos. Por · capacidad.e de reacción, _con forzas. políticas dispostas a tomar
outra parte eu estou en desacordecisisóns sérias teria moitas
do tamén co Mercado Comun no
menos consecuéncias negativas.
plano -político, non me parece

ªº

'POR INSTINTO DE
SUPEÁVIVÉNCIA
DEBERIAMOS TRATAR
DE APOIARNQS EN
PORTUGAL'
se·gue a considerar válido o termo
de colónia; referido á Galiza?
Aqui o que pasa é que a xente ten
moito medo que a confundan cos
negros. É verdade. que o .colonialismo na Europa Ocidental é máis so- '
fisticado, máis dificil de \ler, non
está tan clara a metrópoli, non está
tan distanciada . xeograficamente,
pero a metrópoli é un sistema de
poder, nón unha localización xeográfica. A min dame igoal ademais
o nome, eu o que digo é que este ·
pais é e_conómicamente dependente, politicamen~e oprimido e culturalmente avasalado e que estas.
tres causas están concatenadas e
ese sistema ·que lle dá unidade a
estes tres .elementos. eu chámolle
colonia~ismo. Poderiase buscar -outra caracterización, con tal de .que
se estexa de acordo en que isto o
que pon é no primeiro plano o problema nacional e que sen fso poderian pasar moitas causas pero
seguiría a haber ·un xénero de vida
pouco alentador.
O
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ENESA, a Entidade Estatal de Seguros -Agrári9s,
sabe .qué o teu ·estarzo, o teu labor merecen o~
mellares frutos.
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Por eso, colabora contigo, .
~ axudándote economicamente
na suscripción dos ·seguros Agrános
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CATALUNYA

O governo central oponse .á-iniciatiya

. .

de Pwjol_: ~

A província única vacia de contidos .ás. DePutacións
e aos governos ci\tís
Ao finalizar o Consell
Executiu da Generalitat do
pasado 11 de Outubro,
Jordi Pujol anunciaba o
início dos trámites prec;:;isos
para a conversión de
Cataluña en província única,
como culminación lóxica do
proxecto de vertebración
administrativa de Cataluña
cJeseñado nas Leis de
Ordenación Teritorial (LOT)
aprobadas polo Parlament
en Abril do 1987.
Nas LOT impúñase un prazo máximo de tres meses ao Consell
Executiu para adopción destas
medidas a contar desde a constitución dos Consellos Comarcais realizada o 9 c;le Marzo do
1988. Este prazo , e o retraso
acumulado de 4 meses na adopción das medidas destinadas a
constituir Cataluña en provincia
única, convertían a decisión do
Governo da Generalitat nunha
cita poi'ítica prevista e abrigada.
A polémica, porén, está servida.
Os trámites previstos para a
qprobación da Lei de Provincia
Unica que comezaron co anúncio do President Pujo! do envio
dun proxecto de lei sobre o tema
ao Parlament, deben culminar
nas Cortes Xenerais a quen compete, en última instáncia, a decisión de suprimir os actuais límites provinciais do Principat e
converter o território da Generalitat en comunidade autónoma
uniprovincial. Dous, sen embargo, son os mecanismos posíbeis ·
unha vez aprobado o proxecto
de lei orgánica no Parlament causa pouco problemática tendo
en canta a maioria parlamentária
de CiU e o apoio doutras forzas- para a culminación do pro-

ceso: o envio do proxecto de lei do aprobado polo Parlament. De
ás Cortes Xenerais ou a petición calquer maneira, en palabras do
de que sexa o próprio Governo · Conse:iller de Governació, Josep
central -fórmula amparada no Gomis, "a conversión de Cataluartigo 34.3 do Estatut- quen ña en provincia única debera se.r
adopte ur. proxecto de Lei na liña unha realidade antes .do 1990,

Só PSC e AP en contra
lunya- e é vista con bos olios
A provincia única é unha propola maioria do nacionalismo
posta que entronca co pasado nacional de Cataluña e que catalán , ao que se engaderia
a recente conversión ao "un-írompe coa imposición provinprovincialismo" do CDS. Ao
cial de 1834, enlazando adeoutro lado do Parlament só
mais coa experiéncia de articulación territorial enlazando quedan o PSC e AP e iso molesta aos socialistas. Xa o cüxo
coa experiéncia de articulación territorial comezada en · Raimon Obiols, secretário xeral do PSC: eles non están
Agosto do 1936 e frustrada en
Xaneiro do fg39 coa entrada nen a favor nen en éontra da
das tropas franquistas en Bar- provincia única senón en pro
do consenso. Non din en funcelona e a volta á de1imitación
ción de que. Mentres procuprovincial. ·
ran un tempo que se esgota
A proposta conta tamén co
para atapar unha solución que
apoio da esquerda -desde
os libere da terribel con.tradiEsquerra Republicana de Cación da sua própria -personalitaluña até Iniciativa per Catadade.
O

conformacióQ de vegueries (regiones) nun número que abalaría
entre 5 e 7. O primeiro proceso
suporia un vaciado real de competéncias das Deputacións en
benefício das -Comarcas. O segundo unhaa descentralización
do Governo da Generalitat máis
acorde coa. realidade comarcal
de Cataluña. Os pro_blemas plantexados por esta dinámica serian
·de entidade menor e centrarianse no mantimento, parcelación 1
ou supresión de parcelas de poder. O foco das tensións poderi~
ser a Deputación de Barcelona,
única das catre Deputación catalanas con maioria socíalista, que .
se resistan ao vaciado de competéncias.
ano de lexislativas".
. O segundo tema é máis comO proxecto de lei de "provincia
plicado e é o que dá proxección
única" supón a culminación lóxi-o
poi ítica a un ha proposta en princa das leis dé ordenación territorial aprobada~. en Abril do 1987 .· cípio administrativa: a supresión
de governos civís e-Deputacións
coa oposición do PSDC, que deseñaron o entramado lexislativo- - provjnciais que a 1-ei de Província Unica conlevaria. Esto supoinstituciónal do território da Geria remover nos seus cimentos a
nerálitat, pero tarnén plantexan o
próblema cañdente da preséncia ·actual preséncia do estado, co
seu · entramado, no território do
institucional, administrativa e po:.
Principat, e a resposta do Giver· lítica do Estado español, coas
no
central foi rápida e concisa:
suas próprias caract~rísticas, no
Principat: é dicer, o tema estrela · Joaquin _Almunia aproveitaba ao
dia seguil"lte do ~núncio de Pujol
dos Governos dvís e en menor
-12 de Outubro, Dia da_Hispáni- ·
medida das depotacións.
dade- para pór os pontos sobre
dos íes, "o Governo non tolerará
As competéncias das , _
Deputacións ás comarcas a conversión de Cataluña en pro- .
víncia única, ·iso sí está disposta
O primeiro obxectivo plantexado
a procurar alternativas que prepola -iniciativa de Jordi Pujol non
serven a permanéncia- dos goparece complicado. O Cons_eller
vernos civís".
de Goverríació xa anunciou que,
O PSC noentanto volve a se
paralelamente ao proxecto de
debater na sua terríbel esquizoconversión de Cataluña en profrénia dé facer equilibrios entre
vincia única, iniciaranse os tras-"
un presunto nacionalismo e a copasos de competéncias· e dot~
rresponsabilidade
co jacobinisción orzamentária as comarcas
que agora compoñen o tramado . mo estatalista do seu partido irO
institucional supralocal e desen-- mán.
JOAN RETANA/BARCELONA ·
rolaranse as LOT que prevén a

EUSKAOJ

Só agora comezan a desvearse as claves da ofensiva

Intensa-campaña do Governo cehtral ante o problema basco
neo para desenrolar a negociación; segun.do, o PSOE estaba a ·
perder o tempo lanzando fagos .
de artificio, e a sua .insensatez e
irresponsabilidade de non entrar
nunha verdadeira negociación ia
,A postura ·dos presos
conducilos, antes ou despois, él
A cuestión dos prisioneiros polídesafloxar u·nhas torcas que esticos bascas merece. unha aten~
taban
tentando apretar, "en Eusción· especial e unhas cantas liconciéncia política do? comuns.
kadi somos corredores de fondo
O xérmolo xa ·se notou: nalgun-ñas aclaratórias frente ás distarhas marchas de .cidadáns base non ternos presa", argüiu no
sións
contínuas
que
sobre
eles
cos
a Herrera de l;i Mancha vátranscurso desa rolda de prensa
tes expulsións masivas de refurias ikurriñas e berr'os de Gora
se fan. Este correspon$al tivo
lñaki Esnaola quen, por outra
xiados e que, en fin, o "problema
oportunidade
de
talar
nos
últiETA surxiron desde as celas dos
banda, confirmou que q Governo
basco" necesitaba 1amén de somos tempo~ .con numerosos
presos soc.iais"·.
central tiña chegad.o á par;:moia
lucións políticas. Ainda que só
Mai~. para completar a ofenside oferecer a EtA o resg9te por
agora comezan a trascenqer con - avogados destes presos,- alguns
va só faltaba unha desaforada
con máis de dez anos de permaRevilla a condición que delatase
goteiro os temas tratados, hai incampaña de propaganda e os
ao "Comando Madrid".
d ícios abando de que Fráncia, · néncias nos cárceres españois, e
a-versión xeralizada e coincidien- · médios non fallaron. Desde sacar. Asi están as causas nas vésgrácias á contrapártida de sucute é· de admiración e re~peto
listas dos presos supostamente
p~ras do acto do próximo do- ·
lentas vantaxes económicas poderla ter acedido a pór en prácti- cara eles. "Por suposto que lles · . máis radicalizados, violanao in- · m_ingo con todos os indicios de
tencionadamente b funcionaque resultará multitudinário, en·
ca algunhas medidas de efectos gostaria estar fóra, na sua terra,
perp
eles
son
os
primeiros
que
·
mento en comunas do$ milis, · que HB celebrará o X Aniversário
chamativos contra a comunidade
' nos din que non queren sair de
até, xa na cadratura do círculo,
da sua fundación · no Velódromo
de refuxiados.
atreverse a facer un balance de
Anoeta. N.on é facer futuroloxia
A ofensiva nível do Estado es- calquer _xeifo: queren que transcantas da órganización armada
avánzar que ·a tónica primordial
pañol centrouse ·en do1.:1s polos mitámos a - m~nsaxe, para que
· quede nidiamente clara, de que
d
1
d
·d
do acto será frente á atitude esopostos: dunha banda nunha se- non queren sair en calq:·uer con- .con esg ose e partt as e resulcasamente xenerosa de Madrid,
tados de contas que produciron
gunda parte empobrecida do
que a sua excarce- _en Euskadi a xeral hilaridade.
xirará sobre a necesidade dunha
"pacto anti-violéncia" de Ajuria dición,.senón
ración ten que vir despois de ter-.
ampla negociación que abra un .
En.ea en versión navarra, co
Resposta de HB
se recoñecido ·os direitos da nanovo e normalizado marc9 polítiagravante de que nesta volta ás
ción basca contemplada na alPasado o-primeiro chaparrón inco en Euskadi. M~ntres, e frente
-forzas do sistema descolgóuselle _ternativa
KAS. Eles saben mellar
á radicalización do poder central,
toxicador representantes cualifiunha oportunista Eusko Alkarta- que ninguén que de non ser asi
ao ·pavo basca só lle queda a al- ~
. swna ·e co e$perpéntico espectá- as celdas voltarian encherse de
cados da Mesa Nacional-de Herri
ternativa dunha resisténcia sen
culo dunha direita navarra febril,
ao
pouco
tempo".
.
Batasuna
encargáronse
de
pór
udaris
g
desmaios.
o
as causas n_
o seu sítio. Primeiro,
· axltando a bandeira da tolerán_PEPE REl/DO~OSTIA
A postura dos presos ven de
Alxéria seguía a ser o marco idócia; na outra banda, o governo

O Governo español ven de lanzar unha nova e forte ofensiva
contra o Movimento Vasco de Liberación Nacional
encamiñada, como foi nas tentativas anteriores, a conquerir
as condicións idóneas para unha negociación sobre
mínimos. A resposta desde a esquerda abertzale, uhha vez ·
pasadas as primeiras pirotécnias deslumbrantes, centrouse,
máis unha vez, nos únicos términos posíbeis do acordo: o
recoñecimento sen ambaxes de todos os direitos históricos
da pátria basca, concretados na alternativa táctica KAS.
O desplegue de forzas polo governo de Madrid foi, desta volta,
sobretodo,
impresionante e,
coordenado .. Agora, · xa cunha
perspectiva máis ampla para o ·
análise, desde a esquerda basca
pódese concluir, sen lugar a
equívocos, que houbo previamente un program~do traballo
de laboratório. A ofensiva canali~ouse por várias frentes: nas relacións exteriores,. con Alxéria e
Fráncia como pontas de lanza,
. máis unl;las cantas iniciativas interiores dii:ixidas a reforzar a
imaxe.
Alxéria optou por non secundar o papel. puramente policial
que lle asign_aba Madrid, mentres
que na cumbre hispano-gala de
León, o Ministro de Interior Pierre
Joxe deixaba cair discretamente,
no meio dun ambente emlouquecidamente r·ep(esivo, que París
non estaba polb labor de recen-

.¡,, ., -"

español optou por tocar a febra
máis sensíbel para milleiros de
cidadáns bascas: aumentar a represión sobre os presos.

ª

ser contestada con novas disperslóns, anu11ciando que serian ·
misturados con presos comuns.
Outro avogado basca analisaba
asi o tema: "os presos de ETA
mnon son precisamente dos que
calan ante a represión. O que
van lograr con iso é aumentar a
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CARTAS
PROGRAMA 2000

~\

XOSÉ LOIS

Chamada pola curiosidade e con
ignoráncia case total sobre - o
tema, acudin ás tehtas. ao acto
de apresentación do chamado
programa 2000 do PSdG-PSOE.
Parece ser que os membros do
partido no poder ~e~uen~-ª. manter esa liña de retorica c1nica na
que saen á luz tooi:is as· boas
, cousas que din ter fe1t~.

Ao parecer a idea machaconamente e?(posta polos co~feren
ciantes é a de recoller as diferentes propostas progresistas e <?l<;tro está, de esquerdas, dos diferentes sectores sociais afiliados
e non ao partido para proxectalo
nun programa político .que ?é
avance ás esquerdas oc1d~nta1s,
e eu pergúntome: De. ver?ade ·
que esas propostas progresrstasteñen · cabida no seo do PSOE?
A experiéncia ·destes lo~go_s
anos de Governo tala por s1 so.
Falouse tamén dunha estrutura
marxista, eu gastaría de coñecer
a idea que eles teñen do marxis- - celulosa .de Fazouro, da que GJie- REPRESIÓN .
mo, quizá a miña estexa algo tra- ·. gado 0 caso sentiranse orgulc>:~
O póvo trabal~ador galega ac~~
bucada. Falouse dun beneficioso ~ sqs e que non traerá para a G~_l1:
o(;ámbio social -. impulsado polo za máis que a S!Ja degrada<?1on se submetido á constante polrt1ca anti-obr:eira e ánti-popular da
. movirnento obreico e eu pergún- . ecolóxica ou quizá se retiran
tome: Desde cando a Bar¡_ca e a vostedes ás medidas económi- oligarquia espanhola, hoje representada pala democrácia burDireita son obreiras? Eles son os cas da Cee que tanto dano fan
gúes~ de corte social-fas<?ista
únicos beneficiados porque a ao noso agro ou ao noso gado
clase obreira que eu coñezo olla por citar alguns exempJos e e que garante - o PSOE, apo1ado
impotente o seu tráxicb de~tino. ,.· que vostedes tan "bef2 defen- . poi.os mesmos p~deres f~c.ticos
Falóuse do progreso ecoRómico 1 den". E -por riba o &enor Abel · -igreja, exército, empres?nose social da España desde a sua
non quere máis que lle demos a . que já sustentaram o fascismo.
chegada ao poder, ao parecer xa
razón. Como colofón tentan connon é subdesenrolada nen tervencernos cun "os países comuVISO AOS LEITORES
ceiro-mundista, esquecen á Galinistas orientais están moi interez.a quizá porque nas suas mentes
sados polo noso programa".
Prégase aos leitores que as
"progresistas e obreiras" a ~os~
peden a participación da soc1ecartas enviadas norr superen
terra non perteneceu xama1s a dade ..Non, por favor, non nos faas 30-liñas mecanografadas.
España. Falouse a xeito de ga- . gan cómplices · da sua macabra
A redación resérvase o direibanza do labor levado a cabo
obra. Os tempos mellares ainda
to a resumir aquelas que su·.durante este ano de xestión sonon chegaron por máis que vos-peren e~te espácio. As . carcialista na ·xunta que comeza a tedes tenten -adiantalos.
CT
tas deberán incluir o nome,
dar os· froitos da prosperidade e ·
enderezo e o nº de D.I. do
E. VENTIN
eu pergúnteime: U-lo? Talvez se
asinante.
O
(Vigo)
retiran vostedes a · esa caduca
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VosrEDE .TAMÉN PODE SER Acc10N1srA
./

Aampliaéión de capital de
· Promocións Culturais Galegas S.A.,
pala cantidade.de 10.635.(XX) pesetas,
segue a sua.marcha.
-

Vostede tamén pode ser accionista
póndo~ en contacto con

XoséE .Puga
: Telf.: (986) 43 38 30
.&•OU.!IUA

1·.

As provas.temo-las na desfeita
do sector pesqueiro, a entrega
· do agro á CEE, na crise de ASTANO ASCON·, SIOEGASA, Pesca de' Baixura, Banco CanárioSaariano, Quota do Leite, Alúmina-.Alumínio, e os mais recente.s
de HEEREMA e MAFRIESA, cnses todas nas que o PSOE
apoiou os intereses dos c_apitalistas em contra das leg1t1mas
arelas dos trabalhadores, traicionando assim as ·próprias siglas
de Socialista e Obreiro.
Neste contesto nace o Comité
Anti-represivo da Corunha, co~o
resposta ás selvagens agressoes
do Estado Imperialista Espanhol
contra o nosso povo, manifestadas também em temas como a
língua, repressom do ~indicalis
mo, qualidade do ens1n? .. : en:i
definitiva coartando o d1re1to a
Livre Autotletermina9om de todos os povos. Nacemos também
com arelas de dar umha resposta intransigente defendendo os
interesses dos trabalhadores,
apoiando qualquer iniciativa ,que
faga valer o direito dos operarios
a um posta de trabalho .dig~C?·
qualquer iniciativa que se1a valrda para respostar á repressom
que sempre sofren o~ mesmo~,
qualquer iniciaitva, se1a qual se1a
o método de luita, que tenha
como norte a denúncia e o castig,o dos culpávei~. O único .t~r_ro
rismo existente e aquele dmg1do
contra os trabalhadores do Sector Naval, contra os da Alúmina
ou de MAFRIESA, e em geral
contra todos os sectores populares. o único terrorismo existente
é o dos milhoes de benefícios da
Banca Privada mentres no noso
país seguem a aumentar os pobres e parados por miles.
O Comité Ánti-repressivo quer
denunciar a situa9om na _que se
acha Miguel Campuzano Alvare~ ,
sindicalista da l.N.T.G., conhec1do em amplos sectores proletários e populares da Corunha P<:Jl,a
sua constante entrega e sacnf1 cio ao ·servi90 dos trabalhadores
e os seus problemas. Miguel,
acha-se preso numha cadeia de
extermínio espanhola, longe da
sua pátria. O seu único pecado
éter luitado comos obreiros em
conflitos como o da Folga da
Limpe9a, Alúmina-Alumínio, Porto da Corunha... Esigimos para
Miguel C. "Pressurn;om de lno. cencia" e a sua imediata posta
em liberdade, pois está a cumprir
cadea sem lhe. terem provado
nengum dos feitos de que se lhe
acusa... mas eles tem claro que
é menos perigoso fechado entre
quatro paredes que trabalhando
a carom dos seus companheiros
de classe. 1
Asemade fazemos fincapé na
situac;om de outras/os presa,s/os
galegas/os, como Antom Arias
Curto disminuído fisicamente a
cons~qüencia da n~glig~~<?ia
médica policial e penrtenc1ana;
como Suzana Lopes P0<~:as que
paga a sua solidariedade internacionalista com o ilhamento num
país estranho, a cadeia e o agr~
vamento das suas doern;as epilépticas;· como José M.' Sanniartim Bouc;as, separado dos se.us
companheiros e. relegado a pnssom -luguesa"' de Bonxe, nom
como gesto de boa vontade dos
imperialistas para que fiqu.e -rodeado dos seus companhe1ros e
. familiares, senom ·com o objecti-.
vo de ilhá-lo para minar a sua
fortaleza .e moral revolucionária,
como ;á ocorre com os presos

de outras organiz~c;oes independentistas do Estado espanol.
Esigimos o traslado de todos os
detidos á Galiza, para entre todos; e com as monstras de carinho do seu povo e dos seus familiares fazer-lhes passar estes
momentos tam duros o mais benignamente possível.
Queremos aproveitar também
esta primeira aparic;om publica
para manifestar o nosso apoio
aos trabalhadores de MAFRIESA, pois o despido, o feche da
empresa e destrui9om do futuro
de centos de fam íjias corunhesas é umha forma de repressom
que ternos a abriga de denunciar. Nós pedemos a estes empregados que asemade apoiem
todas as nossas iniciativas em
favor dos sindicalistas detidos
em Alcalá-Meco, pois nom duvidamos que, de estarem livres,
estariam com eles, física ou solidariamente, bra90 com brac;o na
defesa dos seus direitos.
Apoiar a luita pala liberdade d~
Galiza e dos Patriotas galegos e
apoiar a nossa própria liberdade.
COMITÉ ANTl-REPRESSIVO
da Corunha

XORNADA CONTINUADA
NO ENSINO
Unha neva aparecida na prensa
do dia 8 de Octubro que contaba
que a Asociación de ~ai.s de Dc:>dro solicita para o Colex10 de Basica a xornada escolar só pola
mañá demostroume o ben que
se traballaba desde o poder (que
non governo). O plan é sinxelo :
hai que aforrar en transporte e
comedor, deixamos que se det~
riore até n íveis vergoñentos a situación destes servicios ou elimínanse, ao ver que non hai comedor e os rapaces case viven no
autobus a solicitude cai polo seu
peso: o 'mal menor (saúdos, pr~
gamátismo) é a xornada continuada.
E non faltarán estudos de psicólogos e pedagogos . .que
apoien a opinión do benef1c1osa
que é para qs alunas a _xornad.a
continuada. E claro que e beneficiosa. Pero non fagamos unha
in1erpretpción interesada deste
xornada. Os estudos dos chamados especialistas contemplan
que na xornada continuada a
mañá dedicarase ás tarefas de
aprendizaxe de Ciéncias Sociais,
Ciéncias Natu'rais, Matemáticas,
Linguaxes .... e pola tarde (ollo ao
dado) os nenos disporán da
oportunidade de praticar Deporte facer teatro, actividades Musi~ais... todas elas actividades
de tanto ou máis valor formativo
que as outras. Nas xornadas
continuadas xa existentes nalguns lugares ou en vías de P?~
se,· est.án garantidas estas, act1v1dades da tarde? Será pos1bel facelo nas zonas rurais? Que tempo estarian os n~nos ~~n <?omer_?
Pidamos os pats ma1s 1nvest1mento real en Educación. Se non
funCiona, ou o fai mal, un comedor, non solicitemos como solución a xornada única. Esixamos
qUe funcione, e ben, ese comedor! Esixamos máis coléxíos pre-;
to das casas! Copiemos de Europa o que sexa bon e se axeite ~
nasa realidade. Estudemos det1élamente o que convén para aqui
e non pratiquemos tanto o mimetismo acrítico.
O
ÁNXEL PABLO
NEGREIRA FERREIRO,
(Negreir.a)
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Xesus

Valc~rcel

• Ferrián Vello. e Xesus
Manuel Valcarcel, pré.:.
mios Arlequín de teatro e
Leliadoura de poesia Mi-

A xuventude á frente da· cultura dunha ·cidade
:

-

-

-

Dez anos de funcionamento democrático da Casa da Xuventude en Ourense·
A dez anos da sua
primeira asamblea
democrática a Casa de
Xuventude de Ourense
, tense convertido,
através dunha
importante
infraestrutura e unha
intensísima actividade,
no centro da
dinamización cultural
de Ourense,
trascendendo incluso o
próprio ámbito da
mocidade.
O 10 de Novembro do 1978 celebraba a sua primeira asamblea
a Casa da Xuventude de Ourense e inauguraba un mecanismo
mixto de funcionarnento, a meio
do cal unha directiva era elexida
para se encargar da planificación das actividades e a estruturación do funcionamento interno, e a Administración encargábase de fornecer o persoal e
cumplimentar os orzamentos
para que! ise camiño pudese
realizarse. Neses 120 meses ese
plantexamento inicial tense ido
aperfeizoando até chegar á estrutura actual. Atrás foi quedando a história do artellamento,
excepción na Galiza. dun movimento xuvenil asociativo que
aglutina todo tipo de iniciativas
e as máis heteroxéneas actividades.

Desde os tempos
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Nos anos 70, con Torcuato Fernández Miranda ·no Ministério
correspondente e - Et.Ígénio Ló~
pez como Director General de la
Juv.e ntud, crianse as du8;S pri,meiras · Casas él.a Xuventude
(Pamplona e Ourense), concebi:das inicialmente como centros ,
. de activ!dade de quen monopoliz{;lban todo tipo de actividade
xliv.enil diiixida : a OJE . A partir
do ano 75-na raia xa da transición-'- ernpeza un paseniño camiño de infiltración, que inícia
a Xuventude Co~unista e · que
·c ontinua en todo· ese periodo:
,grupos de teatro diversos co-

.:e

lectivos van consegUindo afincar a sua preséncia na Casa até
que no 1978 -o 10 de Novembro- celébrase a que vai ser a
primeira Asamblea democrática.
Desde ese ano de 1978 sucédense as directivas ao tempo
que os servícios son transferidos
·á Xunta -ano 1982. Ainda asi,
a Casa de Ourense mantén ,
unha excepcionalidade de funcionamento respeito a outras do
Estado español, ."nun recente
seminário das diferentes Casas
- cóntanos Xosé Benito López.
actual director- comprobarnos
como, na meirande parte dos
casos prodúcese unha xestión
delegada, normalmente son
concell,alias da Xuventud_e ou
delegando noutroiii organismos
,(p.ex. a Cruz Bermell,a)" . En Ourense toda a planificaCión é elaborada polo Consello de Xestión
"cuxa únnica limitación nas actividades é que teña caracter legal e que haxa orzamento abon-,
do para cobrilas" .
Hoxe forman parte dela máis_

Inauguracións
A Casa da Xuventude de Ourense é caso aparte. Na· Galiza hai perto de vinte entidades con semellante denomi. nación pero nengunha se
destaca polo seu funcionamento. na maior parte dos
casos con pontuais e escasí~
simas ·actividades . Pero duas
delas teñen un carácter moi
especial. En Chantai;la, con
todci 6 boato que rodea os c;ictos ·en fase eleitoral, Alejan,drino Fernández Baúeiro.
Conselleiro de Cultura, ·inaugura un edificio que nen 'se_quer se chega . a abrir polos .
. graves problemas da sua es~
trutura En Vigo reabilitan un:
grande edificio -na Rua López Mora- que tampouco se
chega a pór en ftincion~mE;m
to .cando xa pasan anos desde o fin das obras de acóndio
Cionamentq.

de vinte asociacións · e · agrupa ·
perta de 500 sócios. nunha proporción de 211. enJ;re homes e
mulleres e en idades que van
desde os 16 aos· 20 anos maiormente. pero que chegan case
aos trinta nalguns. casos.

Uns car-tos limitados

rias . Para Catuxo Álvarez, presidente do Clube XuverÍil "O
Gueiro" e da Casa de Xuventude en -xa tres mándatos "o mp·mento a que se chegou é óptimo. pero qegundo oútros anos
se estaba mellorando agora vai
ser-máis difícil. porque a administración . do PSOE ·móstrase
máis intolerante e manteñen a
mesma dotación que o ano pasado. coque os últimos tres me- ses van estar moi limitados por-que. nós tíñamos feitas as pr,evisións desde Marzo" . -

O capital fundarriental da Casa
da Xuventude son os seus próprios locais. Dotado dun edificio
no centro de Ourense de cinco
plantas, habilitadas · en case
toda a sua ·totalidade , e cun pabellón deportivo que igual serve
Non institucionalizar
para a organización de festivais.
. Segundo Benito- López "non ·se
"ainda que está prevista unha
trata de institucionalizar á xuampliación ·que non é posíbel ao
ventude , senón de facilitar os
non se pór de acordo as Delegamédios e o apoio ·preciso para
ción de Educación e de Cultura
as iniciativas de todo tipo que
que nos permitiría ampliar a
se fagan. O naso lq.bor noh é
nasa capacidade" . Ainda asi a
sQ.bstituir pero 8.XlJdamos e
Casa canta con numerosas sás
- apoiarnos desde o coñecimento
múltiples, unha importante Biprofisional da animación cultublioteca. obradoiro de vídeo. ceral".
rámica, deseño.... . funciona
Tamén estáH a procurar exunha emisora libre -Rádio Mei~ender as actividades por toda
ga-, fi3-n proxeccións cinemaa demarcación provincial e mestográficas -126 películas nun
mo con Portugal, de feito en
ano con ciclos completísimos de
. moitos dos certames que convoElia Kazan, Hitchock. Buñuel,
can son numerosos os particiPeckimpah, John ·Ford,. Woody
pantes do país viciño e ei:¡peAllen. Bertolucc}... --=-. concursos
ciálmente teri habido actividaliterários e de comic, teatr:ó.e un
des cornuns con Casas da Cullorigo etcétera que: poderia cóntura da Juventude de-Bragan9a,
siderar como a sua estrela máxiVila Real ou Viana do Castelo.· ma a celebración anual do Outono Fotográfico.
Outono Fotográfico
Os cc:fttos que moven ao longo
Coincidindo con estes dez anos
dun ano son de 17, 5 millóns que
celébrase o Outono Fotográfico,
indue todos os gastos de persounha iniciativa ql!le se ten con:.
nal ·e mantimento. Independenvertido n-µnha das . máis impartemente están o r.200.000 pese.tanteq no sido da fotografía na
tas adicados a actividades e di:.
Galiza xunto · coa Fotobienal en
ferentes partidas eXtraordiná- ·
Vigo . Ao longo de todo o mes
pala cidade . Perta· de vinte éxposicións que recollen desde
fotgógra.fos consagrados até nóveles aproveitando para pendu.rnr fotografias case todos os locais disponíbeis da cidade .· O
Outono pon en primeiro plano
unha da~ .actividades que ·m ái.s .
particpa'ción xera ·na mocidade
9e Ou,rense, e unha visita ao
edificio ·da Casa ·da Xuventude
serve para testemuñalo con salas que serven . d~ exposición
. perman.ente.
El
Catuxo Álvarez, a'c tual presidente
x.c.
cta:casa da Xuve~de .

guel Anxo Fernán-Vello recibiu
o sábaé:Ío pas~do o. Il prémio de
teatro. A Biblioteca do Arlequín.
pola sua obra Cuarteto para
unha noite de Vérao . . que_ na_
primeira.edición qved.ara deserto ao decidir o xurado que nengunha das catorce obras presentadas reunía méritos ahondo.
Ao prémio Ailequ:jn qe este
ano concurríroQ once onxinais
entre ·os que foi elexido o texto
de Fernán-Vello por un xurado
composta· por Dorotea Bárcen.a.
Xenaro Mariñas del Valle, Agustín . Vega ·e o representante da
Asqéiación de Escritores en Língua· Galega, Xulio López Valcárcel. _Actuou coma secretário con
voz pero sen vqto: 'Fr.arrcisco Pilládo Mayor. Este xurado rexistara a renuncia P!évia da actriz
Luisá Martfuez corno vocal.
Femán-Vello é autor de teatro
premiado en tres edicións do
Concurso de Teatro Breve da
Escola Dramática Gaiega e ten
vários textos dramáticos publicados e .estrenados'.

O ·prémio Leliadoura foi para
o tamén lugués Xesús Manuel
Val.cárcel polo seu poemário
Rosa Clandestina .1Á esta segupda Bdición do prdmio de poesía
da editorial Sotelo Blanco apresentáranS'e trinta e unha obras .
O finalista foi Xosé María Álvarez · Cáccarno cci seu libro A
cima das cidades tristes. No xurado do 'leliadoura participaron
Basilio Losada, Xesus González
Gómez. o vencedor da edición
do pasado anc Manuel Forcade1a. . Cesáreo Sanchez Iglesias
como representante da Asociación ·de Escritores ~n Língua
Galega e Xosé Manuel Salgado ·
como representante do Illstitutó
da Língua Galega. Como secre_tario con voz pero sen voto, actuou o editor Olegario Sotelo
Blanco.
Ao acto do fallo dos pré¡nios

e a apertura de plicas, C!=llebrado
na nova sede .da Editorial Sotelo
Blanco en Compostela, asistiron
representantes do mundo da
cultura e .da administración.
Tanto o Arlequín como o Leliadoura están dotados cunha
bolsa de 250.000 pesetas á canta dos -direitos de autor. Sobre o
Arlequín acrumulábase este ano
a contía da edición anterior que
ficara deserta.
q
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Non resulta arriscado .afirmar, a· estas alturas da
sua traxectória artís tica,
qüe E·n rique Macias, aos
seus tr'inta anos, está ..
chamado a ser un nome

CULTURAL

quizá nengún outro
mú.sico galega, xa que
alguns ven incompatíbel
a sua formación
·
autodidacta cos seus
plantexamentos artísticos; ·

actividade. respaldan a
este xoven compositor
vigliés ·que ven de
apresentár duaS" Óbras. ~o
festival Anti-dogma ·de
Turin . ·Polémico como

de relevo na história da
música na Galiza. O
tempo ainda terá moito
que dicer ao rkspeito ;
pero poh de agora dez
anos de intensa

outros , en .cáinbio, non
ente~den a sua teirna po_
la
vangarda, que lle leva.· á
andar repetindo . decote a
sua defínició~ c;ie música
contem_p oránea.

'Ñon é gratliito que un artista tena qué sair do ·país p~a facer o seu traballo'
r

·

Enrique X. Macias

1

..

.

/

de Turin

.

Ven dÉ? apresentar duas ob~as no Festival An.tidogma_

~I

"É a ,música do naso tempó, incrustrada na tradición da música ocidental, de Monteverdi.' da
Escala de París do século XII. _A
música é arde, colorido .... facto- res que poden ·estar artellados
desde un pensamento globalizador , como é o plantexamento tonal. ou ben pode estar ordenado'
desde experiéncias pbsteriores. tais como o .serialismo ou o dodecafonismo, asi como tendéncia:s persoais, e portanto únicas ,
de cada compositor ...· orabéfJ.. a
música nunca é anárquica.
Por aquilo de que perdura o
que eompre conservar, her:dar
do pasado, e a vangarda tense
distinguido polo seu aspec;to .
inovador, ~urde a inevité'!bet
cuestión da evolución artística.
Penso que nada que sexa orixinal debe deixar de ser inovador ºe
mesmo tempo que f.aga
reflexionar sobre o pasado. O
compositor de hoxe ter\ unha_·
perspectiva históriéa que os de
·antes do XIX non disfroitaban .... ·
maxina . os . antecedentes .que
pudo ter Mozart no seu tempo,
posibelmenle descoñecia a mú- ·
sica ·ctos s.éculos XII e XIII.
Esta pe'r spectiva da que falo
permitelle asumir esa hérdanza · ·
desd¡:i _un coñeCimento histórico, ao te.mpo que incrustar · o
discurso criativo-poético do
compositor dentro da música de
todos os tempos; un acto criador auténtico semepre é inovador".
_,_Entón a vangarda non
supón necesariamente ruptura?
-Non sei.. . é que ese é un
discúrso conflitivo, non se pode
razoar dunha forma simplles:.. .
ruptura si hai entre obra e -obra
de cada compositor., . ou máis

ªº

ben afirmaria qlie hai capacida-.
de subver_siva, que me parece-:_ ·
máis interesa'nte ainda ... Ter ca-· . .
pacidade de ·s ubvertir mesma-· : ,'
mente-b teu próprio· traballo, osf _. ,
teus · estados"c+i·ativos .
·
·'

nuidade aqui na Galiza; desde logo que gostaria de repetir experiéncias como a desta co-produción int@rnacional, na que poderian ter cabid9 outros .artistas.
e non só músicos.
Non é por evadir a cuestión,
pero quera desmarcarme desta
teima obsesiva sobre a situación cultura deste País; sabes
cal é a miña postma ao respeito ... Este concerto no que se estreou unha obra miña é unha alternativa posíbel; hai outras
moitas.
Este País non ten unha normalización da sua cultura . Faltan non só posibilidades aos
músicos para desenrolaren o
seu traballo, senón tamén unha
necesidade de xestión ; nen se
pode improvisar. nen tampouco
ninguén nasce con i~o sabido.
Arte.llar unha organización non
é fácil , precisase unha éapacidade técnica , uns critérios claros ... e esa función lamentabelmente a miúdo asúmena os artistas, cando deberan · facelo
xestores cunha capacidade e
unha sensibfüdade dentro da
área que xestionan .
-Vostede, que viaxa a cotio por Europa adiante, percebirá entón na Galiza un
certo "amateurismo" organizativo que obriga a un artista a realizar func;ións praticamente burócratas.
-Non afirtnarta iso ; as causas están cambiando. Axiña se
poñen de relevo contrastes dialécticos que, penso, resultan enriquecedores. O que me preocupa é a falta de continuidade das
causas ; isa é debido á auséncia
de planificación desprexuiciada
a longo prazo. Deberíase comezar por conseguir unha mfraestrutura básica necesária, seguido dunha planificación da actividade, de obxectivos a longo
prazo . Sabemos que iso é dificil.
xa que isto pasa por unha vontade política determinada, e
como qµeira que postes decisórios neste particular son ocupados por persoas que permanecen un tempo e tentan de facer
as causas apresuradamente,
penso que a solución deberia
ser unha política de "carreira de
relevos". que garanta a continuidade dos que veñen detrás .
-Ollando globalmente a
política cultural que as distintas institucións desenrolan na Galiza non observa
unha certa despreocupacióñ
a respeito das uminorias minoritárias"?
Indubidabelmente . Eu n·on
estou corpprometido con nmguén, unicamente coa miña atitude criadora, que é absolutamente belixerante. Porén, resulta óbvio que os pontos de acordo coa política cultural deste
País son rhoi críticos, e esa será
a -mÍña atitude me~tres as cou. sas non muden .

A vangc¿rd~
e as rniI)orias , ·
Comenzando nun contexto artístico rnáis hostil que receptivo. Macia~ consegu~u co paso
do tempo superar os lindes xeo-"
gráfico9_ :galegas e facerse un
· músico V?lÜrado no arqbiente ,,
internacional da música contemporánea. ·Proba diso son os
prémios con.seguidos na "Sociedad General de Autores de E_spaña" (1987) , "Joven Orquesta,
· Nacional de España ' . (1984) ou
o "Cristobal lialffter" (1983); a
sua obra foi divulgada na Bienal
de Venecfa , nós · Efícóntros de
Música Conte-mp¿rái;teá de Lis-.
boa; nas - emisoras e.s tatáis de
vário? paises ~uropeus . Recentemente ce1ebrnuse -o 11 º . Festival Internazion?le di Musica An~
tiga e Contemporánea" ("Antidogma"), que .ten a 's ua sede en
TorinÓ . saindo este ano dá cídade italia.n a grácias 90 patrocinio
da Xunta da Galiza e máis do
Concello de Vigo, en tuxa cidade interpretaronse duas composicións de Macias.
•
-Parece
a ~stas altúras a Administración Pública respeita e mesmo poténcia actividades alcumadas
de minoritarias a .n ível · de
. masas.
...:_Minoritáriuo en termos cul-·
turais é todo ... a superficie cul- ·
tural na que estamos a participar é confusa. complexa... a
acusa unha lamentábel falla de
'infraestrutura. Maxino que a si-

que

tuación está a cambiar ; hai
"O.nha clara manifestación de
vontades criadoras particulares
el) moitas áreas_(literatura, pintura , m~sica ... ).
Acontecimentos como este
·d·o Festival Antidogma non son
eu quen de g_a rantir a sua conti-

'~ MUSICA
CONTEMPORÁNEA
- E UN MEIO MÁIS,
NONUNHA
PANACEA'

O LIBRO .DE NADAL
O CAMIÑO DE

MIDDELHARNIS
Destelqs, secuencias, pezas de
puzzle sen imaxe. Momentos
nos que se textual iza un percorrido -múltiple, anónimo ·e glacial.

V111 Centenario

O-PÓRTICO
DA GLORIA
CONTADQ A MOZOS
ENENOS
. A expl icac_ión, a narración das
pa~es, das súas figuras, os "debuxos dos sírnóolos PARA AGASALLA-LO NADAL 88 CON 01TOCENTOS ANOS DE HISTORIA

,

. EN, EL PAIS DE LAS
LAGRIMAS
Q·uince historias no fío do -habitante desgaxado. Do por. tugués Ó"'castelán _como observador irónico e·suti.I da sociedade entramada.

A sua obra
"Morgengesang III", "Tránsito",
"Portrait du Matin", son algun- ,
has das obras compostas por
Macías. Este mes de Outubro,

Qg _ediciónS .xerais de galicia

-(pasa á páxlna segulnte) · .

e
f

'

\
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agariman o chan das alamedas
ou as vellas pedras dunha praza
ou dunha rua . E , désde logo, ·p asear á raioliña do sol entre as
maduras carnes das parreiras,
pala fraga ou,ridourada ou por aldun camiño. coberto de núos
castiñeiros e de ourizós que nos
agardan cun lene sorriso, pasear
por eses eidos rurais é un au- ·
téntico pracer. unha verdadeira ·1edícia, algo que agradecen ·
inoito os nasos olios e que produce na nosa mente imaxes
realmente inesquencíbeis . Ouen
teña unha pinga de sensibilida- ·
de para perceber as fac...~a.:'.!as e
' os mistérios da natureza coincidirá connosco. en que poucas
cousas .hai tan gratas e tan enriquecedoras como un paseo outonal palas tenas deste naso vello país.. E o que de verdade sinte un é poder recorrer as viñas
ou os soutos na compaña de
don Ramón Ele Trasalba .. intérprete excepcional da paisaxe. O

(ven da páxlna anterior)

no marco de Festival reseñado ,
estreáronse na Galiza duas composicións suas recentes.
"Son obras complexas; a ·pro. dución conleva uns meios algo
sofisticados . Levaba vários anos
sen ~nterpretarse algo rrieu en
Vigo, e anteriormente foran
composicións para unha instrumentación reducida ; esta vez fíxose da mellar forma posíbel" .
· -E non· bota. en falta máis
experiencias· como esta?
Non é este estreo unha espécie de "illa no deserto"?
- Si. Eu apelaría a unha
maior coordenación de esforzos.
De todas formas, compre salientar as "Xornadas de Músis::a
Contemporánea" que se están
celebrando en Santiago desde
hai tres anos; seria desexábel a
sua descentralización a nivel
nacional. que 'saíra de Compostela .
Non é gratuito, nen tampouco
novidoso, que un artista galega
teña que sair do noso País para
desenrolar o seu traballo. As posibihdades de aprendizaxe musical son o cerne da cuestión :
Indubidabelmente. Galiza necesita hoxendia ui1 Conservatóno de altos vós, sobretodo unha
racionalización de todos os recursos musicais Máis que proxectos megalómanos, cómpre
plamflcar a curto, méio e longo
prazo Isa poderia levar a cnar
proxectos
tan
interesantes
como unha Orquestra por exemplo
Os temas sucédense na conversa. e fatamos da sua própria
obra
"Sempre resulta d1fíc1l para
un criador falar do seu próprio
traballo Comecei reflexionando
sobre as posibilidades de expansión do matem1l a utlhzar. A
última xeira comecerna no
GRM. de París"
-En que medida os meios
electrónicos desenrolan ou
condicionan a criatividade
musical?
-Se a electrónica supera á
cnac1ón, non hai tal criación . A
música electrónica é unha meio
má1s. no"n unha panacea. É satísfactóno trasladar o discurso
instrumental á técnica, e ainda
má1s combrnar ambos sons
Os vínculos estre1tos que Macias t1vo nun tempo coas Xuventudes Mus1cais de Vigo fan
lembrar colaboracións suas cos
cornpor,entes •do grupo poético
"Rornp n ". o "siniestro" Xu
lián Hernández e os pintores La mas-Patiño
"Seguirnos cam1ños diferen tes. pero a arnizade continua .
Con Xultán en concreto. intercámb10 de cote críticas. conceiLos . ideas"
-Daquela mesma épdca
data tamén a sua relación
con músicos portugueses?
- Sigo rn8ntendo unha relación moi estreita con amigos e
colegas de Portugal. Os cursos
de música electrónica en Viana
do Castelo; ~ompositores como
Jorge Peixi nho. ÁJvaro Salazar
ou Cándido Lima, asi como outros novos, contemporáneos
meus , son par'te dese vínculo.
A miña debil ida de por Por tu.gal vai máis alá da música ; sinto a sua cultura como própria.
Fenómenos corno Pessoa non
deberían precisar de centenárfos para ser reiviné:licados.
Afirma non sscoitar rnoita
música, nen asistir a actos sociais que non lle interesan . Vive
a meirande parte do tempo fóra
da · Galiza, pero non se lamenta
da falta de oportunidades -que
ten no noso -seu- País para
desenrolar a sua actividade pro-.fisional.
D
XOÁN M. ESTÉVEZ

As. imagens de

Viegas
· Hai un dito de vello na fala popular que salienta 'unha irnaxe
val rnais que milleiros de pala:
bras' , pero as palabras escritas.
escreve lentamente €Ssa palabra díficil....

no libro intitulado Imagens0 >
do poeta lusitano Francisco José
Viegas son en ..si próprias cadanséu símbolo . O autor sincera-se connosco a meio das dúvidas e as certidumes peneiradas
nas páxinas do poemário por
mais que mesmo chegue a se
auto-censurar metade de mim é
urna sala vazia.
Nunha cavilada interpretación persoal asolaga-nos do seu
conceito da existéncia até mu dar tópicos tradicionais
quem parle e reparte
(o corac;:ao) fica sempre
coma melhor parte.
No texto procurado ao leitor
no dia de hoxe ternos oportunidade de saber e de achegarmonos á poética recén da nación
irmán, -na entrega dunha editora que recoHe as vozes últimas : Oliveira Castro, Viale
Moutinho, Alrneida Mattos e
outros- se coma un próprio ficamos .ambos e dous no canto
luminoso de Eugénio de Andrade Os setenta e dous poemas
recompilados no volume de Viegas veñen encher de navidades
estéticas o universo de versos
que nos circunda. E deste xeito
andamos pola cidade de Évora,
as l'Uas, as beiras do lago ou os
muros. viaxamos a mirar a neve
de Axalp , as aves de· Aigle, as
rosas de Lausa~ne e águas de
Rapperwill. urn castelo em Chillon e melros de Domach
·o lago de Ticino o vinho de ·
Saphorín ...
O peso da água . amais de ser
o e·pígrafe dun poema amoroso
de feitura en harmonia. é unha
das constantes lígazóns no percorrido das paisaxes descritas ,
eis Os barcos na Ericeha, Flor
das águas, a niguém senao ao
mar. Nao te1 ilus6es sob1e o
mar Romance do ma1inheiro.
Último dos poemas de um mannheiro. Se o mar voltar, Um
barco. Entre o mar e Rapeifswi~
11. e mesmo acorre en calquera

outra composición intitulada na
referéncia dunha localización
definida e concreta da xeografia
cosLe1ra de Portugal, sucede en
Cabo Norte ou nas Canr;oes dó
Rec1fe, e até no poema Olhos.
que reproduzímos pola brevidade e pala ·fermosura do seu conLldo
pergunto como é possível haver olhos
tao fundos tao fundos como ·os teus
onde só um peixe entraria
de tanto mar neles navegar
A través da leil ura pausada rematamos e n postar da amizade
de Viegas sentindo que os poemas adicados aos Amigos falan
Lamén connosco do intimo dos
seus desexos e das lembran zas
distantes:
aos amigos darei a sombra e os
hvrns mais velhos
E máis unha vez tiramos proveito
da brevura dun outro dos seus recordos para fazé-lo instantáneo no
naso comento, velaqui un póst~1mo
epitáfio sonoro
Ainda na marte de Ricardo Reis
a etern idade demora pouco :
quase, o tempo de um pássaro
poisar na tua janela e morrer
Tocantes á técnfca estarnos
dediante dun livro de bolso de
edición s.ob~xamente coidada, o
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Carne e Sangue
(Os señores
·do .aceiro)
papel de boa calidade erotiz'Ei. os
nasos dedos que o miman, o deseño , a paxinación e tamén a letra escollida non permiten o
cansanzo dos olios , e nos trazos
de Viegas hai luz, rostos . ·caminhos , pássaros. vento , reca- do , segredos. amigos , testamento , humidade , siléncio, distáncias. intensidade, dor . alegria. imensa alegria. e o poeta
está en nós, por mais que teña
oferecido
desculpas
PARA
SEMPRE.
repito-me tanto. tantas vezes
me surgem as mesmas palavras
que -julgo engano do mundo
ser tao igual o seu nomear
MIRO VILLAR
As 1111age11s Coleci;:ao Cammho da
Poe61a· Ed Cam 111ho. Lisboa . 1987
(1)

Louvanza
do Outono
Chega o outono ...
..están caendo ·as fo"llas.
están cae ndo os dias.
está caendo todo.
Xosé Mª Díaz Castro
No outono as árbores vanse despindo amoq_i~o e pouco a pouco
van mostrando o seu corpo, -as
suas p,ólas e os seus froitos. e
de ixando cai r as suas follas . e
Lodo en Outono vai . collendo a
cor arnarelada, ouridourada.
. Nunca a natureza é tan maravillosa como no Outono , e é, ademais.· extraordinariamente rica.
No tempo este ternos uvas. peras . pexegos , figos ,. mel , castañas , noées , rnazáns en sa zón ..
e fáise o viño· e o marmelo ... e
recóllense ·as fabas e , posteriormente, as espigas d'o mainzo . E
áranse as restrebas para botar o
nabal. ábrese a terra para sementar as aveas e .os nabos. E

nos xantares é soberano o éaldo
de rabizas.
O Outono trai tamén orballadas, mañáns breternosas, dias
tépedos , tardes sernas . noites
frias. e trae, ·asimesrno o primeiro vento. un vento que ás veces
tira ao chan o millo que ten ainda a folla toda , o cenceno.
_Entre as festas importantes
do Outono figuran as de San
Froilán, as de San Martiño, as
de San Andrés e as San Lucas
de Mondoñedo . Máis a festa por
exceléncia do Outono é, naturalmente, o magosto , a festa que
se rai arredor do lume , con castañas e viña novo. O magosto
. non é. por suposto , unha festa
de moitedumes, senón urrha esmorga de amigos e de viciños
e , sobretodo , de mozas e de mozos-:- O magosto é . un rito , é a
consagración dos primeiros froitos do Outono, da recolleita dos
produtos da tena.
Das catr.o estacións do ano é
o Outono a época que nós mais
_amamos. E o curioso é que onde
primeiro descobrimos o seu encanto · e as suas córes non' foi
precisamente na paisaxe, senón
nun fermoso libro poético de
Manuel Maria, nuh mallo de sonetos intitulado ''Poemas ó Outono", publicado en Madrid no
1977. Lendo e relendo ese poemátio fóise revelando perante o~
nasos olios E! beleza e a. riqueza
do Outono. o seu siléncio e a
sua· dozura . Aí, neses textQ:S,
nasceu o naso amor , o naso
grande amor , polo tempo auto "
nal, un amor que logo fumos
cultivando cada Outono coa observación detida de todo o que
ne! habita , E agora nada do ciclo anual nos engaiola · como o
Outono. E incluso as cidades
nos gastan mais nos di?S do
Outono. cando as follas secas

O nome de Paul Verhoeven,
despois de Robocop sobre todo
e de O cuarto home, ' estase
confirmando, tras este filme distribuido agora pero anterior ao
primeiro citado, como o dun
realizador intelixente, bon narrador e dotado dun particular
sentido do humor que tingue todos os seus traballos.
"Flesh and Blood" contra
unha :rustória situada en 1501,
- a.inda que GS seus elementos
icónicos e temáticos p·a recen remitir amáis atrás . Pouco parece
:impórtarlle ao autor esa falta de
rigoc que lle permite concentrar
unha série cte materia.is característicos do medioevo , como o
mito da mandrágora, as apostasías ou a temíbel peste. Materiais -que. combinados con desigual acerto, conforman un con-·
xunto atractivo e suxerente, que
consigue meternos bastante no
que pudo ser a atmósfera daquelas centúrias, dentro de que
Verhoeven- non parece tornarse·
moi en sério nada do que canta.
Estas referéricias á época envolven unha trama arn8rosa .na
que un aventweiro Rutger
Hauer, para sempre "o replicante", disputa ·unha liberada e
nada de fiar moza a un ilustrado
e pre-renacenti"Sta mozo . A fita",
sen aloxar maiores -pretensións ,
resulta unha agradábel película
de acción narrada con claridade
e bon senso do humor , coa sua
pinga de violéncia tamén habitual no director, e pródiga en
elementos atractivos , o que xa
chega ben para recomendala.
D
GONZALO VILAS
">..

Titulo Ori.xinal: Flesh & Blood : Director: Pane Verhoeren ; Guión: Gerard
Soetheman e Paul Verhoeren ; MúsicaBarsie Pouledoris ; Interpn~tes: Rutger
Haner . Jennifer Jason Leigh , Ton Burli·
son. Hol/ Esp.
·

._
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-ÁLVAREZ. COMESAÑA
PRIMEIRO PRÉMIO NO IV CONCURSO DE BANDAS ÓESEÑADAS "CASA DA CULTURA" DE ÓURENSE

~Axe .ndA
-CULTURA~

O grupo de Baile e Gaita
"San Miguel de Marcón (Pontevedra) oferécese· para actuacións e festas . Os interesados
poden dirixirse. aos teléfonos
(986) 84 69 20 e 84 77 15.

Ampliación da matrícula para
clases de ruso , e dotación de
novas profesores na Delegación de Vigo da Asociación d~
Amizade España URSS . Tfno .
(986) 22 44 57.
Vendo can de raza cazador,
a toda proba . chamar durante
a semana ao (981) 23 98 51 e
durante a fin de semana ao
(981) 61 82 73.

Perfil dun
cristianismo
verdadeiro
(ven da páxina 20)

Desta hybns despertou-na a
Reforma. o Humanismo a
C1éncia, a Ilustración, a 'seculanzac1ón A Igrexa do
Va icano II quere superar a
época
da
Crist1andade.
como deixamos dito. "Precisa-se unha recupera.c1ón do
cnst1anismo como mov1mento de Xesus e como
igrexa sen poder. corno com umdade dos pobres. como
unión dos oprimidos cara a
l!berdade, cara un remo de
paz. sen v10léncrns, de xustíc1a sen desigualdades.
Conseguer unha lgrexa
como seguedora de Xesús.
como proclamadora da liberación, mclue a confesión da
transcendéncia
expresada

Auxiliar administrativa · con
, destino definitivo na Dirección
· Provirlcial · de Educación de
Ma<ilrid, nivel 9, desexa per' mutar con praza do mesmo
nivel .na Galiza. Chamar ao
(91) 435 74 33 ou (986) 30 30
97.
,

Vendo extractor eléctrico
de mel, nÓvo, para ·4 cadros
perfeéción ou 12 de rnédlas ~, tas. Précio 50.000 Pta. Teléfo,. __. 54.00.68. Preguntar
en horas de ofici-

•

tacións, ~alón,
. Tempada de
· chamar aa te8 ..

comunicación . de bens. Pero
este e calquera cristianismo
auténtico basea-se na referéncia ao Xesus da hístória,
compromete-se na solidariedade cos debeis aposta pala
liberación dos oprimidos,
'erixe-se en defensor dos pohres contra os ricos, rechaza
o poder corno arma de loita
e proclama a non violencia
activa. Pode este tal cristianismo coaligar-se cos que
trabaUan por unha natureza
sen
contaminación,
pgi:_
unha sociedade sen armas,
por unha arde mundial libre
dun comércio desigual, libre
da prepodemaocia dos grandes países sobre os pequenos, das rnacrocultoras sobre asminorias culturrus. En
fin. un cristianismo auténtico é dos mártires do I.R., dos
amigos de Las Casas contra
o colonialismo , de Mandela
contra o Apartheid. E un
rnovernento máis pala líber~
dade.
O

BASES:
1) Poderán 0ptar ao prémio
todos aqueles que exerzan
o seu labor nos meios de
comunicaeión escritos ou
audiovisuais.
2) A dotación do prémio será
dun millón de pesetas. da
que o 50% será necesariamente destinado ao prímeiro prémio. e o 50% restante, a xuício do Xurado e
tendo en canta as circunstáncias dos concursantes e
dos traballos, poderá destinarse a incrementar este
primeiro prérnio. repartirse
en "accésit", ou ambas
causas á vez.
O pr.émio non poderá ser
declarado deserto .
3) As propostas para optar
aoó premio poderán ser indistintamente , presentadas
polos próprios interesados.
pala dirección do meio no
que se teñan publicado os
traballos ou conxunto de
traballos ; _por institucións ,
asociacións, colectivos ou
persoas individuais; ou elaboradas polo próprio Xurado. En todo caso. as propostas corresponderán a la bores globais ou traballos
concretos, redactados indistintamente nos idiomas
galega ou castelán. e difundidos ao longo do_ano 1988.

Auxiliar
destino de
Provincial
Madrid. ni\

chalé amobla1go). Vistas pa-

mutar con
nivel na Ge°
(91) 435 74 :,.
97.
Na

v.g. nun Xesus Cristo Deus,
nunha resurreción dos mortos, nunha recapitulación da
h1stória . A forma católica
desta Igrexa conleva a aceitac1ón dunha hierarqma de
servicio, de lQStitucións mimsteria1s, de \signos sacrarnentaís, de profetismo e de

EXPOSICIONS

Lomarti

Exposición de pintura e escul tura. Na Galería Gruporzán de
A Coruña até o 26 de Outubro.

Mingos Teixeira
Rafael Calvo

Axpos1c1ón de Pinturas na
Dlegación de. Cultura da Xunta (Beruto Carbal, 47) en Pontevedra Até o 25 de Outubro.

•

Víctor Casas

Oleos. debuxos e grabados da
série "Aglomerados". Na Galena Sargadelos de Barcalona
(Provern;a. 274)

Prémiü "José
Aurelio
Cárracedc(

A Deputación Provincial de
Ourense. por a cor do plenário
do 28 de Maio de 1988. c;ea o
prémio periodístico . "·~osé · Au-.
relio Carracedo'' pa!"a recom pensar traballos, conxuntos de
trabaJlos. ou labores periodísticas que f9gan patente a defensa dos intereses e a imaxe .
de Ourense nos meios de comunicación. A convocatóia
aterase ás presentes·

(986) :

•

O Xurado terá a seguinte
composidón:
Presidente: o da Deputación
erovinciaJ ou Deputado Proc
vincial err quen delegue .
Vocais :
-Un profesional designado .
pala Asociación da Prensa
de_Ourense.
-Un profesional designado
pola Asociación Prov•incial
da .Radio'€ Televisión.
-outras- duas persoas. de recoñecido prestixio e solvencia. aneas á pr"ofesión· periodística, designadas cada
unha por - unha das duas
Asociacións antes citadas.
actuando como secretário con voz e sen voto- o responsable do Gabinete de
Prensa da Excma . Deputación Provincial de Ourense .
5) O prazo de recepción de
propostas e presentación
de traballos, cerrarase o 30
, de Novembro de 1988. O
Xurado fará público o seu
fallo antes do 20 de Xaneiro
de ·1989. Nesa data -aniversario do nacemento de
José Aurelio ·carracedofarase entrega , en acto pú- _
blico, do premio ou premios.
6) As propostas · deberán ir
acompañadas -cando se
.trate de. traballos ou conxuntos de traballos- dun
exemplar da publicación na
que teñan sido difundidos ,
no caso de publicacións ;
ou ben dunha grabación en
cassette compacto. ou vídeo en formato doméstico,
según os casos, cando os
traballos teñan sido defun dictas en meios audiovfsuais . Neste (lltimo caso,
deberá ademais adxuntarse
un certificado do Dirnctor
da Emisora ou Rede ·na que
conste a data de emisión
de cada traballo.
Cando a _proposta se .retira a unha labor periodística
contiúada. deberá ir acompañada dun breve historial
no que se resalten ós méritos obxeto do certame~ asi
como as referéndas docu mentais máis - completas
posibeis, que faciliten a la b_or do Xurado.

4)

léfono (986) 26 39 48 ..

en bón

•
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CONVOCATORIAS

ANUNCIOS DE BALDE
Mestra dá clases partfoÚlares de EXB. Interesados dirixirse, en Vigo, ~- á Canadelo
Bffixo 4-5° p. 13 ou ao teléfono
43 9~ 56.

A NOSA. TBBllA
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7) A participación no certa.me
implica . a aceitación das
Bases e o fallo do Xurado,
que será inapelable.

•

Prérnios
de fotografia do
Inserso

1. - Poderáµ a-presentarse fotó graf9s profísionais ou a~eizoa
dos. residentes en Espana . As·
fotografias que deberán ser
inéditas. en . cór ou branca e
preto, e con título, enviaranse
a tamaño mínimo de 18x24
centímetros. montadas en cartón, deixando un matxe . Tamén poderán · apresentarse
diapositivas de 35 mrp.
2.- Os temas das fotografías
que se apresenten deberan cimcirse ao COI).tido de prevención e integración social, en
calquera dos seus aspectos,
dos colectivos sociasi nas seguintes areas : Minusválidos,
ben· a promoción de servicios
sociais nas áteas de Minusváidos, Terceira Idade e marxrnación en xeral.
3.- Cada concursante podrá
apresentar un máximo de seis
fotografias.
4.- Os concursantes deberán
apresentar declaración de que
non existen problemas de reprodución da irnaxe das persoas que aparezan nos traballos apresentados, responsabilizándose das posibeis reclamacións que por -este motivo
pudesen orixinarse. ·
5.- O INSERSO resérvase a po:
sibilidade de exibir publicamente as fotografías . _
6. - As fotografías premiadas
quedarán an propr!edade do
Instituto Nacional de Servicios
Sociais. Os seus autores entregarán o correspondente negativo unha vez ·que lles sexa
comunicado o fallo do Xurado.
7.- Concederanse os seguintes
prémios:
a) Prémio de 100.000 pesetas á mellar fotografía en cór .
b) Prémio de 100.000 pesetas á m~Uor fotografia en branca e preto.
c) Prérnio de 150.000 pesetas ao mellar conxunto ,de 3 fo- .
tografias.
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somos cañecidas
na Galiza inteira,.
pala nasa
especialización
en libros
galegas
e portugueses
Pra~a

do Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA

República
El Salvador, 9
Tel. 56 5-8 12
SANTIAGO

IDENTIDADE E TERRITORIO
Si~posio lnterhaciona·1 de Antropoloxía
/'

Santiago de Compostela, 10-11-12-de novembro.
SOLICITUD~

TODOS OS -

XOVES
A•OBADUA .
PERIOD!Cp GALEGO .SEMANAL

NO SEU QUIOSQUE

E PRAZO DE MATRICULA

Convócanse 60 prazas que serán cubertas da maneira seguinte:
- 30 prazas con matrícula gratuita para estuáian·tes universitarios e licenciados en paro, relacionados coa Antropoloxia .. ,- 30 prazas para todas aquetas persoas vencelladas á docencia ou á investigación en Antropóloxia ou ciencias afins.
Xunto a solicitude é necesario adxuntar CÜrriculum vitae. O precio da matrícula é
·
de 4.000 pts., a pagar no momento da súa formalización.
O prazo _
de inscripciórl abrangue désde ·o dia 17 6 27 de outubro. O día 2 de
novembro. faráse pública no Concello da Cultura Galega a lista de admitidos, podendo
"formalizarse a matrlc~la desde ese mesn:'o dfa e ata o luns 7.
~
'(o'i)HI'~

...
o

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Rúa do Vllar, 30
Horario: 10 a 14 ha.
SANTIAGO DE CO~POSTELA
.>
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TRES EN RAIA .

PERFIL DUN ·CRISTIANISMO AUTÉNTICO
~e n sincre ti s nios
es piritu a l i s mos ~ a

rn áxicns. ne n
aute nti cidade cris ~ i á ex pre ~ ~1se na solidariedade cos oprnrndos. Nada ma1s
sagrad o qu e a pe rsoa: nad a má is a re spe itar
qu e as ·:oleL·ti vi dades .

.,
FRANCISCO CARBALLO

e

o Vatican~ 11 a iwexa. Católica fix_o
unha opc1on de cambio. Propuxo o
diálogo como forma de entend1mento
entre os povos e entre os indivíduos . Paulo
VI dedicou-lle unha encíclica a este procedimento de evanxelización.
Durante unha década xurdiron, no amplo
fispácio do catolicismo, movimentos críticos
da história·represiva da Cristiandade e movimentos liberadores tanto das persoas oprimidas como dos povos sometidos á dependéncia e a explotación. Unha tal mutación
precisaba de elabora.cións doutrinai~ .. Non
eran suficientes nen os textos conc1hares,
sempre sitiados pola ambigüidade, nen os
pontifícios. Certo que Paulo Vl 1.prohlulgou a
4-- Populorum progressio e a Evan'gelii nu(1tiandi
estabelecendo as fronteiras do pensamento
social e do teolóxico á distáncia considerábel do tradicional ismo escolástico, · pero
comprian desenvolv.imentos científicos porme:-.orizados.
.
Paralelamente a secularización avanzaba
na sociedade e penetraba na lgrexa coa
preocupación anguriante de Paulo VI. E ra o
signo dos tempos e o sino que tocaba a rebato para os funerais da Cristiandade. En seguida comezaron as ameazas do integrismo.
Instalaron-se formas paranóicas de relixiosidade suplantatória: Palmar de Troia, Ecóne . Xesus " e que deslexitima a Cristiaridade, ende Lefébvre ... Os cadros di r ixente~ da lgrexa
tendida esta como institución político-relixiomerm aron : uns 80.000 cregos abandonaron
sa criada na ldade Média e que perdura en
o ministério ; outro número maior de monxas
moitos sectores eclesiásticos instalados so,..
o recinto claustral; axentes pastarais leigos
bre o poder e ao servício deintereses de cla·pasaron-se ás vangardas polít icas . O edifício
se, das clases coas que mantén al ianzas, ereclesiástico estremecia. Sectores internos . gueron -se todolos aletargados que vivían
do ap arato tremaban ante o .acoso á sua insdesa Cristiandade. A. batalla interna da lgre~ talación in auténtica.
·
xa proxectou-se ao exterior n·a busca de
A elaboración teolóxicé! avanzaba. Primeia liados. Tal batalla ·non houbera existido de
ro coa teoloxia da "morte de Deus " quer diser só a teoloxia da liberación unha teoloxia
cer, coa denúncia oese Deus tapaburacos
de gabinete ; mais era a teoria dos grupos
1n ·:entado para supl antar ao Deus vivo que
revolucionários cristiáns, das comunidades
se n ~ '.:l nifestaba na liberación dos pavos , e · de ·base multi plicadas por milleiros en Latiespeci al:-:iente en Xesus Cristo condenado
noamérica, grupos e comunidades en loita
por solidariz.:ir..:sp, cos pobres e marxinados,
cóbado con cóbado cos democrátas antii mcrítico do poder rel ixicso, morto en combate
p ~rialistas contra os ditadores, Somoza., Bacontra o pod er re1 ;xioso e civil. ·Lago a teolotista, Trujillo, etc.
xia política e da secul 2ridade que evidéncia
Os primeiros aliados contra a recup er~
a autonomía da criacióñ , ~ 11e elimina á preción dun cristian ismo de liberación foro ñ
tend ida doble história, unha L~ ~ salvació;i e
xente da Trilateral , multinacionais ianq ui s
oufra de _pec·ado. Hai un ha só história e :m
etc. Eniitiron com unicados contra as comuboa e má semente; hai un campo só ci c- coi1nidades de base, alertaron os gobernos con. vivéncía. lnm ~d i atamente , 1968, irrurnpc a - tra os colectivos cristiáns de liberación , preteoloxia ·da liberación que xustifica a ioita sosionaron o Vaticano . para qae inquirira nos
cial contra a pobreza, a loita política contra
textos .d octrinais calquera frase infeliz. As
a opresión e ¡:¡ loita relixiosa contra a manimultinacionais e o governo de USA f?nviaron
f. pulación, Esta teolo)(ia rigurosa non se connumerosas compañias de "fundamentalis tenta co enunciado de princípios éticos: destas " de inspiración conservadora, evasionisde a identificación e solidariedade cos oprita e reaccionária a América Latina e aos pa'ímidos 'elabora cmha Dogmática, unha Ecleses católicos para descompoñer as comun isioloxia e unha Espiritualidade. A ·Eclesioxédades de nativos e desbaratar a unidade renese de L. Boff, A Espiritualidade de Segun- volucionária que puña en perigo as ditaduras
do Galilea, A Cristoloxia de Jon Sobrino etc.
tan queridas das multinacionais.
logran unha síntese teolóxica sustitutiva dos
En Europa a reacción tradicionalista volvellos manuais de ensino seminarístico.
cou-se a favor dos integrismos de Levfebre,
Contra esta renovación doctrinal dun crisdo Opus, e de cantos resituan a lgrexa nas
tianismo que- se inspira no "movemento de
coordenadas do poder, dun poder de clases

B ANDA DESEÑADA
€. DfXE!UllE E-U, CLARO, CONO
NOIJ . \/OU · TER. A~ PUAS
MA'fS AF/.ADAS · ·

ao serv1c10 desaclase aínda que oprima e
saquee a países e a nacións dependentes.
Sutilmente esta reación pretendeu apoiar a
espiritualidade da trascendéncia contra o
horizontalismo, de "preséncia institucional·
da lgrexa" contra o uso· de mediacións ~e<?~
lares; habia que defender as. masas cnst1as
inmaduras cunha relixlosidade tradicional ,
porque esas .masas _inmaduras non dan p~ra
máis. E para iso están as elites, para guiar .
os débeis, para alimentar coas migallas da
relixiosidade popular a eses cativos da intelixéncia .
Na Galiza o cámbio conciliar foi lento. A
inculturización na cultura galega foi impedida
pala casta clerical alienada maioritariamente,
que defendeu a inculturización no español.
A ·organización eclesiásitica encastelou-se
no culto funerante e na resisténcia consuetu dinária contra · as innovacións criativas de
diálogo e de secularización ideolóxica . Buscou al iados nos grupos manipuladores da
relixiosidade tradicional; renaceron os santuários máis escravizadores, máis mercantilizados, máis sádicos, máis necrófilos.
A p.esar disto, tamén aqui apareceu unha
teoloxia nova, entre a teoloxia política europa e a de liberación latinoamericana. A obra
de T. Queiruga ·~ revela ción de Deus na realización do homa " invita a recoñecer as sementes de verdade en todas e cada unha
das relixións , filosofias e cultu ras. O labor
menos sistemático , pero abundante, de
·Chao, Arauxo, Miguélez, Regal e outros trata
de c larificar a realidade social d a lgrexa galega, den unc i ~n.do increncias, manipul acións e
represións. A beira están os movementos organizados de comunidades de-base populares, dinamizadas desde lrimia e desde outras
instáncias. Na Galiza, e en todos os espácios
do catol icismo, hai unha minoria crecente
que aposta por un cristianismo auténtico.
Compre, por tanto, clarexar o sentido é o
contido de tal cri stianismo na sua forma
máis extendida o cato li cismo. Todo empezou arredor de Xesus de Nazaret. Configuro u-se un "'movemento mesiánico" en defensa dos marxinados, de todos os oprimidos,
. convo.cados polo Reino de Deus ..-Movemento rad ical q ue repudiaba o poder do Templo
israe/i e da leí, e situaba a salvación aqui e
- agora na liberaci ón, na comunicación de
bens, na xustícia de Deus que iguala. · Este
movemento converteu-se en igrexa polos
. anos 70 e foi-se adaptando ás necesidades
de acept ación soc iais do lmpério Romano.
Nesa aaaptación pr.oducen-se escisións e
queda un núcleo ·maioritário que Celso chamou· a "Grande lgrexa", s. 111. Aínda con concesións, esta lgrexa católica mantivo firme a
comu nión na mesma mesa de libres e escravos, ricos e pobres, homes e mulleres; parti
cipación que contestaba ao sistema de forma aberta, de ·aí as persecucións abundantes e os mart írios. Constantino, Teodósio e
outros facilitaron a liberd ade dos cristiáns e
· sumáronos ao carro imperial. A protesta des. ta mundanización foi numerosa: niilleiros de
monxes retiráron-se ao deserto.
Máis tarde esta lgrexa poderosa económicamente emit e unha ideoloxia de "dominium
mundi " en ·alianza cos rei s medievais. Con
Gregario VII d.i cta os "Dictatus Papae", verdadE¡?iro cúmio de pretensións de dom ínio
· sobre todo o ·criado. Era 'ª Cristiandade.
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n dos principais problemas da
Galiza é que existen moi poucos fracasados. Pode existir a
impresión contrária, pero é un puro
espellismo. Eu , por exemplo, considérome profisionalmente un curtido
fracasado pero pásome odia confortando a supostos fracasados que se
laian de fra9asos nos que en absoluto fr~casaron.

Sería triste que isto fracasase comenta o sesudo oltateador de fracasos cada vez que se pon en marcha unha aventura destinada ao fracaso. E tala do novo invento como
qu~n tala xa dun cadáver.
- Sería triste para este país un
novo fracaso -engade un segundo
forense , como se o que el chama
"país" fose unha póliza de seguros.
A maioria destes sanitários intelecetuais, afiliados ao sector preventivo , non fracasarán na vida. Soen xogar sobre firme, perden o cu tras a
poltrona de funcionário ou átanse a
empresas ben estabelecidas, e desde aí pontifican sobre os desvarios e
apostas alleas.
-Xa o d icia eu -senténcian en
plan lince cando o fracaso fracasa.
En realidade, este pa ís que tanto
lles parece procurar está feito dunha
sucesión de fracasos . A teoria do fra caso, fondamente vinculada á nefasta tilosofia do "sentidiño", é un ha das
máis reaccionárias toxicomanias.
Neste contexto moral, o fracaso ven
senda intentar facer o que se ousa
facer pero que haberia que facer.
Postas asi as causas, levantemos orgullosamente a bandeira do fracaso.
De fracaso en fracaso até a vitória fin~.
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a TVG os apresentadores seguen a facer ·o mesmo d~
sempre. Cara os sufridos televidentes tratan de talar un galega
"enxebre" , pero cando as palabras
lles saen espontáneas xa talan na lín. gua que lles é habitual -na ~ua vida
cotidiana. A proba tivémola no pro- .
grama "Gran Casino" cando o apresentador despois de repeter Nn veces
a palabra abano tivo que dirixirse a
unha axudante para cambiarlle o
abano a unha concursante e non · se
lle ocorre nada mellar que decirlle
"cámbiale el abanico'". ·
Volver ao ·Rego tamén ·en proéur
pór apresentadores ·que na sua
~
-tica diária usen o galego par
ue
non se lles vexa tanto. "el plum
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