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A OPERACIÓN DE RELACIÓNS PÚBLICAS COS MINISTROS DE PÉSCA DA CEE· NA TOXA
.
ACADOU O EFECTO CONTRÁRiO

QUEDAMOS.SEN CALADEIROS -

O Goveíno Español apuntouse un cla~oróso fracaso diplomático no consello comuflitário de ·pesca _
da Tóx.a. Despois de tirar iryiport.áncia ao amarre de ceri barcos galegas practicame.nte expropiados poto
.Reino Unido, Dinamarca, A.lem$nia e Holanda
fixerón unha declara~ión de apoio $ postura británica.
..
/

...
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Novo suplemento ANT
con este número
·
, Iniciamos a publicación dunha
nova colección de suplementos
que atenderán diversos aspectos
relacionados coa nosa cultura e
co pensamento en xeral.
lniciámos a série cun número
sobre os viños galegas: análises
sobre a sua importáncía
económica, a comercialización,
os procesos de elaboración, o
choque dos novos e os vellos
méto.dos, a lexislación. 32
páxinas que se venden co
semanário.

Zamora súmase á
recupe~ación do
gal ego

Cangas;
_
o pavo contradi
as urnas

Norberto Codina:
'A prensa cubana
.é acrítica'
.

Norberto Codina é un poeta
Representantes da Mesa para a
Todo Cangas se presenta
cubano que veu á Galiza coa
Normalización Lingüística da
inestábel, non só o asfalto da
, expedición que vaí estar
Galiza e dos catro concellos
alameda: piquete~ informativos,
presente nos actos de homenaxe
entre A Canda e o·Padornelo
compostos por homes e mulleres
a José Marti. Codina é membro
acordaron coAstituir unha
da vila feitos e direitos, tratan· de
do Consello Nacional -da Unión
que non se realice o cobro de . asociación que promocione e
de Escritores y Artistas de Cuba
defenda o galego na banda
nengun imposto municipal, nen
ocidental da província. zamorana. . (UNEAC) e dirixe a revista
lixo, nen alcantarillado, nen nada,
mensual "La Gaceta de Cuba",
· NMo Bierzo mentres vaise
coma se quixeran sitiar ao
adicada á arte e á literatura.
constituir a Mesa formalmente
concello por fame, algo que a
Nesta entrevista danos únha
no mes de Xullo, seguindo o .
bon seguro o diñeiro quente que
ampla visión sobre .os ·
exemplo da ante.riormente criada
o MOPU e' a Xunta están a
·en Asturies.
lPáx. 1n mecanismos culturais cubanos
entregar a Cangas v~i impedir.
no campo cultural e editorial, e
.
·
(Páx 5)
informa-críticamente sobre a
, realidade da preñsa cubana. ·
. (Pá¡. 10 e 11) .
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, ~operación de reladónS Públicas cOs ínini_
stros de pesca da·CEE na TOxéi
- · acadou. o efecto· contrário
·

Quedamos·sen ·caladeiros_
.

O Governo Español apuntoüse un ·clamoroso fracaso diplomático ·no conse~lo ·comunitário d~ pesca
da_Toxa. Despois de tirar importáncia ao amarre ·de cen barcos - galegas- practicamente exprop1~~0~ polo
. Reino Unido, Dinamarca, Alemánia e Holanda fixeron unha declaración .de apoio á postura bntamca.- ·
G. LUCA·A. EIR~-A. PRIETO

A segunda foi a Leí do 75 por británica introducirlase en FeO Governo Británico axexa
que cámbia o direito histórico a
breiro· dé 1986, a pouco do inaos armadores galegos coa
uns Galadeiros que. pcimeiro ex- cen, aprobada polo parlamento
británico . o 25 de Febreiro de greso de España e Portugal na
·
d
M
·
M
t
plotarori
os
galegos.
Esta
privatisua Le1 a arma ercan e, zación de teito· dos caladeirbs · -1983, pola -que os armadores ·CEE. ·Nela precísa~e qµe até o 1
' e desafia as normas do ·
moveu a moitos armadores a ad- das· empresas mistas ·vianse de Xaneiro de 1993, o 75 por
Mercado Comun nun intento __quiriren barcos con qandera bri- obrigados a enrolar tres cuartas ·cento dos tripulantes terán que
ser británicos ou de paises da
de levar á ruina,
tánica ou a formar - sociedade partes de nacionais británicos _ou
CEE con exclusión de gregos,
empregando o recurso da
con armadores inglesa$,. galeses de p~ises membros da CEE.
A t~rceira estrát~ema legal españois ou portug~eses. Tamén
lentitude da xustiz~, aos
e escoceses.
'
armadores galegas 9a·s
.empresasmixtas. O
Governo central non quer alterar' o estilo de . .~·
presldéncia indulxente no
que se·comprometeu n.este
semestre pérante os sócids
comunitários··e renúncia ao ·
seu direito ·de reclamación.
Con esta atitude, obtén no .
com~ello comunitário de
pesca na Toxa que a
Dinamarca, Alemáia e
Holanda fagan causa comun
·co Ministerio de Com.ércio
británico_.

es1x1a que alomenos o 50 por
cen das descargar deberian facerse no Reino Uhido Ol,J ben
obrigar ao buque a ter preséncia
en portas británicos en catro
ocasións por semestre con intervalos de 15 dias.
"No princípio estou seguro de

....

Perto de seis mil traballos, máis
de cinco mil millóns anuais ·de
volume comercial, o direito histórico de preséncia nurís caladeiros nos que foron adiantados os
pescadores galegas, asi como
un dos seitores industri.ais máis
competitivo do país, estári en
perigo. No entanto, os ' armadores están a pedir axuda para ce.:.. ·
sar os traballos nos caladeiros
sobre_-explotados da Nam íbia.
As más notíc_ias· para a pesca
chegan . tamén do Sul onde as
patrulleiras marroquinas .apresaron hai días vários pesqueiros
sen que o Governo Central nennengun outro prganismo cómuni. tário fixese nen aceno de protesta. "lsto é consecuéncia -di
Xosé Manuel Muñiz, presidente
da Asociación de Titulados Náutico Pesqueiros {AETINAPE)-- da
pésima redación deste tipo de

~~~~~i~~~~ -,:;

~~~[~l~g~g:~Jf . 11\till

ministério e~pañol de Exteriores
·tratan aos tr:aballadores que 'SOfren as consecuéncias das in-. ·
concrecións dos , tratados pesqueiros como se ·fosen turistas .
_que se perden por Terranova.
·

Catro impedementos
A dos británicos é a cuarta·iniciativa legal que ten como obxectivo criar incomenentés e produpir
~ un dano abs armadores· galegos
baSGOS (estes últimos faenan
no Cantábrico francés) para 'fa·cer práticamente imposíbel unha
pesca que non -poden direita. mente proibir.

e

~

A pr:imeira se produce ·no ano

1977 coa ampliación- das águas

comunitárias. a 200 millas, a redución do número de licéncias
(constante desde aquela) a··as limitacións do tratado pesqueiro

111,ll

PROXECTO COMUN -E su·tRA PRIVADA
.o primeiro de .D~émbro de 1988 o Par-

tes comunitarios en tanto ql!e as dotalanse todos eles do Tratado de Roma e
cións dos barcos ás que se lle nega o
das suas prédicas de actuación plena
traballo seguirían por televisión un disdas forzas do mercado. No que realmencurso presidenciál de rara vulgaridade
te eren é na sua própria coeréncia interpolo que chegan a· saber. que. as soluna. e nos seus intereses: nos benefícios
clóns que··se poñan en marcha teñen
dás grandes empresas de alimentaci_
ón
que estar aunadas nun estarzo coman,
,que teñen a vista posta no excelente
e nón deben ser unilaterais. O próprio
mercado peninsular a costa de que estes
presidente da Xunta recomenda nesta
fornecedores de proteinas baratas que
hora mor~lidades para solucionar un
son os pescadores galegos desaparezan
acordo pesqueiro coa CEE. do que tora . dos seus caladeíros.
protagonist~ destacado e pregoneiro
Hoxe, máis do que .nµnca, defender a
trunfalista: A sua beira, o. ministro espa.:..
estrutura de pesca é defender a superviñol de Agricultura e Pesca comenta que
véncia do país frente ao asexo das tras·os · seus colegas europeos non están
nacionais. A clase dirixente británica, .
aqui para talar dos problemas da frota . que_arrisca a sua ~elación diplomática e
galega do Gran _Sol. .
comercial ·cun país con tal de salvar o
direito dun seu cidadán á liberdade de
. Pero son os ministros de pesca de Hoexpresión, é Jbdo .un contraste de coelánda, Dinamarca e Alemaña os que des-· réricia. A mesma que ofereceu -cando
précian este xogo de hipocresía política
mandou os seus barcos de guerra .a defender os · caladeiros tradjcionais dos
e abrigan a aterrar a tQdos na realidade.
seus pesqueiros en águas de lslándia.
A sua nídia senténcia sobre a dis.cusión
Mal se pode chamar casualidade _que· dos caladeiros :. no Norde descalifica o
Difícil será convencernos de que Manuel
o _paro da frota teña lugar nos ·portas de
Marin, Carlos Romero e González· Laxe
xogo de avestrnz_ao que se ten abrazaA, Coruña, Ribeira, Vigo e Marin ao temdo como uh suicida· o governo de Gohnon saben con que sócios ·estan a tratar
po que na illa aa Toxa se ~elebra un con- , zá!ez na sua presidéncia semestral da
e moitos menos que non soubesen que
selld de ministros de pesca da C~E. As
CEE. Estes paises apoian a decisión de
a estúpida operación -de relacións públidatas de ambos os: dous acontecimen- . Inglaterra de· privatizar abusivamente - . cas de a Toxa podaría rematar c.on ese
tos estaban previstas: González Laxe tecorte de·mangas ás suas retóricas ·do faunha frota que ·o próprio González Laxe
· ·
D
-ria un xesto de cortesia para- os. visitan.:.
recomendar~ adquirir no ano 1980~ Búr- - dal ano 92.

lamento de Londres aprobaba ·á Merchant Shipping Act óu leí da mariña mercante; que na sua parte segunda estab~~
Ieee as condicións para o rexisto de barcos de· pesca baixo bandeira británica.
A disposición legal impón a inscripción
obl.igatória de toda a frota nuha i:iova lista_ao tempo que esixe a titolaridade británica do 75 por cento dos barcos pesqueiros que ,queira.n _pasar do rexisto antigo ao novo. ·
~
Ésta· disposición do governo Thatcher
- tira o soño desde hai meses ás case seis
mil -persoas que viven· direita ou subsidiariamente dos cen arrastreiros galegos · ·
que faer:i_an no Gran Sol con pabellón británico. o .salto da notícia ás primeiras
páxinas producese candol"emata-o· pe. riodo transitório de acomodación á nova
· norma e aós armadores non lles ·queda
outra que amarrar os barcos.
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PERTO DE SEIS MIL
TRABALLOS E MAIS
DE CINCO MIL
MILLONS ANUAIS DE
VOLUME COMERCIAL
ESTAN EN PERIGO
Unha expropriación
de feito

de

"A acción legal inglesa é unha
expropriación de feito porque as
regras xa estaban postas cando
nós entramos no Mercado Comun." Esta afirmación de Roberto González Ucha, membro da
executiva da ANASCO, atopa
eco entre os empresários dos
arrastreiros do sector VII que ten
1. 700 empregos direitos e gran
cantidade de participacións cunha média de catro sócios por
barco. Ucha tora, con González
Laxe, unha das primeíras voces
do sector pesqueiro galego partidária da institución de empresas
mixtas na Inglaterra.
"Aquí o que se está a producir
é unha violación dun princípio do
direito como é a da non-retroactividade das normas -asegura
Xoán Antonio Tobicr-, porque
quen saca unha lei poderá esixir
o seu cumprimento desde a data
de publicación pero non antes,
senón quer expropiar. Se en moitas colónias que foron de Inglaterra procurasen cambiar o rexis- ,
to da propriegade, seguro que
mandaban á Nilvy''.

AS

J

O xerente da Asociación de
Arm§ldores de Marin, que ten
cinco arrastreiros amarrados no
porto por causa da recente Leí
da Mariña Mercante Británica,
ere que se está a dar un agrávio
comparativo entre os sócíos da
CEE. "Porque a nós están a tratarnos como cidadáns de terceira e é totalmente falso que a Administración tome o noso caso
en consideración. Non están a
facer nada. Calquera outra presidéncia que non fose a española
prestaría máis atención ao noso
caso. Por se fose pouco, traen á
Galiza aos ministros de pesca
por facer turismo".

3

mixtas· consideran que a 'incorporación á CEE poderia ter sido
moi favorábel ao .séitor porque p
Mercado ·Comun ·se convertia
gráeias a eles en primeira poténcia de pesca no -mundo. Quen
receab_a era a Franza, governadora da política pesqueira comunitária desde sempre: Se·Jnglaterra poñia atrancos .efectivos .á
frota do Gran Sol, Madrid non
poderia inipor nunca os seus critérios ·en política pesqueíra. Por
este camiño se poderia lograr un
retraso de moitos anos á incorporación efectiva das frotas galega e basca. Opinións cualificadas das empresas mistas .do ' ·Gran Sol ·acusan aos británicos
d~ levantar un comple1o mapa
·dos parques de pesca tradicionai~, en espeCial no caladeiro VII,
despois de teren observado dia.
a dia as evolucións dos pesquei- .
-ros galegos. Unha vez rematado .
ese inxente traballo, os británi.:.
. cos coñecen á peñeción as st1as
pe&qtiekas e .. xa non nJ~cesitan
. das empresas mixtas.
.

que pensaron que non daríamos.
cumprido esas catro entradas,
pero todos os barcos o fixeron.
· Asi que tal viron, o ministério da
Pesca británico pasoulle a pelota
ao ministério de ComérCio para
que dispuxes~ este novo atranco", comenta Xoan Antonio Tobio Neira, vice-presidénte da
Asociación Nacional de Empresas . Pesqueíras Conxuntas con
sede na Coruña.
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Un tratado malfeito
tervén no apresamento do
1984, asinalábase que a frota
Os armadores ~alegos adverbarco) só- ~e está a dar contra
galega poderia dispar de potiron aos representantes que
os armadores agora ameaza- .
sibilidades de pesca dacordo
asinaran o acordo-marco· coa
dos de expropriación polos incoas reservas da comuhidade
CEE (15 de Abril de 1980) que
gleses. existentes no momento de inas concesións que se facian
A adverténcia dos armado- .
greso. Os totais de capturas
ao Mercado Comun constires de que ·compria equilibrar,
autoriz.ados (TAC) ·para estas
tuían un grave perigo para os
·espécies asociadas, que son · sopre ~oda durante o periodo
seus intereses.
transitório, a apertur:a de mero obxectivo principal da frota
O número inicial de licéncados (importacións) con acque hoxe está amarrada, non
cias que se conviflera, foise
ceso · a caladeiros e exportaaparecen razoAados. Esta é a
reducindo até chegar á metacións non foi atendida. Non
causa de que se lles chame
de no periodo 1982/83. Menentanto,- cumpriase a pretentres o volume das exporta- _ con ese eufemismo de TAC
de precaución. Pero se non se . sión comunitária, defendida
cións comunitárias medraba,
sobretodo· polos franceses, de
atendia algo tundamental
o total de licéncias minguaba.
deixar a nosa frota fóra da P.O- como_os cupos d~ pesca nos:
Por outra banda, aos pescalítica comun de pesqueirias1
acordos do ingreso, tampQudores galegas se lles negaba
co se lograba a igualdade de
. Pero sobretodo, o Governo
o acceso a uns recursos exCentral n~:m fixo nada porque
trato en relación co resto dos
- cedentários e non explotados
na política comonitária cesase
estados asinarites. do Trátáto
polos paises comunitários,
o maltrato contra os nosos
de Roma. Esta discriminación
sobre todo nas reservas das
pesqueiros. A defesa das emé formal, con proibición exchamadas espécíes asocia·presas mistas xa .estabelecipresa de faenar en dete.rminadas á pescada e os gádidos,
das áreas, e arbitrária e selec- - das, como algo positivo para
única pesca de interese para
o conxunto do sector pestiva, cun permanente axexo
os que se fixeron proprietários
queiro dentro da CEE, foi
das patrulleiras só' a ~stes
do Gran SoJ coa extensión
unha ·das principais recorrien:.barcos. E o que é máis escandas suas águas a 200 millas. ·
dacións dos armadores que
daloso: o- réxime doble sanNo documento negociador
nen seqüer se mencionaria
cionador por infracción (mulque o governo de Madrid
nas Jlegociacións de ingreso.
tas da CEE e do. país que inapresentou á CEE en Maio de
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DOS BRITANICOS
E A CUARTA
INICIATIVA PARA
FACER
PRACTICAMENTE
IMPOSIBEL UNHA ·
PESCA
QUE NON-PODEN
DIRECTAMENTE
PROIBIR

"A estratéxia da Cons.ellaria de
Pesca, ademáis de presionar con
. toda a forza que poidamos en todas a.s frentes, céntrase en conquerir que o Tribunal Comunitário de Luxemburgo falle o recurso antes do verán." Esta é a posici~n de Rodríguez · Peña. que
non agacha o seu disgosto pola . ·reitamente á frota francesa ás
suas empresas de comercializa- ·
posición que mantén González
ción, competéncia dos armadoLaxe neste tema. Para o Conseres galegas no mercado peninlleiro de Pesca, a atitude do Gosular. Xoán. Antonio · Tobio conv~no Central non len posibel
corda en que non hai un interés
xustificació'n. "O Governo de Maimediato dos ingleses. "Se aldrid non ten amáis mínima senguén puidese .demostrar que hai
sibilidade nos· temas pesqueiros,
unha frota alternativa a eses barcomo poñen ben de mahifesto
co~ nas . costas inglesas, diria
cada vez que hai o menor proque sL Pero non, porque Inglate.b~érrya ou se entabla un ha oegorra desmantelou prácticamente a c1ac1ón: teñen unha mentalidade
sua frota de média distáncia.
puramente . mesetária
neste
Que todo isto poderia beneficiar
tema".
aos franceses? -Non está contr~stado. certo que a Franz~ do- ·
Ben.efício
minou sempre a política pespara os franceses
queira cómunitária, pero asi
· A Merchan_t Shípping Act, ou Leí como ten plantas de transformación de alimentos e unha rede de
.da Mariña Mercante, que leva a
comercialización; non ten pesca~ata do· 1 de NS1dal de 1988, é
.dores" ..
1ns~r~mento: dunha . operación
poltt1ca que que beneficiaria ind1~
Armadores destas empresas

e

A nova· Leí da Maríña M';,cante, tamén coñecida como leí do
rexisto, obriga aos inversores españ'ois a vender as suas accións
a un nacional británico, residente
e domiciliado no Reino Unido e
a ficar con menos do 2.5 por cen
de participación. Esta . cuota
pode mesmo ser inferior,· xa que
as autoridades británicas resérvanse o direito a intervir para fixar en cada empresa a porcentaxe de participación estranxeira
. que cómpre. A medida colocaba
·aos · armadores galegos perante
tres opcións. A primeira seria a
de malvender as accións dos
barcos co coriseguinte aumento
de oferta, reduciór:t de précios e
exposició11 total dunha frota adquirida con esforzos -de moitos
· anos a calquera manobra especuladora. A segunda seria a de
enfrentarse á nova lei, non rexistarse e seguir pescando, tamén ·
con grave risco para os intereses
dos armadores galégps. A terceira opción sería a de rexistarse
sen· modificar a .composición de·
capital e agardar a que a via política ou xurídica resolvese o proolema.
.
A representación legal dos ·armadores solicitou do tribünal de
primejra instáncia inglés que admitise a· demanda e pasase o ·
asunto aos tribunais da CEE ao .
tempo que concedia prot.eción á
frota no entanto non ·se via o recurso. Contado, a segunda instancia retiraria dali a pouco esta
protección e elevaba o recurso
ao tribunal da Cámara dos Lores
que ten que fallar o 9ia -17 de
1
Abril.
No entanto, conseguiase a
apresentación de duas preguntas escritás -ao Parlameñto Euro:-:
peu. Unha delas por'
do
euro- _deputado galés Charles
David Morris, laborista, que re- ·
presenta a unha boa p~rte da indústria costeira do seu p,aís revalorizada coa preséncia .das empresas mixtas. A outra, dun de~
putado do Grupo -Popular. A res. p·ostas da Comisión, foi a se- ·
guinte: "Examinado o proxecto
de lei; considerai:nos que poderia
.estar en contradicción coas dis.:.
posición do Tratado re~ativas ao
direito de estabelecimento." O

man
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·- E UNHA OPERACION .
POLITICA ·QUE
. BENEFICIA
INDIREITAMENTE
~ AOS FRANCESES E
~AS SUAS
~ EMPRESAS DE
.
~- COMERCIALIZACION
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CALQUERA OUTRA
PRESIDENCIA QUE
NON FOSE A
ESPANOLA
PRESTARIA MAIS
ATENCION AO CASO
comisári.o Marin, que é neste' sem~stre Ministro coniunitário da
Pesca promoveu o procedimento
de mise en' demeure (apercebemento), polo que considerando a
comisión que unha norma en vigor nun estado membro é contrária
direito comunJtário, cúrsase unha adverténcia ao infrac. tor para que a retire ou ben se
someta ao alto tribunal da CEE.
A demanda presentada polos
· avogados dos armafjores galegos pretende conseguir a suspensión dos efeitos da Lei para
os barcos no entanto os tribunais
non determinan a legalidade da .
· norma; tamén busca unha d~ci
sión prévia da Corte Europea de
Xustiza que intervén antes do faHo de Luxemburgo" sempre que
son qu.ebrantados princípios fundamentais.
·
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da ·zona de Vigo, "estes barcos
das empresas mixtas que fóron
reconvertidos sen uns proxectos
axeitados,. o que fai non só que ·
os mariñeiros vivan como en au:ténticas cortés) senón que fallan ·
, tamén na seguridade".
A INTG famén denúncia as cotizacións á Seguridad& Social
dálgunhas destas·e,mpresas que, ·
na maioria ·dos casos é mol baixa, sobretodo por falta de convénio; por iso pretenden agora que
os armadores asinen un convé. nio para esta frota.
·
. A preocupación dos 111ariñei...
ros é como van· cobrar os· dias
·que están no paro, se o que ·van
fa~er é descontarllo do seguro ..
de desempregq como . fixeron
noutras ocasións (como se sabe,
. en moitos casos, a· prestación é
tot.almente insuficiente) ou se habilitará o Governo algunha partida especiar.

f:\s AUTORIDADES
BRlTÁNCIAS
RESÉRVANSE O
DIREITO A FIXAR EN
CADA EMPRE.SA A
PORCENTAXE DE

gativo, están -dispostos a tomar
medidas de forza.
Unha .frente comun
Pero a solidaridade entre as
Armadores e sindicatos están ·a xentes- do mar ten que abranguer ' PARTICIPACIÓ-:--N~·-levar, até agora, unha frente co- outros aspectos problemáticos e
mun· frente ao problema. "Falta non reducirse a candó existen ESTRANXEIRA
de dignidade", "expropriación á problemas d~ produción indusbrava", críticas a0 Ministro Ro- ·trial. Esta é a opinión .de Xosé
As· críticas da INTG van diriximero, son pontos de éo.incidén- Mam~el Muñiz, . Presidente da das tamén ,neste sentido ao Gocia entre todas as centrais sindi- Asociación de Titulados Náutico- . verno de Madrid q~e, ainda que
cais, asumidos tamén polos ar- Pesque'i ros (AETINAPE), coa que sabia a tempo o que ia pasar,
madores, até o ponto de que nas coinciden tamén os sindicatos
non quixo pór, polo menos, un
reunións levadas a cabo talaron de clase.
·
remedio presupostário para facer
de realizar accións de protesta
Por unha banda as condicións
frente á sítuación de paro dos
conxunta, desbotadas, logo ·ante de traballo ª'bordo, con ter memariñeiros.
o gran desplegue policial que ro- llorado nos últimos anos, segue
De non mudar as cousas todo
- deou aos Ministros Comunitá-. a ·sen un cabalo de batalla para parece predicer·que aquel as mo- ·
ríos. Ainda así, despoi$ do fallo os profislonais do mar que de- bilizacións realizadas polo colecdo Tribunal dos Lores, se é ne- núncian como o fai X.M~ Broullo-- tivo de Heerema vanse repetir. o
-,

_________

•

En co·ntra da lei-. comuoitária
doutros estados membros.
Tamén é incompatíbel cá arti1988,ou Lei da Mariña Mergo 22.1 do Tratado xa que,non
cante que pode expropriar ás
concede aos nGlcionais douempresas mixtas dos armadotros estados o mesmo trato
res galegos, é contrária ao arque aos británicos para partitigo 7 do Tratato de Roma por
ciparen no capital de compacanto impide aos cidadáns
ñías ou empresas.
comunitários, agás os britániA Leí entra igualmente en
cos, se .implicar na propriedaconflito cos princípios legais
de, aluguer, explotación, concomunitários de proporcionatrol ou xeréncia, dun barco relidade, polos seus efeitos resxistado como pesqueiro no
tritivos, totalmente irrazonáReino Unido. Obriga aos cidaveis; de protección ás lexíti. dáns comunitários .a traspasar
mas expectativas e de direitos
as suas accións a favor dos
adquiridos; de igualdade, xa
cidadáns ·británicos residenque a descriminación patente
tes ··e domiciliados no Reino
Unido. O Artigo 7 do Tratato , por nacionalidade, lugar de
residéncia etc. está proibida.
de Roma proibe expresamenA Lei non respeita os direite toda discriminación exercitos fundamentais do indivíduo
da en ·razón de nacionalidade.
xa que impide que unha perA lei da Mariña Mercante
soa
poda exercer unha ativibritánica· é incompatíbel cos
dade de comércio ou profisioartigos 52-58 do Tratato pois
nal libremente escollida que
que testrinxe ou introduce noforma
parte integrante do corvas restriceións ao exercício
po lexislativo recoñecido e
do direito ao establecemento
protexido pola lei comunitária.
· no Reino Unido a nacioriais

A Merchant Shipping Act, .
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Dia 22 Sábado ás 8 da noite na Asociación Cultural de Cambados.
Haberá un acto literário con intervención de autores que colaboran coa
edición

CEA
Ás 21.30 no restaurante Rosita de Cambcidos. Précio: 2.(XX) Ptas.
As invitacións pódense retirar na Libraría Ramón Cabanillas de Cambados ·
ou no teléfono (986) 43 36 24 deste semanário.
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• Pacto CPG-PSOE para derrubar a Romay (Páx .. 6) • Belén Juané: médicos· sen fronteiras (Páx. 7)
• Rádios libres: cetre oficial á espera ·da nova lexislación (Páx. 9) • 1º de Maio: todos os sindicatos unidos
·
(Páx. 9) • Relato dunha detención surprendente (Páx. 12) • O discurso de Occhetto,. _
secretário do PCI (Páx. 13)
~~~~~~~~~~~~~~~~~_;_~~~~~---"-~~111111111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....:....~~~~~~~

INESTABILIDADE POLÍTICA EN CANGAS

Gove~o central e autonómico seguen a 8P9iar a alcaldia ton importantes subvencións a obras de imaxe

·A mobilización popular contradi o veredito das ·urnas
O asfalto cuarteado da
alameda permanece asi desde
hai várias semanas, desque
Lois Pena, o alcalde, nun
alarde de estratéxia militar,
ordeou introducir a paleadora
ás cinco da mañá, cando os
tumos de canguesas, firmes
defensores do tradicional
xardin que rodea o palco da

música, estaban a descansar.
coma se quixeran sitiar ao
se presenta
concello por fame, algo que a
inestábel, non só o asfalto da
boí! seguro o diñeiro quente
alaméda: piquetes
que o MOPU e a Xuríta están
informativos, compostos por . .a entregar a Cangas vai
homes e mulleres da vila feitos
impedir; as concentracións e
e direitos, tratan de que non
folga, absolutamente xerais,
se realice o ·Gobro .d e nengun
en contra da contribución
imposto municipal, nen lixo,
convocáronse a toque de
nen alcantarillado, .nen nada,
campá parroquial e a xente

Todo Cangas

segue a se xuntar, martes,
xoves e venres, diante do
concéllo; Lois Pena arrecada
Garda Civis por toda a
província, -pero nen sesenta
números chegaron para
impedir que os concellais do
PSOE tiveran que· recluirse no
local do partido para non sair
ate ás catro da madrugada

na corporación ate que se produciu o seu paso á FPG, "compre desmitificar· o. caso do alcalde de Carigas", ao. que considera
"inmerso, con pequenos desvios,
no guion do PSOE e non mostra
senón a mesma prepoténcia e
atitudes descalificadoras que
Paco Vázquez, Manuel Soto,
Solchaga ou Guerra, o que sucede é que non hai moitos povos
como Cangas que non se deixan
estafar por políticos como Lois
Pena".

As coincidéncias, nunha oposición variopinta que discurre desde o Partido Popular ate a FPG,
son notórias en moitos temas,
consecuéncia directa da atitude
considerada "antidemocrática"
da maioria de govemo formada
por trece concellais socialistas.
Para Enrique Harguindey, único representante do PSG-Eff na
corporación, os dous anos transcurridos desde o anterior proceso eleitoral foron "de contínuo
enfrentamento da equipa de g9verno coa cidadania". "A saida
desexabel, indica, seria a dimisión do actual govemo municipal
e a convocatória de novas eleicións". De non seren isto posibel
Harguindey considera válida
"calquera saida que implique o
diálogo e a busqueda de solucións 'concretas a problemas
como o da contribución urbana",
ainda que "é dificil, case un mila. gro, pensar nun cámbio de talante do actual governo". O concellal do PSG-EG non dúbida en
calificar a situación de "grave" e
con "difícil saida", lembrando tamén a responsabilidade da administración central e autonómica que "pesie ás denúncias recibidas sobre temas nos que a alcaldia estralimitou a lei non tomaron ainda cartas no asunto".

Un referendo
Xosé M. Chapela, portavoz do
PP, partido que conta con tres
concellais na corporación, coincide cos demais grupos de oposición en que a mellar solución
seria " a dimisión inmediata".
Outras saidas serian, na sua opinión, "a convocatória dun referendum, onde se se demostra
que este ind:víduo ten a maior
,parte da povoación ao seu favor,
o noso grupo comprometeriase a
apresentar a dimisión e por último estaria a via dunhas novas
eleicións; calquera das tres sotucións está contemplada pota
lei".,
Como toda a oposición,
Xose M. Chapela, ve moi difícil o
· diál?go "e non pola nosa banda,
senon pota del que se nega mesmo a sentarse nunha mesa para
debater os grandes problemas
que ten o concello, ben sexa o
do funcionamento antidemocrático das institucións, o problema
da contribución urbana a remodelación da alameda v~lla ou o
desastre urbanístico".
A respeito do futuro o portavoz
do PP sinala que "é obvio que
este señor nunca máis volve a
encabezar nengunha candidatura e mesmo teño' as miñas dúbi_.
das ~e que o PSOE apresente
candidatura nas pró':<imas elei-

entre capóns e capotes;· os
nenas das escalas e os
estudantes de BUP enchen as
suas redacións
de califieatlvos
como "bochechón" ou "boca
torta" e os profesores
asústanse un pouco desa
particular: e ceda. toma de
conciéncia.

"As obras de fachada que está
a realizar, sinala · Eulóxio López,
non tan máis que continuar a política que o" PSOE pratica en Marin, Betanzos ou A Coruña".

Corromper a opinión
Para Mariano Abalo, concellal da
FPG, que canta con tres memN _
bros na 9orporación, "coas
~ obras de fachada, mentres se ·
~ esquecen matérias prioritárias,
.;i trátase de corromper a opinión
~ da xente, como en parte suceü:l deu nas anteriores eleicións,
0
pero agora téñeno moito máis difícil, pasto que son moi amplos
Os portavoces da oposición coinciden en pedir a dimisión de Lols Pena, á esquerda.
os sectores da povoación que
están contra el" ..
· O portavoz do PP confia "nas
un sentido comun máis grande
cións". As posíbeis alternativas,
Abalo considera dificieis as
institucións e en que hai alterna- _que o dese individuo". En relacara un novo proceso eleitoral,
saidas "polo tipo de estado no
tivas
pola
vía
legal,
a
ser
posibel,
ción cos diferentes ideários políencóntranse "moi fragmentadas,
ainda que .non por iso obviamos que vivimos, onde se teñen en
ticos Xosé M. Chapela considera
con tres forzas de esquerda e
conta as manifestacións populasolucións de movilización popuunha de centro-direita, o que si que "pesie ás diferéncias, hai
res masivas só cando lle interelar". ·
estou disposto é a que calquer uns temas xerais sobre os que
_san aes que mandan".
Desmitific~ a Lois Pena
persoa, sexa do partido que ternos coincidéncia absoluta,
-O carácter sorpresivo das
porque son de sentido común, e
sexa, colla as rendas do concePara Eulóxio López, responsábel ' alianzas entre ~a oposición é con:..
do BNG en Cangas, organización · siderado polo portavoz da FPG
isa é o que lle estraña a Lois
llo, porque todos os demais rePena".
·
que . coritaba con tres concellais
presentantes están a demostrar
como "o resultado dunha situación que é de tal envergadura
que provocou a unión · do povo
pota base e á que vai sumada
toda a oposición".
M.VEIGA

REVOCADO DE FACHADA ···

Para Abalo, se Pena intentou a
As diferéncias de Lois Pena co seu partido son actuan ainda o PTE-UC de Santiago Carrillo e o
tema de especulación, sinalándose como notório· o BNG, con importante preséncia, pesie á sua sepa- estratéxia de "agardar a que o
pavo desista, ate agora non conseu enfrentamento co governador, pondo como ración actual da corporación~ ·
seguiu
máis que ·o efecto contráCertas
atitudes
apontan,
·por
outra
·parte,
a
un
exemplo o feito de que non enviase forzas policiais
ao último pleno. Sen embargo non menos· notório posibel cámbio táctico por parte da maioria munici~ · rio. El nunca esperou que a sua
foi. o apoio do vicesecretário do seu partido e con- pal que trataría de diferenciar, nunha oposición até política trouxese esta oposición".
cellal vigués, Carlos Principe, feito público estes agora unida, entre forzas "coas qu~ se pode talar"
e que serian AP e PSG-EG e outras intransixentes, Non respeitar a
días.
vontade .maioritárja
o apoio igoalmente que desde hai anos . veñen nas que estarían incluidas EU e FPG.
A pergunta que se realizan hoxe moitos viciños Lois Pena, centro da polémica,
outorgando governo autonómico e central, nomeadamente para obras de "fachada", axudan a sacar- de Cangas sinala o .surprendente aguante da equi"" sinalaba pola sua parte hai escanos de dúbidas: 250 millóns ten previsto destinar o pa de governo que acompaña a Lois Pena, pesie·a sos dias a Faro de Vigo que "hai
MOPU ao proxecto de novo Paseo Marítimo e 25 todas as presións. e tensión vividq. Razóns haberá persoa:;; que non aceitan os re- ,
·
·
millóns a Xunta ao Plan de remodelación da Alame- que pesen máis.
democráticos, este é o
o-que certamente se e~tá a xerar na capital do sultados
da vella, plan ao que a oposición apresentou ·unha
principal problema".
alternativa, non considerada ate agora, que non su- Morrazo é unha dinámica di? reivindicación -ªsamA única saida seria "a xudipoñeria máis aiá dos 7 millóns de pesetas. Trátase bleária, acompañada dun ihterés e coñecemento
cial". "Que os xuices, sinala Lois
de intentar un voleo da opinión pública, xa ensaia- dos asunto~. públicos descoñecido noutros tug~res.
A pelota está no tallado. O único claro son a altí- ·Pena, unha vez tramitados os esdo no seu dia, co resultado coñecido. Ainda que
sima
porcentaxe de obras ilegais que hai na vita tensos expedentes en marcha
.desta volta o avanzado dos enfrentamentos - moi- ·
empecen a tirar conclusións". O
tos deles dirixidos mesmo ao terreo persoal- fa- -a maioria dos edifícios de recente construción-,
gan aventurar ·unha solución diferente, ainda que as notábeis deficiéncias sanitárias -a abundáncia actual mandatário. cangues condifícil de albiscar, dada, entre outras cuestións, a de ratas nalguns lugares é preogupante- etc, con- sidera tóxico non negociar "con
fragmentación da oposición, pensemos que en trapostas a unha custosísima política de escapara- qúen utiliza forza, os golpes .e
D
D os insultos".
Cangas, ademais das forzas presentes no concello ~
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A llOSA TEDA
Nº 382 - 13 DE ABRIL DO 1989

RARLAMENTO
• A audiéncia de A-Coruña deixou sen efeito o procesamento do alcalde de
Corcubión, Rafael Mouzo

Poñer o carro
diaote
dos Dois
Entroulles presa ás señorías. Semella que albiscan que lles queda pouco t(3mpo para facer o
que non fixeron ne·stes anos. A
sua premura lévaos, impulsados
por un Governo que até agora
estivo ·dormido en cuestións lexislativas, a achafallar leises. Na
sesión celebrada nesta semana,
apresentaron dous proxecto~ ~e
lei. Un sobre os montes vecina1s
en man comun, o outro sobre a
Ordenación
Universitária.
A
maioria' rechazou as emendas e,
se aon se remédia agora nacomisión, e logo no pleno, v~iche
boa Vilaboa! Deulles p9r poñer o
carro antes que os bois, seguramente, a pé feito.
No Proxecto de Lei de Montes
Veciñais en Man Comun, non se
define claramente o que é un
monte veciñal, como recoñoceu
o ·mesmo Sanchez · Castiñeiras,
portavoz de CG. Tamén non
existe ainda unha Leí de Montes.
Polo demais o texto entrana un
grande perigo para a supervivéncia dos montes veciñais, ao ser,
como a definiu X. M. Beiras,
unha "lei de subrogación" e conter elementos despectivos cara
os proprietários dos montes,
ademais de ser unha via de penetración do capit,al trasnacional
no agro galego. E dicer, o que
estaban agardando xa as. empresas da soxa, dos eucaliptos, os
bancos e "Rumasas" que podan
aparecer.
A Asamblea de Montes Veciñais, xa "{Tlostrou a sua disconfor'midade, mesmamente nunha entrevista con González Mariñas,
estando dispostos a emprender
medidas de forza para que, unha
vez volta ao pleno, non sexa
aprobada.
"'
O outro proxecto leva por
nome Lei de Ordenación Universitária Galego, ainda que en vez
der ordenar a-Universidade o que
fai é criar duas novas, aí!tes de
ordenar o existente e, lago, se é
preciso, criar, sobre esta base,
as novas universidades.
Aqui a premura parece vir
dada polas presións locais e provinciais, escudarse, como están
a facer alguns grupos no tan
consabido "que o proxecto non
é bo pero lago hai ocasión de
melloralo nas comisións", sábese que é un eufemismo, unha retórica parlamentária na que se
escudan os partidos cando non
teñen a sua posición clara, non
son capaces de manifestarse en
contra, ou non chegaron a un
acordo entre eles.
lsto foi o que sucedeu nestes
proxectos. CG e PNG terán que
pensar nestes meses que dure a
tramitación que carrileira callen:
a de Madrid ou a galega. As poO
néncias son bonitas pero...
A.E.

CHAMEAO
TLF. (986) 43 36 24
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS
PUBLICIT ÁRIAS

ABOSADBB&
PERIOOICo GALEGÓSEMANAL
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Lago, ao que se lle impoutaban ·
os delitos de malversación de
caudais. públicos e contra a Facenda Pública por ter adicado as
retencións do IRTF dos funcionários a diversas inversións e servícios municipais.
A denúncia tora realizada por
dous viciños da localidade, tradicionalmente enfrentados co alcalde, u~ deles o secretário local
-do Partido Popular.
o

A CPG acusa de ''fcilta d~ sensibilidade democrática" a Romay Beccaria

A ''rebelión dos Manueles" débese
ao ·resintemento contra M~any e _o PP
segundo todas as informacións,
A moción de censura que
mentres que os "Manuelas" escon toda probabilidade ·
tán en proceso de definir a sua
poñerá a Deputación de A
incorporación ao CDS ou a CoaCoruña en mans do partido
lición Galega. O que non quéren
socialista está directamente é rachar o grupo homoxéneo que
relacionada co que se delJ
forman entre uns 17 alcaldes ruen chamar "marfanysmo".
rais, composto por todos os elexidos da CPG menos aos que foXa sen Ma.rfany ,· liderados
ron caindo na órbita de AP e coa
por Xosé Manuel Arufe e
que correspondía a Coalición
con análises políticas
Galega.
.
revisadas, os tres
O
incumpriment9
dos
pactos
deputados da CPG puxeron
de governo que mantiñan a Roos seus cargos na equipa
may na presidéncia da Deputade governo a disposición do
.
cjón
ten unha doble vertente popresidente conservador,
iítica: a própria xestión do orgaXosé Manuel Romay.
nismo e a atitude dos concellei-

• Celebrada a Asamblea
Nacional, o Consello do Blo

que Nacionalista Galego elexiu a
sua Comisión Permanente. Fran•cisco Rodríguez será o responsábel de Organización; Anxo
Quintana de Política Municipal,
As posíbeis saídas .
Francisco Trigo de Finanzas; MáNeste momento, as posíbeis saí- rio López Rico de Propaganda;
das aó conflito prantexado, redú- Encarna Otero de Prensa; C~rlos
cense a duas; sempre dando por Pereira de Cultura; Eudósio Alvasuposto -todos os dados asi o rez de Política lnstituciqnal e Parindican- que os tres ·deputados lamentária e Bautista Alvarez de
votarán en favor de censurar a Internacional.
xestión de Romay: Por unha parte, poderian integrarse, en virtuNomearon tamén como portade duns pactos que asi o fixeran,
voces a X.M. Beiras Torrado,
nunha futura equipa de governo
Bautista Álvarez e Mário López
na que, presumibelmente, Xosé
Rico.
Manuel Arufe ocuparía de novo a
vicepresidéncia do organismo
O BNG decidiu apresentarse
presidido por Fernández Moreda. como tal forza política ás eleiOutra posibilidade é que a CPG cións ao Parlamento Europeo,
censure a Romay votando auto- polo que se marcou un prazo
máticamente por Fernández M9- para a designación dos memred.a, mais sen integrarse como bros da lista que a comporán e
membros do governo provincial, o candidato- cabeza de lista. O
podendo chegar a acordos pon- programa a defender será o que
tuais.
incida nas propostas políticas
Un dado importante é que o
que o BNG ten feito a outros parpresidente Romay Beccaria fixou
tidos e organizacións na proposo pleno de discusión da sua centa Proxecto Común. Ao mesmo
sura para o último dia que podia,
tempo reactivará os seus cono 1() de Xuño, xusto dous meses
táctos. con forzas sociais cara á
despois da apresentación no reexplicación e apoio da única
xisto do texto socialista. Esto é
candidatura galega que existe ao
interpretado
polos
analistas
Parlamento Europeu.
O
como un intento de Romay por
facer que a histófia se repita, en
referéncia ás duas tentacións anteriores que os progresistas tiveron de rachar os pactos con AP.
Mais o que diferéncia esta ocasión das outras duas é precisamente que agora, quen levará o
peso das negociacións non será
Enrique Marfany, senón os tres
deputados encabezados por
O
Arufe Rieiro.

Ainda que quen figura como nú- ros de AP alá onde a alcaldia da
mero dous de Fraga na Galiza CPG precisa dos votos consernon aceitou esta demisión en vadores para exercer o govemo
bloque, todos os observadores 1 local, como é o caso de Carballo,
coinciden en que a xustificación · donde os popu1are_
s se negan
que Romay dé a Fraga sobre a unha e oufra vez a aprobar os
perda da importante institución presupostos que teñen empantanon vai convencer ao político de nado ao grupo municipal de poVilalba. Hai que lembrar que o der.
desenlace da chamada "crise do
A atitude "antidemocrática" de
verán" -a partires da que os
·seccaria quedaba exRomay
tres deputados ameazaran con
retirar o apoio a Romay- foi re- posta por Xosé Manuel Arufe
solta lago dunha negociación di- cando este daba a explicación
recta na que participaron Enrique de que os órganos bipartitos de
Marfany e o mesmo Fraga . .Esta control do governo non funcionareunión tivo lugar en Mariñán ban. Ademais, en várias ocapouco antes de que os tres "Ma- sións, o presidente "ponteara"
nueles" -asi se chama aos de- aos cabezas das duas comisións
máis importantes do organismo,
putados cepegos- racharan relideradas polos deputados cepelacións _co seu lí~er Marfany Oagos,
a de Plans Especiais e Secnes.
É precisamente o ex-presiden- toriais e a de Obras Públicas e
Equipamento, por donde pasa
te ·da Deputación e tamén do
boa parte do presuposto admiPOP quen está no centro de tonistrado polo órgano provincial.
E.L.
das as miras para a interpretación do que sucede no pazo provincial, sobretodo porque o que
está a acontecer na actualidade
non pode desligarse do sucedido ·
nas duas anteriores ocasións en
que os socialistas tentaron pacE .L
tar coa CPG. Aproveitando que
Enrique Marfany xa non lidera a Un dos argumentos que circula11 sobre a xestión leva~a. a cabo polos
este grupo de deputados cunha deputados pr-ovinciais da CPG é o voto co que no ultimo pleno da
influéncia que abrangue, alome- corporación se enfrentaron a Xosé Manuel. Romay. A tamos~ "contra• O Secretário Xeral do
nos, 17 alcaldias, o ..candidato al- tación _directa" que, propuñan os progre~~stas non. era, como ~lgun
PCG, Anxel Guerriro, encaternativo que propón a moción qu!xo entender, para enchanchullar a xes~1on obxect1va do organismo,
bezará a candidatura de Esquersocialista, Salvador Fernández senón que·viña xustific8Qa, segundo Xose Manuel Arufe, polo grau d~
da Unida á presidéncia da Xunta
Moreda, ~claraba en rolda de incumplimento na execución do presuposto de 1988. A mes de Xane1- da Galiza "tentando atraer o
prensa que "non irnos talar nen ro do 89, o grau de execución presupostário dá:s inversión_ ~e t<;>do o voto das persoas que sairon á
pactar nada con xentes que non exercício, ascendía únicamente ao 2,34%. "Coa contratac1on direct~ rua o 14-D para protestar contra
teñen poder de decisión na cá- até os límites permitidos pota lei, pretendiamos seleccionar entre as
a política económica do Govermara provincial", facendo refeempresas que se apresentaban, ás ·que oferece~an non só o pre~~
no".
réncia a que Marfany xa non se posto máis baixo, senón .tamén as que g_ara~t1ran unha execuc1~n
atopa entre os seus negociado- . máis eficaz e rápida, excluido por suposto as ~mpresas qu~ van,,ma1s .
Ánxel Guerreiro recoñece que
res. Recoñecia asi implícitamen- atrasadas no cumplimento dos seus compromisos co organismo . Este Fernández Moreda que errara tas maoifestacións viñan a apagar os rumores de que a aposta pala ainda que nun futuro será nececando interpretára que a ruptura contratación directa ·é:Je determinadas ·obras obedecían a intereses . sária a colaboración co PSO~.
no momento actual é preciso 1~1do primeiro dos pactos firmados
persoais dos deputados "sobretodo se ternos en conta -ap~sti~la tar contra a sua política econopolos socialistas cando a constiArufe- que _a c~ntratación directa corre 'por canta.do. Pleno P~ovmc1al
tución dé;! corporación -e que e, nalgun caso, do presidente, polo que nengu_n de nos podena bene- mica, ainda que non desca~a, de
sair elexido deputado, apo1ar ao
deran a alcaldía de Lugo a Vificiarse de nada".
·
PSOE "ainda que sempre .e~
cente Quiroga, famén da CP~.
base a un programa ben definidebiase a unha decisión persoal
Do total de 2.350 millóns.de pesetas que a Deputacion de A Coruña
do".
dos tres deputados cepegos.
ten previstos para a inversión e conservación de estradas e trave:sias,
1.450
millóns
tiñan
que
ser
obrigadamente
expostos
a
subasta,
f1can·enrique Marfany,
do 860 millóns de pesetas pa~a a adxudicación directa -que consiste · o líder do PCE, Xulio ang~ita
na órbita do P.P.
está tamén ootes dias na .Gahza
en escollar unhas condicións entre tres que se apresenten. Destes
para explicar o programa de Iz860
millóns,
220
poderia
adxudicalos
directamente
o
presidente,
e
Hoxe, Marfany atópase na órbita
quierda Unida a nível estatal. D
quedarían 640 para a sua contratación directa polo pleno.
O
do refundado Partido Popular,

A 'CONTRATACIÓN DIRECTA'
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MÉDICOS SEN FRONTEIRAS
"Médicos sen fronteiras" é
unhas das múltiples
organizacións non
gubernamentais que no
campo da asisténcia médica
, operan no mündo. Estas
agrupacións de r:nédicos,
coorden.adas nos plans da
OMS de "Saude para todos
no ano 2.000", axudan a
paliar situacións extrema$
en casos de guerras, fame ·
ou catástrofes, pero tamén
procurán integrar'
programas ~ axud_as_á
criación de 1nfraestrutura en
paises subdesenvolvidos.
Belén Juané é onha das tres
aderentes desta
organización internacional
que proximamente se vai
desplazar a Mozambique
despois de ter pasado un
ar:-io en Colómbia.

· ~Non

só se

pro~ura

asisténcia médi9a, alén daquelas
persoás que practicaban a mediciña tradicional.

paliar

morté. Isa ·experiéncia é sorprendente e faí reflexionar''.
'

Belen Ju~mé fai fincapé en que
a exposición de Salgado mostra
unha situación límite- "e a xente
A intervención, decídese coorde- -- non · debe -. pensar qu.e sempre é
nada internacionalmente. "Médi- así o noso· labor.- Irnos a paises ·
cos sen fronteiras" ten delega- con caréncias onde procuramos
cións na Fráncia, Holanda, Bélxi- non facer;. un ·labor de paliativo
ca, S1,1iza, Luxemburgo e o Esta- temporal, senón - facilitar unha
do ~spañol e tem xentes traba- mínima infraestrutura: para o ful~ando ep paises de América, . tura, tanto material como huma- .
Africa e Asia. "Trabállase sempre na coas xentes de ali. En Mo.;:
. coñ programas e ·grupos: Nor- · zambique irnos traballar cori permalmente centralizase na c,apit~I soal con estuc:;ios- de 3 anos de
do país a comunicación e cos· Mediciña, pero con problemas
programas de traballo comunicá- para exeroer· polos ataques da
mos e dannos asisténcia por rá- guerrilla da RENAMO". . 1 . •
dio e con médios de transporte,
que poden ser mesmo aéreos~ · A Recoñecimento
planificación faina a organización _
profisional -.
ou a veces s_
eguindo.un convénio A integración é voluntária e ate
'con algun -país . .Eu vou agora a agora faciase desde un país es- Mozambique porqu_e o Ministério tranxeiro. Co ·funcionamento no
de Asuntos Exteriores ten un Estado españolos interesados
acordo cos paises lusófonos, e pódense .xa integ_
rar direétamennese casb sempre hai que dar ·te e hai traballo para moita xente..
prioridades ao que as institu- A experiéncia non ten límite no
cións planifican. En Colómbia tempo, e hai persoas que están
non ·era así. .
traballando desde a fundación
Por Galiza leva uns meses recoOnde estiven finalicei un plan "ainda que non é un traballo rerrendo upha exposición de Sede tres anos de formación de 20 ~unerado propriamente. Nós te. bastiao Salgado con fotografias
axentes sanitários. Un · primeiro rnos tOdos os gastos) ,da · viaxe
feitas durante as fames do Sahel
ano instálouse "Médicos - sen pagos e tan:ién tq_dos os funda- ,
no 1984. A exposición serve para
fronteiras" e empezóu a formar a mentais de alimentacién e oudar a coñecer e procurar apoios
.estas persoas,' que eran despois tros ..Despois reeibimos o salárjo
a unha organización internaciorecoñecidas
profisionalmente básico do. país onde estámos e
nal de axuda médica fundada en
polo governo colombiano, un que nos permite -poder facer os
Fráncia no 1972. Daquela, en
anQ. d~spois outro grupo _avaliou gastos pequenos para finalmente
plena guerra no Sudeste asiátio seu traballo, e finalmente esti- ingrésarsenos unha · cantidade
co, vários médicos franceses
- vemos un ·ano máis completando mensual '--J)Odeh · ser unhas
participaron nun voluntariado de
a formaCión. Trátase· de que te- 50.000 pesetas- nunha conta
axuda do que agromaria esta orñan capacidade para soluCionar aquí.. lso permite que podas ·
ganización. "Medicin d'espoir"
-os -pequenos problemas, apari- manterte á volta .dunhéi das viaou "Medicins du Monde" son noción de febres, identificación de , xes. Normalmente a xente _apermes doutras organizacións non
enfermedádes, pequenos trau- feizoa estudos -as estancias
gubernamen~áis que tamén funmatismos," manter unha política mínimas nun proxecto son de
ci0nan no mundo, pero é "Médide -prevención ... todo aquelo qué seis meses ou un an~. · Eu fixen
cos sen fronteiras" a que desde
está ligado á un labor de saude . o ano pasado .un cu~so de medixa hai dous anos se instalou no
pública. E teñen a unha hora de eiña tropical e estou interesada ·
Estado español.
_camiño un centro hospitalário co . en facer.mediciña p(lblica".
que traballan en adiante."
Neutral politicamente, conceExiste o proxecto de que este
persoas en San Andrés de Sotagrou en "Médicos sen fronteiras"
bida con carácter privado pero
O respeito· .e o m.útuo inter- labor sexa recoñecido, a nível de.
vento, na que ela e unha compae pasou un ano en Colómbia
con apoio e coordenación de orñeira enfe.rmeira eran a única cámbio está presente nestes experiéncia e outras prestacións
nunha concentración . de 25.000
<países onde as culturas son ben -laborais, "pero só sei que é un _
ganismos intemacionais como a
diferentes "oon tan · só ~porque é proxecto, hoxe o que canta ·é a
UNESCO, "os médicos que forunha posición ética. E que · en experiéncia, tanto profisional
man parte da organización, e os
t.écnicos, enfermeiros e outros
moitos campos riinguén como os como humana: Nese senso unha
médicos indíxenas saben resol- .fai~e moi polivalente. Nalguns .
apoios que se precisan, en xeral
ver · problemas: todo o ligado á · casos pídense especialidades
adícanse en exclusiva a este trasaude mental.e mesmo unha im- moi determinadas -en zonas de
ballo, que non está remunerado ·
portantísi¡na experiéncja en cou- guerra, ·cirurxia ou traumatoloe que é unha opción que se es"Cando marchei de San An- _ étos dias, e ali volvin ler "Cien
sas como pjcaduras de serpes e xia- pero sei por experiéncia
años de soledad" e é un
colle para a vida profisional. Quidrés, que está na Costa Cariproblemas específicos que nós que acabas .facendo un pouco
asombro".
.
zais alguén pense que é unha
be de Colómbia, no Departadescoñecemos. · ('.)espols· .unha de todo. E non é tampouco que
aventura, dado que sempre se
A neutralidade que debe
mento de Córdoba, chorába-·
ten tempo a meditar ante a· sua · se trate de condicions heroicas,
manter a organización non
está en zonas de grandes carénmos todos: nós que nos íamaneira . de enfrentar ,a morte, pois ternos dotación para poder
cias ou de conflito mesmo bélipermite a intervención polítimos e a xente da povoación.
por exemplo. Ali en Colómbia ,o . atender nioitós problemas medí.:
co, pero máis ben é a vontade
ca "pero acabas tomando
Supoño que é dura sempre
enterramento" ia ácompañado cos" . .
de atender e de axudar a paliar
parte até que Ghe advirten
esa separación alá onde
.
dunha festa de sete dias e sete
situacións que precisan de axuque teñas .coidado. Nós estávaias.
"Médicos sen fronteiras" pronoites, .celebrando a al~gria de
da externa. Basicamente entre si,
"". experiéncia humana non . bamos nun sítio onde os ínpoder seguir vivindo; ou na rnor- cura con esi a exposición dar a
dios teñan reivindicacións de
as distintas organizacións só se
é fácil· de explicar. Ademáis
·te
dunha nena .o cadaleito portá- coñecer o seu labor e recabar.
terras cos latifundistas eladiferéncian na cantidade de
Colómbia encerra todo· iso
son médi:ban9 rap~ces contentos pqrque aderentes, que non
to que te pos do lado · deles,
equipo que desplegan, pero toque se lé nas novelas de Gar6os,
para
unha
·
tarefa
urxente
eJa
fora
boa
en
vida
....
non
·é
que
das atenden aos mesmos obxeccía Márquez. lso que parece· porque con eles vives no .dia
nun
mundo
d_
e
siguál.
O .
non sintan d6r, ·é máis ben ·outra
a dia"
o·
tivos". Quen tala é Belén Juané
fantasía é a -realidade de tox.c.
m~n~ira de -posicionarse ante a
unha médico galega, que se inte-

-a situ~ción imediata, tamén
deixaf unha _ inf~aestrutura no paí~' -

Choque de culturas

Belén Juané

As ..organizacións médicas .rion '.
gubemamentais colaboran co proxecto
da OMS "SauéJe _para todos no ano2.obo"

'Ao marchar choramos todos'

.

e

só

mm1lu1111~111111111111 EVOC.ANDO .A CELSO .EMÍLI() 111i1111111111111111111l1111
·un vídeo que non debe faltar en .nengllnha programación das _. "Letr~s Galega_s" ·
de Concellos, Asociacións Culuirais e Centros .de Ensirio.

a
a

Argumento.-~----

' bros que · escr~beu C. Emilio.

Nun Instituto de B.U.P., un
profesor (Bemardino Graña)
vai impartir unha clase: sobre
Celso Emilio. Unha ·nena, aluna desa clase, vai-se identificar
coa personaxe do _poema "Maria Soliñan. Todo axuda: ela
cháma-se Maria e o Institut.o
onde estudia é "Maria Soliña"
de Cangas. : . . .
. O profesor vai percorrendo
cara ao pasado os ?istintos li-

Maria pasa dun poema a outro
mentalmente, visualizándo-os a
través dos. seus ·próprios ·recordos, das suas imaxes mehtais,
de situacións suxerídas- .Polo
que escoita ...
Maria, . en· definitiva, decatou-se das posibilidades de suxeréncia da poesia e aprendeu
a valorar a obra de C.· Emili_o.
Isto creou nela, é nos· d·emáis
unha ilusión e .esper~nz~.

·· ~ ·
ASOCIACIÓN
SÓCIO-PEDAGÓXICA
GALEGA

r1

Para Pedidos:
- Facer trarisferéncia ~ bancária de 6.72O pts,..
(WA incluido) á cta/cte. 304-209.1218/8 (Caixa
.
Galicia), da AS-PG.
- Enviar a cópia de dita transferéncia, xunto
co Pedido (indjcando nome, enderezo, tfrio., Sistema) a; Comisión .de Culttira. Concello d~ Fe~e, ·
15.500 Fene ·(A Coruña). · ·
·
·
- -P~ra calquera aclaración cha1!1ar ao 981-34,
03 66(de8a14 h.).

COLABORA
CONCELLO ·
DE i=ENE

.' .
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Vai ·ser
o libro máis vendido
do ano .89 na Galiza
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Reimpresión da revista do "Padroado .da Cultura Galega de México",
( l959-68) coas plumas ·máis importantes-dos últimos tempos do
· galeguismo: l~.amón Otero Pedrayo, F.L. Cuevillas,
D. ·a arcia·Sabell, Celso Emilio Ferreiro, F. Femández del Riego, Fennín
. · Bouzá Brei, R. Carballo Calero, Ramón Piñeiro,
X.L. Méndez Ferrín, Xosé Neira Vilas, Anxel Fole, Manuel Maria, Xoana
Torre~ ... e as ilustracións dos mellores pintores e deseñadores: Arturo Souto,
Conde · Corpal~ J.J. de Dios,
X. Quessada, Maside, L. Seoane., Díaz Pardo, Raimundo Patiño,
X. Pousa ...
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· Portada esÍainpada en tea,.-' interior a drias cores, 304 páxinas en papel
de 160 gr. cosido a fio e todo dentro don estuche impreso a catro cores. ··
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1o DE Ml.\I? .
CC.00~

CXTG. INTG. e UGT. celebrárano ~nxuntamente

As centraissindicais· acercan pbsicións ·
·As centrais sindicais
CC.00, CXTG, INTG e UGT
ácordaron celebrar
conxuntamente o próximo
1 de Maio, Dia do
Internacionalismo Proletário,
ainda que as respectivas
executivas deben ratificar o
acordo. Para esta
confluéncia, despois de
concorrer separadas o 14D, foi preciso acercar
posicións, afirmando os
nacionalistas que CC.00 e
UGT abandonaron o
sectarismo e asumiron
pontos que se negaron a
aceitar na última folga xeral,
pois a realidade social
lévaos a ir recollendo os
probJemas da Galiza.

A criación de "máís e millar
emprego" é a primeira petición
concreta que se apresenta no
acordo conxunto como consig-

.núncia a UGT da Galiza quen
afirma que "volvemos a ocupar o
vagón de cola do tren imaxinário .
tres iste nos- marxina nos plans
do progreso que nos une a Eurode comunicación, no ferroviário, - pa".
gaseoducto e ñas inversións do ·
.
:
· d F . G
FEDER criando unha bolsa de · ,
0 .goveí_!1o e e11pe .ººZB:1ez
probeza.
Frenté a ista situación afirman ' destina a ?ada un do~ ctd~dans ·
que "hai que auto-valerse", ao galegas vmtecatro mtl peseta.s
tempo que acordan pedir unha · menos que ª. unha persoa res1entrevista conxunta ao Presiden- dente en C?as1lla-La Mancha, date da Xunta para criar unha mesa zanove mtl menos .que a un de
de negociación para tratar un Ceuta e cato!ce mil menos qu~
Plan de Emprego Galega, reivinun extremeno.
dicaéión esencial das centrais
Polo demais, o Governo cennaciom;ilist~s nestes últimos tempos.
tral só aporta once pesetas por
cada 26 postas palas institucións
galegas, cando na comunidade
Co 14-D comQ referente
asturi~na, por poñer uri exemplo,
Este día de. "reivindicación nacioaporta o p8 por cento do total,
nal e de erase, de loit~ pola
tendo en corita que teñen cen mil
emancipación", como se afirma
pesetas de renda per cápita
no comunicado, ten como outra
anual m_áis ca nós.
o
coordenada de xiro o 14-D, celebrándose "en sintonía con aquelas reivindicacións" (nas que as ·
distintas centrais estaban- de - • O Comité de · empresa
acordo por máis q~e se manifes:de Citroen-Ourense, que
tasen por separado), "pará que viña senda acusado sistemáticaentre en razón" ese Governo mente de "amarelismo" apresen"que fixo ·ouvidos xordos ás de- ' tou a sua dimisión como lle tora
mandas", e "aliouse coa dereita, esixida en diversas asambleas ·
para sacar un!la · lei antisindical de traballadores.
como é a de taiga" e negándose
a variar a sua política económiMentres tanto seguen as Con- ca.
versas da empresa con Labinal,
Peden, as catro centrais sindi- para o traspaso das instalacións
cais, un mínimo do 48 por cento e a recolocación-de médio millei· na coberturá do paro.1 un salário ro de traballadores..
_o
mínin:io digAo e unha xuvilación
igual e unha política económica
favorábel as erases populares. O -

ª

'

~

"Na Galiza, todos polo emprego''
e "1 de Maio, para que entren en
razón", son os dous eslóganes
sobre os que vai gravitar a celebración do Dia do Internacionalismo Proletário, ao tempo que
deseñan as liñas mestras nas
que se a~nta o acorde a que
chegaron as catro centrais sindicais, plasmado nun comunicado
á opinión pública.

• Galiza volta ser perxudicada no "Plan de Desenrolo Rexional", ~undo de-

~

x
Gran Bretaña.
na, despois de afirmar que Galiza
sofre a marxinación económica,
Outros sectores como o naval,
con máis de 200 mil parados nas
construción, indústrias trasforlistas oficiais, o que dá unha mémadoras do agro ·están ta_mén en
dia superior á do estado; unha franca regresión, afirman no coregresión do sector agrário e
municado, co seu Muro hipotepesqueiro víctima da política da
cado.
CEE, cuxas directrices van desaFrente a ista situaeión a inverloxar a 200 mil fammas do agro.
sión pública é cada vez menor,
O sector pesqueiro, cada vez
incentivando, pala contra, á pricun futuro máis incerto, abando- - vada. A Xunta, cada vez, ·apre- ·
nado do Govemo Central como
séntase máis sumisa e contemse evidéncia no contencioso con
plativa co Govemo central, men-

TRIBUNA

A HORA E A VEZ DAS RADlOS-LIVRESXURXO ESTÉVEZ GANTES

Semeua· que é chegada a hora ás Rádiosda información. Trata-se dun Plan feito á piar e están cáseque todas ás R-L pecha'
Livres. Nun par de meses xa saberemos
sua medida.
das, agora mesmo.
como fica, definitivamente, a cousa: PechaMesmo que algun dos colectivos das R-L
quixésemos solicitar unha desas licéncias, NON SOMOS OS CAIMÁN$ QUE SE PErán-nos pola forza? Haverá legalizacións?
En que condicións?
atopariamo-nos con diversos problemas. LEXARON POR PAPEAR O GUARDAExaminemos alguns através dun exemplo: COSTAS DE GARY COOPER NA PELÍCUUnha decena somos as R-L galegas: R.
Cecília de Marin, R. Kriva de Padrón, R. Fó0 PT adxudicará a Vigo 1 emisora de 6.000 ·
· LA 00 SÁBADO ..•
nica de Vilagarcia, R. Piratona de Vigo, OnWátios. O custe dun emisor de5tas caractelmaxinade-nos ás R-L dándo-nos de-tordas Vigo, R. Carballo de ídem, R. Zabareto
rísticas ronda os 5 ou -6 millóns de pesetas. tas e a navalladas entre nós e coas rádios
da Estrada, R. Os Chaos de Amoeiro, R.
Co resto da equipa necesária, a instalación comerciais, desputando-nos como alimaRádio de Monforte, R. Clavi de Lugo e é
dun modestísimo estúdio para esta emisora ñas as concesións? lso é 0 qué pode acon-:ben posíbel que esqueza algunha.
porá-se, tranquilamente, nos 1O millóns. tecer en Barcelona capital onde, para cada
Entre 50 e 100 persoas organizamo-nos
Loxicamente, nengun dos colectivos cultu- licencia do PT t.iai vários centos de solicituao redor de cada un destes meios de corais, AAW e demais organizacións cida- des apresentadas.
municación alternativos, con modestos
dáns olívicas podemos soster este luxo.
Non é 0 que queremos, abo~é. A propos- _
equipos emisores que oscilan entre os 20 e
Unfla empresa xornalística con estrutura ta que a Coordenagora de R~dios-Livres
os 100 Wátios de poténc!a.
empresarial si.
Galegas plantexamos ao responsábel dos
. Son emisoras sen publicidade e sen ániEn vez desta emisora de 6.000 W, o mo- Meios de Comunicación da Xunta ·recolle a
mo de lucro que despregan un traballo no
delo que as asociacións <;:ie Vigo necesita- neeesidade de que se nos conceda unha
eido cultural que debería estar protexido
mos axusta-se máis, por exemplo, á conce- banda concreta do dial, á seinellanza do
polas institucións.
sión de 1O emisoras de 500 W, p9ñamos que fa:r-áñ coas Rádios Municipais, mais sen
Moi lonxe diso, atopamo-nos, durante
por caso.
• , . ·
asimilar-nos nen absorb-er-nos nelas pois
e~te lustro de existéncia cunha política ofi- _
O r-ecente rei;>arto de hcenc1as en Portu- -somos realidades.distintas.
c1al de pau e cenoura. O valeiro lexislativo
g~I serve, para tlus~r~r algo .d o que e~tou a
Moitos de nós ternos colaborado coas
a respeito da ·radio-difusión, permitiu que,
d1cer: a)e.~ do esca.n~~lo .que supuxo
Rádios Municipais Galegas, impulsadas;
P.º~ épocas, gozásemos dunha certa permicompos1c1on da Com1s1on Licitad.ora na que maiormente, polos Cóncellos máis compros1v1dade, dentro da ilegalidade. En Astúrias,
algun .d?s membros .re;Su~ou, cuno~amente, metidos coa nasa terra, polo que a sua própor exemplo, chegou-se mesmo a consebenef1.c1ado cunha hcenci~ J?.ara 51 ~?smo, xima' legalización enche-nos de fonda ledíguir un pronunciamento da Xunta Xeral do
repart1u o pastel entre os . g~~ndes , que cia.
Principado e de certos Concellos .a prol da
apresentaron ~lans de . Via~ 1 ! 1 dade o~aOrabén, unha sociedade plural ten que
l~qalización e algunha que outra subven- . mentados por riba_dos 30 millons de escu- dar cabida tamén á livre-expresión doutros
c1on.
d~s e !apou-11.es,_ de momento, boca e 0 movimentos asociativos con inqueoanzas
Esa era a cenoura. O pau recebe~o-lo
micro as R-L.
sócio-culturais que noñ caben no xogo
en forma de peches, incautación ae equimaiorias-minorias govemantes nas institupos ~ até encarceramentos nalgun caso. ·
NOVO PLAN TECNICO
cións.
·
Po1s ben, esta ambivaléncia rematou.
Estamos
na
e en breve desIMPÓN COMO CONDICIÓN pexarán-se as encrucillada
Agora xa existe unha lei e un Plan Técnico
posíbeis incógnitas. Haverá
· (Pl) que regulará a rádio-difusión sonora e
-PRÉVIA PARA OPTAR A
legalizacións ou, pola contra, obrigar.án-nos
que non récoñece a existéncia e especifici0CÉNCÍAS A DE-DEIXAR DE a pasar ao "sistema estrela"<1 norte-euro. dade das R-L.
·
.peu de emisión clandestina.
... EMITIR'.
· Por . se acaso, estamo-nos a preparar .
O PLAN TÉCNICO "NACIONAL" DE
para as duas hipóteses sobre a base dunha
O
PT
impón,
como
condición
prévia
para
DIFUSIÓN SONOTORA (PT)
optar ás liqéncips, a de deixar de emitir e campaña ·a favor do recoñecimento imedi_aO·
os Govemos Civís están-se a encarregar de to da Rádios-Livres.
N.on abordaremos aquí a .cuestión das Ráque asi sexa. Rádio Clavi de Lugo, unha
d1~s Muni?ipais, que ·si serán legalizadas
C-) O "sistema estrelan ten diversas variantes. Unha
po1s xa fo1 obxecto de análise nun artigo
das liláis dinámicas e .es~ábeis das R-L ga- delas
consiste en ter 7 pontos de emisión preparados,
do anterior ·número de ANT.
-· .
legas, vi u-se x~ abrigada a suspende~ ,as · ~ suas respectivas antenas (algo que é relativamente .
barato) e trasladar, todos os días, a equipa emisora aleaemisións e está en marcha a arde de sden- · toriamente,
. . O PTprevé a concesión de ·novas licén-.
por-sorteo, o que dificulta as "capturas". Ouc1as que recairán, na sua_prática totalidade,
ció para as demais.
. /
·
tro medelo é o sistema móvil, ben. desde unha furgoneta
O
No resto do estádo a situación é _ainda ou mesmo desde un baroo no mar.
en mans dos grandes monopólios privados

ª

ª

.,0

• O "deseñador urbano",
Antonio .- Vázquez Liñeiro,
foi chamado a -comparecer no
xulgado para prestar declaración
.en relación Goa- querela criminal
interposta contra del polo Coléxio de Arquitéctos da Galiza, por·
un presunto delito de intrusismo
profisional.
·
·
A querela basease nas actividades realizadas polo demandado desde 1983 até agora, perio. do no que "firmou e cobrou proxectos arquitectónicos sen posuir o título oficial". Os CAG
aportou facturas deste: feíto .
Vázquez Lineiro, - por outra
banda, sae sempre a relucir que
se fa!a dalgunha obra ~importan
te" en A Coruña, asi como en relación co afaire dos aparcamentos nesta ciudade e Lugo, en relación con Louzao e os denu.n-·
ciados de blanquear diñeiro, a
remodelaciór'I da "Praza do Ca.balo" do Ferrol...
o

•

'Durante anos acusouse a Cuba -de se~ satélite de
·- ·
Moscu, e agora acúsasenos de _non seguir O.camiño de
Moscu como modelo único.' ·
.
.

XAN CARBALLA

Xenericamente, que reacción tiveron os escritores e os intelectuais en xeral ao proceso revolucionário cubano? .
Deuse un fenómeno de identificación co triunfo revolucionário e
con alegria polo fin da guerra en
Serra Mestra. Unhá série de intelectuais que estaban no exílio económico e político -por razóns de
conciéncia individual, non tanto . .
.
,
por razóns represivas-, en Vene- Norberto Codina e un poeta
zuela,. na Fráncia, Estados Unidos, · cu.bano que veu á Galiza _
c oa
Arxentina ... imediatamente regre- expedición. que vai estar
saron a Cuba. Figuras como Nico- presente no& actos de
lás Guillén, Carpentier, Fdez. Re- homenaxe a José Marti.
tamar, Fayad Jamis ... Outros, que Codina é ·membro do
·· estaban no exílio interior, o grupo
"Orígenes", nucleado arredor de porque- independentemente desta
Lezama Lima, -que se atrincheirara atitude oportunista que falaba, tana sua atividade cultural e intelec- mén se cometeron erras. Rectifitual como mecanismo de defensa couse até o ponto de que a obra
frente ao réxime de Batistá e· ao. de Lezama foi editada e reeditada
réxime burgués, tamén se incor- en Cuba, o que é un acto de xustí.:
poraron. besde o primeiro mo- cia elemental. Como ~e fixo c_os
mento hai unha ide.ntificación, .tan- demais do grupo, Eliseo Diego,
to dos marxistas como dos católi- que na miña opinión persoa~ é ·o
cos, das..., xeneracións novas e ve- primeiro poeta cubano· do seculo
. llas. Coa radicalización da Revolu- XX un católico confeso e un deción foise decantando o posicio- fe~sor consecuente dá Revolución
namento, pero na imensa maioria e do seu povo; Cintio Vitier, Fi~a
permaneceron fieis
Revolución. García Marrus, todos intelectua1s
Constitue unha minoría os que de- católicos, con formación burguesertaron e destes son contados os sa moi · consecuentes cos seus
que teñen un peso na cultura cu- pr;'ncípios pero que son elementos
bana, que os hai. Pero con mati- fundamentais- da cultura cubana.
ces.
Hoxendia os que están vivos ' e os
Están os que francamente trai- mortos xa son· respeitados, admicionaron, como Cabrera Infante rados e tomados como mestres
ou Carlos Franqui, e dase o caso polos que · somos as xeracións
doutros escritores que pola sua máis novas. ·
·
formación ideolóxica como Lydia
Cabrera ou Lev-í Marrero, decidí- Que influéncias do proceso rev_oron abandoar o carro da Revolución. Ou como un xorhaljsta, José
Pardo Liada que, nunha entrevista
recentemente publicada, confesa
· que abandona o proceso revolucionário porque lle ia esixir moito
1máis do.que as posibilidades suas
' e que estaba formado nun meio
burgués· e non estaba prepar~do
para se sacrificar e pensar m:m interés colectivo.
Pero as grandes figuras permanecen coa revolución, Carpentier
ou Le~ama, por non falar dos comunistas como Guillén ou Marinello. E súmanselle as novas xeneració ns.

Ne;> easC? da ~oveta dase un re.
antes. do 1959
non hab1a un sistema edito.ria! nor.UL.::=---=~
mal nen tiña un mercado,_e eran·~==-=---=;:
moi poucas as publicadas e· pro-·~~-=
movidas. Mesmo se deron a coñecer algunhas novelas que taran ..
xestadas antes do 59 pero non fo.E!E.:;----=;-_
' ran publicadas. Está a novelística
de Carpentier, ou "Paradiso" ~---~~
Máis recentemente están as obr~~1111r..:.:=-"~-=
de Lisándro Otero, de Barnet,. .. e~~-
a novela tivo un meirande desen.
danos unha ampla visión
rolo, o mesmo que a cuentística
sobre os mecanismos
que xa contaba cunha grande tradicióñ pois se publicaba antes do
culturais cub<;mos no campo
1959 através das revistas.
cultural e editorial, e informa
O teatro empezou a medr
criticamente sobre a .
pero non contaba con tradición e
realidade da prensa cubana.
surxe o xénero do testimónio
unha espécie de novela-testirn~
a recen
mén chamado conversacionismo.
nio cuxa expresión máis sinalada
uba pú
Con figuras como o nicaraguano
é Barnet, con "Cimarrón", "Galle·
daban
Ernesto Cardenal. E iso deuse
go" ou "La canción de Rachel".
s dous 1
procurando un público leitor máis
Como é a mecánica da edición
marcha
amplo., e independentemente de
en Cuba?
ción, en
alguns autores, foi u~~a poesía_de
Calquer cidadán ten direito a apre- bana e e
calidade sen conces1ons forma1s.
sentar
libros nas editoriais, e vi- ltural?
Posteriormente isto diversificousanse por- un comité de leitores i algo si1
se e deuse un regreso ao lirismo.
que decide ·se se edita ou non. ditório. [
Roberto Fernández Retamar dixo
Este proceso axilízase .cun auto Cuba de
"Botamos o lirismo pola porta e
coñecido, pero ainda asi pa agora ac1
colóusenos pola xanela". Nestes
polo comité de leitores. Promové- amiño d
momentos hai unha grande varieronse tamén moitos concursos li· jco. Acú1
dade de rexistos.
terários, dirixidos á promoción: u
odelo
50% dos primeiros libros de auto- ez, nunh
res cubanos viñeron dos certa· la guay
mes.
'GARCIA MARQUEZ
ntan se L
As tiradas sempre foron ám de Mos
E GALEANO SINALAN
plias. Ainda en poesia, que agor
ta que
A PRENSA COMO UN
se reduciron porque eran exces· r utos COI
vas, están en 1.500 exemplares,
que nor
LUNAR DA
pode habelas de 3,4 e 5.000. M · 'n. E ese
REVOLUCION
xico, con 70 millóns de habitantes edaam
CUBANA'
só tiña tiradas semellantes se s
a quen
trataba de Octavio Paz ou ~e en o quE
Efrain Huerta. A poesia, excepto
ao nívE
nE)s Raises socialistas, ten hoxe un s, Cuba
mercado moi pequeno no mundo endente
E son libros que agotan as ed~
cións porque teñen précios mo
baixos. Mesmo na UNEAC ternos
plantexado a posibilidade de au·
mentar algo os précios para au·
mentar a esixéncia e a selección
de títulos.
O lector cubano ainda non está
en correspondéncia co seu níve
educacional. Hai unha povoació
alfabetizada completamente, cu
noveno grado escolar de média,
cunha masa de profisionais, pero
ainda non é un lector activo. A novela policiaca segue a ser a máis
consumida polo leitor cubano e
despois a novela en xeral. A poeesmo
sia segue a ser o xénero men~s
id erar
vendido porque é o que t~n o c.~ cubana,
digo máis pechado e e~1xe ma1s aparece
ao leitor. Cómpranse os libros por·
e cae
que son económicos, e pode ha·
rasta ce
ber vários miles de le1tores de
ión de:
poesia pero é en relación á masa
nha re1
1
alfabetizada do pafs non está en
reo qL
correspondéncia.
ista de
ia ca e
out ras
POESIA. EXCEPl]
foi confc
·NOS PAISES .
a coa ,1
SOCIALISTAS, TEN
cisa o
Voume
MERCADO MOi
non cub
PEQUENO NO
a veces
que con
MUNDO. EN CUBA
de · Cub
'AGOTANSE AS
Gabriel (
EDICIONS PORQUE - do Gale;
SON MOi BARATAS' -- prensa e
ción cut
. o per cápita de compra de li·
Mais ~
·bros pasou do 0.6/habitante e ano gado de
no 1959, a 5/h. e ano no 1.98~,
ultural
pero ainda non estaQlOS satisfel· no. Com
tos. Na Fráncia, que :sempre 5 ~ crítica, é
considerou como a Meca da c,u.1
eu sec
tura a cidade luz Paris, os inquen~
lantéxa
tos dan unha ·situación crítica e hal críticas
pérsoas que en todo o ano non
cratas. ~
gran m<
~ compran nen un libro. ne~ ,O lee;~
ü.i Os meios de comunicac1on m
UNEAc
-~ demos a veces parece que cons·
lérnica e
52 piran contra o leitor .tradicion~I.
En C1
~
Nós pr:ocuramos educar leitores
especial
:..;_~~~~~~~ ~ e ainda distan as cifras do que de·surx1me~to, p~1s

------=

Norberto Codina, membro do Consello

da Un"íón de Escritores e Artistas de Cuba

a

~ fl..s GÁANDES
FIGURAS
INTELECTUAIS
PERMANECEN COA
REVOLUCION:
CARPENTIER, E
lEZAMA, OU OS
, COMldNISTAS
MARINELLO E
GUILLEN:
Na procura de disidéncias Jnternas alimentouse no exterior, hai
xa anos, a existéncia do "caso .
Lezama".
Con Lezama dase un fenómeno:
quen primeiro se e11frentan con
Lezania en Cuba son alguns de- .
sertores dos que fal~:1.mos. Concretamente crias·e despois do 1959 o
suplemento "Lunes de Revolución" -de indiscutíbel valor na
cuaura cubana, que non quero facer un enfoque en. branca e preto-, cuxas · cabezas pensantes
eran Carlos Franqui e Guillermo
Cabrera Infante, e de aí xérase o
ataque real contra Lezama e os
demais membros do grupo "Orígenes" cpmo Eliseo Di~go, Cintio
Vitier, ... E significativo que sexan
aqueles despois os primeiros en
traicionar á Revolución, os extremistas. Non en balde Lenin dicia
"ráñese na pel do extremista e toparase ao oportunista". ·
Posteriormente esta poHtica f oi
rectificada, subsanáronse . erras,

Consello Nacional da Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) e dirixe a
revista mensual "La Gace~a ·
de· Cuba".; aaicada á arte e á
literatura. Nesta entrevista
lucionário se poden sinalar como
máis decisivas na criación literária .cubana? ·
A ·poesia foi o xénero literário p~r
exceléncia en Cuba. Desde _pnmeiros do XIX foi o que máis cantidade e calidade deu.-0 XIX produciu a José Maria Heredia, un <;Jos
románticos máis importantes do
noso idioma, a Gertrudis Gómez
de Avellaneda, Julián del Casal,
unha das figuras señeras do modernismo, e por suposto José
Martí, cuxa importáncia como. escritor ademais das suas cualidades políticas, son de sobra coñecidas. E o século XX tivo moitísimas figuras, desde _
Guillén a Lézama.
A poesia era un xénero con tr~
dición e era lóxico que se reflexara
nela o proceso revolucionário. Na
"procura dunha meirande ccm:iu~i
cación desen~olouse o coloquial_1smo, como expresión poética, ta-

1
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~--~~~~'-;--------~--~--7_ ~~·-------------=------·N_º3_82_-1_3D_t_:_:~~-1_989__·1~1
NORMALIZAÓIÓN LINGÜÍSTICA .':
\

No Bierzo.constituirase formalmente ·en·Xullo

cos meios. Para nós ó fin non xusrectificadón: ·defender ªºautor, as
-. tífica os meios.
·
, prerrogativas· económi_pas que
m~~~~~~;;;-¡~~---...,.-Na rectificaCión enfrentamos
debe ter, e que son mesmo patriunha ·austeridade económica 'e mónio ., do sociafismo na maioria
procuramos lograr un reaxuste
dos casos, legal.izar a posipilidade
económico. E débese ter en canta de que cando cheguen a ·unha de-=que Cuba non se pode comparar terminada idade os nasos escritocun pars europeu, Cuba é un país . res e artistas plásticos teñan gaprobe, subdesenrolado, do Terceirantidq · un retiro, como calquer
ro Mundo, de América Latina, Un
traballa~or sindical izado. - Pero
país agrícola, eón atraso e a 90 lfehuindo marcantilizar a cultura e..
mill~s do império máis poderoso
que o artista se coiwirta nun mere só haRepresent.~ntes da Me~a para ·da cultura galega, polo qu_
da terra, do que depen.dimos eco- .cenário. Porque cando iso ·suceda ·_a Normalización L:ingüística
beria que facela máis reivindicatinomicamente toda a vida. Desde
va .
a sua obra vai estar condicionada
da Gal iza.·e dos ·catro
. xa· meados do 'x1x, cando éramos
ao patrón, ao que lle pague: cháRecentemente produciouse un alconcellos
entre
A
Canda
e
o
colonia española, era _maior o inmese o. Estadó ou o que sexa.
tercado con un deputado do CDS
-Padornelo
acordaron
tercámbio económico .'cos EEUU
E cal é o grado de profisionalizaque protestaba .porque os nen·os
:constituir unha asociación
que coa metrópoli española. E. a
ción exclusiva na escrita en
ian estudar a Ourense e non a Z.a que promocione e d~fend~ o mora.
guerra hispano-c~bano-norteame
Cuba?
.
ricana foi a primeira guerra impe, galego na banda ocidentai da . A Mesa do Bi~~()
En Cuba, salvo excepcións, é difírialista.
· ;
província zamorana.
cil que un escritor viva da s.ua
No terreo cultural vense os re- obra. Todos os escritores ternos
,
· · A ~'Mesa do Bierzo", pala sua bansultados. Nos anos 70 marxinouse tJn traballo (xornalista, profesor ·
Segundo . un . inquérito realizado da, xa ten t:xada a data da sua
a moitos elementos fundamenta,is universitário, animador . cultural...
polo Miri.isté~io ·de Educación entre constitución formal para o mes de
da cultura cubana. Quíxose ser xeralmente afines á escrita pero
os
mestres -que dan clases aos !le~ Xullo próximo, riientres segue a ·
·
hai
enxeñeiros
e
calquer
tamén
absoluto, pecouse de dogmatismo
nos dos concell0.s de Patds, P1a~ campaña de sensibilización e cape de esquematismo. E iso rectifi- · outro ofício). Qs ingresos que réLubián e Ermesinde, situados entre tación de sócios.
·
cause hai dez anos. Despois pro- cebe por unha obra son extras ao
A
Canda
e
o
Padornelo,
oito
están
-Recentemente
ven
de sair á rua
seu
traballo:
Na
rniña
revista
as
curouse darlle un meirande protade acordo en que se imparta o ga- o número 5·¡ dunha revista escolar
gonismo aos xóvenes na socieda- colaboracións páganse, sexan en- .
lego de maneira opcional, dou_
s pe- pero de gran predicamento nest~
de cubana, até o ponto de qu~ na saio ou ficción. E págase un libro
·den que sea .de maneira obrigatória comarca: "A Coruxa"; publicación
UNEAC, o Presidente de Honor, independentemente da sua venda..
e un ·oponse ao ensino dó galego que se está a constituir en abanNicolás Guillén·, ten 86 anos, pero Asina un cor:itrato prévio e vanme
aos nenos destes concellos, admi- deirada na defensa do galega.
o presidente, Abel Prieto, ten 39 pagar en función da obra e do stanistrativamente de Zamora, pero
Esta vez, ademáis de analisé\r o
tus que se me considere como esanos.
galego-!alantes.
proiecto de lei apresentado nas
critor (máis ou menos coñecido,
A postura maioritária dos mes- Cortes de Castilla-León sobre as
'A• CULTURA E
maior ou menor calidade, etc ...},
tres semella ser· compartida polos comarcas, que lle atinxe especialM.
· sen estar subordinado á venda
habitantes desta. zona que s·eguen mente ao Bierzo, afirmase ·que "o
FUNDAMENTAL NA
- dos libros. E no caso da poesía
·a manter unha considerábel rela- colonialismo económico e político
.;_R_;:oEA:.....:.._:.F~IR...=...::..M=A=-'-=C.....;.10.;;....:.::N=-.;:...D-=--=E'---- non resulta economicamente: edición con Oure.nse~ até o ponto .de .que sofremos (no Bierzo) ·manifés..:
to 1.500 libros de poesía que se
que os rapaces veñen; na sua tase tamén na conciéncia e no esPOVOS XOVENES
cobran a 40 centavos (un salário
maioria, realizar os estudos secun- tancamento cultural".
COMO O NOSO'
médio cubano pode andar nos ·
dários á provínc'ia ourensá_n.
Un dos ·promotores da "Mesa",
170 pesos) e .o estado págame ·
Neste ~..,rupo _escol~r .xa funciona . Miguel Xosé García, afirma que a
Foise tamén a un · programa de 1.200 pesos: a venda dos libros
un grupo ae teatro que cenifica as loita pala reivindicación de que se
lograr que todas as manifesta- non alcanza para cobrir ese-pago,
obras en galega e -o mesmo suce- poda 0llar a TVG "é unha loita concións artísticas se reflexen con ca:- sen contar os gastos industriais e
de no concello de Lubián, donde tra todo, ·pero insistiremos ~la
lidade, de ver .-e Fidel sinalouno comerciais.
:exi~t~ outro grupo teatral que em- maiorme·nte cando esteña órgánien Xaneiro deste ano-- qu~ a culE trabállase sempre sobre contura é un fenómeno que conforma trato: un 60% p?gase previarnen- · . prega ex~lusivamente o nosd idio- zada a "rJlesa" . .Relata tamén neste
ma nas representacións. Publican, artigo ·que- se dá a circunstáncia·
a nacionalidade e a ideóloxia, e -te, un 20% cando entra en inaús-.
ad~máis unlia revista escolar escri- paradóxica de que· naquelas zonas
que é fundamental na reafirmación · tria e outro 20% cando está remata.no idioma de Castelao
.
donde máis ·se fala o galega son as
de pavos xóvenes como o naso.
tado. I; na UNEAC o que procuraO a~calde de Lubián, Felipe Lu-· que non reciben o sinaL da TVG,
Na cultura é dos sectores onde mos é o cumplimento destes conbián Lubián, pertencente ao PSOE, considerando que papel da Teleo
máis se avanzou neste proceso de tratos.
- que coñseguiu 6 dos· 7. conceflais, visión Galega é decisivo para tratar
é tamén director do grupo_escolar de unifiQar os distintos galegos.
no que estudan os nenas destes
Esta reivindicación da TV ven
catro concellos, á par de _firme de- desde que. se pux6 en marctía- a ,
tensor "da.incorporación destas te- TVG, sen que ainda ninguén tomarras ao movimento do galega exte- se cartas no asunto, máis que os
rior".
·_ · particulares -con algo de meios que
o que ainda non 1eñen claro ése preferiron comprar unha .antena
van organiz~rse nunha "Mesa" pa..: parabólica~ queqar:se_sen a TV da· -"' ·
rella á do Bierzo ou Astúrias, OJJ__se __ GaHza-.Unha das críticas unánimes, tura e por exemplo "La Gaceta dimensión real é quitarlle intor·
5e9iclarán
--a,,
-Aso~iacióri
~
-Cultural
.
efecto
da TVG ~a é P€1tente ño
esrno de quen ·poder.nos con- de Cuba" ou "El Caimán Barbu- mación ao _enemigo. Non é-qu~ 
Xente Nova , que xa esta a cum- 1d1oma que falar:i mo1tos nenas be·r-.
iderar amigos da Revolución do", dirixida a xóvenes, son pu- - sexamos paranoicos, _pero Guba
' plir un papel senlleiro na defensa cianos.
o
cubana, é á sua- prensa, qua blicacións polémicas. E a prensa ten estado nestes 30 anos en
parece como 'paternalista, que diária ou semanal aborda a cul- confrontación cos Éstados ·unie cae das · mans... e que con- tura con senso crítico.
dos en particular e co capitalisrasta co proceso de desalienaPero a prensa cubana, e o pró- mo en xeral, e 8 de 9 Administraión das persoas que supón prio Carlos Rafael Rodríguez dí- cións norte-americanas procuranha revolución socialista.
xoo, é vacía, paternalista e ás ve- ban a eliminación física dos diri-.
.reo que si. A prensa en Cuba ces triunfalista. Dista de ser unha xe_
ntes cubanos e eran agresivas
!sta de estar en correspondén- prensa en correspondéncia co no terreo das ideas. Pero é ab1a co desenrolo que se acadou proceso social. Galeano mesmo surdo pensar que porque diga~áticas
neutras esferas. E moitas veces sentenciou que habia xornalistas mos as causas claras lle damos
foi conformista, plana, non refle- qt:Je parecían estar .noutro plane- armas ao enemig'o. Todo o can¡_
? coa ,fidelidade e a crítica pre- ta e houbo colegas que se dis- trário: dámosllas cando agachacisa o proceso revolucionário. gustaron e_ainda que a expresión mas os nosós trapos suxos. ·
Voume remitir a duas persoas
non cubanas -deñtro do caldo poda parecer dura paréceme vá- · Un vello provérbio di que "as
_cantas clara~ e o chiculate espea veces pérdese obxectividader- lida.
deseño, ~omposición electróni.ca,
so". E isó é verdade. ·E :sen Barque como xornaf istas e amigos E por que se dá ese fehómeno?
- laboratório, offse't,
de Cuba son incuestionábeis: Máis que. censu~a trátase . ·d e ka dicia que a única política reGabriel García MárqL,Jez e Eduar- auto-censura·~ Tamén está a inér- voluciqnária é a política da verencadernación
tlo Galeano. Eles. dous sina~n á cia profisional: o xornafista sae dade.
Pr~nsa como. un lunar·da revolu- da faculdade, recebe un salário ·" lsto Fidel defendeuno moito, o
c1on cubana.
~
que non vai variar gran causa e - Che defendeunQ moito; dentro .
Mais sen me converter en avo.:.· no senso profisional da palabra - da Constitución cubana e nos
ado do s~ctor . meu, a prensa non hai co.mpeténcia e trabállase = ~focumentos da. L}nión de. PerioJ
cultural n.on. está no mesmo pla- pola lei do mínimo esforzo. Co- distas de Cuba está claramente
~· _Cons1d~ro que é unha prensa munmente tamén hai o atrinchei- definido. Pero ~rátase de que .se
critica, activa e que polemiza no ·ramento de funcionários e buró- · materialice. Trátase de que os .
seu ~ector. E na miña revista cratas que- escamotean a infor- xornahstas asuman o seu papel
l~~texanse polémicas agudas, e . máción. E o paternalismo, que na sociedade oobana: non como
criticas a funcionários. e a buró-. disculpa os erros e que acaba cuarto poder, non co.mo" ·fiscais
cratas. No campo cultural hai un concluindo, como ·na película es- · infalíbeis, non como a meniña de
~ran movim~n.to d~, ideas e a pañola que "todo e·1 mundo es Dios, pero si como os respons·ábeis de informar á povoación e
.N10C prop1c1a o dialogo, a po- · bueno".
1ernica
e o debate.
,
Hai. áuto-cen.sura porque se nun labor no que a veracidade é
En C
·
'
es . ~ba . hai moitas revistas parte do falso feíto , de que non . princípio fundamental. O probfe- .
MONUMENTO, 16-8-15960-RIVEIRA-TEL. 87 32 Ot
Peciahzadas .no campo da cut- . plantexar os problemas na sua ma tioxe é de amodom~mento. D

Acordo para constituir en.-

Zamo.r~

unha orgánizaci·ón

para·a defensa do galego · ·

A

o

prensa cubana non cultural
é acrítica e .patemalista. É absurdo ·pensar
ue informar é dar ·bazas ao ·enemigo'
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• O 50 por cento dos
. eleitores soviéticos está se-
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CRÓNICA ONDE O AUTOR NARRA A SUA SURPRESIVA ·
. DETENCIÓN POLA POLICIA DA FRONTEIRA
·E A SUA ESTÁNCIA NüN·CUTRE .CALABOZO. DE TUI
XURXO ESTÉVEZ

as copas, cor dos ollas, tamaño df;ls orellas,
pilares fundamentais'. da' edificació~ e se me
enfin...
'
· cai todo o prédio enriba?
.
"Que .veñan os bombeiros", respostan-· ' Por fin! Unhas amigas acábanme de comunicar que xa saiu de Pontevedra un teleme.
grama ordéando a miña posta én liberdade.
Metido dentro. de dous sacos que me pasaron uns amigos, .procuro combatir o trio . Media hora, todo máis unha hora demorará
en chegar.
sen ernpregar as noxentas mantas inundadas dunhas manchas verdo:.parduzcas
cando, ao. revirar-me no "colchón", atopo
f>ROBLEMA BUROCRÁTICO Nº 3
unha chea de revistas pornográficas.
.
<;orno estará isto aqui, tan á vista1
Para entreter-me, fago esforzos por rememorar que pudo pasar naquel dia de PebreiE ben sinxelo: "tráta-se dun xesto de
xentileza dos meus "posadeiros" para que
ro do 88 no que o xuiz situa o "crime".
os "hóspedes" poidamos combater ·a soe- . · Polas datas, calculo que debe estar reladade cunhas pallas.
·
cionado co xuízo a cinco estudantes do CEI
Pallas? Aqui? Consegujrá alguén entrar . de Vigo. Pola sua suposta participación nas
en trance neste cubículo imundo?
loitas estudantis do 87, cairon-lles 6 meses
Céus! Agora entendo as manchas das
de cadea a catro defes. Lembro que eu tora
mantas! Desde cando estarán aquí esta~
ao xuízo e estivera facendo a cobertura informativa para o programa "MoVida Angolerevistas? E as mantas? E as pallas?
sa" que ·eu realizaba, daquela, en Rádio
. Quero facer de corpo e-non hai papel.
Teño sede e non me atrevo a encostar a · _F~ne·.
· boca na garrafa de plástico coñ auga da ·. Varios centos de estudantes e profesores
caneria que. me trbuxeron pois, a xulgar
estaban concentrados ante a Audiéncia ·
polo aspecto; deben levar bebendo nela - para amasar a sua solidariedade cos acupolo menos desde que o 21/5/83 un dos · sados e eu movia-me· entte eles facendo
entrevistas.
anónimos poetas-presos que por aqui pa. .."
.
Todo este lio,_ terá relación con aqueta
. PRIMEIRO CAPÍTULO DA SÉRIE "VIAXES saron d_eixo~ pintado: .
· ·
mani?
PECULIARES EiC.
Pas·a a hora. E outra hora. E várias e...
"A chuta non nos separa.
A parede nos separa. .
non chegou o telegrama xa que Correos de
En meia hora estaba eu encarcerado nun
Rompamos esta parede. coa xeringuiña . Tui depende de Vigo e en Vigo.. era a "Fescalabozo do xulgadó de Tui: É unha xaula
ta .da Reconquista": Festivo local!
· jgual ás das películas: par:edes de pedra, do .noso amor."
Conxelado, durmo.
Outra noite burocrática no caldeiro.
porta blindada e · xanelas enrexadas sen
Ci'i$tais, de xeito que, pola noite, yai un frío ·
Antes de soltar-me, ao dia seguinte, ainda tiven ocasión de colaborar tamén coas
que pela o_ pelexo.
·.' ·N VIGO ERA FESTA E
Anc..orado ao chan, o único "mover' .do
.festas de Tui, div.ertindo ao público que viña
cublculo: a "cama", por chamar.,.lle dalgun
visitar os cabezudos expostos no pátio inNON CHEGOU
·xeito, sobre· a que apodrece unha pestilente
~~rno do xulgado e que, aproveitando a viacolchoneta de espuma que apenas eobre TELEGRAMA: OUTRA NOITE
xe, observaban, ledos, as evolucións do
.NO CALD~IRO'
as tres cuartas partes do metálico. .
"preso" dentro pa xaula. Era como estar no
zoolóxico, mais dentro.
Cavilo . que · a cortedade de micróbios e
SIDAs que se acumulan asi son moitos meSi, ben mirad<;>, tiven bastante sorte. lma· CUESTIÓNS BUROCRÁTICAS 1 E ·2
xinades _que, en vez de saltar ·a alarmá do
nos que se tive-se 40 cm. máis," poñamos ·
por caso. Fico-lles agradecido polo xesto.
Á mañá seguint.e, apesar de.que non hai· al~ ordenador á volta das miñas modestas vaPido-lles unha cadeira e negan-ma· por- marzo porque "o bar ·está pechado e o cacións, salta-se á ~da? Entre os festivos de
que non queren facilitar utensilios que im- ·. dono· qúrmindo", apesar de que cando me . .Pontevedra, os de Vigo e os de Tui seguro
pulsen aos detidos a suicidar-nos. Con difi- est9u duchando noto que algo me sube poque me tiraba a "Semana Santa" máis íonculdades, póño-me a matinar- na ·maneira los pés e constato que é o desague que .ga_da miña· vida.
de suicidar-me cunha cadeira. Non se me comunica co do inodoro atascado e estou
ocorre nada! Talvez ... tragando as catro pa- a pisar os meus próprios residuos, alén dos
ESCRITO NA MADRUGADA DO 29/3/89
tas e o respaldo? Dando-me de ·cadeirazos excrementos dos anteriores hóspedes ... ;NQ CÁRCERE DE.TUI _E RETOCADO UNS
DIAS DESPOIS
. no lombo até que non se rne colla o pulso? . Apesar diso, digo, paso de todo e sorrio sa"lsto non é un hotel, é unha cadea", cla- tisfeito, seguro de que eri breves instantes
rexa-me o gard,a de· turno. - "Por min como como comuniquen co xuíz. Claro; con tanto P.D.: Aos 4 días de sair da prisión, xa sei
.
se vos suicidadas todos. Seria un ben' para festivo, onte non foron capaces de localizá- de que me acusan:
Quereri
responsabilizar
ao estudante
a sociedade", continua-me instruindo o Sr. lo.
Xosé Manuel Carballido -e a min dos berros
garda mentres me explica que aii niesmo,
''.Non ahí porque preocupar-se, comuni- que corearon ese días os e as manifestannaquei~s barrotes, xa se· aforcaran dous e can-me, "foi só un pequeno problema burotes .
.me mostr~ba "as manchas de .sangµe que crático". Por iso durmin aqui.
·
A el porque, din, "levaba ur:i megáfono" e
ainda están aí". J:ste policia, cunha pistola
.E a Orqe de Busca e Captura? pregunto.
a. min ·porque . "a~opába-me sempre moi
na cartucheira, estaba completamente bé"Outro problemiña bu-rocrático": O Sr.
bedo e, seguianie infor.mando de que, ainda Xuíz debeu-me ·enviar uñha citación a algun perta de anterior" e "polos espaventos e
que era a sua obriga sacar-me os cordóns enc,ferezo onde non vivo. Ao han atopar-me ademáns" süpon-se-me un ha releváncia
.
dos zapatos e o cinto; nono facia por se eu ali ... Orde de Busca e Captura. E vindo eu · e~pectal entre os congregados. liteNon
estou
de
cachondeo,
trascrevo
''me animaba".
·
de vacaé::ións: .. Zas! O eficaz ordenador ralmente iÜ próximo 3 de Maio vai-se celel..ogo, desapareceu toda a noite, supoño fronteirizo cantou o bingo.
·
qrar .un xuízo contra nós e peden-nos catro ·
que a ver o part~do da se1ección brasileira
de despedida a Zico, deixando-me comple- _.Si_nto-me moi estreifo de · molleira poi"s _ me~es de c~dea a cada un! ·¡Corno o ledes!
tamente só e sen · custódia neste imenso ,non alcanzo a entender ben como, senda
edificio.
eu funcionário· desde hai mais dunha déca. PUBLICO OBSERVABA ·
E se estala uh incéndio ou un ter-Íemoto? da, · no'1 me. podan loca!izar sen ter que LEDO AS EVOLUCIÓNS DO
E se eu consigo 1.mha lima e, ao serrar os "capturar-me". Nos seüs' arquiv9s consta o
PRESO NA XAULA'
barrotes, racho inadvertidamente algun dos meu enderezo, lugar de .traballo, onde torno
Que rriágoa, remataron-se as vacacións
en Lisboa. Foron modestas mais deron
algo de folgos para retornar o v~rtigo vigués!
.
Desde que oeixamos Porto atrás viña eu·
matinando na nova .série de artigos para A
NOSA TE;RRA que me propuxera escrever.
Só 3 ..Km. nos separaban da fronteira é.
constatei que a gasolina, na .reserva .non
alcanzat;>a para chegar a Vigo. E non tiñamos máis que 1O pts .. e duas moedas de 1
escudo.
Escreveria algo sobre o tráfico tje drogas
na Galiza? Non, suporía-me moito traballo
de investigación ·e tiña parco a tempo._Entrevistaria "Os Raiados"? Tampouco, xa es·
taba publicado.
Namentras lle extendia ·a documentación ao -polic.ia do posto fronteiriza, cumplimentando un mero trámite, atopei a solución: comezaria unha série de artígos baixo o título xenérico de "Visitas peculiares a
lugares singulares do universo de influéncia
lingüística galaico-portuguesa".
Como di? Que estactohe o coche? Orde
de Busca e Captura contra min? Eu?

·-,E -

o·
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. guro de que os · ·novo.s ·soviets
traballarán millor que .os anteriores; o 25 por cento pensa que
todo seguirá como antes e o 1
por canto considera que traballarán peor. O 25 por cento · ainda
non se formou unha opinión ao
respecto, segundp dados aportados polo Centro de lnvestigacións Políticas da URSS. O estudo foi realizado en sete rexións
do pais, principalmente en ciudades non moi Qrandes e aldeas.
Nel faise cons~ar tamén que as
retmións celebradas para elexir
candidatos .a_
sistiron o 61 por
cento dos perguntados, coa particularidade de que unha boa
parte dos mesmos participou
nos discursos dos candidatos. o

• En Nova lorque durmen
unhas 50 mil persoas na
rua, segundo dados facilitados
pola Coalición Nctcional para a
vivenda de xente con escasos ingresos. O 90 por cento destas
persoas son negros ou hispanos.
En Los Angeles 40 mil familias
viven en garaxes e os estudosos
do tema afirman que en todo os
EE.UU. existen máis de dous millóns de persoas que non teñen
nen un mísero teito donde dormir.
Este incremento dos "sen vivenda" vai en relación directa a
política Reagan, o armamentismo: en 1981 por cada dolar invertido en vivenda pública, adicábanse sete a gastos de defensa. No ano 1988, frente a un dólar destiñado a vivenda pública,
adicáronse 46 a armamento. O

- • O govemo lanqule e o
Senado chegaron a un
acordo para asignarlle novos
fondos aos mercenários ·da con-tra nicaraguana, o que amasa
que os EE.UU. seguen a reservarse o direito a intervir cando
queira e como queira na chamada crise centroamericana. A filosofia segue senda a mesma que
na era Reagan.
Esta axuda, ainda que a barnicen de "humanitária" é unha clara violacíón ao "Plan de Esquipulas", aprobado por todos os presidentes centroamericanos, estabelecendo que a contra seria
desmantelada nun prazo de 90
días, através dun mecanismo
que os govemos da rexión fixarian. Este plan pillou por sorpresa a Washington, pois o presidente de Honduras, país no que
están estacionadas as tropas,
non os avísou.
De aí que con posterioridade
os ianquies fixeran todo o posíbel para tratar de impedir o des- .
mantelamento.
O

• Os militares haitianos,
có xeneral · Próspér Avril á
sua cabeza, están perfecionando
os mecanismos da sua permanéncia indefinida no poder. Os
cámbios institucionais son de
carácter cosmético e orientados
.na mesma direción. Comezaron
co misteriosa morte do coronel
Jean Claude Paul, comandante ·
do. poderoso t;>atallón blindado
de Dessalines.
Contra Claude ! Paul, Estados
Unidos, tiñ'a fulminado ex-.comunión política. Curio.samente este.
m.ilitar tora peza fund~rnental no
derrocamento de Henry Namphy,
e do seu predecesor, o civil les·lie Manigat, uns me.ses antes.
Este feíto foi .un dos que ·levou
· ao levañtamento que ·Prosper
Avril logrou sofocar, non se sabe
moi ben· ainda con que axuda ,
despos de estar practicam~nte
desterrado, cos pés xa np aero. porto.
O
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RESUMO DO DISCURSO DIRIXIDO POR OOHElTO AO RECENTE:CONGRESO DO

PART~DO

·...Q PCI NO CAMIÑO DUNHA NÓVA .ESTRATÉXIA
Segundo Occhetto, estamos ante "unha
inquietante novidade que sinala o fin
dunha época e o inicio dunha nova etapa da história da humanidade. Aparece,
efectivamente, un dado de estraordinária
importáncia: o desenrolo técnico pon ao
home ante a posíbilidade de poderse
destruir a si mesmo e a.o mundo que o
rodea.( ...) Hoxe a .responsabilidade pola
sobrevivéncia da espécie humana asume
un ha importáncia ·máis vasta, prevennos
ante o mesmo uso pacífico dos médios
tecnoló~icos e enlaza tras eles tod~ forma principal de vida asociada: a cantidade e a calidade do desenrolo, o equilibrio ecolóxico, o crecimeRto demográfico, os gastos militares".
.
'

O 'novo PCI en ltália e en Europa. É o tempo da ·alternativa é o ·título
do d_iscurso que o secretário xeral do Partido Comunista Italiano,
Achille Occhetto, dirixiu ao 18 Congreso do seu partido celebrado
entre o 1~ e -0 ?2 do pasado mes· de Marzo· en Roma. O texto, do que
de seguido publicamos un resumo; recolle as liñas directrices da
nova estratéxia do PCI.

manecer no interior da OTAN". Proniovendo que na competición· co Leste
"prevaleza o íntercámbio sobre a contraposición".
A ALTERNATIVA NA ITÁLIA
"O pentapartido-representa a manifestacipfl da crise do vello sistema político".
"E necesário, sinala Occhetto, superar o
equilíbrio .político fundado sobre o centrísmó derriocristíano (...) transformado .
nun potente diafragma que impide a participación mesma do interés xeral( ...} O
campo da alternativa debe articularse ao
redor dun representativo arco de forzas
reformadoras laicas e católicas (...) O obxectivo da alt.emativa debe ser o de promover unha reforma do e$tado que suscite a enerxia miJlor máis riova da socieqade .civil ·(...) A ~lternativa non prefi- _
gura un cámbio .de réxime, pon fin á idea
de réxime (...) Hoxe é indispensábel aterecer ao cidadan a posíbilidade de decidir máis directamente sobre a· programa
e sobre o govemo. Este é o miolo da re·
forma do sistema político"

e

'NoN SE PODE
RENUNCIAR AO PROCESO
MESMO DE
ACUMULACIÓ-=-N,.;;;;:..P_E_R_O_
COMPRE ORGANIZAR TAL
PROCESO DUNHA FORMA
RADICALMENTE NOVA'

.,ESTASE A CONSTITÚtR
UN: NOVO SISTEMA DE
INTERDEPENDÉNCIA'

"Estase a constituir un novo sistema
de interdependéncia, de proporcíóns tales, e de tan mesta correlación que compre unha responsabilidade e unha vontade política radicalmente novas"(...}

Criticando a marxinación dos sectores
máis á esquerda no recente congreso da
Democrácia Cristiana, o PCI ·afirma ''traballar .seriamente pota unidade entre socialistas e comunistas e as foí.zas reformadoras a· pral da. alternativa" (...) "E
agora, sinalé3, tamén Occhetto, emerxe o
verdadeiro problema: si se teme o cerre
e o sectarismo do PCI, ou polo contrário
o que se teme é a sua política de apertura".

"Trátase · dunha nova loita que non
anula a vella división social e de clase e
que ·ainda a trascende. Non a anula porque os grandes interrogantes sobre o
actual· desenvolvimento mundial poñen
de manifesto de novo, a escala planetária, a división entre ricos e pobres" (... }.
SEGURIDADE, PAZ E GUERRA
O hiato entre nacións ricas e pobres estpse a ampliar en troques de disminuir.
E este un dado que pode traguer efeitos
destrutivos n,o tocante á conflagración
nuclear. (...) E por isto que se impon un
novo conceito que vaia alén das cuestións de paz e de guerra. (...) Nestes últimos anos déronse pasos importantes no
camíño do desarme. O que nos permite
concebir esperanzas sobre a inversión
da tendéncia. (...) O diálogo, as novas relacións máís construtivas e de cooperación entre o Leste e o Oeste, entre os
dous príncipaís sistemas políticos, económicos .e sociaís do planeta, son esencíais para governar o novo mundo da interdependéncia, un mundo que no futuro
só se poderá governar sobre a idea da
segurídade comun e dun pensamento
político que abra camiño á superación
da léxica dos blocas contrapostos. (...)
O tratamento do problema ecotóxico e o
éxito da loita contra a droga só serán posíbeís nunha aproximación multilateral e
sob a coordinación internacional (... }.
O lider do PCI recoñece "o mérito dos
ecoloxistas , e do movimento verde por
ter contribuido á criación dunha conciéncia colectiva a respeito do problema do
meio ambiente", "pero, sinala, estamos
a demostrar que o verde se non é antes
·vermello é unha ilusión".

A respeito do Part.ido Radical, recoñécese o feíto "de telas criticado con dureza nos últimos anos, ·se ben rec~ntemen-.
te· tiñamo~ rexistrado significativas converxéncias · e hoxe · apreciamos o seu
pulo positivo para facer sair á política da
sua gaiola asociativa, promovendo unha
recolocación de todas as forzas políticas
(...) Queremos confrontamos tamén cos
.Verdes e coa Democrácia Proletária porque pensamos que están interesados en
una polític~- ~e alternativa".
, CONTROL DO TRAB"ALLO
Sobre as condicións de traballo Occhetto sinala que '.'o empeño polo respeto
dos direitos dos traballadores na fábrica,
asi como .pola reconstrucióri dun poder
contratual e de control dos traballadores
é un obxetívo de decisivo valor democrático". No centro da perspectiva laboral estaría tamén o tema "da disminución ·
do hotário de traballo, ca gallo de traballar todos".
·
O PCI congratúlase de "seren hoxe a
única forza política que afirmou a diferéncia sexual como critério xeral da pró.,.
pria visión da relación social e humana".

.· ·. '.Q

CAMPO DA
ALTERNATIVA DEBE
ARTICULARSE AO REDOR
DUN ·REPRESENTATIVO
ARCO DE FORZAS
REFORMADORAS'

A NOV~ IDENTIDADE CONSTRUESE A

PARTIR DO DILEMA GLOBAL DO ·
NOSOTEMPO
"A interdependéncia, a gran contradición
da nasa época, trae .consigo a máis radical das críticas ao domínio do· automatismq do mercado, a i.mha economía fundada sobre a loita de tOdos confra todos, ao individualismo cego e egoista (.) '
A necesidade mesma de determinar un :
VERDE SE NON E
desenrolc:> ..sostido impo.n que a percurai ·
ANTES
VERMELLO É UNHA
do ~~nef1c10 non sexa o único fin da pro.
ILUSIÓN'
1 ouc1on. E se o mercado constitue un me-·
tro de medir a eficiéncia do sistema eco-·
nómico e un insustituíbel factor propulsiV?, a forza do socialismo reside na capa- zación do desenrolo (...}. Non se pode
cidade de indicar , que a frnalidade da· renunciar ao proceso~ mesmo de acumulación. Perq compre organizar tal procemer~ado non remata no seu próprio mecan~s~o (: ..). Democrácia, competéncia, -so dunha forma radicalmente nova. A cadec1s1on, control: velaí as cuestións básilidade e non só a cantidade eonvírtese
cas que pode realiz.ar unha nova organien decisiva para o desenrolo".

~'Q

Occhetto que se distáncia do "individualismo capitalista", o mesmo que do
"colectivismo burocrático" dos paises do
Leste, sinala á democracia como "a via
ao socialismo", xunto coa idea de "refor- mismo forte" que "determina a renovada
identidade do PCI".
A UNIDADE EUROPEA .
A unidade europea. pola que aposta o
PCI deberia basearse "nun nova· pluralismo e unha r.iova participación social". No
terreo da seguridade, a proposta é "per-

CÁMBIQ DE NOM~
No derradeiro apartado do seu discurso,
Occhetto fai re5posta aos chamamentos
externos a un cámbio de ·nonie do PCI,
sinalando que este só viria xustificado
por "un proceso social xeral cara a unha
nova formación política ante o que hoxe
non nos encontramos". Resaltando por
último-que "o que está tora de disc1:.1si~n
é a renúncia ao noso ideário socialista,
que queremos· desenrolar ,atraves dun
rica dialéctic~. a autonomía e a cnativiO
dade do n_?so partido".
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VISITA DO PAPA

Diante 9a dimensión po.Htica que
está a cobrar o Encontro Mundial
coa -Xuventude que .realizará o.
Papa no noso país, "Galiz.a Nova
·' (Organización qa Mocidad,e Nacionalista) sinte-se na :abriga de
dar resposta a tal dimensión
nunha campaña que se centrará
nos seguintes
obxectivos.
.
,, ,

\

~-)

!

GONzALO

respeito da liberdade sexual dos
mozos e mozas. Sen cuestionar -.
o direito· que a relixióri católica ·
ten de marcar-lle normas morais
aos seus ' seguidores,
tan.t o
que estes as receben profesan
voluntariamente,· ternos que rexeitar a imposición soci~I que .de
tais normas se quer facer, mais
concretamente no referente á
penalización do aborto, á proibición do divórcio, a condena dos
anti-conceptivos, etc... Esixindo
o direito á información e orientación séxual que todos os ·mozos
e mozas debéramos receber, e
que hoxe, baixo a mentira da
permisividade sexual, se nos
está a negar.
o

Contra as agresións ·denúncia e
acción.
o
MULLERES

NACIONALISTAS GALE-

-

en

e

1. Dirixir-nos a lgrexa Galega
·co fin de dar-lle a coñecer os
problemas réais da Mocidade da
nosa terra, co obxecto de que se
qefina 'se qu~r en verdade com.. prometer-se cos oprimidos, e
colaborar coa· sua loita de liberación social, ou pola cor:itra prefire
aliar-secos opresores responsábeis da grave situación da xu_ventude galega. ·
2. Facer ·que Galiza esté- presente para a multitude de visitantes que cheguen á nosa terra,
pedindo a sua solidariedade e
apoio para facer-lle frente discriminación que sofre é exp9ñendo-lle cal é a nosa .realidade .nacionál. Para o cal realiza~emos ·
murais e imprimiremos propaganda en Inglés, Italiano, Francés, Alemán ... que rachen coa
cortina de fume con que só queren envolver, presentándo-lle o.
naso país como se fose un cená' ria mudo,. e facendo só reteréncias folclóricas a el.
3. Delimitar o ámbito da reli-· _sível a desviación de fondos púxión cómo opción .libre e voluntáblicos cara a financiación de acria de c_ada quen, frente a cal- tos relixioso5,-e sobretodo c~ndo
quer intento de teocrácia que se eses foAdos son cantidades tan
queira instalar, pala progresiva inxentes como as que se están· a
estátalización qúe está tendo a destinar a este.
expensas do_ g·overno PSOE
4. ·Denunciar a orientación
uriha opción relixiosa como ·é a ide.olóxica que -está ·a dar-11,e o
Católica.
PSOE a est~ acontecimento dentro da sua campaña. de ocultar"
·Preservar a división lgrexa-Es:os. graves per:xuícios que a inte\ tado · é ünha base fundamental
gración no Mercado Comun trae
para a con·strucción d!Jnha so..;
para a nasa terra; coa intoxica· ciedade· democrática. E inadmición de papanatismo Europ~ista ·

baseado na mentira de que Europa é o Merc{ldo Común (negando a europeidade hon só dos
pai~es socialistas s~nón mesmo
da Austria, Suiza; Suecia, Finlándia, ... ), ,.,e no : estupefaciente de
que tal Mercado~ Comun será a
, panacei'a para fodas as dificuldades económicas e sociais.vividas
actúalmente.
5. Respostar á inxeréncia que
desde a moral represiva que est~
a defender o Vaticano, se quer
realizar nos espácios públicos a

GAS
(Cangas)

.OOUS Mil

D0USCENros MILLÓNS

O B.N.G. critica rnáis unha véz o
total abandono a que están sometidas as rúas da vila, algunhas
das cales están praticamente intransitábeis. O grupo nacionalista pergunta onde se investiron os
2.200 millóns de pesetas que
prometiu investir no. 1988 o Sr.
Laxe na sua visita a Cangas,
1.704 millóns para estradas, 161
para sanidade e 272 para cons"'
XOAN CARLOS
trucións escolares, pero pasado
GARRIDO COUCEIRO
d.
·
t
(Dirección Nacional de Galiza Nova)
o 1a, pasou a romana e es a pa' rece unha promesa dun dia de
festa. Tamén por estas datas a
VIOLACIÓN
comisión de governo afirmou
_Mulleres Nacioné\listas Galegas que as obras de señalización se- ·
da- zona do Morrazo manifesta mafórica, aceiras e firme na Cpublicamente a repulsa e conde- 550 e na L-320 solicitadas polo
na da violación acontecida héii B.N.G . .ian comezar. Pasado xa
uns dias na loqalidade de Can- doce meses destas declaracións
gas a unha moza. Tamén consi- todo segue igual, dfando a sen.' deramos indigno e aberrante en- sación -de que o perigo ao que
trar en valoracións machistas so-: están expostos diariamente os
· bre a preséncia desta muller na viciños que transitan por estas
rua e altas horas da noite, como ruas non preocupan tanto á equise a sua pretendida "asiduidade" pa de governo como cambiar esa locais nocturnos e centros de tatuas de sitio, arrancar palmeidiversión fose un atenuante para ras ou sanear a economia da fao violador e un .agravante para a m ília pesoísta de Cangas. · Está
violada. '
,,_
claro quye a chúvia . de millóns
que veu vender a Cangas o Sr.
Repítase, pois, . a história que Laxe hai que ·emarcarla dentro
recentemente estivo nas páxinas da alucinación . investidora ao
da prensa e na conciéncia das povo cando compraba que todo
mulleres, pala que a víctima con- é farsa e palabrería. O 8.8.G_ sevértese en culpábel polo feito de gue reivindicando prioridade
estar fóra da casa a certas horas ante paseos, aterrados e alameda noite. A mellar acción para das, unha solución ao perigo que
exercer o naso direito á liberda- encerran as estradas da vila que,
de de movimentos é denunciar demásiado a miúdo, truncan a
toda clasé de agresións e actuar vida dalguns cangueses ao sque
nengunha corporación futura po, contra os violadores. ConsideraO
mos que non debe haber nen- dará devolver.
gunha violación sen denúncias
EULOXIO LÓPEZ
(Cangas)
nen un só violador sen castigo;

---PRóXIMo NÚMERO_

·POS-M .ODERNIDABE. E PODER
VENTA CONXUNT~ co SEMANÁRIO
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CULTURAL

ción corno a 'nai adoptiva' do.
seu ballet, cedido ao ·organismo
provincial no 1971. O director
non se recata en dicer, nunha
carta pública, que o feito de o
ballet levar o seu próppp apelido
non era senón símbolo de "identidade e prestíxio" para o grupo
artístico. Lernbran tamén os
bailarins que cando formaban
parte do corpo de baile de Rey
de Viana, o director non permitía que asist,isen a máis cursos
que os que el e a sua dona , Vitória Canedo, irnpartian.
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A polémica sobre a actividade
da Escala abrangue até o seu
próprio nome, sol5re o cal os
profesores teñen solicitado ditame ás autoridades de cultura e
educación. A denominación de
"Escala de. _D anza e Música da
Galiza" dqlle un carácter oficial
que non merece , segundo o presidente da APDG, Ramón Sánchez , "pois o seu persoal non
está tecnicamente recoñecido
para poder impartir clases de
Ballet" . De folto, a E.s cola non foi
capaz' de artellar · un carpo de
danza clásica ou contemp9ránea, e 1:.µnitou a sua actividade
á danza folclórica e ás suas cáseque sempre polémicas -reinterpretacións de danzas tradicionais. Ainda que os xuícios
positivos sobre o Ballet Galega
caen bastante mal entre os grupos folclóricos coruñeses, non é
estraño escoitar loubanzas sobre os labores de recuperación
Galiz~
do traxe tradicional e sobre o
grau de calidade visual mostrado no repertório que cada ano
ensinan á cidade.
Detrás dunhas palabras do director de Escala de Ballet, que
(APDG) baséase, formalrnenta,
está a dar a volta ao mundo en
di que "como toda nai adoptiva,
na deficiente organización dun
loor de multitude. Nesta ocaa Deputación derrama sobre o
cursiño internacional, pero no
sión, o público non chegou nen
seu filio amor e xenerosidade",
fondo residen. venas teimas.
a mediar a capacidade do pátio
hai noventa millons de pesetas
Ainda que hai opinións que
de butacas en nengunha das
de orzarnento para este ano,
todo o reducen a ciumes pertres sesións realizadas. Segundo
ademais da restauración do
soais, o certo é que a Escala de
fontes próximas ao concello, o
Pazo Martelo e os gastos correnDanza da Deputación non pode
investimento --de 9 rnillóns de
tes de salário e vivenda do diconsiderarse un centro oficial,
pesetas, confinanciada co Mirector, que ocupa unha das
porque os-seus rexentes non tenistério de Cultura- non foi
plantas do edilicio do Teatro
ñen a titulación precisa para imrentabilizada. A falta dunha poColón.
partir o ensino. De feito, os prolítica cultural máis definida e a
Rey de Via:Ó.a tamén provocóu
fesores advertian nun comunideficiéncia das fórmulas de proairadas protestas entre os trabacado que os bailarins da cidade
moción, reducidas en moitos
lladores él.a Escala, quen a meio
se atopaban neste momento escasos a unha simples pegada de
dunha nota de prensa da CNT
crebendo a súa "carta ao pai'',
carteis, están na base deste fraprotestaban contra a sua xesen referéncia ao texto kafkiano,
caso de asisténcia.
tión. Ainda que o extremo non
e aludindo á condición de expudo ser confirmado por ANT,
mernbros do Ballet Gallego de
O que nestes días está no
-o polémico director tivo adecáseque todos os bailarins un
centro da polémica é a posta en
.mais piúblernas coa Adminispouco destacados .
funcionamento da Escala de
tradora da Escala, que pediu o
Asi están tan particulares reDanza. O enfrentamento entre
seu traslado de pasto.
lacións fp.miliares -Rey de ViaRey de Viana e a Asociación de
Ramón Sánchez, · voceiro dos
Íla aC:osturna a falar da DeputaProfesores de Danza da Galiza
profesores, pensa que a situación ha cambiar : · "co tempo, a
~ Escala débese ir democratizando , adaptándose ás novas cir- .
cunstáncias: debe comezar a ter
unha dinámica máis acorde co
A.PRIETO
que hoxe se entende que é
e · do Liceu de Barcelona, dirixe
Clásico de Zaragoza. O mesmo
unha institución dedicada á
Rey- de Viana, que non permitia
agora unha escala en Lugo á
danza, cun centro de Formación
_que asisten xóvenes que constiaos seus bailarins asistir a cursiPermanente de · bailarins, e ser
ños intemacionais mentres estituirán unha canteira e daqui a
capaz de investigar e traballar
vesen non Ballet Galega, di que
un temp9 darán os seus frutos '
en actividades cornplementárias
derriba ·das táboas. "A danza "a profesión do bailarin é do
ás que se poidan ir dedicando
máis desagradecido que hai,
di Zaera- conquistará tempos
os profisionais da danza cando .
porque a danza róuballes os mémellares cando os organismos
penduren as zapatillas: · docénencarregados da promoción culllores anos da vida". A constancia, cena, promoción .de espectural se decaten da importáncia
te preparación física á que se
táculos ... Non me meto a proven abrigados e a imperiosa nedesta actividade para o fomento
. nosticar se o ideal é que a Escacesidads de sair fóra en procura
da sensiliílidade das persoas e,
la pertenza á Deputación ou a
de mestres, contrasta co escaso
portanto, tamén do pavo. Entre
outro organismo público' pero
tanto, . os profesores tacemos o
apoio das institucións -salvanpenso que todas as institucións
do a Deputación coruñesa-,
que irnos podendo, entre as esdeberían mostrar máis interese
que se ve reducida a algunha
treiteces económicas que i.m,por esta actividade, que debe
pequena axuda a grupos como
pón o mercado e a falta de posiconverterse, xa dunha vez, nun
"Druída", ou a minúsculas bolbilidades para a correcta formameio de expresión encarniñado
ción non so dos principiantes,
sas para estudantes .
a elevar as posibilidades criatiXqán Carlos Zaera, por e-xemsenón da formación permanente
vas deste país" .
· O
plo, ex membro _d o Rey de Viana
que precisa todo profesional. O

Polémica entre profesores de danza e Rey de Viana
por mor da chamada Escala de Danza e Música da

Pésie a todo danzade, malditos
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"Moita merda" é o
desexo máis frecuente
e afectivo co que se
pode agasallar a un
bailarín antes do seu
locimento. Unha
expresión que acada
cúmios esperpénticos
nun país tan pouco
preocupado pola danza
non tradicional como o
noso. Símbolo ou non,
leve grosería léxica ou
simples licéncia
artística, "moita merda"
adquire unha,
polivaléncia certa á hora
de escoitar o zunido
afónico que producen .
os cristais rotos da
danza.
Tras o telón do Gran Teatro de
Lugo dábanse as últimas pinceladas da noite. O todo da cidade
abarrotaba o local. "Druída", o
único grupo galega de danza de

autor ía pór en cena un repettó.._
ria coroado cun espectáculo de
teatro-danza. Unha semana antes,_ os coruñeses podian gcnar
dunha das montaxes mellar tratadas pola crítica especializada
dos últimos tempos: "Dark", de
Carolyne Carson. O pasado dia
20 de Marzo inaugurábase no
Pazo Martelo de A . Coruila · a
nova -sé da -Escola de Danza e
Música da Galiza, un polémico
centro dirixido polo non menos
controvertido coreógrafo Xosé
Manuel Rey de Viana ·e sostidó
pala Deputación de A CoÍuña.
Estes tres fitos, acontecidos en
pouco menos d'4!1 mes, ahondan
para realizar unha radiografía

das doenzas que hoxe está a padecer este rnundiño considerado marxinal palas institucións
oficiais da cultura.
As perspectivas que se abren
coa aprobación do Instituto Galega das Artes non difiren moito
da situación actual. Segundo as
diversas fontes consultadas, é
considerado como unha simples
reorganización xurídica das
competéncias gubemamentais
en matéria de promoción das artes . Sen dúbida, é a Deputación
de A Coruña a institución que
rná1s apoio ven prestando · á
d~za, coa tutela da máis importante compañia de danza da
Galiza, o ballet Oalego Rey de
Viana. En canto á política municipal, pode valer de referéncia a
actuación no Colón coruñés de
Carolyne Carson, co seu espectáculo de contemporánea que

A SOEDADE DA ESTRELA
Ouen con máis contundéncia
sofren as consecuéncias desta
polémica son os bailarins, esa
raza narcisista e entregada que '
en meio de todo non atopan
oportunidades sérias de amasar
a sua valia, aperfeizoar as suas
técnicas e recriarse en novas
vie:tros experimentais, base da
sua criatividade. Ouen dispón
de meios económicos pode
achegarse a Madrid, Barcelona
. ou Valéncia, a examinarse, mais
o caso é que ao non dispar aqui
de demasiadas posibilidades de
formación non poden acadar cúmios demasiado, brillantes. Nengun galega foi seleccionado por
Maia Pliset~kaia para o Ballet
Nacional , e só algun logrou chegar ao Liceu ,barcelonés ou ao
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Es autor de dous xéneros,
que vontade hai nesa diso-.
ciación e que diferéncias?
Cando considerei que na poesia
ch~gara a ·un ponto teilcJonei
·novas aventuras e mej;.inme, X!1
:, ~; .~r anos, a escreber paréi'.lela. · ~pt'8 narrativa. ' No fondo. por
., - u~.grande respeito ~e- ..sinto·
'· •pó1o acto poético: a poesía .t en
-.. . ~ -<le · azarosa milagFe ' é non
, -todos os dias podes. facer un
~n-póema. K eu. que arpo o esc@ i:r, queria . fuxir de que se
"ponvertese nun acto mistificado
, e. automático máis que nunha·
·aiiténtica necesidade. Empecei
na 'narrativa -con catro novelas
br.eves, e se. o meu último libro
de poemas é unha culmínacl.ón,
o prime.ira de narrativa é-·un início que non sei aonde me vai
levar.
1

Jt.

POESIA NA.
SOCIEDADE .
CONTEMPORANEA
NON. MOVE MASAS
NEN CONCIENCIAS
COMO SERIA
DESEXABEL'

-

'r
Pero nesa escolla haberá tamén unha intención ·a respeito do leitor.
Os amantes da poesía sabemos .
que é unha espécie· de pacto~
entre catro coillrurados. e sabemqs do podério deste xeito de
comprender o mundo ·e a vida,
·de coñecer a realidade e a tua
expe riéncia t3 tratar que outro
home ou leitor a cofl.eza. Pero a
poesía na soci~dade contempo..:
.ránea non move masas nen conciéncias co1110 seria desexábel.
A .novela é o xénero da modernidade p or exceléncia , como
xénero híbrido ou espúreo . E
claro que ten máis poder de
chegar á xente . Pero non a sinto
por riba na xerarquia de valores.
Son absolutamente demediado
e non podo prescindir dos grandes poetas nen dos grandes novelistas, pero estes últimos en
xeral son grandes poetas agachados e mesmo fracasados que
deron ext1aordinários narradores.
Fálase do fin dos xéneros,
da· hibridación entre , eles,
non se xfra, por outro lado,
arredor dos .mesmos temas?
!so xa está na perspectiva dos
vellos románticos, que son conciéncias absolutamente modernas. Ternos o caso dun gran cultivador '<lesa hibridación que é
Otero. O que pasa que nós ternos que facer unha terápia de
aprendizaxe e a ·poesia 'e a novela deben voltar ao seu rego.
Os grandes misturadores de xéneros foron persoa1idades de
grande envergadura e quizais
sexá algo de fin de viaxe, non
se ·pode plantexar nen na .moci- dade literária nen na primeira
rnadlirez.
Respeito á nQsá literatura ·
aeguen funcionando os tópicos de oposición rural/urbana, sobretodo na reseña externa ao próprio país.
A literatura galega; que produce
ás..- veces un pensamento endébel, déixase guiár en ocasi' óns
por tópicos, como a necesidade
.de escreber novelas longas, ou
-de· facer funcionar as novelas en
universos urbanos e non . rurais ... _son tópicos. Non creo na
sua validez, para min só existen
as boás ou as más novelas.
Todo o que sexa fascrnarse por
tópicos non é bon e a literatura
e o pensamento galega/ deben
corhezar por pofier todos, estes
tópicos ·en interrogantes. Hai
novelas que cheiran a mundo
_rural, como as de Faulkner, que

-
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'O úmco que debe sancionar a galeguida~e
drm escritor é o emprego du:rilla língua, o gal~go'

Ramiro. FOnte
~rémio

da Crítica por 'P8Sa un -segredo'

· Ramiro F,onte ven de
receber, xunto con Vitar ,
Freixanes, o denominadoPrérnio da Crítica,
concesión non
·c rematística que se- dá
con carácter anual a nível

· do Estado. Autor de dous
xéneros, en poesia cunha
obra consolidada e con
títulos como "Designium"
e o galardonado "Basa ·un
segredo" e: en prosa
"Catro novela~

sentimentais", articulista
e ensaiS.ta, Ramiro Fonte
é un escritor da·nova
xeneración literária con
importantes reflexións
sobre o momento actual
da es9rita ·na Galiza.

podemos tr~er 0 caso de Goethe
e do seu pasto de conselleiro
aúlico en Weimar. Pero o poeta
e o escritor ·g alega aposta pola
parte de linguaxe que queda
fóra · do_poder. Creo que un escritor cfue se deixa engaiolar polos falsos poderes ve resentida
a sua obra, a sua visión, do m~.m- ,
do e o vigor do seu talante lite.r:ário. Outra causa, moi distinta
é que creo que os intelectuais
galegos, se os houbese, debesen estar integrados nunha vertebración c.ultural que quizais
haberia que emanar das institució11s. Por exernplo, como profesor sométome a unha série de
abrigas pero como poeta convértorne .nunha espécie de subversor do corazón humano.

I

son absolutamente modernas e ,
hai novelas de. universo& urba-

'UN ESCRITOR QUE
SE DEIXA
ENGAIOLAR POLOS
FALSOS PODERES
VE RESENTIDA A
SUA OBRA'

nos absolutamente retrógradas.
Hai un discurso político que
procura tamén a desvirtuaCión dos mitos do pasado.
Como se reflexa nas intencíóns literárias actualmente?
Plantexas a relación entre dous
conceitos esquivos: . a fidelidade
coa tradi.ción píópria e. unha
· modemidade que necesariamente non ten porque ser forá~ .
nea. Coido que a medida que o
escritor galega é rñáis coñecedor da sua tradición precisa tarnén poñela en relación con tradicións foráneas . Hoxe.n dia a
modernidade é un conceito histórico : ocupa o mesmo lugar
'nos museus o estoupido dadá
qe as esculturas da Grécia -clásica. Sobre estas ideas tamén actuan moitos tópicos e non podemos levar as reflexións próprio/
·externo, moderno/antigo, a un
maniqueismo que funcionou .
moito na nasa realidade.
O suxeito facedor ou degusta- ·
dor de arte pode abolir as distáncias entre culturas e entre
épocas e facelas funcionar no _
presente .. o unico que debe
sancionar a galeguidade 1dun escritor . é o emprego duhlla língua, -do gal_ego.

Como mediatiza ao escritor
galego a non normalización
do aeu idioma?
Creo que a própria condición de
lingua ameazada debe ser reconducida . Isa que parece un
imposíbel, criar unha aventura
literária ás portas do ano 2.000
nunha vella lingua ameazada,
pode ser un feito positivo. pesto
que volves facer que nazan as
palabras. E supondo que o galega fose unha língua crepuscular,
que non o creo nen o desexo,
os escritores galegas somos
máis modernos que os que empregan unha língua de maior vixéncia en potencialidade económica ou número de falantes .
A literatura parece irnposíbel
na sociedade contemporánea,
qué máis irnposíbel que facela
nunha língua minorizada? É
unha desvantaxe e unha profun. da vantaxe. Supondo que algunha vez Europa se convenza de
que as cuituras minorizadas teñen a xogar un papel, ser poeta
hoxendia en galega vai ser moi
importante.

0
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LITERATURA
GALEGA DEIXASE
GUIAR POR
TOPICOS, COMO
ESCREBER
'NOVELAS LONGAS;
OU OUE SEXAN
RURAISOU
URBANAS'
Outra realidade que se observa é un_abalar rápido entre · pos1c1ons optimistas
(Idade de Ouro... pc)r exemplo) e un pesimismo expreso.
O pesimismo medra máis cando
o escritor galega é. intelixente e
sabe 6 ql.le se xoga nun momento concreto. Pero este pesimismo hai que canalizalo ~non dei- ·
xar que queime as nosas mellares bandeiras. Eu son funda~
mentalmente pesimista respeito
á realidade galega e ao seu espácio cultural. Pero ~ este , meu
niilismo pódeme facer· fecundar ·
esperanzas. A veces ..non hai
maior ·estupidez que prometer
unhá falsa esperanza e creo que
a situación da literatura galega
vive aind,a nos desexos. E ~ó
através da desesperanza poderemos encantarnos outra vez.
Pero iso é un pouco retórico...
O meu pesimismo fúndase en
que na Galiza non estamos facendo todo o posíbel para vertebrar un ámbito de xogo limpo,
de xogo claro. A veces non nos
decatamos de que somos pou-
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LABOR
POETICO E A PONTA
DE LANZADA
CRIACION
LITERARIA NA
GALIZA'

~

cos os que movemos unha espe... ranza concreta e ás veces estamos mal .avenidos , hai unha
grande desconfianza xeracional
e entre grupos. E non hai un in-

. 'Í\JON HAI
INTERESE
INSTITUCIONAL POR
CRIAR CAMPOS DL .
ACCION CULTURAL'

terese institucional por articular
c:ampos de acción éultural que
é ás institucións a quen lle corresponde facelo e non ao autor
que está na sua casa fácendo a
sua obra.
·
Cal crees que é relación dos
escritores galegos co poder?
O poeta e o escritor, se o é verdadeiramente, está situadó á
marxe do poder. Hai poucos ca:.sos na história da .literatura de
escritores cortesáns. .Hainbs,

E v olvendo ao mom ento da
literatura galega, da n osa
poesia, que analis e destila
da cantidade de poéticas que
se teñen dado a cofiecer neates 15 anos últimos?
Considero que o labor poético é
a ponta de lanza da criación literária na Galiza, e esta é unha
reflexión mol. meditada. Agora
que chegamos ao fin da década
dos 80, absolutamente maravillosa, na que se publicaron cento e moitos libros de poemas, é
hora xa de facer recento. Doloroso recento porque entraña un ,
exercício de inteireza intelectual, porque non é só falar das
, obras dos demaiS senón analisar
interiormente a obra de cada
un. Cónsidero quB hou.l'Jo unha
série de poéticas centrais como
as Xavier Rodríguez · Baixeras,
Femán Vello, Álvarez Cáccamo,
Xulio e ·xesus Vaicarcel, Román
Raña, e alguns máis que van
quedar ·como auténticos fitos do
labor · literário destes últimos
anos . Desde o present~ estas
poéticas teñen; que conquistar. o
futúro e iso entraña un exercício
de humildade e que colectivélmente · rep~nsemo~ o valor do
poético na sociedade actual. O
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Diapó Galicia
Convertida na única mostr:a de
audivisuais ·que se fai no Estado
español. despois de qu.e a .orga~
nizada en Granollers finalizase,
a "Diapo Galicia" a celebrar en
Ourense do 17 ao 22 deste mes
centra a atención dE'. todos os
profisionais e afeizoados, a este
meio: un dos máis espectaculares e máis marxinados dentro
dos que empregan a imaxe e o
~on como veículo.
A Agrupación Fotográfica
Ourensán, coa colabora~ión do
Obradoiro de Criación Audiovisuci.l de Vigo e as 800.000 pesetas de escasa financiación que
aportan a Consellaria de Cultura
(750.000 pta.) e o Concello de
Ourense (50.000 pta.) apresentan 28 realizacións, algunhas de
grande complexidade informática, con várias pantallas e até
case 30 proxectores en función
simultánea e controlada por ordenador. Do total das obras
apresentadas 14 producións son
de grupos galegos, con 10 realizadores diferentes. As estrelas,
en espectacularidade. serán "El
color del Deporte", da casa KODAK, e "Sevilla en -tres actos" ,
roáis de 100 diapositivas en tres
pantallas durante 18 minutos ,
que será a proxección que peche esta edición que consolida
á "Diapo Galicia".
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. "O tesauro de Untia" (Cálros Silguión, 'plan~ficación das irnru:ces,
etc .. .) ten vanta.Xes. Porque é
var-A Coruña); "La serva padro· preciso meditar ·máis.. o que se
na" (Dau al. 3); "Senos" (Escola
vai- facer, non hai esa continua
de Imaxe-Benposta); "Souvenir
reescrita que . permite o vídeo,
Dix" (Jesus Carbonell-Mataróf e
no que se pode bprrar e iegra·"Only' You" (Enrique Ferrer e
bar. O que pope ser unha induDaniel Reme seiro-A Coruña).
bidábel vantaxe a; quen domina
Venres, 21 de Abril, "O forno do
xa o mundo da 1rnaxe convérte- : tempo" (.MISMA-Benposta); ''O
nun vicio para .que~ se están . Bosco de TrasrrU,rás" (OCAiniciando" ..
Vigo); · "As constf'l!cións -da
auga" (Diarama-A Coruña); "Ga· Nese senso as axi:idas a
viota" (UPA); ·"España fuera de
meios audiovisuais diríxense to- ·
España" (Adolfo Ribas ·e José A:
das á adquisicións de equipas
Gómez- Madrid) ; "Erra" (José
videográficas.
Mesmo para
Maria fy1ontero-Madrid); "Erase
unha mostra do. calibre da que
unha vez" (Xosé L. Vázqliez-Ouse vai - contemplar en Ourense
rense).
·
non hai unha especificidade de
axudas. Hoxe, pésie a unha cerO sábado 22 continuará o curta penúria na atención instituso, e Miguel Bouzada impartirá
cional, cionsigueuse un· nivel
o apartado de codificación dixiaceitábél e a proba está na pretal. Haberá unha mesa redonda
séncia de 10 realizadores e 14
"as . novas tecnoloxias de comusificaci6n dos videos en escalas
producións galegas na Diapo
nicación eudiovisual e. o seu fue irlstitUtos e . a facilidade de
Galiciq.
turo", na que ·intervirán Antón
-mru;iexo ·e adquisición de equiLouro,· Maria Xosé Porteiro, Mipas. ~ idea desmíptea Miguel
Proxeccións
1
guel Angel Fernándei (Presi- .
· Bouzada, do Obradoiro de Criae formación
dente da · Asociación española
ción Audiovisual "hai rnoitos níOs dous primeiros días (17 e 18)
de Médios Audiovisuais) e Joan
veis de com.plexidade, pero
dedicaranse á formación teórica
unha equipa de audiovisuais Bohe (Realizad0r de Konic Aucon cursos sobre técnicas fotodiovisuais) e o director · de ,;La
dous proxectores e unha urúdagráficas e !=le programación de
Región" Frqncisco Campos. Mode de fundidos sirlxela- pódese
montaxes audiovisuais con dia· conseguir por 100.000 pe¡:¡etas e
derará Benito Losada, ·Director.
positivas. Os cursos daraos o foda Casa da Xuventude de Oumesmo menos . Para dar unha
tógráfo Carlos Angílica. ·
rense
idea en vídeo, a sernellante
complexidade o custe é case 10
O Mércores 19 proxectararise
· - As proxeccións estrela conveces superior. Pedagoxicamen- ·
"Ahramis" (Xosé Ramón Carr.ecéntranse na derradeira xomate un soporte químico, como o
ra-Xunqueira
de
Ambia);
da. "Galicia, ven yverás" (Diarafotográfico , e o traballo prévio
"Montserrat: el naixirnent d'una
ina-A Coruña); "Don Ramón,
que precisa (elaboración dun
muntanya: el naiximent ·d'una
desde Trasalba" (OCA-Vigo);
passió .. ." (Xavier Varela-Mata"Brau" (Triac-Barcelona); "Gotic
ró) ; "Otros mundos" (F.J. Fer~
Catalá" (Konic-Barcelona); "Konández Cid-Ourense); "Das cau. nic-Nabisco" (Konic-Barcelona);
sas de Ramón Lamote" (OCA"Kodak. El color- del deporte"
Vigo1; un día arnb Barcelona"
(Kodak-Madrid); "Sevilla ep. tres
(Dau al 3 -Barcefona) ; e "Disoactos" . . ·
nancias" (Ana Funes-Huelva). O
XOves 20 de Ari}, "MetamorfoEste último audiovisual é un
se" JM. Rodríguez-RibadáVia) ;
favor especialísirno, pois discri. minase a montaxe audiovisual
dun ccinxurito multimédia que
inclue bailaríns e un complexo
espectáculo de luces. Músicas
de Bizet, Verdi, Mozart, e outras , 30 rñillóns de custe, 18 proxectores, 1000 diapositivas e 18
minut,os cie duración; nuri conx'unto concebido para promocionar a cidade andaluza cara ao

, se

e valorando que ante unha grande densidade de información as
rnensaxes non deben superar os
7 minutos de proxección, pois
se produce saturación e fastio
no . espectador, comprobouse
que era o diaporama ou montaxe audiovisual, o que conseguía
xerar máis información en menos tempo e quen lograba maior
retención na mernória da xente,
unha maior leínbranza das rnensaxes.

Facilidade
para q
emprego na escala
Outro tabu dase á vista da rna-

Un meio marxinado
A consideración do audiviosual
con desprécio -"esa antigual)a
das filminas"- resposta á fascinación e unha certa accesibilidade imediata que produciu o
vídeo a unha determinada altura. Se:q embargo son vários os
estudos que significan o adecuado do médio e a sua vantaxe
fundamental: a calidade da imaxe - emprégase
terial de 35
mm. con definición semellante á
do cine-, o que cria unha mellor disp9sición do público. Esa
expectativa positiva, e mesmo
concentrada pala necesidade
dunha sá escura, que obriga a
unha disposición prévia, a calidade do son, etc .. . conseguiron
evitar a obsolescéncia do médio
coa irrupción masiva dos novos
soportes magnéticos. Mesmo en
estudos de escrita a udiovisual,

92.
. A Diapo Galicia, que centra
as proxeccións na Casa da Cultura de Ourense (Avenida da
Habana) ten un certame con
prérnio simbólico á mellor ol;:>ra
apresentada.
O

x.c.

Corrección ao ·artigo sobre Rodrigues Lapa
bem breve , no qual ins}stia nos
seus argumentos, bem conhecidos para os que tiveran lido os
seus escritos anteriores; nao
era, pois, urna novidade ,- mas
estava redactado, como sem.pre,
Por un erro omitiuse un
corn aquele esquisito e .mesmo
párrafo que agora
erstirnulante respeito' ás opinióes discrepantes do queal eie
. reproducimos até o fin
se orgulhecia e com o entusiasdo artigo.
mo· pela Galiza 'respirava ern
todo momento. Surgiu entao na.··
de numa leal confrqnta9ao de
Essa atitude a respeito de
coqversa a questae de onqe puideias mas a elirninac;ao , por
Lapa C'.ºJ}.stituiu urn alarmante
blicá-lo . Eu dise-lhe com naturaqualquer meio, do adversário .
si~toma de patologia em que o
...J.idade que o lugar adecuado era
_Se Lapa se alinhasse com a
"galeguism.o oficial" se desenGrial (nao existía ainda a reVista
ideologia do grupo dominante,
volve desde há pelos menos nalAgália) . E: replicou-me, com certeria
recebido
·
seguramente
guns anos . Nos ambientes decito sentirnento. de resignada- imgrandes honores; . assirn, porém,
sórios do mundo cultural galega,
potencia: "Mas terno que mo refoi submetido sem . compaixao
agora corn urna capacidade. de
·c usem '.. .
ao
implacável
·ostracismo
reserEspero que ele nao tenha per~c.9ao potenciada pelo poder povado aos cheterodos.
l1t1co, veio a estabelecer-se
cebido entao quanto me irnprescomo norma· da nossa política
sionou essa resposta sua. Eu saTrazarei aqlii, a este propósibia bem que em Grial, e em'Gacultural 6 sectarismo anti-rein-· - to, outra anecci.ota trivial.
tegracioni~ta. Por desgrac;a, nao :
laxia em geral, tirtham rejeitado
Nurna minha visita a Anadia
se trata senao de urna manÍfestrabalhos de tendencia reinteem anos recentes· mostrou-me .
---tagao mais do dogmatismo, vel~ ·
gracionista, mas de escritores
Lapa urn novo trabalho seu, ainha doenc;a do espirito humano ·
mais .beII1 novos, qµe sempre
da entao inédito, sobre a proble- .
em todas as épocas e em todas
podern. aguardar reac96es dessa
mática .da reintégrac;ao linguísas l'atitudes, que cámuRf a irníndole em g'ente de maior idade.
tica galega. Er~ um ensaio mais

Montero Santalha,
"Rodrigues Lapa,um
galega na de Anadia" .

posic;ao das próprias ideias sob ·
altos valores como "servic;o ao
país " ou "seguranga nacional";
que nao quer admitir como natural a discrepancia de opinioes
e o debate franco entre -os discrepantes, mas que parte da
premissa de que o contraditor é ·
nao só um equiyocado mas até
urn traidor ; que se propoe corno
objectivo nao procura da verda-

Nao me me fizera ainda a ideia
que um sábio venerável como o
· mesrrussrmo Rodrigues Lapa
pudese sentir-se -també'rn irnerso nessa atmósfera discrimina- '
toria.

com a "opiniao oficial" dos- dirigintes . A mesma revista a que
el prestara desinteressadarnente
o seu apoio nao só corno colaba. radar qualificado mas tarribém
como propagaridistq. entusiasta
por m~io do seu incansável láEfectivamente, ele, tao· pers. bor epistolar, recusava agora a
. picaz, devia ter .c aptado já a ati- ·
sua presenc;a por mero e gratuitude. sectária que vinha configuto sectarismo dos seus responrando-se no círculo mais podesáveis.
ros'o- do "galeguismo oficial".
O desgradecido desdém ·do
Para rnin .. p8lo menos aquelas
. "galeguismo oficial" ao velho
palavras· suas, expressadas se~ 1 Lapa foi uµia grave injustic;a,
guramente corn urp certa de. que nos fez sofrer longamente
cepc;ao mais sem o menor assoaos galegas que dela éramos
mo de ressentirnento, foram
conscientes, na nossa irnpoténcorno urna drarr.ática Qremonicia. Mas devo dizer que nunca ,
c;ao das cruas experiéncias de
no ·entanto, lhe escutei · nem a
margina9ag e- ostracismo que
mais leve queixa a e;Sse respeinos áQ-uardavam a quantos
to; e pe:µso que, franco como ele
compartíamos a sua concepc;ao
era, isso se devia a que, corn
unitária~da nossa língua. O mestoda naturalidade , nao se consimo gáÍeguismo que se aprovei~
derava merecedor de nenhum
tara da entrega. generosa de
hono~ ou agrac!ecirnento.
Lapa nos anos duros rejeitava
Oxalá o seu exemplo h.irnih.oagora a sua coláborac;ao, nao
so guíe a quantos géilegos venporque ofensiva ou .disparatada
ham á encontrar-se em semelem qualquer sentido, mas sirn:hantes circunstáncias .
D
plesmente porque n·a.o- coincidía
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MAMBISES ·GALEGOs·
. PEDRO PABLO RODRÍGUEz

A preséné:ia de naturais da Península nas filas dos combatentes pala independéncia dé Cuba
durante o século pasado , foi fenómeno cómun~e relativamente
xeralizado.
· En definitiva; loitar pala independéncia en Cuba era situarse ·
do lado do ideário republicano e '
liberal que animou a · amplos
sectores sociais e políticos es- ·
pciñois ao longo daquela centúiia. E se ben· os políticos de tal
filiación tenderon case absdlutp.mente a .coincidir cos monárquicos en que Cuba debia ser para
sempre parte ~ntegrante, da metrópoli, todo parece indicár que
para quen viviron na Illa con_semellantes ideais e non representaron intereses económicos ou
políticos vinc;;ulados co sistema
colonial, houbo unha tendéncia
a identificar o seu ideário coa
criación da república cubana.

argüindo as suas ideas republicarias. Este· soldado, tamén galega e . cuxo nome non se conservou, serviulle como axudante .
até que morreu no 1870 nas beiras do Caufü , o ria máis caudoso dp Cub~, en Oriente:
·

boa: parte dos marribises, ainda
que non e de desdeñar o feito
de qlie entre as próprias tropas
chegadas da Península -azotada entón por agudos enfrentamentos políticos e pola guerra
civiF-- fora de certa frécuéncia
·o caso de soldados republicanos
ou anarquistas que se pasaban
ás .filas insurrectás .
·

·- · ·.·10

A preséncia galega nos combates pola libertade cubana
. pode ser apreciada mellar ao r~
ferimos á Guerra de Independéncia (1895-1898), que dera ao
· traste cq .domínio hispánico.
Trátase de que ao fin da loita foi
organizádo un Índice dé mambises polo xeneral Carlos Roloff,
un polaco que pelexou por Cuba
desde 1869, xunto ao xeneral
Villamil precisamente .

'
XENERAL

VILLAMIL GOZOU
DA CONFIANZA DO
PRESIDENTE DA
REPUBLICA EN
ARMAS CARLOS
MANUEL DE
CESPEDES'

Os dados recopilados permiten coñecer que 108 galegas
achábanse entre os 1624 españois que se uniron ao Exército
Libertador, ainda que a cifra pudera incrementarse se se considera que hai 34Ó c uxa rexión
natal ·non aparece precisada .·

En definitiva, a guerra de
Cuba, xuhto ab propósito de se- .
paración política que unia a di- .
versas C1ases e capas insulares,
levou implícita no seu seo unha
forte loita de clases, .que condú- '
ciu a J:mpqrtntes sectores proprietários crioulós a _ manterse
leais á corona .

Da Ca.ruña aparecen 26 mambises; 1 de Ferrol; 23 de Lugo,
de Ourense hai 19; de Pontevedra, 7; A Portela, Ribadávia e
Ribadeu aportaron un en cada
caso, e baixo o xenérico da Galiza rexistáronse 26 mambises
máis .

O estudo dos mambises españois é tema que espera polo seu
investigador, ainda que para·
calquer coñecedor a fondo das
guerras independentistas esa
preséncia salta constante e s{stematicamente.

- ' TODO PARECE
INDICAR QUE
HOUBO DOUS
NUCLEOS
FUNDAMENTAIS_
QUE APORTARON
MAMBISES: OS
CANARIOS E OS
GALEGOS.'

r~,

Natural de A Coruña, por
exemplo, era o coronel José Álvarez Pérez, de 31 anos , proprietário. quen entrou ao Exército
Libertador o 1º de Xaneiro do
1896 e pertenceu ao Rex:írnento
Estrada Palma , da segunda brigada, prirneira división do Quinto Carpo correspondente á província de La Habana ..

Á ·esquerda Antónlo Maceo, xeneral do exército libertad9r de Cuba, na outra fotografla José Martf, dlrixente do Partido
Revoluclonário Cubáno da independéncia e Máximp Gómez, .xeneral en xefe do Exército Libertador. (Fotos Cuba
lntemaclonal)
·
' ·

Hai algo particular en referéncia a esa participación española
eq favor da liberdade cubana .
Trátase da sua relativa masividq.d~ e de qu~_ non estivo limitada á ' preséncia de xefes con exp~riéncia militar, como oéorreu
n:os casos aoutros internacional:lstas provintes .de .América Latjna, Estados Unidos o.u en casos contados ' doutros _paises europeus.

. Todo parece indicar que hm.ibo .dous núcleos fundamentais
que aportaron mambise;:;: as· ca, nários e os galegas. !So non é ·
· casual, pois ambos foron ao lon- ~
. g\) do século pasado · os que. 1
aportaron meirande cantidade
de imigrantes á illa antillana. E
non se pode descontar tanto o
tradicional senso nacional ej{is.tente ·en _anili.as. zonas . cqtno a
importáncia da _Galiza nas gue- ·
rras e conflitos ocorriá.as .en España durante .o sécula· XIX . E un
último factor asemellou aos irhigrahtes illáns ·E! galegas: ambop ,
proviñan de zonas agrícolas moi
probes e tenderon a ocuparse
tamén_ das faenas agrícolas en
<;:;uba.
·

Ao iglial que o esclavo africano 01.i .o colono chino ·semiesc~a- .
· vo, o español residía e esfabeleEntre 1868 e 1878 aparecen
ciase na Illa, e, dada a sua con~
rexis.t ados moitos ,galegqs mam- ·
dición de home -libre, constituit.Í
bises .nos libros de história. O
' familia e, como regla, deixou
máis ~otábel deles foi Francisco
aos seus filias a Cuba. É· verdaVilllll'hil, o ·· úniéo español que
de- que de entre esos españois
durante e~e é:onflito chegou a
sairon. os (.::orpos Voluntários, ciacadar o máximo grau do exér.-ví¡:; armados que impuxeron un
cito cubano: maior xeneral.
férreo controi da oligarquía ne- . . · De Villamil non se sabe mgigreira e comerciante sobre os
-to : só qµe arribou a Cuba moi
govemos insulares dui:ante . a
mozo desde a Galiza para trabaGuerra dos D@z Anos (1868llar na agricultura e que aqui re1878). Pero deles saiu tamén
cebeu a sua primeira educa-

ción. Foi ·dos iniciadores da in~
surreción na zona central, chama.d a entón Departamento de
· Las Villas, levantada en armas
. a partir de Febrelio do 1869. O
feito de _que figurara entre os
que comezaron o movirnento e
de que se lle recoñeceran de
imediato, altos graus rriilitares,
·parece indicar a ~ua longa permanéncia anterior na zona, o
.·seu arraigo e o seu prestíxio
nela e a sua moi posíbel presén. cia nos labores conspir9tivos .
O que si está pienarnente
confirrnadq. é que Villarnil ~on
verteuse moi rapidamente nun
dos dirixant.e s da loita artnada
.en Las Villas, ao extremo de qúe
G seu nome foi excllJido especip]mente de vários oferecimento~ de perdón a qu~n se apresentasen ante as autoridades
coloniali¡:;tas.
· Como brigadier, Villamil. fixo
-a priineira camapaña de Las Villas ' en · moi dutas oondicións
: ·pala)alta de arm.as, pelexando
espec~álmente en médió dos
grandes . potreiros .:paturais de
Sancti Spíritus-~e cuxa briga. da chegou·a ~écxéfe--: e nas altü.ras da Sena do_ Es cambray.

r./ coruÍia ·1 9baixo t.elf .986/ 233105 viga
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--- -A llOSA TE.D A
PERl~OICO GALEGO SEMANAL
'

'

'

l?or compartir as mesmas
itjeas' o xeneral galega gozo u da
confianza do iniciador da contend?- e presidente da República
en Armas, Carlos Manuel de
Céspedes .
·Ferido n.a s illargas no 1871 ,'
Villamil xamais se repuxo plenamente e mantívose no seu pasto
até o falecirnento tras longa enfermidade a causa da ferida .
Por certo, en Decembro de>
1869, mentres operaba en Banao; Las Villas, Villamil' sostivo
un forte combate no rneio do cal
,un sol<;lado españoi · saiu das
-. ·suas --liñas e con grave risco,
baixo .. os dispru;os do's mambi'se~ .- logrou incqrporarse a "estes

. ·Como se pode apreciar, os
galegas non só aportaron á nacionalidade cubana a sua tenacidade, o seu espírito de traballo
.e o seu ámor á terra, senón ,que
tamén -diron o seu esforzo e o
seu sangue, xunto él.OS cubanos, ·
para a formación da nación. O
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.. libros

AS NOSAS TARIFAS

-

No 1870 m·a rchou ao Lest e na
procura de pertJechos como boa
parte das tropas villareñas e
niáis · nunca pudo regresar á
zona. Até a sua marte en Agosto do 1873, aos 41 anos, Villamil
combateu en Oriente e Carnagüey, onde ascendeu a maior ·
xeneral e foi designado segundo
do lexendário camagüeiano Ig. nácio Agromonte, cando este .
asurniu a xefatura de Camagüey
e Las VÍllaS.

O tenente coronel Andrés
Femández era chamado "El Gallego", e •toi un dos prirneiros en
e rguerse en armas no 1895.
Apesar da sua curta carreira militar, pois morreu en Decembro
do mesmo ano, foi un dos oficiais mambises máis destacados polo seu arrouzo. Foi -segundo xefe ao mando d un dos escuadróns do Rexirnento Céspedes de cabalaría, tropa de élite
da columna invasora que Máximo Gómez e António Maceo
conduciron desde Oriente até o
extremo occidental de Cuba.
Fernández morreu no éombate
de Calimete, mentres a Invasión
marchaba pola província de Matanzas cando ousadamente encabezou a carga da cabalaria
mambisa contra as mortíferas
descargas do cádro español, cuxa9 'liñas logrou romper a machadazos para abrir a entrada
ao seu escuadrón antes de cair
morto.

somos coñecidos
..
...
GaJiza ·. inteira,
•

CHAME AÓ .
·TLF. (986) 43)6 24
.E' SOLICITE
1enda. material fotográfico
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.a;CULTURA~

•

Curso de plástica
para. rn~s~res . .

A Asociacion Soc10-Pedagoxica ·Galega ven de anunciar a
celebración dun curso de plástica dirixido a profesores de
EXB, de 30 horas de duración
e que será impartido por OsLópez Sueiro.
Neste momento no que o
ensino tende a ser globaµzado, . a plástica xoga un papel
moi . importante: a plástica
debe estar integramente relacionada coas outras disciplinas. Desde preescolar até. o
· Ciclo Superior, debe ser un
constante apoio no quefacer
diário do mestre. Calquera aspecto literário. matemático ou
social pode ter a sua representación no mundo da plástica.
Pretendemos, pois, con este
curso o dotar aos mestres da
formación técnica e pedagóxica suficiente como para que a
plástica non sexa algo meramente marxirlal. senón algo
fundamental na formación intelectual dos nenos. Transformar un material de desfeito. p .
ex. un envase de ovos, nunha
fermosa flor non é unha función da máxia, senón un exercicio de disciplina da imaxinación. Por isa será tema fundamental o aproveitamento de
materiais de uso cotidiano
(dos que lago nos desfacemos)
para dar-lles unha forma plástica. Tráta-se de salvar con
irnaxinación a precariedade
de medio:¡ dos nosos centros.
Dara-se. asirnesmo. unha
visión xeral da plástica desde
o preescolar até o Ciclo superior observando a sua interrelación coas Ciencias Naturais,
Sociais, Literatura.
A matrícula póde-se facer
na Libreria Helios de Ferrol ou
na CAsa da Cultura de Fene,
senda as prazas limitadas. O
curso deserrrolara-se do 17 de
Abril ao 31 de Maio, todos os
luns e mércores de 5,30 a 7,30
no Coléxio Público "M. Masdias" de Caranza.

ear

•

VI Concurso de
Contos

A Casa da Xuventude de Ourense como contribución á
gran festa da cultura galega
que se celebra baiJco o nome
de Día das Letras Galegas
arredor. do 17 de maio, convoca o seu VI Concurso de Cantos para a mocidade con arreglo ás seguintes bases:
Participantes:
Poden concurrer tódolos xoves que o desexen cun ou varios relatos (14 a 30 anos) .
Tema:

Os traballos, de tema libre,
deberán ser orixinai, inéditos,
e estarán escritos en galego
ou portugués.
Extensión:
A extensión mínima será de
catro folios mecanografiados a
dobre espacio e por unha soa
cara.
Entrega:
Os traballos entregaranse
na Secretaria da Casa da Xuventude, Capitán Cortés, 29.
32004 Ourense, podéndose
enviar por correo. As nanacións presentaranse baixo
seudónimo e irán acompañadas dun sobre pechado, no exterior do que figurará o seudónimo e no seu interior unha fotocopia do D.N.I. máis o título
dos contos así como enderezo
e teléfono.
Prazo:
O prazo de presentacióon
acaba o 6 de maio.

Fallo:
O Xurado dará a coñece-lo
seu fallo o 17 de maio "Dia
das Letras Galegas" .
'
Prémios:
·
Estabiécense os seguintes:
Premio "Casa da Xuventude"
25.000· Ptas . Premio especiaÍ ·
de 10,000 ptas., para o mellar
canto en lingua portuguesa.
Este Premio entra deritro do
programa de intercambios
coas "Casas da· Cultura da Juventude" portugúesas.
Catro _"Accesits" de 5.000
ptas. cada un. Dous dos -..Accesits"· necesariamente recaerán en menores de 16 anos.

ANUNCIOS DE BALDE

ACTOS

CONVOCATORIAS
Os premiados só · poderán
'r ecibir un dos. premios.
Ultimas:
A Casa da Xuventude fará
todo - o posible para edita-los
cantos premiados. A participación no concurso supón a
aceptación das presentes bases .

•

I Concurso
Nacional de
Contos Infantis da
"AC. Papayentos"

A Agrupación Cultural Papaventos, convoca a !-Edición do
Concurso Nacional de .Cantos
IÍlfantis "Papaventos" de acordo ·coas seguintes bases:
º.- O Concurso consta de
3 seccións:
a) Narrativa, preferentemente.
b) Poesia.
c) Ensaio sobre a vida e
obra de Celso Emilio Ferreiro;
escritor ó que se lle adica iste
ano o "Dia das Letras Galegas".
2°.- Os traballos deberán
ser inéditos e escritos en idioma galego. Cada concursante
poderá mandar tantos traballos como quixer, non poden.do
exceder cada un de 1O folios
mecanografiados -preferentemente-- a dobre espazo.
3".- Os orixinais enviaranse en sobre cerrado baiJco o
lema ou pseudónirno, e contendo nun sobre cerrado o
nome, teléfono- e enderezo do
autor.
4°.Os prémios serán
como seguen.
.a) Narrativa: prémios en número de dous para cada grupo
de idades, consistentes en lotes de libros.
b) Poesía! Estabelece-se un
único prémio de 10.000.- Pts.
en libros.
c) Ensaio: Establece-se un
único prémio de 10.000.- Pts.
en libros.
_
5º.-0s grupos de idades
serán:
1)_ Nenas de 12, 13 e 14
anos ; 2) Nenos de 9, 10 e 11
anos ; 3) ,Nenas de 6. 7 e 8
anos.
6°.- A A.C. Papaventos reserva-se o direito á publicación dos contos no periódo de
18 meses, computados dende
o coñecimento público do fallo.
7°.- 0 xurado estará formado por persoas de recoñecido
prestíxio na literatura e na critica literária. Tamén formará
parte do xurado un membro
da Asociación. que actuará de
sec1etário, con voz pero sen
voto.
8"- O fallo e a entrega de
prémios fará-se o di.a 14 de
Maio, día no que a A.C. Papaventos celebrará o "Día das
Letras Galegas" .
go_-os orixinais serán remitidos a este enderezo:
Asociación Cultural Papav.entos
·
Rua da Boca sin.
15885-Vedra (A Coruña)
antes do dia 30 de Abril do
1989.
10°.-A participación neste
concurso supón a aceitación
expresa das presentes bases.

•

Exibición
Internacional de
Mail-Art

A Asociación Galega de Artistas xóvenes
"Corporación
GOG" e. CIDAO Galicia convoca a I" 'exibición internacional
de mail- Art. O tema será libre
sen que se exerza nengun tipo
de selección ou censura.
Nbn hai lfrnite de' número e
admitiranse todo · tipo de
obras, grafismos. volumes.
diapositivas, vídeos ou calqÜera outro s'porte ou técnica .
. O prazo de admisión pecharase o ·11 de Xuño do 1989.
Coas obras recibidas realizaranse exposicións en Pontev.e dra e' en Santiago Compostela e tamén se enviará o catálogo das mesmas a cada mail. artista.
Os envios pódense facer a
CORPORACION. GOLG
Apartado ;t.9

Pontevedra.
Galiza
ou ao Apartádo 935. Santiago
de Compostela (Galiza)

•

A Brigada de TrabalJo terá lu gar do 10 de Setembro ao 10
de Outubro. aloxándose no
campamento
internacional
"Julio Antonio Mella" no municipio de Caimito, -a 40 Km .
de [:..a Habana . Realizaranse
traballos durante 20 dias en
labores de construción e ~gri
cultura: Os mércores e domin gos organizaranse excursións
pola provincia dé La Habana
e na cidade de La ·Habana, asi
como nas províncias de Pinar
del Rio e Matanzas.
Cada bri9,adista custearase a
viaxe (unhas 80.000 pesetas) e
contribuirá aos gastos de estáncia con 200 dólares USA.
Para nenos e nenas de 8 a ' 14
anos durante 20 dias en Agosto en data.s a concretar. Infor, mación e reservas de prazas
na Asociación de Arnistade
Galego·Cubana. Rua Policarpo
Sanz. 22 - oficina 10. Tfno.
(986) 43 28 92.

•

Concurso de
Carteis en Cangas

Convocase un concurso de
carteis para anucia-la "II Semana de Cine de Cangas", segundo as seguintes bases:
1.-0s concursantes deberán remitir doUS' deseños: un
anunciando a semana e ·outro
con deseño e ?Ilagrama
iguais, para anuncia-las diferentes sesións.
2.-0s carteis deberán ser
en branca e negro e -neles figurará a seguinte inscripción:
"II Semana ce Cirle
Cangas - Setembro 89
Orgarliza : Cirle Clube
Cangas"
3.-0s participantes enviarán os seus traballos antes .do
14 de maio de 1989 ó seguinte
enderezo:
Cine Clube Cangas
R/ Euxenio Sequeiros SIN .
· 36940 Cangas - Pontevedra.
4::-0 xurado estará composto pola comisión orgarlizadora, e o fallo comunicarase ó
gañador e tarase público o dia
8 de xuño de 1989.
.
5.- O gañador receberá un
premio en metálico de 20.000
ptas . e invitación para asistir
a todalas sesións .
6.- O xurado poderá declarar deserto o concurso.

•

Afeizoado á musica gostaria de
facer grupo. Condición: puro
amor á arte. Chamar (986) 37 44
89.

Brigada IntemaCional de
Traballo

Concurso
xomalístico

Con motivo da XII Semán Verde da Galiza, que se celebrará
en Silleda durante os próximos
24 ao 28 de Maio, a Asociación para o Fomento da Riqueza Forestal -AFRIFOGA-, convdca un concurso
xomalístico de ámeto estatal,
que se rexera polas seguintes

bases

·

O tema sobre o que versarán
os traballos será Os montes

viciñais en man comun: o
seµ papel no desenrolo ru-

Somos urna associac;:ao cultu' ral. chamamo-nos "Renovac;:ao-Embaixada Gálega da
Cultura" e estamos no aparta~
d.o 40047 de Madrid: Ternos
~ma revista na imprenta que
sairá para Maio e somos reintegracionistas e defendemos a
lusofonia .
·

•

Fanzine

Apresentación do fanzine
"Asko de Aki" o 17 de Abril ás
12 da noite na Casa das
Creha5 de Compostela

•

Revolución
Francesa

Seguindo o ciclo que organiza
aAlexandre Bóveda na Coruña. intervirá o xoves 13 na
Aula de Cultura da Caixa Galicia de A Coruña Xosé Ramón
Barreiro, que falará do movimento revolucionário francés
Jla GalizQ..

•

Muller
e socialismo

O vemes no Centro Fonseca
de A Coruña e no cilo organizado polo Iristitutó de Estudos
· Socialistas intervirá a senadora Violeta Alejandre e Xosé
Luis Rodríguez Pardo, quen
falarán de "A estrutura da desigualdade no mundo laboral"
e "Feminismo e socialismo".

•

Literatura
Social Galega

No ciclo que anima "O Facha"·
en A Coruña intervirá o xoves
13 nos locais do Ateno Xosé
Luis Axeitos.

•

Mostra de video
para a mocidade

Cirlcuenta obras procedentes
de todo o Estado poderanse
ver na Casa da Xuventude de
'Ourense nos próximos dias 25,
26 e 27 de · abril. As concella~
lias de xuventude de Fene.
Barcelona, Madrid. Zaragoza e
Logroño ; os orgaillsmos de
xu'ventude das comunidades
.autónomas de AÍldalucia, Asturias, Navarra, Euskadi, Murcia. Cataluña, Madrid, Valencia e Galicia; os Consellos da
Xuventude de España. Cantabria, Asturias, Bilbao e Galicia; a Deputación de Barcelona e Cruz Vermella Xuventu- .
. de, o Instituto da Xuventude
do Ministerio de Asuntos Seciais e a _propia Casa da Xuventude de Ourense, aportas
obras para que nesta primeira
edición se poda contemplar o
panorama do vídeo especializado en temas de xuventude.
A t.e mática é tan variada
·como a procedencia e vai dende concertos musiciais á obxección de conciencia, pasando polas distintas actividades
de todas estas institucións e
entidades.
·

ral da Galiza
Pode~án ·participar no Concurso todos os traballos ou colección de traballos publicados
' en prensa ou emitidos por rádio ou televisión entre o dia 1
de ·Xaneiro do 1989 e o próximo 18 de Maio.
·.
Poden participar todas aquelas persoas cuxos traballos
• MUXicas
curnpran os requisitos esixiDentro do programa de Destas
dos.
de San Marcos de Noia, o vínEstabelécense dous prémios .
deiro domingo dia 23, actuará
Un de 150.000 pesetas. para o '
o grupo "Muxicas". na Alameartigo, ou série de artigas puda ás 22 h9ras.
blicados en presnsa escrita. e·
outro tamén de 150.0PO pese-·
tas para o programa ou · série .
• Cursiño de
de programas emitidos pór rádio ou televisión.
. Taµgos
A data tope _de recepción dos
Qrganizado pola Asociación
Cultural Xiria de cangqs dutraballos será o 21 de Maio do
presente ano e deben dirixir- . rante o mes de Abril un cursi, se, con documentación acreño de Tangos. cunha duración
ditativa a Samán Verde da
de 24 horas, en tandas de 4
. Galiza (Recinio Feiral)
horas _semanais cada sába- Apartado 26, ·silleda ou a sé
doao longo de seis semáns .
O lugar será no Coléxio de R.:>social de AFRIFGGA, R/Mideira e pódese pedir inforÍna~ ·
chelena. 1-5°, 36002 Ponteveción· no teléfono 30 37 74
dra.
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·Solicita correspondéncia,
hqme solteiro, 44 anos. física
e psíquicamente normal. Responsábel, sensíbel, inteleixente ,. con solvéncia,, amante da
natureza. Gostarialle coñecer
· muller con semellantes caracteristicas e con fis sérios.
Apartado 451 de Lugo .
C-olecciono calendários de
peto e gastaría intercambiar
coñ outros afeizoados/as As
persoas interesadas poden dirixirse a Íria Sánchez Molleda,
CíBorrás 1-11 1º-4"- Barcelona
08016 .
Muller 40 anos. Solteira, coruñesa. Residente 'en Madrid.
. Auxiliar de _Enfermeria, aman·te das belas artes, ecoloxia,
deportes , etc... Gostaria de
coñecer homes solteiros das
mesmas afeizóns . Con posibilidade de encontros en Madrid
ou .a Galiza. Absterse xente
"cerrada" ou "carca" e casados. Apartado· 8268 . Madrid .

Licenc.i ada en. História ·aa
Arte. 37 anos, divorciada, segoviana, residente en Madrid.
Ecoloxista, activa, se0qíbel,
amante da natureza, atractiva,
- intelixente. cuÍsando estudos
de ·imaxe. Góstalle moito escreber cartas . Gostarialle que
lle escreberan homes de 33 a
40 anos, con parecidos gostos.
Posibilidade de encontros en
Mt¡idrid. Absterse docentes,
xente cerrada, casados e xente insensibel. Apartado 8268
de Madrid. ·
Exposición de F6tografia "Hi- ·
roshima e Nagasaki.". A disposi. ción de concellos, asociacións e
entidádes. Educadores pola Paz
(Nova Esoola Galega) Apartado
577 Vigo.

Os titiriteiros de Kaos anírnanche as festas do tei.I coléxio,
gardaria ou do teti bairro ~ de
todos . aqueis que ·queiran pasalo ben. Os i.riteresados en
conectarnos poden chamar
aos telétonos de Moaña (986)
31 14 09 e 31 20 03.

Vendo mel da Galiza (Serra
do Faro de Aviom - Ourense),
artesanalmente
producido
sem tratamento quirnico, em
botes de 112 Kgr. a 650 pta. E
1 Kgr. a l. 200 pta. para pedidos · mandar cheque polo importe máis 150 pta. para gastos de -envio a nome de Joám
Lois Galega Torrado , 32513
Godás da Cima - O Carvalinho
- Ourense.

EXPOSICIONS

•

Exposicións
de Luis Seoane

Seguen-abertas as mostras antolóxicas sobre Luis Seoane ·en
· ACórupa: no Ouiosque Alfonso, na Sá de Exposicións de
Durán Loriga e no Palacio Municipal. Abertas de 12 a 14 horas e de 18 a ·21 h .

-•

Antón Sobral

Ole0s na Sá de Arte da Caixa
de Aforros de Pontevedra.

•

Paco Pestana.

Obras na Galeria Abe! Lepiná

de Vigo.

•

Vicente Prego

Até 29 de · Abril exposici6't na
· Galeria Trinta de Co!flpostela .

• : Espacio -2. Abril
Gráfico
Mostra colectiva na Galéria
. Trinta con . obras de Baixeras,
Bechtold. Capa , Faca!, Huete,
Forteza ;' Long,- Mantecón, Monir, Novoa, Parra, Patiño. Piensa. Quintana Martelo, Cajamada. Sapere e Sastre. ·

ruiu~rai,_s_._a.
artes _gráficas

deseño~ ·campos ici ón electróni·ca,

-

laborafório, offset, · · - encadernación
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G. LUCA DE TENA

O

s cavaleiros da rosa vennella
de Texas estaban en que defendían co rifle na man o mellor
para o seu pais, nun M uro de modernidade, estarzo comun e desafío das
~<?vas _técnicas. Que esta proposta política tives.e escravos (escravos felices,
naturalmente) polo m_édio, non cambiaba para nada a sinceridade subxetiva do que estaban a apoiar. Os feítos
eran a grande verdade: campos altos
. de algodón, un pal rico e unha nai
~
guapísima, non hai por que chorar
!•
miña
nena, mentres o sol de Xuño e o
¡;
i!>
canto dos traballadores (escravos, na~
11turalmente) sinalaban distáncias no
'
.f
van do témpo.
..
f
Digamos para non enganar, que por
~
evitar
que o convencemento subxectit
vo no embarrancase en certos aspee- ·
f
tos da realidade, os sudistas privaban
t
dalgunhas informacións aos traballaw
dores felices, razón pola que lles tiñan
prohibido aprender as letras. E con
todo, considerábanse moito máis modernos ca os romanos que iñan escravos cultísimos.
lsto só proba que un político pode
crer que agallopa nun centauro modernísimo cara un futuro auroral ainda
ci:i
que vaia , na dura reaJidade obxectiva,
.1:.>
~ marcha atrás, sen freos e camiño dun
~""""''""«.''
·~
· desastre seguro. Inglaterra, Alemaña,
Holanda e Dinamarca acaban de desmontar no inefábel consello de A Toxa
a ilusión da Europa azul, da aportación
de barcos e tecnoloxias que conducirán ao Mercado Común a caladeros
lonxanos pota rota da cooperación
continental. Tendeiros implacaveis, estes ministros da pesca dan de cauces
ás pose de grandes estadistas con
que poSé!fl para a posteridade González Laxe e a sua equipa. Tamén son
ra dun dos grandes autores deste século
gar e a tripulación dun mercante, con banMARGAmTA LEDO -ANDIÓN
gañas
de ir contar verdades incómoque é, para min, a perfección que nos nadeira de Venezuela, vaiche contando que
das ás terras do algodón en flor.
asou un- ano desde que estiven en. . rra El Acoso. As mulleres teñen debezo
foron rescatados recén, despois de días
Poñamos que alá no fondo do seu
Cuba e escreber ag'ora sobre Cuba _
de levar as pálpebras e as unllas con brisen pegar olla, porque acidentaron en
convencemento subxectivo, Uixe e os
e recompor notas de viaxe, causas llo, por iso nos -comércios topas esmaltes
Guantámano ~ os USA non querían deixar
seus colaboradores soñen que son
que abraian coma o páxaro máis pequeno verdes e violetas. Non me chama a atenpasar ·ao remolque cubano. En Santiago
valquirias do progreso e capitanes gaos cubanos son de pel máis escura, tépedo mundo, Qzunzunito, ou esa decisión; ·ción _o mercado negro ou que te t umben
lácticos da plena incorporación á mo• -· por sempre, de .se responsabilizar até dos no mercado negro; nOn me chama a atenda e séria coma aqueles que se saben
dernidade,
pero o que é a factura da
erras sen pedir nada a ninguén, seri nada ción a ·Candonga ou as tendas disimuladas
vencedores e ollan de fronte as causas:
festa da Toxa e das que dá certa verno·s andares; quédome co que é diferente -esa rapaza e ese n~no , o día 1, no cemitéreclamw, sen explotar nadie, dixera, hai
goña obxectiva pagar. Anque sexa cos
vintecinco anos, o Che na ONU.
ao mundo ocidental, que áo que megosria, cunhas rosas para José Martí. Fidel
cartas dos contribuintes que despois
Recoraar: Cuba é sentir que a contradic- ta,· e tamén con ese empeño por pa_gar a quixo corresponderllel. a Santiago soerde todo albiscan por un segundo o cación é pqn de vida, que muitas transforrónda de rnoJitos ou termar da cervexa, guendo ali unha área ae recreo e de desras que son as copas nese sítio, o
macións non poden ser institucionais sedesde a barra, mirando SeíJ1pre para a rua.
canso por~ue os qu~ fán a Revolución tepouco que serven as relacións públinón cultur~is, que nas gándaras pasea
Hai un mariñeiro vello e ríspido venciendo
ñen direitó ao lecer da Revolución .
cas do pobres e o lonxe qu~ pode esunha espécie de boi -con lomba e que as
un peixe enorme en La Bodeguita e canAs portas adoitan a estar sempre aberO
tar a CEE.
laranxas son moi amrelas mentres obser- · do remata o trato revírase e di: "por qué tas, eu entrei, e o negro Peter contoume
vas, tal e como me dixeran Anísia e Neira la vida no me puso una gallega en mi caque estivera en Madrid, no funeral de MaVilas, que planeando o desenvolvimento
mino" . E coricluiu, con ·sabedoria: "las esnolete, aló cando era criado de cámara
do agro ·non só como produción ·senón
pañolas se van, pero las gallegas se quedun _médico catalán que tén estátua na
como habitat coutouse un dos problemas
daban".
- Académia. Nun bam-bam, de fato branca,
un home sarria en escóitando a nosa congraves que teñen outros países da zona:
.En Santiago, a início dos cincuenta, Fio acugulamento e ' a sobrepovoación das
del mercou como tapadeira la granjita Sivérsa atrapallada e dixo, xentil, que unha
boney. Cumpriranse cen anos do nascisua avó era galega. Tratábase do 'fiscal de
vilas, a marxinalización dos cintos~ ~mimento de José Martí cando, no 1953, un
Trinidad (agora a miña imaxe de 'fiscal' xa
grantes ,que veñen dos campos. f-orque
en Cuba se ti escolles s~r marxinal é porgrupo de acción asalta o cuartel de Monnon é a de home·sen sexo moi semellante
que asi o queres ti.
cada. Após, e como ·escarmento, 0 terror
a un embrullo de un~o) e ás nenas xéAinda non sei ben por
La Habána guinda val adiante, nas revoltas da estrameas, fllas suas, est~s preciosidades que
pareceume Lisboa. Quizábeis este ton de , - da, corpo loitador asas~~do. o cuartel é
acabalgan a perna para sair ná foto, railles
cidade a devalar, os afectos, o convívio hoxe o Museu da Clandestinidade e .por
grácia eu ficar estantía coas lazadas de
do pre-existente co ·contemporáneo, chei- cada militante morto naquela primeira
nailon vermellón que levan nos chichas,
riño límpido, brincaqeira, o derrube, a solí- - ofen·siva, grabado sobre-- pedra clara, fücaiguais ás da miña- nai, de cativa, en Cienlfonso Armada, coñ~ido mi-:d~riedade, a capacidade de, representasenos· o seu nome. En Xaneiro do 88, para
fuegos. No Museú de história da cidade o
litar que saltou ás pqrtadas
c1on para te agasallar coma ese barbeiro comemorar máis unha vez o trunfo da Recorazón encólleseche mentres identificas
da prensa déspois de certas
nomes cataláns de xinea enriquecidos co
de raza, á entrada da cidade Yella ou o voluci~n , o 'ele~co artístico' espállase _poacti.vidades suas wn 23 de ·Febreiro
estl!dante. de forn:iación profisional - que · las tan mas da cidade e entre eles está 0
tráfego de escravos e mentres les a lista e na actualidade en liberdade condi11unha libraría achégase e di ''.es usted fonomímico Fan ... Fán. Nos cinemas hai filde traballadores dun enxeño de zucre
cional, foi convidado de honor,
muy guapa" ·e xusto ao pasar diante do mes españois =.Tiempo de Silencio, Los · apañado.s nunha tentativa fuxida. Saes á
acompañado nada menos que qo
X~Jg~do, no P;:_ise<? do Pn~do, con:'enta . San~os Inocentes, Loca · por el Circo-,
rua, atravesas a praza, entras noutra casa
govemador éivil da Coruña, na feira
p1zp1[eto que ah vais~ un casa~. E~ mtra- ~ mex!canos.. -rusos, brasileiros, polaeos,
sen ganas de saber de que se .trata. O' ,
do viño do Ulla, .segundo recoma en
muros a casa de Alejo Carpent1~r e para- norte-americanos, chééos venezolanos.
prodfxio é verdade nesta pancarta que
ilustratíva foto El Coffeo Gallego.
digmática como explotación das som- No local dá ·trova admírase :a Barbarito . che renova bs folgos e a crenza ·na batalla .·
· lso si que é reinserción!
."\ E
bras: colunas, brise-soleil, mamparas, fe- Díez, o chato é de ron "Paticruzado" 0
longa anti-colonialista que Cuba· prótago.
rros, arcos, imensidade.tlistórica e criado- contrabaixista demora un ha hora en chenizou.
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