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~antiago

A baixa do
A.Pobra
précio do coello .en mans do
ameaza a
alcalde
800 granxeiros
Durán Casais ·

Alvarez:
un galega 50
anos no PCE

Cademos:
'Posmodemidade
e ·Poder'.
Con este número
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Santiago Álvarez, actual
presidente do PCG e histórico
da dirección do Partido
Comunista de España desde o
ano 1936, vai apresentar
proximamente o cuarto volume
das suas memórias. Nesta
entrevista retoma a memória
para significar,
fundamentalmente, a sua
relación política con Galiza.
(Páx. 10 e 11)

O sector cunicultor está rozando A policía municipal entrou hai
a catástrofe. Granxas
uns días no "Liceo Pueblense",
embargadas, pechadas ou sen
sen máis orde que a do alcalde
posibilidade de seguir o ciclo
Durán Casáis, para requisar u.ns
produtivo por non poder pagar o
trípticos das "Xornadas de
penso, son causas dun
Médio Ambiente". O delito era a
desqenso do précio, por
aparición dó nome oficial do
informacións alarmistas sobre a
concello, Pobra do Caramiñal, ·
peste, que produciron xa uns
nos programas. Unha
500 millóns de pesetas de
·
significativa acción do alcalde
perdas no que vai de ano.
. que teima por conservar .o nome
(Páx. 7) españolizado.
- (Páx. 9)

.

A posmodernidade é algo máis
que unha época frívola e
desencantada, é tamén unha
teoria da cu~tura qi.Je nos tala da
marte das ideoloxias, da
sociedade fragmentária, da
exaltación do indivíduo. Pero - que foi, ertramentras, do poder?
Debilitáronse, acaso, os Estados,
a lgrexa, as Multinacionais, o
Exército? Que ideas aniñan hoxa
nas ~Itas cumes?

CADA 4 MINUTOS ...

AERO /NEAS ARlíENT/NAS
A CORUÑA RESERVAS TELF. 21 32 11

- A _ representa~ióri de Galiza cunha
língua _própria vai unida~ defensa dos seus intereses
.,,.
·económicos ·e políticos

O galeQo non ·pode ver 'limitados os seus ámbitos de uso,
·ríen ainda no caso da representación exterior
.
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. A introdución dunha segunda língua estranxeira e auséncia de recoñecimento
.
exterior do galega podén desprazar ainda máis _ao naso idioma.
Mentres Bélxica entrou na Comunidade co Francés e o Flamengo, o estado español pretende
representarse cun único idioma, se ben, nas últimas semanas,
o c~talán conseguiu adquirir un estatuto especial na Europa.
G.

As instáncias do Mercado
Comun que lexislan en
defensa do diréit6
fundament~I á língua e a cultu~a próprias opoñen so
dedaracións de intenciónsá ofensiva para a

LU~A-M.

VEIGA..JOAN RETANA (BARCELONA)

ampliación do ·ensino das comerciais a extensión das
linguas de intercámbi<? que
Hnguas 111áis taladas na
son, obviamente, as dos
CEE. Tanto o Programa
,paises de máis poder
Lingua com.o
económico. Oferecidos .
os plans da
empresa priváda procuran coma unh~ via ao mulfrlingüismo e ao
favorecer as relacións

melloramento cultural,
estes programas poténcian
de feito a marxinación das
1ínguas. dos estados
pequenos e condenan as
linguas sen Est.ado a un
status de segunda.
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O GALEGO, LINGUA DE PLENO DIREITO
No proceso constitutivo dos Estados euro- co Babel europeo a médio da oficlalización
. peus non se pode faéer memória doutra exclusiva do Inglés, pero están a concenpolítica lingüística que a da imposición trar f9ndos para o que califican de axuda
dunha língua nacional; tanto máis forte e ás línguas menos falaqas. Con éste eufereinante canto conseguise esmagar as ou- mismo · quérese facer entrar aos est~dos
tras línguas. Neste proceso de uniformiza- menos povoados palas viadas línguas de
ción ao sen/ício da unidade absoluta do intercámbio que son as dos poderes ecoEstado, línguas de ·prestíxio quedaron de- -nómicos principais:_Inglaterra, Aler:naña e a
monizadas como un perigo para o proxecto F.ranza. Que os poderes fácticos da CEE
do Estado-nación, -re_ducidas nas suas fun- batallen polos seus intereses pódese encións e oficialmente recalificadas coma cu- tende,r mellor ca que o governo de Gonzáriosidades antropolóxicas cando- a resistén- lez Márquez defenda en Bruxelas q_ Progracia lles conseguia, tal que no caso do Gale- ma Língua como unha porta de saida do
- go, máis primaveras das previstas polos atraso. Co pago ruin de declarar ao Espadefensores da sagrada uniformid;ade. .
ñol língua comunitária sacrifica tamén o
O Tratado de Roma e todo o corpo lexis- resto dos idiomas do Estado. Acaso non
lativo e institucional levantado ao seu abei- sabe o gabinete de Gonzalez _que o Flaro (o Buro Europeo de Linguas Comunitá- mengo ten esa condición e que Bélxica .
rias, a Convención Europea de Salvagarda esta doblemente representada ante a CEE
e Defensa das Liberdades Fundamentais, o con este idioma e co Francés.
Consello de Europa, o Código Ei~ Xustiza e
A representaci,ón da Gali~a cunha língua
ben de resolucións do Parlfimento) non de:seu vai unida á defensa dos seus interepermite hoxe a descalificación de nengun- ses económicos ·e políticos. Conceitos in·ha realidade linguistica e cultural. Con separábeis se se está a pular por unha idea
todo, as presións dos grandes intereses de s_oberania e dignificación. Por iso tameconómicos pola unificación do mercado pouco é hoxe o portugués U!l idioma que
éstán a fomentar iniciativas-de ensino das nos poida representar. Negar a nasa espe·Hnguas máis faladas na CEE. Estas iniciati- - cifidade, ainda dentro . do mesmo tronco,
vas non responden mecánicamente ás re- , seria negarnos a nós mesmos. Como non
comendaci<;'.ms norteamericanas de rematar se poden negar ámbitos e funcións ao Ga-
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lego, mesmo se se retiren á sua representación exterior, como pretende o director
xeral· de Política Lingl) ística eta Xunta, país
seria 'poñerse, tamén no interior, no camiño
do conservacionismo e de converter a língua própr:ia en peza de museu. Será pola
contra coa conciéncia e a mobilización
como se poida defender o naso legado cultural como v~n de demostrar, nalgunha
medida, Catalunya ao conseguer a representacón comunitária para certos usos da
sua língua.
Derradeiramente, nes~a neurose por facernos talar a toda presa ás mal chamadas
línguas de converxéncia, hai quen esquece
os seus argumentos do dia denanterior e
-se -antes a introdución do galega podía
confundir aos alumnos, non sucede isto
agora coa introdución de duas ou tres línguas a maiores. Segundo os predicados do
Programa Ungua nas nasas escalas impartiráns~ de a pouco asinaturas en francés e
inglés. Gostarianos crer que isto é positivo
e que o galega non· vai ser o maior perxudi·cado. Nas mans da administración está a
erradicadón do incumplimento -vergonzante- da lexislación existente e a sua
ampliación, se non quer~mos que o multi- ·
linguismo se vexa, ainda máis, debilitado
polo mesmo. flanco.
O

O responsábel da División de
Cooperación no Ensino da CEE
Doménico Lenarduzzi anúncia
que en doce anos os estudantes
do Mercado 8omun rematarán o
bachalerato con duas línguas
amais das que teñen por oficiais.
No caso dos estudantes galegas, os egresados da secundária
obligatória terian que coñecer
español, galega, francés e inglés,
por exemplo. Esta previsión é
unha das cartas que o Governo·
Central introduce coma razón de
prestíxio dentro do novo plan de
ensino, que Solana apresentu o
pasado 22 de Abril en Madrid. O
governo de González propónse
deixar aprobado o Programa Lingua que anuncia equívocamente
a concentración de axudas nas
- línguas menos taladas da CEE.
De feíto, o que procurará e que
os estados máis pequenos talen
as línguas dos mais podentes e
grandés, e expresam~nmte o inglés (57 por cen de talantes na
CEE, segundo a Comisión de
Linguas), Francés (42 por cento}
e Alemán (33 por cento). Até o
31 de Nadal de 1994, ~CEE dotará este programa con 250 millóns de ECUS (32.500 millóns de
pesetas). Curiosamente, o plan
que tan aficadamente defende o
gabinete González non vai favorecer a extensión comunitária do
Español, previsibelmente.
A ofensiva das línguas máis taladas sobre o primeiro ciclo do
ensino vaise completar co programa de intercámbio de profesores e estudantes (Erasmus) e
con programas xenerosamente
dotados pola empresa privada
para a formación de técnicos nas
línguas dos grandes negócios. A
European Round Table of lndustrialists, ou clube europeu de industriais que abrangue as 50 primeiras empresas da CEE apoia
·O Programa Eured polo que quere procurar un campo lingüístico
comun para as r~lacións entre
empresas e en particular para a
Paralelamente
investigación.
dase un · elevado número de
plans que combinan os estudos
empresariais e a aprendizaxe de
línguas, como o European Business Certificate ou EBC no que
participan nove universidades.

O caso do flamengo
O Governo Central dá por Jeito
que o Estado só debe represen-

'~ MEDIO PRAZO ·
ESTÁA ·
CONSIDERARSE Q_
ENSINO DO INGLES
OU FRANCÉS COMQ
LÍNGUA DE
ENSINO NALGUNHA_
ASIGNATURA'
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tarsé na CEE a traveso do Español e non repara que Bélxica, por
exemplo, é sócio con duas lín- guas: o Francés e ~ Fl~men~o,
variante do Holandes. ~ Cnda
c:iemostrou hai pouco en Catalunya que a presión política a prol
dunha língua sen estado pode
acadar unha resolución de importáncia coma a de oficializar a
comunicación coa CEE en Catalán.
.
No que se retire aoque de uso
se coñece como ensino de línguas extranxeiras hai un século
os plans de bachalerato dos paises todos do continente incluen
unha ou duas. Esta clase de ensino xeralízase a medida que se
unifican os sistemas escolares.
Pero tanto os pedagogos coma
os que pasaron por este xénero
de aprendiza)'.(e están dacordo
no ruins que foron os resultados
· destas asinaturas de língua. Oeste fracaso nace o convencemento de que para adquirir unha língua extranxeira compre comezar
desde os primeiros anos e facelo
cun método activo e comunicativo. O máis difícil é planificar á
continuidade porque de nada
vale o ensino dunha língua se
esta non se integra no sistema ·
regular. A médio prazo está a
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'~S PRESIONS DAS

As outras. línguas na Europa dos doce
PAÍS
Irlanda
Italia
Portugal
Reino Unido
,;
España
Fráncia
Grécia
RFA
Dinamarca
Bélxica
(Flamenco)
. Bélxica
(Francés)362322
Holanda
Luxemburgo
TOTAL
DA CEE

NON FALAN
80
76
76
74
68"
67
66
60
40
40

22

...

32

.

't.-

28

.29
10

44
89

66

25

10
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elaborados pola ComisiÓn da CEE: Expresions en porcentaxes
linguas taladas ademais da própria.
considerars{ o ensino do inglés
ou francés como língua de ensino nalgunha asinatura. Sen esta
continuidade, pódese garantir
que o escolante que adeprende
nocións de língua perderaas coa
mesma facilidade.

LINGUAS MAIS
FALADAS NOS
ESTADOS COM_UNITARIOS
· tNFLlJIRAN
PREVISIBELMENTE ,
SOBRE O LUGAR DAS
· LINGUAS NON
ESTATAIS NA
ESCOLA'

FALAN UNHA FALAN DUAS OU MAIS
17
3
9
6
14
10
20
6
26
6
,7
26
7
27
7
33
31
30

d~ •

9onsecuéncias indirectas
As presións acumuladas sobre a
aprendizaxe das línguas máis taladas nos estados ·camunitários,
e a magnitude dos fondos que se

~

'

reservan para este capítulo -do
ensino, influirán previsibelmente
sobre o lugar das línguas non estatais na escala. "O feito de que
se introduza un·ha nova ásinatura
de língua extranxeira no ensino,
pode ser positivG na medida en
•. que se coñecen máis idiomas;
pero poden ser negativas as
- suas consecuéncias indirectas",opina Xosé Manuel Sarille, presi'denté da Mesa Para a Normalizaéión Lfngüística. "Esta situación
viria derivada do feito de que segue sen se recoñecer na prática
a lei que amplia o numero de asinaturas nas que se emprega- o
galega, na Básica e na Média.'

É fundamental que esta norma
se cumpra e se amplie". .
Para o director xeral de Política Lingüística da Xunta, Adolfo
de Abel Vilela, o ensino intensivo
da terceira língua "nón vai supor
néngun problema para o ensino
do galego· que vai .ter preséncia
maioritaria en área asinatlfras.
Non vai ter nada que ver, unha
cousa coa outra e cantas máis
línguas sáiban os estudantes,
mellor". Abel . Vilela considera
que na escota -galega por razón
da coiwivéncia entre ·o ga!egb e
o español, dase "unha capacidade importantísima para a aprendizaxe de línguas en relación cos
alumnos do resto do Estado".
A respeito do galego na CEE;,
o presidente da Mesa pola Normalizaci.ón Lingüíistica opina que
o que se está pretendendo construir "é a Europa dos .i=stados e
daquela é certo que van qQedar
sempe desprazadós 9s idiomas
das culturas minorizadas, polo
m~nos de momento e ainda que
entra no posíibel facer algunhas
conquistas ainda que sexan mínimas". O caso dos deputados
que nos· están a · representar na
Europa, asinala Xosé Manuel· Sarille, "é tamén curioso pois son
persoas q~e respostan a intere-
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Mentres se observan retrocesos a nível interno

Estatuto especial na Europa para o .catalán
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.necesário papel normalizador
das institucións. "que se agora é
moi importante, concluiu, a partir deste momento será imprescindibel". ·

O pasado 23 de At;>ril, Diada de
San Jordi, unha manifestación,
convocada pala Crida a la Solidaritat e apoiada por máis de
150 entidades cívicas e culturais, reivindicou o carácter europeo do catalán e pediu a sua inclusión como língua oficial nos
órganos da comunidade europea. Vários días atrás, unha proposta do eurodiputado socialista, Xavier Rubert de Ventas, que
abundaba ne{'te sentido, era
acollida favorabelmente pala
Comisión de Cultura do Parlamento Europeo. A Crida a la Solidaritat entregara ao presidente
da cámara europea, dias antes,
cen mil firmas que reivindicaban
o catalán como língua europea.
Persoalidades como Sebastia
Bardolet, novo abade de Montserrat e o sócio-lingüista Badia i ·
Margarit, ex-rector da Universidade de Barcelona, abalaban a
iniciativa.

Retroceso nas
novas xeracións

A situación do catalán tras dez
anos de política linguística da
Qeneralitat, marcados pala aceitación do marco constitucional e
o bilinguismo, é actualmente
contraditória, se ben é certo que
se ampliou a fra·nxa de cidadáns
de Catalunya que entend~n pasivamente o catalán, sol:.irepasando o 90 por cento (fundamentalmente pala acción de
TV3, único n-ível de comunica- ción no que a correlación de forzas ten trocado sustancialmente
a favor do catalán) a situación
da língua catalana; como idioma
de uso social, non só non millorou, senón que - evolucionou
para piar e os dados do último
censo linguístico non son aleri'UNHA INTENSA
tadores ao respeito. Comparan- ..
CAMPAÑA NA RUA
do as franxas dos 41-50 cos 15PERMITEU A ,
20 obsérvase un retroceso do
catalán como 1íngua de uso soENTRADA DO
cial nas xeracións máis novas,
CATALAN NA
ainda que estas o · enteridan en
A Diada de San Jordi, o pasado 23 de Abril, confirmou o apoio ao cataláh "!'! Europa
porcentaxes superiores. O priEUROPA'
meiro grupo, que o entende só
nistro~ da Comunidade Europea · nun 84,2 por cento, utilizao
Esta reivindicación realizába- da nas traducións simultáneas dando pendente un . longo perse, sen embargo, cando a nor- das sesións parlamentárias, nen corrido para o recoñecimento
e a m~nifestación de San Jordi. como língua familiar habitual ·
malización do catalán non aca-. na tradución da normativa co- do catalán como língua oficial ·Pero nesta campaña ia aderida nun 41,7; mentres· tanto o sedou, despois de dez anos de munitária. Pesie a ·estas limita- da comunidade, a aprobación . a outra cara da moeda: a situa- gundo grupo, só usa. de cote o
política linguística da Generali- cións, a resolución da Comisión
ción do catalár:i_ na sua própria catalán nun 40,2 por cento, cantat, os níveis esperados. Nisto de· Cultura do Parlamento de en primeira instáncia da propos- casa: Jordi Sánchez, portavoz do o seu n ível ·de comprensión
coincidían os diferentes promo- Estrasburgo causou satisfación · ta · do eurodiputado socialista habitual .da Crida, ·avisaba que a atópase perto do 100 por cen.
tores das aventuras europeas en todos os grupos poi íticos ca- Rubert de Ventas, supuxo, seEste dado; xunto á escasa leitutaláns e nunha organización gundo· o seu próprio impulsor, oficialidaoe europea do catalan ra en língua catalana (só un :13
da língua catalana.
O 20 de Abril, a Comisión de como a Crida a la Solidaritat ca- "un estatuto especial para o 9a- non ia ser unha panacea e insis- por cento lee maioritáriamente
tía én que "por isto posibelmen- en catalán, frente a un 56--que o
Cultura, Educación e Xuventude racterizada pala .sua defensa da
do Parlamento Europeo infor- língua catalana. Despois deste !alán" diferente do outorgado ao te sexa necesária unha reforma fai preferentemente en castellamaba favorabelmente da pro- trámite será necesário un dicta- resto das línguas europeas mi- ou transformación do artigo ter- no) conforma o flanco débil da
posta realizada polo eurodiputa- men da Comisión Xurídica, tras norizad.as. Estas actividades ceiro da Constitución". A reivinnormalización lingu ística. As. ordo socialista, Xavier Rubert de o cal deberá adoptar unFía deci- parlamentárias
realizábanse dicación do catalán como única ganizacións que abandeiraron a
V~n~o~, na que se defendía a sión final a Comisión de Peti- despois dunha intensa campaña Hriguá oficial de Catalunya esta- oficialidade europea do catalán,
of1c1ahdade do catalán nas insti- cións. Tras ser tratada no Parla- na rua, organizada pala Crida -a ba na mente de moitos dos ma-· como a Crida, non o esquecen.o
.
tucións europeas, oficialidade mento Europeo, a proposta de- la Solidaritat e outras entidq.des, nifestantes da Diada de San 1
que non equiparaba totalmente berá pasar á Comisión Europea, que culminara con tres actos si- · Jordi. 0- socio-linguista, Badia i
'ft:INDA CO NOVO
único órganq capaz de realizar
a~ .c~talán ás actuais línguas
Margarit, que leeu cómunica- ·
oficiais. Segundo a proposta ,propostas ao Consello de Minis- · multáneos: a entrega no ParlaESTATUS.O
mento Europeo de 100 mil fir- do final da marcha d0t 23 ·de
aprobada pala comisión, o cata- tros dos. Dóce.
CATALAN
NON
mas reivindicando a oficialidade Abril, reélamou ·a plena normalilan pasaría a ser oficial "para
A
conquista
europea
europea
do
catalán,
a
solicitude
zación
do
catalán
na
sua
própria
QUEDA
certos usos", poderia ser utilizadunha entrevista con Felipe casa e "para iso, dixo, hai que
do nos diferentes procedimen- · resultado ·das
EQUIPARADO AS
mobilizacións
González na sua calidade de asegurar as. estruturas en que
tos P?~lamentários e actos pro.:
LINGUAS OFICIAIS'
tocolanos, pero non seria inclúiDe -todos modos e ainda quePresidente qo Consello de Mi descansa", facendo fincapé no
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'0.GOVERNO

. A ..segunda
língua
·

.CENTRAL DA POR
FEITO QUE O
ESTADO SO DEBE
REPRESENTARSE NA
CEE ATRAVES DO.
ESPAÑOL E NON
REPARA QUE
BELXICA. POR
EXEMPLO, E SOCIO
CON DUAS LINGUAS'

O ing'lés é con diferénc1a a primeir-a língua falada poJos cidadans da CEE aparte da propria. Os dados proceden da
Comisión da Lingua da CEE e
estan expresados coma porcentaxes sobre o censo ca-·
munitário.

ses centralistas, non galegas, e
polo tanto vai ser difícil que e~ta
xente o leve a cabo".
. Para Abel Vilela as línguas que
agora se van potenciar no ensi-'
no, exercerán unha función intervan reducir o ámbito no que se . outra parte entendemos que o
nacional que non ten o galega.
Galega na sua variante portutala hoxe o Galego. Se acaso po"Cada língua terá a sua área· de
guesa xa é língua de pleno direiderá _argumentarse que o Galega
usó. Sen esquecer as facilidades
non vai ser língua comunitária, ~ to na Comunidade Europea.
·que os galega talantes ternos
Neste senso a normativa ortopero é que hai alguén que defenpara nos comunicar co entorno
gráfica proposta por AGAL é báda iso?". lingüístico póprio (área lusófona
"A introdución ·dun segundo o sicamente -e suliñaria esta paespecialmente .e todo o tronco
rómánico), o galega permanece-. terceiro idioma no Bacharelato e labra- común ao Portugu.és e
ao Brasileiro. E neste sentido só
nos estudos de FP non vai s~por
rá non só como meio de comunicontribuiría a mellor coñecer o
algo negativo para o galega",· di
cación senón de GUltura, de idenidioma galego. Os alumnos potidade e de riizón de ser dun país -Maria do Carmo Henriquez Salido, presidenta de AGAL. "Por: derian verificar a identidade dos .
e dun povo. Estas medidas non

--

Inglés ................. ....... ,........ 57
Francés .. .'......................... 42
Alemán ............................ . 33
Italiano .. .... .... ... .... .... ... .. .. . 23
Español............................ 18
Neerlandés ...... ..... ........... ... 7
Outras .............., ...... .... ... .. 20
dous sistemas pois que unha língua é antes que nada un compoñente morfo-sintáctico, que no
caso do Galega e do Portugués
é o mesmo. Se o queren facer diferente é a base de forzar o idioma ·e de sustituir até por ata"
Ante a posibilidade ·de que a
Galiza se vexa representada perante as instáncias comunitárias
polo portugués, Xosé Manuel
Sarille entende que "á marxe do

debate de se o galega forma parte OU· non do tronco portugués,
o que hoxei necesitamos é un galego oficiar que represente ao
noso país, · unha preséncia lingüística própria. Se unha vez feito isto se · chega a unha mesma
norma lingu,;;stica ou a recoñecer
que son duas variantes do mesmo idioma, pois non pasa nada.
En segundo lugar, plantexar que
o Portugués é o idioma oficial
naso hoxe na Europa é irreal por- ,
que non é certo, á marxe de que
sexa o mesmo idioma".
Para a presidenta de AGAL a
norma que defende abriria as
portas da CEE ao gafego: "Sen
·nengun problema. En Bruxelas
cando a xente lé un texto de
AGAt di que é Portugues. Eu dígolles que non é que o Gale_go
sexa Portugués: é ao revés. O
·Portugués é o que é Galego."
Para o presidente da .Mesa,
isto seria ~var a Europa un debate que ten que darse aqui ."O
Portugu~s non é unha solución
viábel. E lamentábel, por exemplo que se diga que O Correo da
Unesco non se traduza ao Galega porque a consecuéncia diso
f oi que hoxe non teñamos Correo da Unesco nen en Galega
nen en Portugués na Galiza". O

A DEMOCRÁCIA EUROPEA EN MATÉRIA LINGÜÍSTICA
MARIA PILAR GARCIA NEGRO
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30 ladino dolomita (en !u.fu.)
en percevant la nécessite, dans le cadre
1 alsaciano
Priméira aclaración. Máis unha vez com31 ladino &iulano (en !u.fu.)
2 aragonés
européen, de mettre au point une politique
prirá lembrar que a i;:uropa de que se nos
32
occiu.no
(en
Italia)
3 aranés
régionale équilibrée et bien mesurée". O
fala e coa. que se nos bombardea decote
33 picmoncés
4 a.sruriano
34 sardo
problema está en que ese "cadre euro5. bretón
é a metonJmia interesada (os Estados da
35 scrvocroau. (en !u.fu.)
6 cacili.n
péen" permita, na sua actual formulación,
Europa da· C.E.E.) dun continente onde
36 esloveno (ca !t:i..lia)
7 cocso
unha política "équilibrée" que non lesione
existen outros modelos políticos, o.utro
37 :i..lc:min (en Icali:i)
8 esloveno
direitos económicos, políticos, lingüísticos
(en Awtria)
funcionamento económico (non capitalis9 finés (en Suc9a )
e cultur-ais das chamadas "minorités": a
ta) e, tamén, outras políticas lingüísticas
10 flamengo (n.o norte de Francia)
recente leí da Mariña mercante inglésa e
(U.R.S.S, Xugoslávia, por ex-emplo) que.,
ll frisón
-as suas consecuéncias para os barcos
12 galega
sen seren óptimas nen resolveren a fundo
13 cómico
galegas e o futuro da nosa pesca pode
a normalización das línguas nacionais
14 gaélico escocés
ser exemplo válido. A que papeleira ou
face á língua estatal, están a anos luz/ da
15 gaélico irlandés
gaveta que nunca se abre van parar as
16 galés
situación que, por exemplo, poden .viver a
17 lapón
múltiplas "recommandations" que os inminoria albanesa en Grécia ou a língua
18 luxemburgués formes
de organismos europeus tan aos
corsa a respeito do Estado francés.
19 maltés
Estados membros da e.E.E. en matéria
ZO manés
· Segunda. Para nada se poden misturar
21 occitano
lingüística é revelador tamén da capacidaproblemáti.cas lingüísticas de nacióf!S <je• 22 romanche
de executiva que están dispostos a confinidas (a Galiza, Países Catalán~;, Euska23 sueco (en Finlandi:i)
ceder aos organismos consultivos por
24 V2SCO
di, Córcega, Bretaña; Gales, Escócia, Ir25 va.Jóa
Panorámica das
eles mesmos criados.
landa ...) con problemáticas espe.cíficas de
Z6 :i..lbanés (en Italia)
lí_
n guas
minorias étnico-lingüísticas instalada$ en
27 cau.l.in (en Italia )
minorizadas na
Por tanto, perante a reforma do ensino
28 franco-provenzal (en Italia )
Europa
. países diferentes· do seu lugar de · orixe,
.que se nos aviciña, é urxente consolidar e
29 grego (en Italia )
Occidental.
por emigración oü como r.esultado da deaumentar os avances que fixeron historisastrosa configuración xeopolítica deriva,
euskera que o presidente do Governo vascamente que o galega non fose un "resto"
·. da da primeira guerra mundial ou, ainda,
' .E-u_R_X_E_N_T_E_C...
O_N_S_O_L_ID_A_R co dirixiu aos ministros comunitários de a salvar, senón un idioma que sentou prada segunda (gregos en ltália ou Sicília,
lndústria receñtemente). Semellante situa- . za de idioma real en diferentes ámbitos da
alemán-talantes do Norte de. ltália, frisóns . E AUMENTAR OS AVANCES
ción de subordinación reforzada non se
vida pública. É urxente ampliar a sua utilina Alemaña ou Dinamarca, etc.).
conxura se non existen movlmentos interzación en matérias e n íveis de educación
HISTORICOS
DO
GALEGO'
Terceira. É inteiramente imposíbel ennos ao próprio país que levanten a bandos que está ausente; non hipotecar a sua
tender a problemática lingüística desvin- mas que reforzan a postración~ auténdeira do idioma, rompan conflitivamente a
presenza e utilización a coartadas falsas
culada da arde económica · e do sistema ,· tica agdnia, en moitos casos~ dos idiohex~monia da língua e$tatal e o unan a
(língua materna, deQisión prévia dos usuápolítico en que ela se move. Só por promas que textos da Revolución Francesa
un proxecto político de soberanía naciorios, aprendizaxe gramatical...) que sigan
teccionismo económico e plar:iificación de (sen ,tartufismo nengun) consideraban "fanal. Sen gramo de chovinismo, tal foi o
consolidando o español, no canto de ir inax uda poHtica o alemán do Norte de _ltália rrapos medievais": A táctica de- extermínio
critério que guiou a recuperación do galetroducindo o galega; nesta liña, é conveou o esloveno do mesmo Estado levan foi sustitu ída por métodos máis acordes
ga, por moito que estexamos ben lonxe
niente insistir non xa no que ten de reforzo
unha vida bastante mellar que a de outras co capitalismo na sua fase actual. Asi, á · ainda da sua plena restauración, e seria
colonizador a invasión · indiscriminada do
·minoria~ lingüísticas, por teren detrás a altura de 1983, o daquela primeiro minisocioso lembrá-lo se non houbese, como
inglés senón no absurdo de que non se
República Federal Alemana e o Estado xu- tro francés, Pierre Mauroy; en resposta ao
hai, papanatismo ignorante a respeito de
cuestione que t'(do o mundo deba saber
·goslavo, respectivamente.
Presidente da Asamblea corsa, que cantiCataluña, Euskadi ou "Europa".
o que significan \'chip", "open'', "holding",
Dos trescentos vinte millóns de habitanña a negativa a consiclerar obrigatório o
A realidqde das línguas europeas sub- "play" ou "week end" e os nenos españoltes da Europa en que .r:tós meteron, cinensino· do corso, perguntaba-se: "(...) .ne
metidas, moito máis precária ainda do que falantes non podan receber ensino en gacuenta millóns (recofíecidos ofic'ialmen-te)
croyez-vous que la richesse et le dynamisa nosa (pola auséncia ou a febleza· daquel lega porque non é .o "seu" idioma. Será
pertencen a comunidades lingüísti9as de
me d'une langu~ et d'une culture ne au_raiproxecto e movimento polític0' alurndo), preciso insisti"r tamén en como non- hai
net mfeu assurés que dañs la liberte et la
lín9:uas ~<?íl es_tatais ne~ oficiais. Tal pesocertifiCa beñ ás claras o fracaso de·· toda aprendizado ·xusto dun 'idi.oma estranxeiro
demograf1co -co seú correspondente
política "conservacionista" ·que, eunha que signifique esquecimento e postergatous d'y
possibilité effective donnée
mosaico de línguas- non debia de suravoir accés?". Naturalmente, non se pode
man, dá un pequeno arialxésico_(prémios ción do próprio. O "moderno" -'Se entenprender, porque sen sairmos do que te"impar" o estudo do·corso, mais o fraAcés· literários, ' festivais folklóricos, recolleitas. demos por tal cousa o progreso do reprirnos máis cerca, a ·soma de povoación do
-ou inglés ou o español-:- non se impo-~· qialectokJxicas, estudos vários•..) e, coa ·mido- será ·a valorización como idiomas
Estado español que ten unha lfogua de
fíen: son realidades indiscutíbeis como a
outm, administra sen pausa o vírus letal: do século XXI .-e -con todos os uso.s que
seu diferente deste alcanza o cuar~nta por
monarquia absoluta, os dogmas da relilíngua estatal no ensino, na administración este tempo histórico esixe- dos que
cento do total e xa se ve o "cuarenta por
xión católica ou a sociedade estamental . pública, nos meios de comunicación, no hoxe están afastados de toda publicidade
mundo económico, nas ofertas de traba- e de toda dignidade roficial. O contrário, o
cento" de oficialidade . que conseguiron
doutros tempos. A "liberté", por suposto,
galega, catalán e vasco. Onde nos "ingrello, na publicidade ... Pontífice supremo, o "vello" -que pretenden pasar por novoconsiste en seguir impendo os idiomas
saron" (por utilizarmos o barbarismo seestatais, . encanto que os idiomas nacioinglés, disposto para desprazar a dialécti- é o mantenimento, con armas anovadas,
mántico de tan frecuente uso hospitalário)
nais· viven na inanición ou na. debilidade
ca língua nacional/ídem estatal ·a esta ou- . dos· mesmo impérios. ·
· O
foi nun "m~rco" onde a democrácia linabrigada, "aliviada" por algunha axuda
tra: língua estatalÍidem "mundial".
que, carit~tivatnente, os organismos cogüística, o respeito dos direitos e a proNon son hipérboles catastrofistas. Os
moción efectiva dos .idiomas oprimidos munitários, se cadra, . lles outorgarán para
mesmos informes ofiéiais comunitários sibrillan pala súa auséncia e, iso si, onde
que os seus ~tesauros" _non se perdan. . nalan que "la position qu'il faut éviter est
LINGUAS ·EUROPEAS
están máis aperfeizoados· que entre nós Toda o que ~exa preciso con tal de que o
l'attifude de "concession" de petits droits, .
SUBMETIDAS
CERTIFICA O
-os métodos de. asimilación e lamil}ación
uso deses ldiomas en térreos ocupados
accordés · 1uniquement dans le but de
lingüística. A liberdade, o progreso, a mopolos estatais n.on chegue nunca a amea"tranquillíser" les minorités, de les "calFRACASO DA POLITICA
dernización e o pluralismo funcionan ain- zar o poderio destes (vexan-se, sen máis:
mer"· les mesures.ne d<i:>i'yent pas etre oc'CONSliRVAQIONl,STA"'
da máis como eficaces e cínicos ideoloxe- , as críticas que provocou o parlamento en
troyé~s majs elles doive~t etre accordées
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• Laxe acurralado polo PSOE (Páx. 6) •Crónicas de Lugo ·e Valdeorras (Páx. 6)
• O 1° de Maio mais numeroso na Galiza (Páx. 8) • Alefl)ánia cámbia a -sua
política forestal (Páx. 9) li Malentendidos sobre o erotismo feminino (Páx. 12) •
·
_
- · Polónia aríte as eleic_
ións (Páx. 13) ·
··
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Existen sospeitas de amiguismo

• Ramón Varela Diaz foi
designado portavoz diante

Malestar polo· nome~mento de ·Pablo Saavedra
para ·o Tribunal Superior ·de Xustícia
de co ocurrido en Euskadi e
Catalunya, e menos cando se
trata dos nomeamentos en Madrid.
.
O feito é en si máis grave se
ternos en canta o ocurrido na
eleición das ternas.
O Presidente do parlamento,
Tomás Perez Vida!, pediu aclaración ao CXPX sobre a eleición
das ternas, que lle manifestou,
por escrito, que non debian ir
persoas bon cárrego na Xustiza, facéndolle saber, tamén oficialmente, que se votase individualmente para escoller ao
máis votado da terna.
Pablo Saavedra é fiscal (cargo na xustiza) e, ademáis, obtivo menqs votos que Fernáridez
Refojo.
Osear F. Refajo, de tendéncia
nacionalista, non só foi consensuado por todos os grupos e,
en consecuéncia, foi o máis votado da sua tenia, senón que
tamén estaba apoiado por Xui- ces para a Democrácia. Desde
a Páscua había un acordo dos
A teoria da división de poderes,
grupos do Governo para que
anunciada polo barón Cfe Mon- . ocupasen as ternas Garcia Ratesquieu, está amplamente sumos, García Caridad, Osear
perada actualmente, ainda que
Refojo e Pablo Sande; designase manteña como unha formalidos os dous primeiros quedadade. A práctica demostra a inban Refajo e Sande como
terelación dos poderes, ou, memembros consensuados.
llor, a existéncia dun só poder,
Pablo Saavedra foi incluido
sen ter que botar man de teosementes 24 horas antes de
rias políticas máis actuais que
apresentar as ternas e nen sea de Carlos Luis de Secondat.
quer foi o candidato do PSOE,
A petición feíta, por lei, ao
senón que foi proposto polo
Parlamento Galega para que seu portavoz Antonio Carro,
designe unha terna é unha amigo persoal, segundo afirmostra da interrelación entre o mou e despois de ter "recibido
Lexislativo e o Executivo. Pero
unha chamada de Madrid",
a designación dos membros do como tamén se dixo. Pablo
Tribunal Superior de Xustiza Saavedra, pala sua banda, mapor parte do Consello Xeral do nifestou que estaba apoiado
Poder Xudicial , ao nomear a polos fiscais da Audiencia TerriPablo Saavedra apartando a torial, polo que X. M. Beiras
tavoces e a Mesa. X.M. Beiras
Fernández Refoxo, candidato suspeita que "pudo haber amianunciou que apresentará unha
máis votado e consensuado guismo na designación".
iniciativa sobre esta cuestión
por todos os grupos políticos,
De aí a petición á Xunta de
por considerar, ademais, que a.
demostra, ao menos, unha falta Portavoces para que explique o
decisión do Consello Xeral do
de sensibilidade, un ·desprécio acorrido con esta designación.
Poder Xudicial foi arbitrária, e
para co Parlamento Galega. Si- Algo ao que, sorprendentemencontrária non só aos acordes
tuación que non se correspon- te, se negaron a Xunta de Porqo Parlamento da Galiza, senón

do Parlamento autonórnico para
exercer a defensa da iniciativa lexislativa popular para q. Defensa
do Património "Forestal Galega.
Ramón Varela, profesor de
Ciéncias Naturais - e Presidente
de Ad~a, contará coa axuda
dunha equipa de apoi9 integrada
por Carlos Vales, profesor de
Ciéncias Naturais e Secretário
Xeral de-Adega; Andrés Sanjuan,
profesor de Xenética; Roxélio
Perez Moreira, profesor do Coléxio Universitárió de Lugo, e doutros coñecidos e destacados defensores do património forestal e
ecolóxico galego.
Os promotores desta primeira _
iniciativa popular galega lamentan que o Presidente da· Xunta,
González Laxe non queira recibilos en audiéncia, criticando
tempo que, nembargantes o
"presidente non teña nengun rec:;eo e reunirse veces e veces cos
promotores de todas as celulosas que queren instalarse na Ga-.
liza".
O

A Mesa e a Xunta de
Portavoces do
Parlamento da Galiza
rechazaron untia
proposta de X. M. Beiras
no senso de apresentar
recurso de
insconstitu cional id ad e
polo nomeamento de
maxistrados para o
Tribunal Superior de
Xustiza, realizado polo
Consello Xeral do Poder
Xudicial. Ainda asi, o
deputado do BNG
anunciou que apresentará
unha iniciativa sobre esta
cuestión, ao considerar
que o Consello adoptou
unha decisión arbitrária e
violou o artigo 9 da
Constitución. Por se isto
fose pouco, existen
sospeitas de amiguismo.
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• A variante da estrada
comarcal 550 da Ramallo-sa a Baiona que proxecta a

CALROS SILVAR
que conculca o artigo 9 da
Constitución que garante a non
arbitrariedade dos órgaos do
poder, que teñen que tomar unhas decisións motivadas e non
arbitrárias. Neste caso o CXPX
sequer xustificá a sua decisión. A.E.

COTOP poderia producir unha
importante degradación nunha
zona marismeña considerada
como de especial importáncia
tanto pola sua vexetación como
por servir para a invernada de
aves limícolas_. Esta importáncia
levou a que estexa declarada
como zona natural sobresainte.
A xuício da asociación ecoloxísta Erva o proxecto incumple a
Leí de Costas ao non apresentar
un conxunto de estudos· sobre a
unidade fisiográficá costeira, a
dinámica litoral, os efectos ambientais do proxecto e as modificacións que se deben de realizar
para evitar o afectar negativamente ao dominio : público-terrestre.
Nas alegacións de Erva sinála.e que as marismas de A Ra111allosa teñen unha importáncia
ecolóxica recoñecida e que, de
levarse a cabo este proxecto,
produciriase unha importante de. gradación deste espácio natural;
polo que peden que se leve a
cabo unha modificación do proxecto para evitar a alteración ne~ativa.
O

ELEICIÓNS EUROPEAS

Francisco Rodríguez ·será o cabeza de lista do BNG ·
O Bloque Nacionalista Galego

nas me llores condicións''.
aspira a repetir, tal como suceFrancisco Rodriguez será o
dera nas eleicións anteriores, o cabeza de lista desta candidatuprimeiro pasto entre as forzas ra, na que Encarna Otero e Mário .
nacionalistas galegas qu~ se López .Rico ocupan o segundo e
apresentan ás eleicións euro- terceir.o lugar respeitivamente.
peas, ben sexa en coalición ou Todos .eles son membros do máen solitário como é o caso do ximo organismo de direción despróprio BNG.
ta forza.
O BNG tratará, sen embargo,
Da lista forman tamén parte
de insistir, ao longo da' campaña, salientabel representantes dalna sua idea de proxecto comun. guns dos sectores máis agredi- 'Trataremos de facer un enorme - dos pala CEE. Oeste mqdo fi_gu.:.
esforzo, sinalou a sua portavoz ran Xesús Seixo, Fernando Sqlla .
Encarna Otero, para chegar a - e Xan Carlos Carreira, dirixentes
toda -a xeografia do país. eremos de INTG, C)\TG e .CCLL respeitique é necesária a criádón dunha vamente e. Anxel Béiras perten· fr~~te común en Galiza que per- · cente ao pequeno comércio vimita que nos enfrentemos á CEE gués. En pastos destacados fi-

gur~n

igualmente os alcaldes nacionalistas de Ribadeo ou Noia e
homes da cultura como Avilés dé
Taramancos e o humorista Xosé
Lo is.
'
O BNG ten previsto realizar tamén campaña en Cataluña, Euskadi, Madrid e Suiza, a p~tición
de grupos emigrantes residentes
nestas zonas.

Sotelo Blanco
co PNG
O . empresário gal~go,- residente
en Cataluña, e promotor da edi-_
. torial do mesmo nome, formará
parte eomo indepengente da
candidatura Europa dos Pavos
na que está integrado o PNG. O

Francisco Rodñguez

• Xavier Rodríguez foi
elexido Secretário Xeral

das Mocedades Naciona- .
listas Galegas. As

xuv~ntu

des do PNG propugnaron no seu
congreso a necesidade de
"abordar a tarea de reconstrución nacional da Galiza no campo social económico, instituciona~ e cultural, convertindo aos
xóvenes en suxetos activo$ dun- ha Galiza moderna e desenvolvida".
· Os MNG rechazaron o independentismo, propugnando un
"nacionalismo universalista e
- aberto", considerando que o Estatuto de Autonomia é un marco
xurídico limitado, que non sati~
fai as necesidades da nación,
polo que propugnan a progresiva
reforma para. acadar un maior
O
teito competencia!. ·
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o PACTO PP~cos SIGNIFICARIA o ADEUS Á X.UNTA
. o ·psoE ACURRALA A LAXE

-

.

-

A .EIRÉ

O CDS, quer dicer,' Adolfo Suárez, abandonou . a sua mutista indefinición que lle
daba t m ar abstractamente progresista.
As presións da direita económica e a
queréncia propria máis .alá de estratéxias
conxunturais, estano a situar no seu verdadeiro campo. Non foi a xogada do alcalde madrileño Barranco, a que levou a
Adolfo Suárez a aceitar o pacto que o
PP lle viña tendendo desde a sua constitución con:10 partido, senon a fixación dá
sua estratéxia, deseñada desde hai tempo para debilitar ao PSOE nas institucióhs, e que agora puxo en marcha.
Este-pacto PP-CDS ten unha clara incidéncia na política galega. Primeira- ·
mente porque o pacto inclue o apoio do
CDS ao PP para un hipotético governo
· de coalición para despqis das eleicións
autonómicas.
·O PSOE, que ollaba á xente de Adolfo
Suárez (que non surpresivamente está a
aparecer como chave da Xunta, cando
nbn conta con parlamentário algun~ can-

. didato nen-estrutura partidária) como·po- facer partícipes nas vantaxes ·aos seus
síbel substituta do PNG e CG para secoaligados actuais, para contrapolos ao
guir na poltrona de Raxoi, ten que dar CDS como forza eleitoral, Antolin Sánun rouse á sua política, e acercarse aos
ch_
ez segue cóa teima de marxinalos,
· partidos galeguistas de centro, pois está
pois o pacto na Galiza séria .conxuntural,
o mesmo que en Euskadi, afirmase en
claro que vai precisar de aliados, e, polo
que se ve, non vai ter outros. ·
Madrid
.
Esta análise, interesada, mistúrase con
Esta situación levou 'a unha verdadeira.
-c6nvulsión no seo do PSOE, que se duas loitas: unha ·para situarse nas listas
acrecenta coa loita entre as distintas ba- cara as próximas autonómicas; outra, a
ronias para·situarse cara as eleicións au- máis longo prazol a da sucesión de Gontonómicas.
..
. zález Laxe como candidato.
· - Segunda urih9 ariáli~e realizada· polos
Este recámbio produciÍíase dentro de
orgaos partidarios, ria q!J~ nori todos catro anos, mália ós intentas · do· sector
coinciden (principarmente o sector deno- .antoliniáno de forzar a situación se for
minado galeguistaf o pacto entr~ Demo- posíbel xa para as próximas eleicións.
cristianos e Suaristas significaría, de feiA perdá dunha votación no pleno celeto, a imposibili~ade de volt~r situar a brado a semana pasada, as descalificafer:nando González Laxe na presidéncia cións entre Manuel Soto e Xurxo Parada
da Xunta. Deuse así orde ás consellarias a raiz do conflito de Cangas, os aesplande axilizar leis e decretos que pu'desen tes da Dirección. do partido e do Goverti-aer un benefício partidário na sua apli- no Central a Laxe (que converten á sua
cación.
visita de presión nun rali telefónico) e,
Mentres hai un ·sector que propugna . sobretodo, os cámbios (pero tamén as

confirmacións) nos me1os de comunicación públicos na Galiza, son unha censura encoberta a Gónzalez Laxe, un xeito
de desgastalo, que só se entende tendo
as miras postas en lontananzá e dando
por -perdidas as eleición~ próximas.
Os enfrentamentos e' as dívision.s no
Partido Socialista Qbreiro Español son
máis fortes cada dia por estes motivos.
González Laxe está cada vez máis acurralado, desprestixiado e, o que é pibr,
~mosando unha total incapacidade para
facer algo (do signo que sexa) Que poda
mudar a sua situación. A sua· tétrica imaxe, repetindo a mesma cantinela nas inaguracións, semella o espectro de Fernández Albor decaído e desmellorado.
Mentres tanto, Madrid xoga, coa mesma forza que sempre, apoiando aos
máis sumisos, por máis que se anúncie
unha posíbel reacción daqueles socialistas "que non necesitamos do partido
para viver", como afirmaba un destacado militante.
O
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DEUTO ELEITORAL

A Audiéntia ourensán dictará senténcia en galega

O Plan de Urbanismo envolto en polémica

XuíCio por fraude eleitorat
N·o va ponte sobre o Miño
ao alcalde de A Veiga é seis carteiros e discórdia sobre
Na localidade ourensana
as parcelas de FRIGSA
de A Veiga do 'Bolo tivo

as denúncias ·do PSOE .e do ando moi ben da memória", "Eu
PSG-EG que dariap orixe ·a todo estou mal da cabeza" , "foi don
proceso contra o alcalde e os . Vicente e dixo: tés que votar
lugar os días vinte seis e
para min" e outras que facían recar¡eiros.
vintesete de Abril, a vista
C> fiscal da Audiéncia Provin- feréncia á idade e o delicado escial, Fernando Seoane, compa- tado de saude dos testigos, dan
pública da Audiéncia
Provincial contra o alcalde rou as accións dos acusados co idea da situación que se· viviu en
"pucheirazo tradicional das acti- A Veiga nestes dous días de xuídeste concello, Vicente
vidades caciquís", acusando ao cio.
Garcia Carrasco, do PP, e Alcalde de "delito eleitoral conttRepres~ntantes dos partidos
seis carteiros, por un delito nuado" e de inductor, e os seis políticos presentes na campaña
carteiros de cooperantes. O mi- eleitoral na que se deron as irrede fraude eleitoral. Nas
nistério fiscal considerou que Vi- gularidades, acl!diron á localidaconclusións definitivas o
.
cente
.García Carrasco vulnero u . de bolesa a expresar o seu apoio
fiscal solicitou un .total de
a lei ao cubrir -de puño e letra, na aos denunciados nun caso e aos
cuarenta e dous anos de
maioría das ocasións, e a máqui- denunciantes noutro. Camilo Nocárcere para os sete
na· outras, a documentación de gueira, . do PSG-EG, Agustín
encausados.
voto por correo de máis dun Cén- . Vega do PSOE ou Manuel Monto de veciños <;ie A Veiga. Aos tero; presidente provincial do PP,
carteiros, entre os que se atopa pasaron por A Veiga atraidos sen
Era a primeira vez nos derradei- Juan Garcia Lameiro que era o dúbida polo importante desplealcalde de A Veiga .cando se .pró- · gue de meios informativos que
ros vintecinco anos que a . Auducen os feítos, acúsanos de tra- despertou o caso. Das múltiples
diéncia.. Provincial celebraba sesión fóra da sua sede habitual na mitar documentaCión de voto por declaracións que todos eles reacorreo que non foi pedida perso- lizaron chama a atención a xusticapital da província. lsto foi asi
nalmente e de rexistar no .libro de ficación das irregularidades que
polo elevado número de testigos,
. 61, todos eles de avanzada ida- cartería diversos certificados sen facía o responsábel provincial do
de e alguns con problemas de que os destinatários recibisen a PP: "Ainda que nos .sometemos
ao veredicto da xustícia, coido
documentación.
saude. Os feítos que.se xulgaban
tiveron lugar nas eleicións muniVicente García, que foi médico que, as veces, son faltas de tipo
cipais do 1 O de Xuño de ·1987, . de A Veiga -desde 1959 até a sua formal que, na práctica da vida
Vicente García Carrasco, o alcal- · xubilación, declarouse autor de repítense en todo momento porde encausado, saira elexido~ con máis de setenta impresos de so- que niríguén sigue as causas
só trinta votos· de dlferéncia na licitu~e d~ voto por correo, ale- dunha maneira absolutamente
lista de ·AP-Centristas de Galicia gando que "paréceme correctisi- estricta, porque non as fai con
que acadara 602 papeletas. 572 mo, senda candidato, axudar a · mala intención e non lle dá unha
foran para o PSOE e 95 para o cobrir as solicitudes devoto aos valoración ao que dispois, visto
PSG-EG que quedou sen re-pre- cidadáns. Durante a miña vida fi- doutro xeito, pode parecer imsentación. A Veiga é. o concello xen escritos e xestións a moita portante".
. A senténcia definitiva será
de malor extensión dos da pro- xente" , asf mesmo negou nenví ncia, 291- kilómetros cadrados, gunha relaCión cos carteiros du- dada a eoñecer o próximo cinco·
de Maio np Audiéncia Provincial ·
é tamén dos· de menor densida- rante a campaña electoral.
·
2
Por outra parte ·ás declara-· polo maxistrado Daniel García
de de povoación, 30 hab./km •
repartidos en vinten9ve parró- cións dos sesenta e un testigos · Ramos, e será lida íntegramente
quiás de montaña. A /abstención apresentaban er.i moitos casos en galego, sendo a segunda ocarexistada foi do 53 por cento nas contradici6ns cos que fixeran no sión que esto sucede nas· AuO
muriidpais do 87 e 172 votos por . seu dia ante o xu íz instructor de diéncias de Galicia.
GUSTAVO DOCAMPO/ O BARCO
correo, que foi ond~ sé centraron O Barco. Frases como "Non
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Diversos sectores de Lugo
están ansiosos por
coñecer o Plan Xeral de
Urbanismo. No momento
de redactar esta
información non se teñen
novas oficiais da sua
entrada no concello, mais
contodo certos
movimentos na equipa de
Governo municipal deixan
ver que chegou ás suas
mans xa un Plan que atopa
oposición tanto dentro da
Corporación como en
sectores viciñai.s.

haber ilegalidade na decisión.
Unha suspensión que, polos ind ícios no retraso da chegada a
Lugo do Plan, vai sobrepasar os
dous meses prometidos.
O concellal de urbanismo contaba con que o Plan estivese en
Lugo nesta primeira semana de
Maio e el mesmo seria o primeiro
contrariado polo retraso. Pero
cando redactamos estas liñas
non hai nada seguro. o portavoz
do PSOE, Varela Flores, prometera nun Pleno que, para rematar
con costumes de vello, inteirarianse todos de vez, sobretodo
os constructores pequenos que
sempre eran os perxudicados.

Nova ponte
sobre o Miño
O máis novedoso que podemos
adiantar do Plan de Urbanismo é
que contempla a posibilidade da
construción dunha nova ponte
sobre o Río Miño que se su maria
ás duas xa existentes.
No tocante á pplémica da parcela da vella FRIGSA o portavoz
do PP cifrou en tres as ilegalida-,
des: vulneración do artigo 113
relativo aos bens das Corporacións, no que se di que prévia á
enaxenación é abrigado facer a
delimitación de parcela, que pr.eviamente é preciso saber canto
Nove mil firmas asinaron un es~ vale e xustificar comenentemencrito de re_curso qu~ posibelmen- te o valor, e para rematar, como
te se apresente no Concello lu- ilegalidade máis clara, estaría o
gués o próximo 9 de Maio, tras ter quitado a subasta unha finca
da decisión da equipa de gover- na FRIGSA apesar do acordo
no de enaxen~r un ha parcela no : maioritário de permuta no Pleno
solar da vella factoría de FRrG- anterior.
Está política do Concello é caSA. A Cámara de Comércio, a
lificada
en diversos sectores de
Confederación de Empresários
de Lugo e máis a Asociación de · "especulativa", querando tir~r
Empresários da Coristrución van eartos para as vindeiras ele1apresentar recursos, ·referidos á cións. Mentres todos agardan un
decisión do Concello de suspen- Plan no que o Concellal- Delegader as licéncias polo prazo de do de Urbanismo ten moitas esperanzas, segundo nos dixo,
dous meses. Os recurrentes cantan, para apresentar a documen:- "pero coa tardanza pon nerv9s~s
tación, .cun prazo que culmina o - a moitos". Entre eles ao propn?
concellal, persoa que ent~e mo1·
15 de Maio.
tos dos seus colegas arquitectos
.No referente á suspensión
1
cautelar · das licéncias tanto ·a é tida por bon técnico, e.do que
se agwda un plan progresista.
Comisión 'Cidadán como a oposición municipal e os ·diversos En poucos días veremos que~
leva o chasco en Lugo.
·
colectivos meneionados, teñen
manifestado a sua convicción de

. FRANCISCO ARRIZADO/LlJGO

•
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Contínuas inobilizacións

Reclaman que
se manteñan os
cinco anos de
carreira
Os alumnos das
Faculdades de Bioloxia
veñen protagonizando
dede o once de Abril
mobilizacións contínuas
para reclamar a
·
modificación da resolución
do novo plan de estudos
da carreira que, entre
outras consecuéncias,
reduciría un ano a
licenciatura.

á

a

Manifestacións, cortes de tráfico,
doacións masivas de sangue,
pancartas na catedral de Compostela, petición de "asilo académico" na Embaixada de ltália,
recoll ida de pesos, caceroladas,
encadeamentos, manifestacións
alterntivas (con enterro, ante a
Volta Ciclista).. . son algunhas
das orixinais formas de protesta
que enchen estes dias os meips
de comunicación . A intención é
chamar a atención na protesta
contra as modificacións que está
preparando o Consello de Universidades para esta licenciatura
de Ciéncias Biolóxicas.
En carta dirixida ao Director
Xeral de Universidades plantexa
en liñas xerais o problema, "o
acurtamento da licenciatura a
catre anos supón un enorme estarzo para os alumos e as instalacións das nosas faculdades, ao
incrementar enormemente a carga lectiva impartida cada ano".
"O máis importante é que os
Plans de Estudos tal como están
plantexados non posibilitan a es·pecialización do biólogo, é o incrementar as asignaturas troncais e reducir as optativas. lsto
disminuiría ainda máis as nasas
posibil idades de topar traballo,
non pudendo facer frente á competéncia doutras profisións e reflexaria unha capacitación inferior ás dos nosos colegas europeus". En canto ao argumento
ministerial de que se segue a
tendéncia europea recordan que
"Alemánia Federal, Dinamarca,
P_ortugal , Reino Unido e ltália, teñen licenciaturas de cinco anos".
Todas estas consideracións
dos alumnos de Biolóxicas
acompáñanse de fortes críticas
ao sistema de discusión do novo
Plan de Estudos "cun sistema de
traballo oscurantista e antidemocrático no que non se tivo en ·
canta para nada a nosa opinión'o

1
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Perderon case 500 millóns d~de Xaneiro

As -granxas de coellos en perigo
O sector cunicultor está
·rozando a catástrofe.
Granxas embargadas,
pechadas ou sen
posibilidade de seguir o
ciclo produtivo por non
poder pagar o penso,
son .algunhas das causas
dun descenso do précio, ·
debido a informacións
alarmistas sobre a peste,
que produciron, até
agora, uns 500 millóns
de pesetas de perdas no
que vai de ano.

• Organización universitária. Estáse a criar en Vigo
unha organización universitária
que incluía a _todo o campus. A
idea partiu do Grupo Aberto de
Ecooómicas, facendo un chamamento .aberto a todos os univer.sitários para que se integren neste proxSpto.
E~ta
estrutura. organizativa
quer levar un traballo permanente, · e pretenden que conte con
órgaos próprios que coordenen
as actividades, qµe defenda e
persigan un modelo determinado
de Universidade.
O

·• O Mapa de Servícios
Sociáis da Galiza revela
que existen 16 "zonas deprimidas" e 12 "bolsas de
probreza", confirmando o ·ca-

O sector primário galega vese
sacudido tempada tras tempa~
da por unhas campañas alarmistas que producen numerosas perdas. Cando non é · a
purga do mar, elevada a marea
vermella perigosa, son pestes
no porcino, ou nos coellos.
Non se meden os perxuícios,
nen o alcance das noticias, a
maioria das veces interesadas,
que perxudican aos produtores e, benefician, coma sempre, aos intermediários, sen
que os cons1,1midores consigan
vantaxe algunha.
A comezos de Xaneiro empezouse a falar dunha peste
nas grfmxas de coellos da Galiza que fixo baixar o consumo,
e con este os précios, que se
situaron en 145-143 pesetas/
kg. , pero que, nalguns casos,
chegaron a vender os produtores a 45 pesetas/kg. ainda que no mercado ·mantivose a unhas 600 pesetas o kg. de coello canal.
Esta situación levou a unhas
perdas estimativas de 3.300
pesetas nai, o que ven supor, ·
nestas 15 semanas, perta de
500 millóns de pesetas, segundo dados da "Federación de
Cunicultores Industriales de
Galicia".
Estas perdas fevaron a que
alguns . proprietários tivesen
que pechar as suas granxas,
outros están con elas embargadas e os máis tiveron que interromper o ciclo produtivo ou
telo pechado sen poder pagar
o penso.

------------·-

das autoridades sanitárias en
carne de coello.
_
todo o ciclo do animal".
··
A Xunta negouse a aceitar
Afirma, tamén, que " o con- · · nun comezo estas reinvindicasumo non baixou' tanto como
cións, que tamén lle Joron exdin, porque non hai stosts,
postas aos grupos parlamen- ·
pero si foi aproveitado _polos
tários, ainda que so acudiron o
- intermepiários para baixarnos
BNG, · PSG-EG e PSOE, como précio aos produtores, sen
prometéndose a levar á Mesa
que houbese - unha intérvendo Parlamento unha a proposció.n directa na comercializa·ta de que se estude o probleción".
ma pola via de urxéncia.
Para apoiar estas reivindicaDiante da situación, calificada como moi grave, os prbpiecións ·teñen convocada unha
tários das granxas intentaron
manifestación o ·venres dia ·5
conseguir a axuda da Conseen Compostela, que rematará
llaria de Agricultura. -Pasaron
diante da Consellaria de Agrisemanas sen que se dignasen
cultura.
a recebelos e cando o fixeron,
Un sector que emprega ·
despois de diversas medidas
a 1.600 persoas .
de presión, manifestaron non
coñecer o problema. Ainda asi
Na Galiza existen actualmente
conseguiron primeiramemnte,
820 granxas con más de 200
que se realizase unha campamil nais reprodutoras, o que
ña de publicidade na Galiz?
representa o 15 por cento da
para aumentar <? consumo de
yrodución de coellos do Estacarne de coello.
do español, que ten un consuManifestacón o
mo de 3,5 kilogramo de ' desta
carne por persoa e ario.
Venres dia cinco
O 80 por cento da produción
Despois de celebrar diversas
galega véndese fara da nosa
asambleas e algunha concennación, ·ainda que, ultimamentración diante da Consellaria
aumentou o consumo desta
cié Agricultura confecionaron te,
carne, que é das máis altas en
unha
táboa
·reivindicativa
QUe
Un contrato
proteína e das máis baixas en
pretenden negociar co Goverhomologado
grasa ·e colesterol.
no autonómico.
A venda anual de coellos na
Subvención d.p.s perdas por
Valeriana López, presidente da
Galiza é duns 3.300 millóns d\3
FCIG, afirma que "o virus non . parte da Xunta, contrato hopesetas e da traballo a 1.600
mologado que garanta o préafecta para nada aos coellos
persoas.
O
cio e publicidade na TV estatal
de granxa que se comerciali. A. EIRÉ
para aumentar o consumo de
zan, pois teñen a garantía total

rácter marxinal dos servizos sociais_ asi como a escasa importáncia dos investimentos de capital; non superando nengun o .4
_por cento investido pola Xunta.
Califica o mapa como zonas
deprimidas a zona de montana
central da próvíncia de A Coruña ·
que integran, entre outros, os
concellos de Melide e Arzua, o
que supón o 9 por eento da povoación da provincia.
En Lugo incluen a Cervo, Foz,
Mondoñedo, Ribadeo e Monforte. En Ourense, Carballiño., Riba- dávia Verin e O Barco, e en Pontevedra: Lalin, A Estrada, Pontecaldelas, A Cañiza, O Condado e
Baixo Miño. ·
As bolsas de probreza de Lugo
concéntranse en Begonte, Castro de Rei, Vilalba, Sárria, Monterroso; Chantada e Quiroga, o que
representa o 58 por cento da
provincia.
En Ourense sinaJan a Pobra de
Trives, Celanova, Bande, Xinzo
da Limia e Viana do -Bolo: o 42 por cento da povoación provincial.
Destaca tamén entre os rasgos
xerais unha povoación ae feito
de 2.'785.394,-correspondentes a
tres extractos de . povoación:
zona rural un 62 por cento, urbana o 28 por cento e intermédia o
10 por cento ..
- A Coruña e Pontevedra concentran o 71 por cento da povoación, cunha densidade que
·. multiplica por catro a de Lugo e
Ourense. A densidade média da
povoación galega é de 94,6 habitantes por quilómetro cadrado,
cando a média do estado non
acada o 77 por cento.
Resalta, ademáis· a tendéncia
ao envellecimento progresivo,
tanto. pola incidéncia do descenso da mortalidade, como · por
dar&e o mesmo signo na natalio
dade,
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"EN DEFENSA DOS NOSOS MONTES"
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CONVOCA:
COMISIÓN PROMOTORA INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR

APOIAN:
ASAMB.LEA GRUPOS ECOLOXISTAS ~NATURALISTAS DE GALIZA; SGHN; ADEGA; HABITAT; BIOTOPO; NATUREZA; ARCO IRIS; ANABAM;
LUITA VERDE; G. EeOLOXISTA DE O GROVE; CEDENAT; ERVA; CENAR; ADELPHA; OUTflRO; XEVALE; ·VERDES-ECOLOGISTAS; CYGNUS;
ASOCIACIÓN DEFENSA DA RIA DE PONTEVEDRA; COORDENADORA DE MONTES DE PONTEVEDRA; ASOCIACIÓN GALEGA' DE APICULTURA;
ASOCIACIÓN GALEGA DE PESCA FLUVIAL; FEDERACIÓN GALEGA DE CAZ.A (COMISIÓN DE MEIO AMBIENTE); FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS
.DE VICIÑOS "GALIZA"; BNG; EU; GALIZA NOVA; MCG; NUEVAS GENERACIONES-PP; PCLN; PSG;EG; UPG; CAF; CXTG; INTG; SINDICATO
LABREGO GALEGO-COMISIÓNS LABREGAS. .

DOMINGO 14 MAIO ÁS 12,30 - ALAMEDA DE SANTIAGO

1º DE MAIO
Os sindicatos avogan por manter

aunidade de acción

.1

Maior participación na Galiza qúe -oo resto do Estado
central da xornada. A elevada · ' Manuel Mera (INTG) manifesO 1 de Maio celebrouse
participación cidadana consegui- taba pola sua parte que "a unida:na Galii:a cunha m·aior
da· nesta cidade, asi como en
de non é un feito casual, pois
participaCión que no resto todo o país; moito maior, en ter- existe unha coincidéncia de prindo estado, ·trqito, sen
mos · relativos, que no resto do
cipibs á hora de valorar os prinEstado español, facíaos non só
dúbida·, -da situacion de
cipais problemas que lle afectan
·realizar unha valoracióo moi poªº naso país, e, tamén, sobre os
crise que viven os ._
sitiva deste 1· de Maio unitário,
grandes problemas dos traballatraballadores da nosa
senón que se mostraban optidores".
na'ción, con conflitos· xa
mistas en relación a manter a
. endémicqs e outros que ·
µr;iidade de acción. Afirmaban,
Mosquera (UGT), pola
.. aparecen ·mes"tras 111'es~s. asi, que "a' dinámica galega do t suaXesus
ba_nda, sinalaba que "esta
de
Maio
non
acabou
con
esta
·: e cun ciare contido própr~o
uñidade evidentemente respondata, sen..ón que vai seguir".
.. onde a reivindicación da ·
de moito mellor ao sentir dos tra. Mesa polo Emprego, o xir.o·
balladores, que queren que se
social e as críticas ao · ..
Amor: Deus (CC.00.) destaca- aborden conxuntamente aquelas
ba- "a importánda de darlle conti- causas nas que se coincide".
Governó central e
-.
autoriómico, forori o ponto nuidade á unidade de acción".
Fernando Acuña CXTG), afirmaOs catro sindicatos reuniranse
básico da celebradón
. ba que "esta manifestación non
en Compostela o Xoves día 4
-urí'itária.
debe ser un feito aillado ou coOs Secretários xerais das centrais sindicais mostrábanse ledos
ao rematar a manifestación en
Vigo, considerada como acto

xuntural, senón que a unidade
debe manterse até conseguir as
reivindicacións que ternos plantexadas.

QUE UNIDADE?

-

A.E.

O feito da celebración unitária erá ollado con expectación por moitos e
con reCeo por alguns. As siglas sindicais, con estratéxias presupostos
ideolóxicos diferenciados, como _afimiaba Xesus Mosquera, pero tamén
· . perfeitamente cof1ecidos e identificados, ademais dun peso real entre os
traballadores, impeden que alguris ollen os pontos básicos, a eséncia desa
unidade de acción.
·
·
A obediéncia estatal e o proxecto español de CC.00 e UGT, non impederon que estes sindicatos, asumisen a situación diferente _da Galiza, non
sen tempo, hai que dicelo, despois da negativa do 14-D, pero abrigados
por unha realidade palpábel por calquer traballador.
A demanda dunha mesa de emprego, estandarte dos sindicatos nacionalistas nos últimos anos, a denúncia da nasa marxinacióri por parte da
CEE e o Govemo central nos plans ~máis importantes de investí mento, as
críticas á Xunta ao tempo que ao govemo de Madrid, a asunción da situa, ción diferenciadora que se evidéncia no emprego, son pontos que entran
~ de chao no campo nacionalista.
ff3 • Póderise despreciar forzas s9ciais ~n evidente peso real- na conQ quista dun_s obxectivos básicos? Esta e outras respostas terán que agardar
~ un tempo, Pal'.'ª ollar se esa unidade de acción se consolida, cos pontos
~ antes relatados, máis álá de convocatórias marcadas xa no calendário. O

e

para encarar as reivindicacións
plantexadas xa nesta celebración do Dia do Internacionalismo
Proletário.

O tema central a tratar vai ser
o da esixéncia á Xunta de Galiza
para que abra unha mesa de negociación para o emprego, tentando presionar a González Laxe
para que reciba aos líderes sindicais, algo ao que se veu negando até agora, por máis que no
debaté da autonomía puxese especial énfase en pór de manifesto "o clima de consenso social
logrado" .

Críticas á Xunta e ao
Governo Central
Evidentemente o 1 de Maio tivo
como referente, tamén na Galiza,
o 14- D, co reclamo do "xiro social" que non se deu, mais cunha
especificidade e unha dinámica
própria que as cent rais estatais
non quixeran imprimirlle na últi'ma folga xeral, e que foi u.n dos
pilares nesta celebración. As críticas ao Governo central , uníronse desta volta as dirixidas á Xunta da Galiza, á que gcusan de
"atitude seguidista" . A "política
antisocial" do PSOE uniuse, nesta ocasión a denúncia da marxinación da Galiza nos investimentos, tanto comunitários como estatais, e o relegamento dos grandes plans anovadores , nas comunicacións e na enerxia. A desfavorábel situación dos traballadores galegas, a respeito dos do
resto do estado, evidénciase, segundo o comunicado dos sindicatos, no maior índice de paro e
na precariedade de emprego que
· sofre a nosa nación.
Estes postulados, que forman
parte do comunicado final, foron
tamén asumidos na prátic¡ por
uns manifestantes que, na sua
totalidade, os incluiron nas suas
consignas.
Os convocantes consideran
que na Galiza se manifestaron
máis de 56 mil . persoas, pero
nesta ocasión, .como en moitas
outras, '. 'a guerra d~ cifras", onde
os alcaldes do PSOE, como o de
Vigo, deron orden á Policía Municipal de rebaixalas, só serven
para que se aparte o centro .9as
informacións das reivindicac1ons
centrais, cer.itrándoa en núme- ros, sempre engan~sos.
Na campañ~ do 1 de Maio a
INTG en Viveiro aproveitou, segundo info~ma o naso correspondente · Hemán Naval, para
ocupar o Venres, dia 29,. os locais da antigua casa sindical
para reivindicar un reparto xu~to '
de locais.
~
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Alemánia mudou a sua
política ·forestal

. \,

·-O director do·
Instituto de ~
Mellara -Forestal
·de Saxónia
considera que as
ésp~cies

frondosas son as ·
máis rendábeis .
O Director do Instituto de Mellora
Forestal da _Saxonia (Alemánia)
afirmou en Compostela que a rep0voaciórí con espécies frondosas autóctonas son níáis rendábeis que as de rápido crecimento,
error que xa-foi recoñecido na
Á esquerda un dos "qulosques escolares",
Alemania, mudando a sua políti· como se pode ollar no letrelro. Á dlrelta o
ca forestal. .
"Taboelro dos lndesexábels", onde Durán
Casals manda pofter a aqueles que o
Jochen Keinschmit rechaiou a
contradin.
validez da rendabilidade do eucalipto en base ao rápido crecimento "porque nón é bon para o
~
chan, ·empobréceo e, ecolóxicamente, deteriora: o equilíbrio da
natureza". Referiuse neste senso'
· á tendéncia que se impuxo na
Alemánia de plantar piñeiros pola
celeridadé do seu desenrolo, até
que ac;tvertiron os inconvintes
que conlevaba, tanto pala sua
inadaptabilidade ao chan e a sua
A policia municipal entrou sentantes do povo non represen- 3 anos devolveuna pero correx1-· bla". Unha defensa que, segündp menor resisténcia ao fenómenos
tan a ningu~n pois non son elexi- da; Pobra, por Puebla, claro - os grupos políticos da oposición, tormentqsos e ás nevadas, entre
hai uns dias no "Liceo
outros.
está.
en listas abertas", para renoR é "por cuestionar o nome en
Pueblens.e", sen máis orde dos
Posto a requisar tarryén requiAgora a política forestal vixenmatar afirmando que desde a imsi, senón porque non permite
que a do alcalde Durán
plantación · da democrácia, xa · sou, polo mesmo delito, un cate na Alemánia trata de lograr un
que
lle
leven
contrária,
facendo
Casáis, para requisar uns
rimbo dootro coléxio:
non se pode andar pola rua, deibandeira eleitoral desta cuestión equilibrio ecolóxico, plantando
tríptiéos das "Xornadas de xar as vivencias abertas, non son
No 1985 celebrouse unha "tánunha povoación, acorralada conxuntamente coníferas e fronboa redonda" sobre o nome do
respetadas as mulleres e ~s fiMédio Ambiente",
polo medo; e que sabe · que ·o Giosa~. ademais de evitar as talas
lias, hai droga e "tantas e tantas Conc.ello. 8. M. Durán Casais
que non está con Durán está rasas e potenciar que as espéorganizadas pola
cies valiosas como os carballos,
cousas que con esta democrácia mandou á policia municipal _para
contra del".
Asociación Cultural "A
a cerdeira negra e a bidueira se
e coas leises que dela emanan
disolver o acto _e multou á entidaEsta
atitude
de
non
permitir
Miserela", co patrocínio da ocorren e qúe non poqemos de orgamzadora. .
desidéncias nos seús· súbditos fagan medrw en rotación~ de
Xunta da Galiza. O delito
longa duración para favorecer a
aceitar", senténcia.
Xa é famosa a sua decisión de
l_evou a que afirmase que ií=! deera a aparición do nome
non receber os escritos e cartas
clarar persoas non gratas a un sua rentabilid~de industrial.
que poñan Puebla, até rexeita alRetirada dos trípticos
oficial do concello, Pobra
Tratan de conquerir que se
grupo de mestres e expulsalos
cumplan diferentes func1óns á
do "seu·: término municipal.
do Caramiñal, nos
A arde para que o 25 de Abril a guns que poñen "P. do Caramiñal".
hora de pór en práctica esa políPolicia Municipal retirara os trípprogramas. Unha
O conflito viña dado pala opoOs carteis e ·publicidade que ·
tica de harmónización das repoticos das Xornadas do Médio
significativa acción do
sición destes ensinantes a que o
se coloquen na vila teñen que ser
voacións. Este control fai posíbel
Ambiente,
que
se
estaban
a
ceconcello instalase dentro do gru-_- a proteción do chan e da água,
alcalde que teima por
carimbados con anterioridade no
lebrar no Liceo Poblense, organipo
escolar
un
quiosque
de
lam-:.
concéllo, e non pasa o "nihilobsconservar o nome
o equilíbrio · climatolóxico; prozadas pola A.C. "A Miserela'', co
betadas. Os mestres, _diante das moción do meio en aras da calitat", se non levan Puebla. O coespañolizado, máis por
patrocínio da Xunta da Galiza, só
denúncias aos pais, opuxéronse, dáde de vida e a preservación
merciante que deixe coiocar un
talante, "sinceramente, a
foi un episódio, na sua teima recomezando unha campaña de
cartel
sen
este
requisito
é
multadas reservas naturais, tanto pola
presiva contra todos aqueles que
min esta democrácia, nen
denúncias por parte do alca!de sua riqueza vexetal como anii:nal.
do:me gosta nen a comparto", teñan a ousadia de contradicer a
que
mandaba
aos
funcionários
O. medo garda asi o nome
Keinschmit afirma que o equilí-.
sua vontade e empreguen o
muncipais a recoller firmas con- '
afirmou nun boletin
franquista,
referendado por unha
brio do ec.osistema asegúrase
nome oficial do Concello, A Potra
os
mestres
para
denuncialos
moi particular consulta na que
informativo do conc'ello
bra do Caramiñal e non Puebla,
"porque foi por unha grapadora cos bosques de frondosas "pero
non só habia que pór o nome e
para celebrar os 1O anos
como Durán Casáis trata de ime
tardou 15 minutos", ou por ir A non cos de repovoación curta
apelidos, senón que daba opción
dos concellos
por agora.
Coruña
á Delegación de Educa- como o eucalipto e o pino". :
Con ~ste método ·impeden taPorque este alcalde, home de a pór calqu~r barbaridade de todemocráticamente eleitos,
ción.
pónimo.
· O certo é que nos coléxios que méri a propagación dos incén:...
que polo neme en si, pois confianza de Martany Oanes,
que se ap.resentou nos últimos .
teñen pátio·seguen os quiosques _ dios, plantando nos .cortalumes
mesmo el cambiouno
Persoas non gratas
com ícios nas listas da CPG e
.
.
instalados, e nos que non, están espécies frondosas.
várias veces.
No seu último programa das eleiagora parece estar xa no PP, xa
· O valor da madeira das espéa beira da porta. A Xunta, seg1Jnción municipais aparecia, como
dera ordes ~ar:ecidas e mandara
do os mestres "escaquéase 'do cies nobles e o seu valor ecolóxiúnico ponto en letras· maiúscus·eguramente o próximo Domin- tamén aos gardas a un coléxio
co do que se considerou que se
problema".
go apareceremos no "Tablón dos para retirar unha orta. Despois de, las, o defender q nome de "Pueobtiña con repeto a espécies
!~deseables'', ou "Picota"; especomo o piñeiro e o eucalipto, seQuen manda, ma':1da
cie de Táboa de Anúncios onde
gundo dem9stran as investigaEsa mesma atitude autoritária
o alcalde Durán Casáis, pendura ·
cións1 cifrándoo o profesor entre
evidéncia Durán Gasáis no xeito
aos seus inimigos, nos xardins
1O e 20 'veces superior ao das
de levar os plenos;- segundo o ..1
Respon~abilidade
Xun~a
do. centro da vila. Poda quy ta . .
espécies de ciclo curto.
portavoz socialista Ramón Rego
men nos conteste nun deses boPrecisamente son agora ·as
que interpuxo unha denúncia por
As tres P0bras: Trives, Brou- cuestión toponímica, na que
letíns informativos que edita to-empr.esas
alemanas das celuloprevaricación porque Durán non
llón e Ca~amiñal, Ponteareas e eles teñen competéncia exdo~ os domingos para, "aclarar"
sas as que pretenden asentarse
queria
darlle
posesión
a
un
conclusiva".
A
Coruña
son
os
tres
conce~s informacións dos xornais, maD
na Galiza.
A A.C. A Miserela o que
oellal do PSOE, cando levaban
llos reticentes a acatar os dictizar, replicar ou declarar indesecensura
"son
os
métodos
utilino
concello
os
papeis,
en
regla,
tames
da
Comisión
de
Topoxábei~ .ª aqueles que· lle levan a
zados, prórprios do franquisvarios dias.
n ímia. Seguramente o problecontr~na. Porque S. M. Durán
mo" e non- se adoite u.n nome
No último pleno tamén expulma
estaria
xa
resolto
·se
na
Casa1s, alcalde da Pobra do CaCHAME AO
ou outro".
sou a un concellal socialista,
Xunta houbese vontade polítiramiñal desde hai -17 anos, non
TLF. (986) 43 36 24
Afirman que eles poñen Poábandonándo con el toda a opoca de normalizar o idioma e se
~osta daqueles que non lle son ·
bra, entre outras cousas porsición, por peairlle que non pernon estivese polo médio o p·a1ncondicionais. Neo gasta desta
E SOLICITE
que asi o esixiu a Xunta. . _ .
.mitise que a Secretária fixese coder fáctico de Paco Vázquez.
_ democrácia. El mesmo o explicaAS NOSAS TARIFAS
Agora o Governo aut9nom1mentários sen darlle a palabra.
Como afirma a directiva da
ba nun bole~ín informativo con
co ten a palabra, pero, como
Pero o talante de Durán Casáis
A.C. Miserela "quen ten que
~~ta ~o 1O de Abril · de 1989:
•
PUBLICITÁRIAS
a maioria das veces, contipode ollarse neste feíto: solfcita- ·
~acar as, castañas do lunie ·e
smce1ramente, a min esta de•
do un pleno extraordinário o 14
a- Xunta, a A.C. A ·fVliserela non . nuará mudo, p~se a que CG
mocrácia, nen me gasta· nen ·a
.& •OSI. DBll
••
de Xaheiro ás 10 da mañán, foi
ten intención de impoñer nen- ·ten a Consellaria de Educa- '
.c~_mparto, por:que teño a convicPERIOOICOGALEGOSEMANAL
dón
e
PNG
a
da
Presidéncia.
lími~~.
14
de
convocado
no
prazo
gunha p_
osíbel solución á
c1on de que non existe", pasan•••
Marzo, ás 10 da mañán.
D
d~Jogo ·a . explicar
que
os
"reµ,re,

Mandou requisár uns trípticos por aparecer o nome oficial do concello

A Pobra do Caramiñal,
'La Puebla' dO alcalde ·ourán
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·'Para ·nós o partido
torunha segunda família'

Santiago
,
.Alvarez
.

ndo e
ndo e~
ezou a
n co
ue pas
año ce
arada,
Astur
ción d
e que s«i
licano ~
En xe
e ValdE

..

Uri galega histórico.
ria -dirección do .PCE

vera en Cuba unha tempada e emSantiago Álvarez, actual
pezaron a surxir en min as ideas ·
presidente do PCG e
comunistas. ·
·
histórico da dirección do
Dirixinme por un enderezo qué
Partido Comunista de
viña en "Mundo Obrero" a Madrid,
España desde o ano 1936, · que me remitirán a Vigo_ e de ali a
Ourense, onde Benigno Alvarez es-.
vai apresentar
taba formando o Comité Provincial.
proximalliente o _cuarto
Foi ,..este home, veterinário en Mavolume das suas memórias. ceda,
quen me animou a criar o
Nesta entrevista, quen foi un Partido _na comarca: no meu pavo,
dos dirixentes máis
en Vilamartin, na Rua, ... chegamos
destacados que deu Galiza
~ ter unha forza mó·i efectiva.
ao PCE, xunto con Enrique
Lister, retoma a memória
'CoNECIN A-BOVEDA
para significar,
fundamenta lmente, a sua
E FIXcN CON EL A
relación política con Galiza,
CAMPANA ELEITORAL .
en máis de cinco décadas
DO 1936. NON FALABA
de fidelidade á disciplina do
CON ACADEMICISMO,
seu partido, de cuxa ERA BASTANTE
dirección central ainda
forma p>arte.
POPULAR E
•

XAN CARBALLA

Como é a sua toma cte conciéncia
política, como se achega ao que
despois é a sua militáncia comunista de xa máis de cincuenta
anós?
Antes de entrar ·a República, en
San Miguel q. aldea onde nacin, os
· rapaces que tiñamos inquietudes e
recebiamos a prensa d~ Madrid de
tendéncia liberal e · democrática,
fÓrmamos un dube cultural. A corimoción que habia no final da monarquia nas cidades chegaba tamén· ás aldeas e a mocedade reuniamonos e discutíamos e fumos
derivando --flas nasas charlas ao
debate político', non tod0s, clarq
nun mesmo sens.o pero o clube foi
derivando cara unha posición republicana. Chega o 14 de Abril e- eu
fixen unha adscripción, a meio
dunha carta, ao Partido Federal,
pois que pensei que tiña algo que
ver cos intereses da Galiza. Enseguida me din canta de que era
unha xente moi burguesa, e deixeino. Coa entrada da República tamén en Valdeorras se formaron
agrupacións de partidos, pero eu
via que os· que se afiliaban eran, en
moitos casos, os que antes apoiaran á ditadura de Primo de Rivera.
A tendéncia miña levábame ao
Partido Socialista, pero escrebin ao
Comité Nacional pedindo sér afiliado a Madrid, porque non confiaba
naquela xente de ali. Mandáronme
o carné p~ro aq'uel ano 1~31 foi ,
moi conflitivo e o governo republicano-socialista· non avanzaba nun
sentido progresista, non facia a reforma agrária; a Galiza non lle diu
nada naquela etapa, e caiu na miña
man un número de "Mundo Obrero"' que chegaba ali por casu,alida- .
de. Falaba eu c~.m rapaz que esti-

ACCESIBEL PERO
REFERIASE A
MATERIAS
ECONOMICAS E A
XENTE DO CAMPO AS
VECES PERDIASE'
...ven despois o periodo de GilRobles e Lerrou_x, os- sucesos de
Asturias.
Empezáronnos a perseguir· e a rexistar as casas. Foi un momento
difícil pero seguiamo.s reéebendo a
correspondéncia clal)destinamente. No 1933 Benigno Alvarez xa me
lanzou nas eleicións a talar, e fixemos unha campaña eleitoral estupenda. Aí empezou a cadea. -Fixe- ·
mos actos solidários cos mineiros
de Asturias e un compañeiro voou
con dinamita a ponte que hai perta
de Montefurado, o que impediu seguir levando tropas do Reximento
de <?a~adores d~ Ourense -qu~ ian
repnmrr ao movrmento asturiano.
Nunca se soupo ' que fóra el pero ·
as autoridades puxéronse detrás
nosa e a ese compañeiro agachámolo e posteriormente pasámolo a
Portugal, cando as causas estaban
máis tranquilas.
Metéronnos no cárcere e tamén·
a outros n·on comunist~s que non
tiñan que ver con nós: socialistas,
galeguistas. .. Pero a reacción da
comarca foi tan interesante·e emotiva que saimos de ali con máis
ánimos que entramos. A xente víña~os ver, traiannos empanadas,
fogazas de pan, xamón, ristras de
chourizos, garrafóns de viña... O
director do cárcere estaba asombracio daquela reacción espontánea. E até miña nai, que viña verme
chorosa e compunxida, alegrouse.
Saimos e xa empezamos ·na or-

ganización do Frente Popvlar, que O triunf~ da Frente Popular foi
foi unha idea moi boa para unir ás moi importante na vida da· comar- 'UN DOS CONFLITOS
esquerdas e que funcionou tamén ca?
MEUS COA DIRECION
nas aldeas. Chegamos ás eleicións A xente pensaba "foron os nasos
e · gañámolas, especialmente por- os que gañaron" , e lembro que o DO PARTIDO FOI
que a mocedade estaba connosco. Primeiro de Maio do 1936 fixemos · CANDO DECIDIRON
e porque conseguíramos mudar a unha manifestación que empezou QUE FORA A MEXICO
upinión da ·xente. Na miña própria no Barco ás 9 da mañán e recorreu
casa, en Abril do 1931, votaron ás · toda a comarca até as 9 da noite DESPOIS DE SAIR DQ_,'
xef!tes .da direita, pero en Febreiro en Petin, e din un discurso desde CARCERE NO 1954.
'do ·193q· xa cambiaron.,. por qué? a Casa do Concello. Baixaron os QUERIA IR A GALIZA~
A crise do 32, 33 e.34 afectou mo.i-' mestres, homes e mulleres, cos
to á comarca: .non se vendía o viño, nenas das escotas, todos os trabanen os inxertos, a. xente non tiña lladores, mesmo a xente que vota- nosa canta, un rapaz recén sa!Oo
traballo, a crise que comezara cos ra á direita, porque nós fixéramos da Universidade ao que nós paga·
republicano¡s- socialistas acen- unha política no reparto dos con- bámolle o salário. Con todo aquelo
tuouse coa direita e a xente votou sumos, que eran o problema prin- gañámonos á xente da comarca ...
o cámaio. · Ainda que na Gal iza se : cipal. En Vilamartin barrimos a di- pero veu o 18 de Xullo.
perderón as eleicións ali a victqria . reita e .fíxose unha comisión xestofoi moi importante.
· ra co · alcal.de s~cialista Sierra - \ Dirixente do
Nesa campaña coñeceü a Alexan- que despors fusilaron- e eu era
.
.
dre Bóveda?
..
·tenente de alcálde con outro tamén P.art1do Comunista..
.Teño unha anécdota que·conto nas galeguista. _Despois·dun debate so- Despois das eleicións de Febre~o
"Memórias". A min a xente aplau- bre o tema, porque ali os galeguis- e o trunfo da Frente Popular ~ou ~
diame rnoito, porque er? de ali, ta-. · tas tiñan ali certa relación coa.direi- un pleno ampliado do Cqm1te Gen_
laba un galega moi asequíbel,· e os ta: a conclusión foi que habia ·que tral do PéE, e Benigno ~lvarz ¡roo
que viñan da capital eran máis dis- · quitarlle os consumos aos probes, púxome que tora eu. Far ~n Penn
tantes. Unha desas veces dime deixarllelos igual ou algo rebaixado de balance e de perspectiva, e~.
5
Bóve~a;, "E _como che _apluden tan- .
<;lUe podi~mos chamar e.lasa infor.~e de José Oiaz, que era 0 0•
to a t1? , d1golle "sera .porque me . media, e cargamolo ·sobre as cinco cretano xeral. Eu estaba algo en~a·
entendén mellar, pqrque lle digo ou seis famílias q~ realment~ ti- llido, , e Pasionária animoum.e a 05
causas máis cercanas ou porque vñan o domínio económico. lsto lar. Volvin a Vald.eorras, ~ 1 ~ 9~0¡
me queren ben porque son de por cambiou o panorama da comarca. unha reunión comarcal e in sas
aqui.". Bóveda. non é que falara Outro problema foi o dd médico: ..o ao Comité Provinci~I. As counh~
con academicism0, era bastante .-- qu~ habia era de direitas e non moi .. " ian adiante e propuxeranme ~u en
popular e asequí~el, pero referiase bon prófisional, e esixia aos que vi-" Escala Len.inista· que habld~c~.
a matérias económicas con termos sitaba que lle votaran. O sindicato, Moscu, unha escala de ~a! pula!
máis. t~cnicos e a xente do campo · que agrup~~a a todos o~ ~raballa- _perc:> .ªº trunfar a Frente .dºe es:
perdrase.
dores, dec1d1u traer un medico polá dec1d1use formala .en Madn
o-
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GALIZA-EMUNDO .
USTER E EU SEMPRE
!VEMOS UNHA
RANDE AMISTADE
OR RIBA DAS NOSAS
EMPORAIS
IFERENCIAS
OLITICAS' .. ~ndo en Madrid, na Escolá? foi
ndo comezou a guerra. Aqu1 coezou a outra parte da miñ~ vida
n coñecimento posterior do
ue pasa en-Valdeorra~?
ño coñecimento enton. Un caarada,· Isidro ,López, que estab~
Asturias, mandame unh~ expl1ción do que pasou. E tamen xene que se foi pasando ao lado repulicano desde a frente.
_ .
En xeral os meus compane1ros
e Valdeorras, ademáis de pelexar
:n escopetas, por exemplo en Viamartin, despois fóronse ao mor:ite
pasaron .a Asturias alguns -onde
iaron o "Batallón Galicia"- e ouros quedaron no camiño. Ainda
tá hoxe e interrogante de cando
orreu Blanco Pascual, que era
cretário do Partido e tenente de
calde no Barco.
Ali houbo represión sobre xente
ligada aos comunistas pero a
aioria de nós lograron escapar ao
ante e incorporarse ao exército
republicano._
EBenigno Alvarez?
Estivo no monte agachado e desis saleu ao campo para morrer e
non comprometer á família. O Governo oferecera cartos e houbo un
f lanxista que soupo onde estaba
e disparoulle despois de morto.
sa é a versión · que coñezo, coa
testemuña dunha irmá e o cuñado.
a pronto é membro de pleno diito do Comité Central?
Elexíronme cando a Batalla do Jarama, en Marzo do 1937. Ao princípio da guerra todos queríamos ir á
hente e había ·unha contradición
coa dirección do partido que non
ueria que fósemos como simples
ilicianos. Recolléronme no pátio
do V Reximento e obrigáronme a ir
o Comité Central. Cando aquela
atalla fíxose o primeiro C. Central
a guerra, ampliado tamén a comiários políticos, xefes militares ...
esa reunión fun eleito eu, Enrique
íster, Modesto e outra xente.

'A perestroika ten que conseguir que o
socialismo seXa unha alternativa máis
atractiva para a clase obreira'
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º.~sde os postos de responsab1hdade que sempre tivo no
PCE, que visión ten das diferentes fases políticas que ten vivido .ª URSS, áté a actual perestroika?
A e~apa do stalinismo foi moi nega~i~a, porque non houbo democracia e o país non tivo a dinámica q_u~.· se esperaba segundo as
previsions de Lenin e o que ten
qu~ ser o socialismo. Stalin tivo
moitas dificuldades porque estivo ~ ~uerra mundial e o cerco
capitalista. Pero en vez de resol~er ~~es temas pola via ·da· mobizac!o~ de masas, pasouno á via
ad_í!1 1 ni~trativa. Aparentemente é
~ais sinxelo mandar qúe conc~~ce~, pero á larga trae conseencias como as que se paga~~~ d~spois. A etapa de Stalin foi
er onc_
amente moi negativa,
~ U~ conseguiu estar preparada
siv fSS para facer frente á ofenu ascista. Teñ'o dúbidas se al~e~h~xente que hoxe faí análisenti n se pasa ·da raía, nese
.com~º· porque c·1a~o que Stalin
do a eu erros tamen conducinguerra e en canto ao pacto

ª
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liña e rematei cun verso de Celso
Emílio, de "Longa Noite de Pedra",
que· chocou moitó á xente. E Pasionária felicitoume "Muy .bien, que
hay que enaltecer a los poetas reAnos de cárcere e e>éilio.
volucionariós" , Pero pasou un temA guerrilla e o PCG
po porque ainda que había cadros
·non formaban un. verdadeiro grupo
O PC é responsábel da organizad~ direción. Agora estou tratando
ción dunha resisténcia guerrilleira
de reconstruir iso cun camarada
nos montes galegas.
que agora vive en Lugo, David, e
Vou explicar iso nun próximo libro.
que estivera en A Coruña. Estamos
A relación coa Galiza era moi difí..:
·ordenando untias memórias del,
cil. Vários cadros que· viñeran a
moi extensas, para despois publiMadrid á Escola e que viñan de
car, e nas que aborda parte dese
Galiza, morreron pronto na frente,
periodo. ·
·
.
e quedamos entre outros Gayoso
.Nós non queríamos criar o parti-que _era de Vigo-, Silva, Líster,
do con xentes do exílio. Eu desde
eu ... pero incorporados a outras tao 56 estaba no Bureau .Político e
reas. Entón non é até os· anos 40
máis tarde no secretariado e Líster
1964.
eando se cría un núcleo de direción
Discutimos durante unha semana, tamén- tiña outras responsabilida- .
que ven á Galiza, e vai Gayoso á 'FINALICE! A MíNA
ainda lembro onde fixemos a reu - des .. E a dirección do Partido non
Galiza, que topa xa a pequenos
INTERVENCION NO VII
onsiderou oportuno que fara eu a
nión. A idea ía na dirección de cria- c_
grupos que se foran organizando.
lo pero o certo é que no VII Con- Gal iza..
A nosa preocupación era Galiza. CONGRESO DO PCE
greso fixen unha intervención nesa Vostede tiña sempre unha relaDe min querian que me ocupara CUNS VERSOS DE
ción ·moi estreita con Líster, amisdas guerrillas a nível xeral do Estatosa e política. E~ escíndese do
do e por razóns que explico nun LONGA .NO/TE DE
PC anos despois. A luz desa relameu libro non quixen temporal- PEORA'
ción como vivia o Partido todos
mente ocuparme da responsabili1
cámbios que se daban na
dade e no fondo a miña idea era ir
URSS e que provocaron ·aq'u ela
a Galiza. Preocupábame o que ali E non volveu á Galiza até o 1976,
escisión?
·
sucedía, porque pensaba que non nen sequer ·clandestinamente?
Líster
e
eu
sempre
tivemos
unha
estaba suficientemente atendida Non. Expúlsanme para ··América,
gran amistade. El dicia a veces que
apesar de que xa habia unha gue- para Cuba, de onde regreso a
eu era como o seu irmán maior -a
rrilla que funcionaba. Gayoso tiña Fráncia, vou a Checoslováquia, a
el fusiláronlle en Sa[ltiago a dous
a mesma preocupación e non pudo México... Pero nunca perdin. conirmáns-. .Había entre nós afinidair até que se reorganizou o traballo tacto e un dos conflitos meus coa
de
de caracteres, ainda que el é
polo Bureau Político do PCE en dirección do Partido foi que cando ·
algo máis brusco ca min, pero os
Paris. Foi tamén Seoane a Galiza, decidiron que fose a México, onde
Agora saca un libro sobre o padous éramos galegas e a afinidade
P,el dos comisários políticos.
política deu en amistade persoal.
E un libro escrito xa hai tempo
Cando surxiron os problemas, soque non se editou antes, supobretodo cando a entrada das troño que porque a editorial Espapas soviéticas en Checoslováquia,
sa Calpe, que o tivo dous anos,
el estaba en contra. Recebiú prenon se interesou. A lenda que _ sións de 'fóra e mudou de opinión
correu sobre os comisários é de
e veu o problema da sua expulsión
que eran axentes do KGB, dirido Partido e o grupo que formou.
xentes da represión, etc ... a idea
Eu discutin con el unha tarde inteido lfüro .surxiu precisamente
ra tratandó de que o paso que ia
cando vin ·que habia un ha ignodar non tiña sentido. El teri explicaráncia supina é unha descalifido esa conversa decindo que eu
cación dos comisários producto
era un mandado de Carrillo, p·ero
da propaganda franquista, e·que
iso non é verdade. Díxenlle a Carriincluso na xent-e do meu partillo que ia talar con el , pero era unha
do, xente no'.(aJ habia unha gran .
iniciativa miña porque me doía ·q üe
confusi.ón. A idea do libro é porse excluise da direcciéri do partido.
tanto reivindicativa. .
lso non tiña futuro, pésie á sua au::5 Part.o dunha análise do que
reola da guerra cívil, porqué a so~ foron os comisários na -RevoLuciédade é así e ser un héroe na
~ ción francesa, na Revolución
guerra non implicaba q"ue te sigan
o rusa, do noso difícil papel aqui
as masas.
~ e da diferéncia esencial entre
Lister regresou ao partido, ao
::;;_;;,__ _ _ _- - - J x
nós e aqueles. Como ninguén
que sempre sentiu como algo próescribiu sobre iso -só hai o ·li prio. Lístér é un deses homes,
bro dun policia publicado pala
como moitos de nós, que se criou
Editorial Sanmartin , contra o ·ca- ·
t e de loita,
de pequeno nun amben_
misariado- é una aportación
. e · o Partido represeR.tou un ha sefundamental sobre a guerra civil.
gunda família, e é moi difícil deixar
En .síntese, cal era a misión dos
esa dependéncia, sobretodo cando
comisários políticos?
non dás criado algo. que sustituia o
Era un ha función política, era .
que o Partido represente para ti.
explicar á xente que habia ql.,le
Alegreime moito da sua volta ao
loitar pala causa da República e
Partido.
contra os fascistas. Era un labor
A vostede detéñeno á volta, no
de convencimento .
1976.
xermano-soviético
(pensando
a productividade e axeitar as neO poder naso era compartido
Xa
era secretário do PCG. Tiveron
que Hitler ia respeitalo cando xa
cesidades da revolución científico xefe militar de_cada unioade,
notícias de ·que estaba . aqui, con
estaba visto que ia atacar). El saco-técnica. Tamén embarrancou .
e éramos complementários en
Fraga de Ministro do Interior, PL!Xebia que máis tarde ia receber o
O que está sucedendo actualmando e responsabilidade. O
ron vixiáncia e detivéronme á saida
ataque alemán, pero non pensou
mente era algo esperado desde
comisário tiña obi-igas no camdunha casa na que viviá en Cliaque fose directamente contra
hai moitos anos. Breznev foi
po .da cultura, dá formación, da
martin, cun gran -desplegue poli· Moscu, senón tomar as terras
unha fase de estancamento e fapreocupación pola xente. E non
cial. Procesáronme por asociación
fértiles de Ucránia, ir polo petrólla de democrácia pqlítica, e ainera un cargo do partido_senón
ilíCita e un elemento de xuício era
leo do Cáucaso, ... e os especiada que non vivin na URSS, só aldo governo: habiaos comunisun meu artigo para unha revista calistas militares non se atreveron
gunhas reunións e periodos de
tas, socialistas, anarquistas, re- .
talana, no que explicaba historicaa contradicer a Stalin. O mérito
vacacións, un tillo meu eduQouse
·publicanos sen partido, ... Por
mente a nacionalidade galega. Hafoi vencer ao nazismo. ·
· ali e trataba con moitos soviétiprimeira vez ese prpblema se
bia ~rtigos en galego e o xuiz díxocos. Coñecia o proceso tratando
aclara.
me "usted escribe en dialecto". E .
Kruschev trata de correxir os
~ Suslov, a Ponomariov; ao próO PC foi ·quen tomou a iniciarespondinlle, e tivemos unha discuerros desa época pero tópase
prio Breznev. .. e a iniciativa de
. tiva de mandar comisários _e
sión ágria, "non é dialecto, é un
cun aparato que o fai fracasar, e
Gorbachov non é unha ·iniciativá
despois instituiuse o Comisaria.i dioma. Quer que lle éxplique,
isto vino entón .e amigos meu~
persoal, senón unha necésidade
do como unha parte .fundamencoño, porque é un idioma? Empesoviéticos entend1ano así. Esa
da sociedade soviética:
tal do poder democrático e o
zouse a construir desde o latín no
etapa colleume na "Revista lnterseu nomeamento era avaliado
século VIII, vostede non sabe hada
naciom~I" de Praga, unha revista
É un fenómeno que tamén nos
polos sucesivos Ministros da
·disto?". Tiven ünha branca con el.
do Movimento Comunista, e vivin
axuda .nos paises occidentais
Guerra.
.
Despois veu a amnistía coa que
esa fase, e a loita entre os mespois estou convencido de que o
falsificado
e eu fíFoi
uri
tema
saín.
mos soviéticos partidários da liña
capitalismo non ten solución
xeno en homenaxe a tantos coI; ven vivir á Galiza?
staliniana e os partidários de . para a história, e ante os problemisarios que morreron e sobre
Até o .1 979, con viridas esporádiabrir as portas. lso embarrancou.
mas múltiples que ten o mundo
os que non se di a verdade. Eu
cas a Madrid para reunións da dié preciso que o socialismo· sexa
. Houbo 1.m intérito posterior de
dedícoo ao comandante Carlos,
rección do PCE, vivin na Galiza.
Kosyguin, como xefe ·do gover- · un elemento ·atrainte para a clase
comisárip pólítiéo do 5° . RexiAquí
en Madrid tamén estaba a
obreira.
Vai
haber
tropezos
e
no, non de modific;:ir o conxµnto,
.mento, a Pedro Checa, e áos
miña família. Hoxe ·son presidente
problemas pero penso que o so- .
como Kruschov, senón a vida
que oferendaron a sua vida na
da PCG, porque eu deixei a secrecialismo precisaba esa revolueconómica. E tivo plantexamenO
causa da liberdade.
taria no 1979 entendendo que deción.
o
tos moi audaces para aumentar
bia deixar paso a xente máis nova.

Aquel pleno foi case un Congreso.
Ali expliquei as causas de Galiza
que coñecia e a formación das Milicias Galegas. ·

que chegara de Buenos Aires voluntário. Foi daquela cando se cría
un núeleo de dirección estábel e
cae no transcurso da loita guerri. lleira e "fusílanos aos dous, e hai un
proceso posterior complexo.
Eu int~irome destas martes estando na prisión de Logroño e ·sei
algo do que sucede nos meus nove
anos de cárcere -1945/1954que boter por distintos presos que
pasan por Logroño en tránsito a
Santoña, e despois xa no Penal de
Burgos poque habia uns sesenta
galegas que estiveran involucrados
no proceso de Gayoso, de Enriqueta Otero, de Villares, estaba Alberto Puente x_ulgado nun proceso
do ano 42.
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habia ünha· situación difícil do Partido. Non tiña interés algun en ir,
queria vir á Gal iza. Estaba Líster tamén na-dirección pero el ocupábase tamén indirectamente de Galiza.
Naquel tempo os dous plantexa.::
mas criar o Partido Comunista de
Galiza pero considerábase que no.n ·
habia condicións reais e non se
criou até o 1968,· cando xa surxiran
loitas obreiras, había movimento
na Universidade, e habia unha
base real.
Uns anos antes reuníranse con
vostede e Líster, en Paris, ·Celso
Emílio Ferreiro, Alexandre Cribeiro
e Fernando Alonso Amat, e xa lle
plantexaban a posibilidade de
criar un PC de Galicia. Esto era no

Reivindicar
o comisariado
político
no ·1935 .

·os

1.2·

GALIZA EMUNDO

AITOSADBBA
~~N_º_38_5_-4_D_E_M_Al_O_D0_1_98_9~~~~~~~~~~~~·i&mlmllllllllll~~~--'-.-~~~--,,~~~~~-:--~~~~~---

.A"VUELTA"
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TRIBUNA

A p~blicidade .
impón ·a seu
xeito- de correr
A "Vuelta Ciclista a España" pa.:. ·
rece que anda louca. lso é, polo
menos, o que.din os comentaris.,.
tas. Desde o primeiro dia en A
Coruña, desencadeuose · unha
batalla fotal, ·kilómetro a kilómetro, entre os corredores. Ándana
.a comparar ao Giro e co Tour,
onde, din, non se corre tan de
presa, todo o máis nalgunhas
etapas e . nalgún~ quilómetros, os ·
últimos, ·coa TV en directo.
Na ronda española falan de
carreira totalmente aberta para
xustificar esa combativid~de e
esa puxa por chegar primeiros,
por facerse ver diante do pelotón. Achácanllo, na maioria dos
casos; a que non hai unha equipa que controle (que o ·poda- f_~
é:er sen desgastarse e pagalo ao
final) totalmente a carreira. Afirman, tamén; que esa carreira,
suicida é a que retrai aos ases
extranxeiros a participar.
Por que ese xeito de correr, ·
sen dar trégoa? Non é 1:1nha teima dos corredores, nen as ganas
·de moerse nas carreteras. Non.·
É unha imposición das casas co·
merciais.
Nos últimos anos, de duas ou
tres equipas, pasouse a 11 equipas no Estado español, que son
as que participan este ano ..
A comabatividade f oi subindo
estes anos todos en relación directa ao número de maillots publicitários que competian nas estradas.
Estas formacións deportivopublicitári~s españolas 'teñen
como xustificación primeira de
existir a "Vuelta'\.Nesta competición é na que poden rentabilizar
ou non o seu ·patrocínio a uns
corredores. Moitas destas equipas non sai~án sequer a _correr
ao estranxeiro.
Esta necesidade de que xustifiquen diante dos empresários os
cartas investidos en publicidade
.(asi hai que medir as axudas ·ap
deporte das casas publicitárias),
unido ap gran número de equipas que xa non permite · nen sequer a ·"licéncia" para que os
modestos gañen algunha etapa
para xustificar· a existéncia da·
equipa (como ocorria cando eran
tres ou catro no panorama estatal), impón esta forma de correr.

É necesário que ataquen, moitas
~

D~

veces sen case nengunha probabilidade de chegaren · venc~do- ·
res, até rebentar, como foi . o
caso de X.L. Morán. Os pactos
de hai· anos non poden existir
pois son imposíbeis as . partixas,
polo que é necesário arr,iscarse.
A publicidade manda; ela é
quen impón o xeito e maneira de
correr. O director da equipa o
que. planifica non son uns resul-·
tados deportivos, senón publicitários; alguns perentórios como
lle ocorria ao Zahor nas.primeiras
etapas, que involucran a todo un
pelotón, qt1e se ve arrastado poi.as urxéncias dalgunhas fo'rmacións. O xeito de correr depende
da m~rca que leve o corredor ao
lamber.
O
PUCHEIRO

j

ALGUNS MALENTENDIDOS
SOBRE _SEXUALIDADE FEMININA
E .FEMINISMO
MONTSERRAT OLIV~

O feminismo, no eido sexual, foi ..en xeral un movimento a favor da
liberdade e do pracer sexual, un movimento a favor da auto-determinación
das mulleres. Este camiño liberador, sen embar~o. ás ~eces, tórcese.
A crítica á hexeinonia masculina centrouse,
case desde o primeir-0 momento, na non
aceitación do coito ou a penetración como
modelo sexual, en xusta correspondéncia
coa non admisión da vaxina como o órgao
sexual ferilinino por exceléncia. Esta crítica
tiña tamén en canta, obviamente, o risco
dun embarazo non desexado que esa prática sexual con leva. Rexeitar este modelo foi,
· sen lugar a' dúbidas·, un xesto importante de
rebeldía feminina.
Esta crítica, moi positiva, a este modelo
sexual, transformouse co paso do tempo
nunha norma: non á penetración. Pártese,
·deixándose levar dun xuvenil e unilateral
entusiasmo clitoridiano, · d~ que nengunha
muller -agás que estiver claramente enganada polos homes e, nese caso, a cuestión
era descobrirlle o seu engano-- podia ~en
tir pracer coa penetración. Negába.se, asi,
para o pracer unha parte do carpo fe.minino, esquecíase tamén, de paso, que o pracer sexual non ten -só que ver con terminacións nerviosas, senón con ·construcions
psicolóxicas e elementos simb61icos, e, o
que agora nos interesa pór de relevo, ditá..:
base a primeira norma feminista. Primeira
norma femini~ta que hai que .sitaala no seu ·
tempo, .emarcala na, ·daquela, gran inexperiéncia ·feminista e ·no qu~. ·por.outra banda,
tiña de reafirmación feminin'a, ainda que é
verdade que por iso rion deixaba de ser
unha no ma, co que iso conleva de castración e represión:
LESBIANISMO
Co pase dos anos, a crítica feminista dá de
cheo neutro dos centros da construción socia,! sobre a sexualidade: non se aceita a
naturalidade da heter:osexualidade frente ao
lesbianismo· e a homosexualidade'. A reivindicación do direito de .cada muller á liberdade e ao goce sexual concrétase agora en
non aceitar os límites impostas da heterosextJalidade, en denunciar o carácter social
desta imposición.
A n,.1ptura coa conceición das relacións
heterosexuais. como as relacións sexuais
normais supón dinamitar un tabu de gran
importáncia social.
Sectores, e agora si moi, moi minoritários .
do noso movimento feminista, tentaron dar

o que consideran un salto adiante e plantexaron que lésbica é.a única prática sexual
~ealmente feminista. E o segundo momento
no que, ainda que non sempre con éxito,
abrolla outra norma feminista, Norma terríbel ·que obxectivamente nega, censura, o
desexo sexual de todas aquelas mulleres
que se sintaf} ~traídas polos homes -e
tanto ten que se sintan atraídas exclusivamente polos homes ou por mulleres tamén-. Os carreiros abertos á liberdade sexual péchanse de golpe...
Dícia que este plantexamento tivo pouco
éxito; sen embargo, tamén é verdade que
este tipo de p-ensamento tivo algunhas secuelas no mundo feminista; quizá a máis
subtil s,exa o certo veo de siléncio que adoita a cair sobre as relacións heterosexuais
das militantes feministas; semellaria, ás veces, que o orgullo de se atrever a dicer lesbianas teña achantado as voces de quen
teñen relacións heterosexuc=-is.

a

de respeito, non imposición nen opresión
(únicos critérios que creo. teñen razón de
ser neste terreo), pretende impor algo moi
vello e bastante patriarcal: unha moral se. xual que censura todo o que non sexa
doce, lene; unha sexualidade acorde, pois,
coa femineidade.
Aqui non poderiamos talar xa dunha norma máis, senón que, se quixermos calificar
esta posición con precisión, teríamos que
falar de atitude normativa. Atitude normativa que pon fortes límites á libe~dade sexual.
Desde o feminismo reivindicouse -e coido
que xustamente- a dozura, a suavidade, o
aloumiño,. a tenrura, e creo que ternos que
seguir facéndoo neste e noutros eidos, para
homes e para mulleres. Pero, sen embargo,
creo que é un forte traspés -nengun avance senón un retroceso- negar e proibir
todo o que non sexa iso e considerar que
só iso é a única e verdadeira sexualidade
feminina. Desde cando existe unha única
maneira de ser muller? Desde cando debe
existir unha única maneira de ser feminista
no terreo sexual?

REFLEXIÓN SOBRE AS NORMAS
Tras
o rexeitamento normativo ao coito e
_,DESDE
FEMINISMO
tras a consideración do lesbianismo como
REIVINDICOUSE DOZURA única s'exualidade feminista agáchase unha
análise bastante unilateral da opresión das
E A SUAVIDADE, PERO E
mufleres; unha análise na que a cada home,
ABSURDO ESTABELECER
á marxe mesmo da sua posición frente ás
mulleres, se lle mira conio un enemigo;
ISO COMO NORMA UNICA
unha análise que, ademajs, reduce a opreDE FEMINEIDADE'
sión das mulleres ás -contradicións interper- .
soais entre homes e mulleres, deixando na
DOZURA E FEMINEIDADE
sombra - o carácter social de tal contradiDun modo paralelo ao desenvolvimento da .ción; e unha análise unilateral tamén porque
cruzada contrq a pornografía, e moi relacioanalisa as relacións entre homes e mulleres
n~da con ela tanto no tempo como nas
como se o único que conformase a persoasúas ·bases .ideolóxicas, está tomando carlidade duns e doutros fose o feita de perpo unha· atitude represivo-normativa duntencer ao xénero masculino ou feminino: .
has consecuéntias quizá ainda irnprevisi- · explotación de clase, opresión nacional, ét.beis. Esta crítica á pornografía non se limita
nica ... non serian, xa qu~ lago, factores de ·
ao que ten de androcéntrica, opresiva e !iunión ou desunión .entre homes e mulleres.
mitadora, senón que canten tamén a impoSobre a base dunha análise tan parcial e
sición dun modelo sexual. Modelo que parsesgada, resulta mo~ doado chegar á C?~
te da premisa, nunca demostrada, de que
clusión da imposibilidade dunha relac1on
a sexualidade feminina é suave e; ademais,
heterosexual satisfatória para nengunha
asi debe _ser. Premisa falsa na medida en
muller.; a pergunta - enxeñosa, por certoque se representa unha parte da conduta . de que fas co inimigo na cama? ten total
sexual polo todo e,, máis grave ainda, por- sentido...
·
O
que se converte -esta premisa- no cfeber
ser da conduta sexual feminina· Moral femi- Este texto é resumo dun artigo máis amplo publicado
nisfa que, en lugar de basearse nas ideas no número 322 de Hacer
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QA LEGALIZACIÓN DE SOLIOARIDADE.ÁS ELEICIÓNS DO 4 DE XUÑO
• Despois de ·1O sema. nas de folga, comezou a
negociación · en C~9rcega
coa formación na sua capital,
Ajaccio, de catre mes.as redondas que deben examinar o futuro
da illa. ·
A volta dos funcionários ao
traballo produciuse escalonadaniente a semana pasada e, agora, só permanecen en folga en
Correos.
Nas mesas ·redondas, organizadas polo mediador designado
polo governo, Michel Prada, participan un cento de persoas que
representan ao.s distintos sectores sociais e profisionais corsos.
O sindicato Forza O.breira, que
denúncia a inexisténcia dun órde
do dia concreto e os Comités
Corsos de Loita.; que· lidera o nacionalista Edmond Simeoni.
As ·discusións xirarán nestes
dous meses sobre a continuidade territorial -as subvencións
do Estado para paliar a insularidade-; a fiscalidade, ·as précios,
a competéncia e 'a reforma da
función pública.
Este foi un conflito social inédito, con claros tintes nacionalistas
que foron quen o propugnaron, ·
para logó sumarse tamén os sindicatos franceses que· apoiaron
unhas reivindicacións na que se
contempla en todas e cada unha
a especificidade da illa.
O
·I

Polónla vive unha Importante etapa
de transición. Walesa e os lfderes de
Solldaridade aparecen diariamente
nos meios de comunicación, en maior
medida mesmo que os sindicatos
denominados oficia/s. Na fotografia
Bronlslaw Geremek, principal asesor
de Walesa.

'Solídaridade e os sindicatos oficíaiS apresentarán
candidatos independentes ás eleicións'

Xúlio

RioS,convidado sindical a Polónia

"Polónia deu a voz de
alarma no socialismo.
Coñeceuse asi a
existéncia dun gran
descontento laboral e
social que en maior ou
menor medida existia na
base de todos os paises
socialistas". Xúlio Rlos,
Sec~etário Nacional do
SGTAP-INTG, quen ven
de regresar dunha v~ita
a este país, .convidado
pola Federación de
Sindicatos Comunais,
analisa nesta entrevista o
intrincado panorama
laboral de Polónia, cunha
Solidaridade
recentemente legalizada
e un governo teimoso en
acadar o consenso social
para levar adiante a
·reforma económica; todo
iso ás portas· do proceso
eleitoral que terá lugar o
vindeiro 4 de Xuño.
'.

Sobre o fenómeno Solidaridade Xúlio Ríos sinala a existéncia "de duas Solidaridades,
a do 80 que naceu dunha brma
espontánea e explosiva, con
dez millóns de afiliadQs, e a de
hoxe, moi fragmentada. A través das negociacións qua se
deron na mesa redonda co governo, os sectores máis antisistema foron quedando cada vez
máis aillados porque os demais
presionaban pola participación
institucional e política".

M.VEIGA

A Federación de Sindicatos Comunais conta con .dous tT)illóns
de afiliados, sendo polo tanto a
máis implantada entre os sete
millóns de traballadores pertencentes ao que a~ui serian as
competéncias municipai~, ainda_. que incluindo· un ha gama
ma1s extensa de servícios. Esta
Federación forma parte á sua
vez do chamado Acorde Naeional, central que en Occidente
acostuma a considerarse como
o sindicato oficial
As suas relacións co poder
n~n ~o~, en cámbio, as que, en
r.nnc1p10, . poideran suporse.
- Eles considéranse actualmente ·ª oposición; de feíto a ultima
c~ida do governo polaco foi debid_a precisamente á presión
destes s_indicatos.

¿

económico e político, que sacude ao pais da inércia dos últimos anos, non están dispostos
a renunciar ao que se püderia
denominar ventaxas ou logros
do socialismo. Negociarian, por
exemplo , a privatización de determinados servícios públicos,
pero sempre baixo a defensa
do pleno emprego e o non increrriento excesivo das diferéncias sociais".

número posibel de espácios de.
poder, a entrar no xogo político
·plantexado polo governo e ?
tratar de chegar a acordos con
el".

Os candidatos opositores teñen o límite d.e preséncia no
próximo proceso eleitoral do 4
de Xuño, mar9ado segundo
este acordo de transición, nun
35 por cento. Non só, militantes
' de Solidaridade se presentarán
com.o candidatos independen:..
"No momento actual, sinala
tes, tamén membros dos sindiXúlio Ríos, o governo ten marcatos que vfmos d~nomir:lando
cadas toda unha série de liñas
O sindicato de Walesa "non
oficiais presentan as suas próde reforma económica e, en
conta cun gran aparato organiprias·.listas á marxe do Partido.
zado, pero si cun estado de princípio, nestas ·negociacións,
tanto
Solidaridade
como
os
sinopinión e preséncia..na sociedaAs eléicións poden deparar
dicatos oficiais aceitaron esas
de, asi como co apoio de podenon poucas surpresas: "algun§
res importantes como a lgrexa liñas. Existe unha gran débeda
vaticinan xa como. a primeira
católica". "Non é certo, sen em- externa, inflación, problerrias
delas o desastre do POUP".
bar:go, indica Xúlio Rios, que de abastecimento -hai máis
colas que en nerigun outro pais
Solidaridade teña tanta influénSentime~tos nacionais
cia como se dá a entender en socialista-. Enton optaron por
agrupados ao redor de
Occidente e que os sindicatos determinadas vias: autoadmiSolidaridade
nistra.ción das empresas, privaoficiais non teñan nengunha.
Dos dez millóns de afiliados do tización de servícios que consi"Solidarídade posue, segundo
ano 80, Solidaridade pode con- . deran non rendábeis, criación
Xúlio Rios, un componente potar hoxe con 2 millóns, ainda de empresas mixtas, apoio moi
lítico, ao conseguir agrupar a
que non por iso convén subes- grande ao cooperativismo e á · diversos sectores ao redor de
timala. Alguns dos membros actividade laboral individual,
sentimentos e reivindicacións
dos sindicatos oficiais proce- apoio ao campo onde se dehistóricas como o fusilamento
senvolve o 50 por cento da ac- . de oficiais polacos por Stalin e
d.en de Solidaridade''.
tividade produtiva .. . Non l;)Xiste,
a purga de Stalin no 38, coa
non ousté;lnte, un deseño compráctica disolución do Partido
Defender os· logros do
pleto do que será a economia· Comunista
Polaco,
temas
socialismo
·
do pais. O que si recoñeceu o
como a integridade territorial e
A situación é, xa que logo, con- governo é que seria moi difícil
o reparto' de Polónia etc. Existe
'fusa. "Quen ten neste intre a sanear a economia coa oposiun forte sentimento antisoviétiresponsabilidade ante os ·traba-~ ción de So/idaridade e sen un · co, aind.? que hoxe, empezan-·
lladores é o sindicato que está consenso social. A situación é
do · polos dirixentes, se apoie
organizado. Solidaridad~ está tremendamente difícil en nela
claramente á perestroica. É cuparticipando máis en . acordos mistúrase un forte escepticismo
rioso por exemplo que Polónia
tipo Pactos da Moncloa, para social coa crise económica. De
sexa, segundo creo, o único
salvar a situación do pais. Os non sair adiante a reforma a pais socialista onde non hai
sindicatos oficiais resérvanse saida pode ser impredecibel".
µnha estátua de Lenin en nennomeadamente o papel da degun parque. E ist6 remóntase
tensa a ultranza dos intereses As eleicións
tan:ién ao século XIX coa pridos traballadores. A inflación,
meira partición en tempos dos
as dificuldades económicas es- do 4 de Xuño
zares".
tán, por exemplo, · a provocar Segundo Xúlio Ri9s "a expeEste nacionalismo é precisaque os ·sindicatos oficiais fagan riéncia de Solidarídade, no ano
fincapé na defensa do manteni- 80, de enfrentarse dírectamente · mente "unha das claves que
explican a enorme influéncia da
mento do · poder adquisitivo. ao poder; resultou negativa,
lgrexa, tradicional salvagardaEstes sindicatos, ainda consi- isfo levariaos agora a intentar a
dora da conciéncia nacional". q
dérando po~itivo o pluralismo ·política de asunción do rnaior

• O Xeneral Andrés Áodriguez, xenro de , Alfredo
Stroessner., e home da sua
confian'za antes de 'derrooalo, foi
elexido presidente do paraguay
ao conseguir o seu partido, o colorado, o 74,1 por cento dos votos. Os partidos da oposición
denúncian sérias dificultades e
graves actos fraudulentos".
Estas eleicións foron bendecidas polos EE.UU. que se apresuraron a aclarar que, ainda que
pudo haber irregularidades, estas non afectaron para nada aos
resultados finais das eleicións
pois coir:icidian plenamente cos
inquéritos que as suas prestixioeas empresas realizaran cando a
campaña eleitoral.
O resultado .máis evidente, visto os resultados e que se instaura a "ditqblanda", que os militares seguen no poder, en base a
un bipartidismo perseguido po. los própios militares e polos
EE.UU.
Dos oito candidatos e partidos
que concorreron as eleicións do
domingo dia 30, só quedaron
con un peso palpábel os Colorados ·eos Liberais do PRLA
Nestas eleicións púxose patente a pervivéncia do stroessnismo e do aparato da ditadüra
que apoiou en todo momento a
Rodriguez, o que levou a que en
.várias localidades houbese resultados do 100 por cento para o
xeneral. ·
· As irregularidades abarcaron
un longo abano: tjnta indelébel
que se podia quitar; auséncia de
cuarto escuro para emitir o sufráxio en segredo, padróns inflados,
persoas que non podian votar,
preséncia intimidatória dos milicos e afiliados colorados...
O
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CARTAS
CONVÉNIO DE CITROEN

Os traballadores de Citroen re. matamos de pasar, outra volta,
por unha experiéncia desoladora
de frustración colectiva, onde a
impoténcia, a rábia e a decepción se entrecruzan, ..
Estou a falar, ·naturalmente, de
todo o acontecido arredor da farsa-convénio/89 na Empresa da
zona franca de \ligo.
Pode. matinarse que o xuizo de
valor referido a esas supostas
negociacións resulta excesivo,
mais a realidade, coido eu, ·sobrepasa toda ficción, e só ollado
o· asunto desde dentro pode accederse a u_
nha aproximación
real do acontecido ... ; porque
tanto despropósito resulta increíbel, a· non ser que se teña vivido
e sofrido. Mais se os corazóns
dos homes que nos poidan ler
quixeran acercarse, apenas, a
·esa miscélanea indescriptí.bel de
feitos e desfeitos pode que se
poidan imaxinar unha espécie de
museu dos errores-horrores,. ou
mundo ao rivés, que en franca
mestura e desventura, xace desartellado en farrapos, nunha
· ímensa lagoa onde as febras fanse donas da lu:?, e a néboa fai
equéncer os nomes dos actoresperdidos _e espallados nuns eidos onde o surrealismo é norte e
guia. Todo esto, e pode que algo
rnáis, ven constituir o grotesco
entramado que xirou en !orno
aos feitos do convénio inefábel.
Discrepáncias para a formación da mesa de negociación
culminaron nunha representación formada polas distintas seccións sindicais e máis a patronal.
Compre adarar que a Empresa
mantén· dentro das seccíóns sindicais un parásito anti-sindical
que utiliza de marioneta como
apéndice lexitimador.
Vários días de reünións Empresa-sindicatos bastaron para
conformar o adobío, listo para
ser firmado entre a Empresa e a

-

TOKIO

outra cara de si mesmo ...
Mentres as seccións sindicais
de representación obreir~. por
outra banda, convocaban un
paro de tres horas ao longo de
cinco días como resposta.
Unha cuestión de direito laboral fo.i eludida poJa Empresa. Asi
pois, .aínda que a representación
dos asinantes na mesa negociadora non chegaba á porcentaxe
necesária para· asumir o convénio como eficácia xeral, a realidade·é que fbi asinado polo "duo
unívoco".
.
. Non importa que a distáncia
entre os . pontos apresentados e
os ·~1ogros" obtidos sexa . real-·
mente infinita. Rematou o tempo
das ·garantoñas. A arde é asinar.
O parasito plégase con infinita
dar. Despois virán os brindes 8'

todos felices do desenlace.
Pola outra banda, · LJGT, CXTGe INTG teñen diante de si .uns
paros que probarán o apoio
obreiro, ou non.., a outro tipo de
convénio ...
· A actividade sindical entre os
traballadores fara mínima, as asambleas pouca5, as informacións confusas, con auséncia total de escritos ... Incluso se sabe
que horas antes algun representante da UGT moviase por algunhas seccións desconvocando o
paro ... A.hora da verdade estaba
a cair. Secundaria o paro o ta-/
ller?
A resposta dos traballadores
foi abrumadora superando -toda
previsrón. Nunca un par9 fara tan
espontáneo e xeral. Ali só había
unha cor e negunha outra: a cor

unitária dos traballadores .na de. fen.s~ dun convenio digno. O marelismo ficab a isolado, só, barrido. Os 'seus representantes esfumados acochábanse temendo as
iras dos xustos:
Os ·traballadores decatáronse
da inmensa burla, por canto o
comíénio · firmado era ridiculo e
horrendo que nen sequera incluia
a cláusula de revisión despois da
exp~riéncia pasada... Era nece. sário, xa que lago, retórcelle o
pulso . á patronal até acadar un
convénio digno, decente e acorde coas gañáncias da Empresa.
,Ante isto, a loita prometia ser
. dura. Os traballadores estaban
firmes. e dispostos. Os feitos
confirman, xa nos primeiros dias,
que os talleres responden un xeito abrumador. Nas oficinas só
sesuman ao paro arredor dunha
decena de· traballadores, mais
isto Aon é surpresa.
Aparte dalgunhas manifestación.s sintomáticas verquidas polos representantes de UGT e
CC.00. o primeiro e segundo dia
transcorren nunha liña progresiva onde a decisión auspiciada
polos traballadores de manifestarense tamén pola rua constitue
un ascenso cualitativo no decorrer do conflito. Mais paradóxicamente mentres os traballadores
daban mostras de.entusiasmos e
fervor, as entidades grises dirixente~ amósañse apoucadas,
contraditórias, indecisas ... Encollidas e témeras vangan diminutas como un exército de sombras.
~
Mentres se nos dicía con canto orgullo recibian as manifestacións de alento e firmeza, ("estamos orgullosos -de ser os vasos
representantes,
exclamaban"),
cada hora que pasaba apercibiase mais nítidamente o desastre.
Os elocuentes siléncios en que
nos tiñan sumidos facia presaxiar -O pior.
Mais algun deles seguía a de-

cirnos que tiñan unha estratéxia
ben planificada e estudada...
Eles eran a luz e nós debíamos
seguilos desde as tebras. Nesta '
loita 9e cegós, os traballadores
quixemos pensar que, en efecto,
habia unha estratéxia ben urdida
capaz de levamos á victória. Tiñamos necesidade de crer que a
atitude titubeante percebida formaba pare dun plan preconcebido, -sólido. Deixamos de considerar o que os naso ollas vian e
os nasos ouvidos ouvian para
crer no espellismo que os nasos
corazóns degoiraban e a nosa
vontade desexaba. Queríamos
en fin , pensar que a "democratitis" de tanta consulta sen sentido, acochaba unha necesidade
non aclarada.
Era o quinto día da marcha; xa
o 4° intentaron a médio dunha
consulta, esta vez sen papeleta,
evitar a saida á rua. Aos poucos
minutos a chúvia arreciaba. Na
cabeza da manifestación non estaban os que debían: Nengun
dos cinco estaba. Como unha
pedra de zucre nunha cunea de
leite asi se disolveron os nasos
capitáns. Aquelo era a desbandada. Un batallón refuxiouse nos
aleda.ñas do estádio de Balaidos,
outro fouse desmembreando ao
longo da rua Fragoso, deica chegar os máis decididos á praza
das Travesas. De volta as "mesnadas" f óronse agrupando até
congresgarse, xa sen chúvia, á
beira do estádio cos que ali permaneceran.
Aquela manán presaxiaba o fin
dos paros e das movilizacións.
Mesmo semellaba o ,regreso dun
exército derrotado. A entrada da
fábrica resultou sintomático e de
mal agoiro a aparición dun dos
máximos representantes da UGT
(dirixente local e comarcal), que
de paisano e sen "gorrito" se aviña ao noso encontro.
Despois paso u o que pasou...
nun proceso triste e de escándalo que resulta difícil de relatar
(Asamblea inesquencíbel, Táboa
deTalbot sementando a confusión, cámbio na data da nova
consulta, etc.)
Todo terminou no conflito colectivo pendente, transcorrendo
de por médio as tentativas e
· coaccións da Empresa para acadar a firma individual da aceitación dun convénio contra do que
a imensa maioria se manifestaba.
Tamé, nesta ocasión as seccións síndicais amasaron a súa
"refulxente brillantes", mentras a
artillería da Empresa axudada da
presión-coacción-trampa
da
coca sabática lograban o resto.
O milagre de Citroen está ,a
anovarse cada ano máis: convenios xeniais obtidos coa intervenciqns "groriosa" da_ ~a~
amarela e como non, coa intest1mábel coÍaboración por activa ou
por pasiva dos auto-nomeados
·sindicatos obreiros e de clase (se
estes son' sindicatos
clase,
que o demo me leve!).
Acabe como acabe o asunto
do conflito colectivo xa nada
será o mesmo, porque os sindicatos en Citroen rematan de escribir unhahistória digna de Kafka, chea de t.ebras, mistério e terror, que máis vale que non e_squezan nunca para non repetila
endexamais.
·
Groria ·e louvanza aos .nasos
guías sindícais e que Deus se
apiade de nós!
·
O
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da sua produción musical emárcana cronolóxicamente moitos
críticos na chamada ;'Xeira Antillana". Dá.í veulle o interés pala
poesiá, ou como el mesmo dí
"Poema con Voz".
· "Resúltame difícil compren<ler cal é a razón do meu interese pota música sudamericana,
non ·mo explico. Si podo afirmar
que a miña obra máis fa:mosa, ·
"Canciones Negras"', ...é froito
desa inquédanza. Os textos
éan poemas de Alberti, Nestor
Luján outros autores , nomeadaménte latino~americanos . '.fa- .
méñ compuxen cancións con letrá de Garcia Larca, e o . que
com;idero máis impÓrtante : o
"Cant Espiritual", de Joan Maragall, · a única cantata miña. Tamén tiaballei a poesía de Jacint .
Verdaguer nunha obra para voz
· e co~nto instrumental.

Catalán desde 1912, ano
· ·no que nace en Girona,
· ,. Xavier Montasalvatge
comezou desde cativo,
como espectador de
concertos, a decantarse
como un melómano que
hoxe en día brila con
nome próprio dentro da
composición musical:
Unhas 80 obras avalan
o seu prestíxio artístico;
nelas inclúense
com posicións de
música de cámara,
sinfónica, vocal, para
piano, ballet, etc . Mália
todo iso , Montsalvatge ,
alén da súa función de
compositor, ten
simultaneado ao longo
da súa vida, esta actividade coa de
profesor , conferenciante
e crítico .

/!

e

E ·o po·e ma portugúés que tamén: muslcóu responde al~
- gún interese esp~cial pola
cultura lusa? -

a

• Xuntanza de gaiteiros. O próximo sábadQ dia Bde
Maio ,t erá lugar na praza ill;aior
de Vilamartin de Váldeorias a 4ª
Xuntanza Internacional de Gaiteiros -en Valdeorras, coa organización da Escala provincial de
Gáitas· da Deputación de· Ourense en colaboración co concello.
Os actos darán comezo ás seis
da tarde e neles tómarán parta ·
a Banda de Gaitas "Ancoradouro" de Santa Uxia de Ribéira, ·
Susana Seivane de A · Coruña ; ~
Colectivo de Música Tradicional
"Aleis" de Ferro! , "Xeremiers de
Sant Joan" (Baleares), Agrupación de D(:l.nzas ·Populares ''Cas-.
tro Floxo" de Ourense, "Xuacu 'Amieva" de Asturies, "Airiños
do Parque de Castrelos" de
Vigo , Michaél murphy de irlanda e a Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. O motivo
de celebrarse este ano en Vilamartin esta Xuntanza de. Gaitei-·
ros, é o de render hornenaxe ao
gaiteiro · leopoldo Ouiroga de
Córgorno de Vald~orras., que
morreu hai dous anos, e que
tiña realizado un importante labor · de· difusión da música de
gaita entre várias xeneracións.D

· Eu sempre me interesei moito ·
pol9- cultura e a música galegas;
o poema aoque se r~fire, "Meus
irrnáns" , traballeino cumplindo
unha solicitude do crítico. Fernández-Cid, que encargou a vários compositores que fixéramos
en
cancióris con letras de poetas
~
galegas , e eu decanteime por
~
este texto , que en realidade v~rt
52 - s~ndo galgico-portugues.
~
Xavier Montsalvatge pasou por
:z
<X:
' Galiza co ·gallo da edición do
"Concurso- Permanente de Xóvenes futérpretes : 1988 ~ 1989",
• Video sobre Celso
brilante íniciativa que prestíxia
Emílio Ferreiro. En · colaboá entidade orgaizadora, Xuvenración coa AS-PG Taller de Vitudes fyíusicais", á nível estatal,
deo Municipal de -Fene ven de
senda este ano a sua única asoproducir un novo título en sociación -gaJega, a de Vigo , a res-pansa.bel. Os máis de vinte parporte videográfico no que se
ticipantes nesta competición arprocura unha aproximación ditística, cuxas ídades van desde
dáctica á obra, do poeta de Celaos 17 aos 24 anos, poden sentirnova~ interesando á xente nova
se · s_a tisfeitos de .. seren "examina sua obra 8' para ser .utilizado
nados" por un xurado presidido
comp recurso didáctico.
por tan sobranceiro músico.
O . argumento que segue a
"Normalmente cando se fai
· produción céntrase nunha clase
un ·balance global positivo dun
de BUP impartida polo escritor
certarne como este , cáese notóe amigo de C.E. Ferreiro , Ber:..
pico a:o uso; pero nesta ocasión
Condiciona esta situación a
nardino Graña. Saíndose do espodo asegurar que o, nível dos
liberdade criadora do artisparticipantes foi -realmente alto.
quema habitual, Bernardino reta?
Tendo en con ta os· concursantes
cita diversos poemas do autor e
No meu caso non me ten condiapresentadós, e a alta porcentarecorre a sua produción 'bibliocionado en absoluto . Cando
xe deles que superaron a fase
.gráfica. Unha ·alumna que o esaceito un encargo, vaJoro a posieliminatória , podemos darnos
bilídade de facer libremente o
coita identifícasé cunha perso-unha idea dabondo clarificadoque teño "in mente" e se non
naxe dos poema~~ A partir~ desta
ra ".
pode s er asi , refugo a proposta .
idea construese un guión que
Para un compositor contem~
No aspecto materii:i.l se solicitan
salienta a capacidade de seducporáneo coma el, ainda que non
unha composición sinfónica,
ción e súxeréncia da poesia.
propriamente de vangarda , a
atéñome a esa característica,
época dos meios electrónicos na
O video é comercializado pala
ainda asi , tamén pano condique viven boa parte dos seus
AsociaCión
Socio-Pedagóx.lca
cións . Por exemplo, Orquestra
colegas máis xóvenes, non lle
GaJega .
D
da RTVK esixinlle no seu dia
. pode pa·s ar desapercibida: Per- , que unha composición miña tiguntámoslle por este mundo da
vera na sua execución dous ar"música electroacústica" .
tistas ·cataláns : o escultor e poe"Penso que ainda non chegata Manuel Ugue e a intérprete
ron a materializar os resultados ·
• Poesia completa de
Victória de Los Angeles.
que se poidan ªgardar deles , falSeoane. Cando se cumplen
tan perspectivas para xulgaj
dez anos da sua marte. e está
Das suas v,ivéncias na Costa
este fenóm,eno . Os meios elecsenda divUJgada en exposi<;:ións
Brava ·1evou á sua arte o encanto
trónicos, cando apareceron, pamonográficas a sua obra, Edidas habaneras que os pescadoció.ns Xerais publica en dous vorecía que íaÍl comerse. os violires cantan por aquelas tenas,
ños, pianos, etc., e polo .de agolumes a obra poética completa ·
ademais diso, a amistade cc:i seu.
ra, moitos compositores de vande Luis Seoane, preparada por
colega Ginastera producíulle tal
.garda están demostrando que
·- Concepción .Maure e Beatriz Eiadmiración pol!1 estétic'a latinoos . irrstrurnentos tradicionais
roa. Nos volumes incluense Faramericana qu~ unha boa parte
ai:óda son úteis na sua función
del de exiliado (1952), Na bréteinnovadora.
ma, Sant-lago (1956), As cicatriE despois desta espécie' de
-ces (1959) e A maior abonéia'MoITOS
"revolución tecnolóxica" na
mento (1972). ademais doutros
. COMPOSITORES DE
.arte, non albisca un futuro
textos saltos e poemas inéditos.

'Toda música ten un trasfondo nacionalista,
non pala pegada popular serrón
por unha connotación estilística'

o

Xavier Montsalvatge:
Compositor musical catalán
da chamada xeración frustrada
•
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XOÁN M. ESTÉVEZ

.

"Resulta practicamente imp osíbel vivir da composición . aJomenos no meu país. Catalunya ;
ainda que penso que este é un
feito internacional. No meu caso
concreto , exercin a crítica motivado por unha necesidade económica, non por vocación" .
Auto-incluido na "XeraE:ión
Frustrada". que cobreu un parentese entre os au tores "da República" e os actuais , de va ngarda·. viuse obrígado a criar un
es tilo persoal. que servise d e
. ponte en tre ambas épocas :
"Considerome un compositor .
autodida cta, ainda que estudei
no Conservatório de Barcelona.
Realmente , atópamonos nunha
encrucillada , na que a música
actual volveuse demasiado elitista, resulta difícil de comprender, se o ouvinte non é iniciado,
razón pala cal é pouco divulga. da . Iso é responsabilidade roáis
dos intérpretes que do público,
os grandes intérpretes desenténdense da música rnáís actual.
·
_Claro que do pasado conservamos actualmente a "flor e ·
nata". Na época. romántica, barroca, etc. , existían rhoitos compositores mediocres, ou maos,
dos cales desapareceu o rostro .
Hoxe en dia non ternos esa
perspectiva da música actual: -o
tempo dirá quen pervivirán na
memória do a'feizoadp e ·quen
non.

Nacionalismo · musical .
. A sólida tradición que na

Catalunya -disfroitan
de
compositores de música de
concerto, permite albiscar
oeste ámbito unha identidade artística própria. Tal vez
podamos falar de "Nacionalismo musical"?
A música sempre ten unha
iden tidad e do p avo , da Nación
á q ue pertence o compositor, a
temática popular está ausente
. case por com pleto nos com positores actuais . Agora ben, toda
mús ica ten un trasfondo nacionalista , a música catalana é diferente da galega, castellana,
francesa ou alemana ; pero non
pala connotación popular que
poida existir: senón por unha
certa mensaxe estilística, difícil .
de definir, pero real .
-

A música como código sonoro de mensaxes máis ou menos perceptíveis, é defendida polo autor, ·frente a un
arte abstracto, valeiro de
contido. Arte pola idea.. ou
arte polo arte?
Non estou de acordo coa ·arte
pala árte. Porén, esta eséncia
nacionalista que véño de referir
non é moi profunda, e- resulta
difícil de perceber, · se o ouvinte
non é un musicólogo. ·
Liberd~de

creativa

Como tantos colegas seus ,
Moñtsalvatge é l_!n _autor reclamado con frecuÉ:ncia por institucións e directores artísticos
de distintos festivais, que solicitan del- os .seus servizos como
compositor: "por encargo"

a

VANGARDA ESTAN
DEMOSTRANDO
QUE OS
INSTRUMENTOS
TRADICIONAIS
AINDA TEÑ_E_N_ __
UNHA FUNCIONINNOVADORA'

. rio que se recupere a orixe
dos plantexamentos primiti- ·
vos?
·
Nunca se recua no tempo. Volver corno decia B~rgamin, non
quer dicir "volver atrás"; retornaremos a unha expresión diferente . .Na pintura, despois do
"abstracto" veu o "hiperrealismo" " pero non o realism.o anterior. .
D

Até agora ·asequíbel nun volurne de Ediciós do Castro a obra
poética de Luis Seoane súmase
á .recén editada sobre os se s
-guións radi9fónicos Fla Arxentina, completando unha imaxe
fragmentada que nas foi chegando nestes anos dunha dos
intelectuais máis íntegros ·que
deu Galiza no que vai de século.
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Neir~ Vilas, _unha
~ecebeu

a Medalla Castelao e

hómenaxe á emigráción galega

~augur~u

un instituto que leva o .s~u nome en Olerros

O escritor galega Xosé
Ne ira Vilas ven de
receber a medalla . ·
Castelao, que no 1988
lle fora concedida pola
.Xunta .de Galicia, ao
tempo que na mesma
vila de Oleiros onde
esta entrega .tivo lugar
era inaugurado un ·
instituto. que tamén leva
o seu nome. Neira Vilas,
un dos escritor.es
galegós de meirande
difusión desque J)O 1961
publicou a primeirá .
edición de "Memórias
dun neno labrego", ve
asi homenaxeada en
vida a sua permanente
fidelidade ao seu país
de nacimento .

trañábel. Avivecer o noso "paraiso perdido" resulta atractivo·
sernpre, escrebamos ou non . (... )
COñecia· ben ese mundo , doiame rnoito no que tiña de inxusto
e pouco comprendido, e quixen
amostralo corno' era, corno eu o
vivirn. Se os libros mencionados
teñen vixéncia (e parece que a
teñen porque se reeditan unha
e outra vez), ternos que preocuparnos : se esas realidades ainda
son tal, quer dker que a sociedade rural galega -ainda que
os Balbinos e os Toños e os lelos
hoxe viven un chisco mellar~
segue ten a mesma estrutura.
Mentras esta non se crebe. apesar dun mellar compango e dun
vestir mellar, e pouco máis, os
rapaces parece que se identifican coas personaxes ditas (... )
Por solidariedade cos que no
naso pais aturan a história, non
debemos esquecelo" , afirmaba
naquela entrevista

Ensaísta 9,a emigración

O 2 de Maio." en Oleüos, Xosé
Neira Vilas participaba nunha
doble hornenaxe . Unha de recoñecimento .institucional ao seu
labor corno escritor e intelectual
cuxo centro de atención e terna,
ferrnos~rnente recorrente, é Galiza e os galegas. Asi, recebia
Xosé ~eira Vilas e Anísia Miranda
unha das medallas Castelao envoltas noutras concesións en
co da illa. Dícianos nunha entrepolémica- máís merecidas, · e
vista hai uns anos "sentinme
que non pudera recoller persoalatraído pala revolución cubaria
mente no pasado ano . A outr?.
desque no 1956 cornezou a loita
máis ligada a quen son os destina Sena Maestra. No 1957 casei
natários dunha parte moi imporcon Anisia Miranda, cubana, fitante do seu labor como escri- · . na de ourensáns e xuntos seguí- .
tor, os estudantes e a rnocidade
mos de perta aquela loita. Nos
· en xeral, cando en Oleiros se
comezos do 1958 había en Bueinauguraba un Instituto de Banos Aires un comité do Movichélarato' que leva .o seu norne ,
mento 26 ae Xullo , Anísia e
ao igual que unha rua da vila
máis eu tomábamos ·parte en di.:
coruñesa.
versas actividades de propaganda e solidariedade coa loita de
O naso home Cuba. Isto aéresceu con trunfo
na Habana
revolucionáriü do 1959. No 1961
radicámonos na Babana" .
Desde o ano 1961 Xosé Neira
Vilas vive na capital cubana. Ali
emigra desde a Arxentina e ali _
· Neira Vilas dirixe ali as revisestá integrado no proceso polítitas dirixidas a rapaces "Zun

Zun'.' e "Bibirijaina" (nome dun
dos paxariños máis pequenos-·
do mundo), e íde.n tifícase claramente co proceso político da
que podíamos chamar a sua segunda pátria, "paño o meu huInilde graucfüo de areá na construción do primeiro Estado socialista no hemisfério oéidental,
ao temP.o que vou escrebendo
os meus traballos galegas . Vivo
en Cuba porque estou fm1damente identificado coa sua Re- /
volución, ·e co seu povo, e porque, de paso, p6do ·levar a cabo
tarefas , corno investigador, reporteiro e escrifm, q~e me parece que podeñ resultar dalgun
valimento · para Cuba e para a
Galiza" .

A fronteira:. infinda.
Edición ·de Antonio García Teixeiro

A fronteira inF~da.·
Narrativa

Preséncia do
mundo rural
"Eu son Balbino. Un rapaz de aldea. Coma quen dis, un ninguén. E ademáis, probe" . Con
este texto comeza "Memórial
dun neno labrego" un libro con ·
quince edicións en galega, várias en castellano, en España e
na Habana, en catalán, portugués e alemán .. . das que teñamos noticia. Con "Aqueles anos
do Mancho". "Cartas_ a Lelo",
'.'Xente no rodício" ou "Queirdo
Tomás" , alguns dos seu.s titul9s
máis ·vendidos, Xüsé Neira Vilas
traza uriha certa épica da infáncia na realidade 'rural galega "a
infáncia é decote un terna en-

Adernais de narrativa para rapaces , Neira Vijas ten un polifacético labor seguindo a pista , por
exemplo, das múltiples figuras
galegas que teñen deixado a
sua pegada no Caribe e nomeadamente en, Cuba. "Castelao en
Cuba" seria unha ferrnosa reconstrucción por un dos periodos de ihtensa c:ctividade política do rianxeiro no exilio, en plena guerra . Unha investigación
que recentemente ven de ser
editada nunha versión ell español en Cubg , e que estivo na exposición e venda de libros cubanos que se fixo recenternente en
Vigo co gallo da homenaxe a
Marti.
"Galegas no Golfo de México", que recebeu o Prémio da
Crítica no 1981 , é out~o dos
seus ensaios , mistura de rigor
histórico e arnenidade xomalística , no que reconstrue as vidas
de vários patróns de pesca e
mariñeiros galegas que se instalaron no Caribe e apresenta
nese mosaico, no que o libro se
fai xomalismo, un dos múltiples
espellos da nosa emigración.
"Abordo a presénc1a na Habana
de " pescadores que chegaron
desde moi novas desde Pontedeurne, Marin. Limodre, Ares,
redes, Mugardos ... Ian á pesca
de cherna á plataforma mariña
mexiacana . Unha preséncia siginificativa en máis dun sentido . Estes homes incorporáronse
axiña ás loitas socíais de Cuba :
criaron e rexeron sindicatos, tornaron parte en folgas e protestas , cunha nídia conciéncia de
clase. E cando triunfou a revolu ción, no 1959, sentírona como
própria, como algo de seu, e dedicáronlle esforzos e desveos ."
Podemos dicer nós que no libro
dibúxase a contracapa daquela
outra visiónm tamén real, da
emigración de Celso Emílio... .
Precisamente foi a emigración unha parte importante no
discurso de Neira Vilas en 'Oleiros . Un Neira Vilas emigrante
d esd e os 21 anos na Arxentina
e Cuba, "odia que se escreba a
história completa da nasa emigración, sabererrios canto levan
aportado os emigrantes ao pro·greso, ao engradecimento, ao
prestíxio da Galiz;:i .. Se as peregrinacións xacobeas en lonxanos tempos trouxer.on o mundo
á Galiza, os emigrantes dos séculas XIX e XX levaron Galiza
ás rnáis . diferentes latitudes e, ,
de retomo, insertaron aquí as
roáis diversas criacións" ,
O

x.c.
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Grand~s

.
do- naso tempo
Como eu o vexo, · os escritores
galegas solios a lgo "incipiente ", o naso corpus literário é
algo en vías de desenrolo, o .
naso pasado é un . discurso en
quebrado onde se acadan ?umes sorprendentes, case at1p1oas, e pozos da -q_ada case por
igual. a nasa novelística resposta hoxe maiormente ao denodado 'estarzo dos nasos profesores
de instituto. Pertencemos a iso
que se dá en chamar "outras"
culturas e quen sabe se a maioria non vivirá feliz no seu labor
de fin de semana facendo "outra" literatura . O que está claro
a estas alturas do século é que
hai que cambiar as causas insuflándonos novas atitudes .
Unha "nova atitude" é a politica editorial de Edicións Xerais
cando cria a colección Grandes
do Naso Tempo para fornecer o
naso panorama literário de Camus , 'Pavese. Saint-Exupery:
Singer. Sartre , Joyce, Duras e
Dylan Th9mas nunha prirneira
entrega. E dicer, algunhas das
correntes literárias de peso na
Europa contemporánea .
Se as causas se fan ben desde a escala, e non conseguimos
que os nasos rapaces dubiden
na sua escala de ódios entre as
matemáticas e o galega, resulta
· case impepinable nun futuro a
médio prazo teremos un público
lector adulto que se poderá decantar por unha traducción ao
galega dunha obra contemporánea de existir esta no mercado
en pé de igualdade coa sua
equivalente castelán. Conque o
naso mundo editorial se normalice e sexa quen de "tentar" a
1
ese cliente potencial con productos suxestivos, a preséncia e
mesmo o trunfo do galega no
naso modesto mercado será
algo real .
Pero a irnportáncia de cotecións corno Grandes do Noso
Tempo de Xerais seica terá
unha repercusión importantísima no futuro da literatura de expresión galega . Nós, os escritores nesta lingua romance, vivimos sempre orfos de referéncias
e tradición. Os nasos mundos e
as nasas técnicas corren en paralelo -para os que sabemos
idiomas- con discursos en inglés, francés ou italiano fundamentalmente (a l~itura directa
do portugués é a nasa única
avantaxe, ainda que non moi
. prodigada polo novelista galego,
seica). Unha iniciativa como a
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deixar as ameias da Giralda, topessoa designada para girigir
Radio Madrid pota equipa go- - ne desdé a que se olham melhor
estes eventos, aquí estou em
vemante' autonómica e os seus
Maarid para server ao meu
· delegados ali onde estes~ temas
povo". ·
se cozem, nom falava o castePergüntado sobre os nomealám língua veicular da emissora;
me·n tos na ernissora e o pó que
nós, prensa objectiva _das que já
. ergueu todo iss.o, eis a sua palanon vai fica~do muita, pugernovra:
nos á disposic;:.om do interessado
"Gosto de arrodearme de perpara· que explique clara e ser?sonal competente e de probada
namente a .situac;:om frente á
capacidade; os· informativos,
essa campanha que responde
como é desconhecio a nenguem
ao Gonhecido modelo orquestraestavam sendo usados por des- ,
do polo ouro de Lichtenstein e
tonados e rancorosos com o p"o- .
os adeitos do vudú der democrático e constituicioEis as suas palabras:
nal, os mesmos levavam um
É certo qúe ·nom falo castelfun
"tren de vida" só explicável polo
como lhe passa a outros dos que
ouro lichtenstiano . Tras um examorarn em Madrid. A Língua e
rne de todos aquiles candidatos
um direito individual e cada um
capaces descobrirn a D. Pep
toma . a opc;:om que livremente
Comelho do centeio de limpa
pretere ; no meu pavo Medina of
trajectória. Dirigiu o periódico
Mouta ern. V alhadólid, se bem
"Et Orzán" da bela cidade aquiainda som maioria os talantes
tana C. sur la Mer -que no u.s o
de castelam. é significativo que
da liberdade lingüística era todo
hai muitos nenas que· usam o
ele escrito em _Pied-montano.
ingles. o ·russo, o kurdo e até alTodos sabemos que na prensa
gun desleigado que prertdeu e
querñ paga, é dizer quem comcarnínho do galega , hai pouco
pra, manda , nesse eufónico penurnha clara manifestac;:om disriódico seu comprados-pagados
se direito UID nena COffi tam SÓ
e leitodavorito Sir Francis Minionce meses ·expresou claramenbasquet, egi;égio reitor da vila,
te o seu desexo de tala+ chines
nunca atopou a rnais mínima
estilo cantones ;· hÓje a nengem
cousa que lhe figera recorrer á
lhe estrana a pluralidade linaspií:ina ou ao' al~a-selzer, causa
guística dos pavos e aldeias de
que esperamos conquerir nesta
Castela que é a expresom do diemissora agora que se achegam
reito individual a talar cada
duros tempos eleit9rais , e os
quem a líng que mais lhe pete ,
vendidos , sí, si vendidos , já an·é ou nom é . Eu escolhirn o indam ro'smando como vosté muglés por umha série de cir-cunstas bem explica na sua magnífitancias e o froito da rninha liberca introduc;:om as minhas paladade, mas nesta língua, o in- . vras. E que dizer dos demissioglés, amo á Madrid tanto comonários . de es ses pelan os que
que mais , levo a Madrid no
nom chegarom o hara-kiri que
corazóm, em que capeza aqueeu e todos espeqivamos de decida polo sol da estepa, pode ter
dicam-se a criar Ínálestar na
lugar que se serve melhor a Manossa heroica audiencia ; mas
drid em Castelfun. Tenho tanto
nom se ·preocupe já e$tarnos
respeito polo castelfun que para
pescudando nas suas vidas pri_pon falá~lo mal, para nom deturvadas e · hai 'Ll.In que até logra
r.m-1.o nom o falo , já que para
mante'r a dous filhos, outro que
:rtún é urnha língua merescente
paga querida, um é um claro
de todos os respeitos, e isso.
agerite do terrorismo· otánico e
- creio que nom é ousadia decí-lo,
todos para rnais .sinais viajarom
e o espírito que aRirna aos nono último ano a Lichtenstein assos preclaros dir_igentes.
sírn que ternos as causas claras,
· já se po~em ir preparando, pois
Deixei com grande pess·ar o
o giro copemiquiano que prepameu anterior pasto em Zevilha ,
rarnos na emissora para covertécidade qlie vai ser .o espe_lho da
la- num paladirn das liberdades
grande efemérides do 9.2. e ali
e ao servizo dos grandes defespodia t amén tazer muito pala
sores destas , que som os que
pátria, e lembrar con orgulho a
nos designarom passará as andata de 1492, ano da toma de
tologias periogísticas : direi-lhe
Grana e das disposic;:ons bem
mais , ante _mesmo charnoume
matinadas para a dorna e casMilosevic de Belg~ado para intrac;:om dos galegas e da sua. útil · formarme que já no vip.douro
colonizac;:om , de incisso direicurso académico l)a uni~ersida
lhe qli.e desde essa som todos
de kossovar o tema será estudajá hermafrodítas, já maricons ,
do, já que nesse lugar e ·entre
1492 ano onde comezou o forouttas liberdades a liberdáde
moso etnocídio dos pavos aborilinguística corre sério perigo.
gens americanos e ·a mestúra de
E sern engadir já nada da razas ; ano onde deu comeza
rninha mau que podera matizar
para todos isses pavos o início
tam clara exposic;:0m, dexo.-vos
da liberdade · no uso das línguas
P$ r hoje inteligentes leitores . O
da q{ie hoje todos org-ulha-mo. c.aÁ·
nos. Pois apesares dé ter que

º

Na foto superior o Irlandés Joyce.

de Edicións Xerais significa poñer a comtemporaneidade literária a cocer no pote do galega.
Os rexistos literários xa non teñen máis inten:nediário. que o
idioma no que o futuro escritor
se está a educar. Algo trascendental desde o meu ponto de
vista, ainda que -como sernpre- o tempo dirá .
E velaquí que a figura do traductor calle un relevo que deica
agora tal vez non tiña para alguns. Cando na literatura de expresión' castelán xa hai críticos ,
que talan da influéncia do estilo
literário das traduccions de
obras estranxeiras· na última novelística española, irnaxinen
vostedes a importáncia do traductor a un idioma sometido a
presións e ameazado na sua soberanía constantemente .

Hai que esixirlles aos traductores pero tarnén hai que pagar
dignamente para poder esixir.
Hai que esixirlles aos nasos escritores, pero tamén hai que
confiar na nasa capacidade de
aprendizaxe.
O

A.AVENDAÑO

Que passa

en Rádio Madrid
Se algumhas · plumas das que
nos meios de comunicac;:om andam sempre a meter barulho e
confundir. já destacarom, que a

/
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EVOCA.NJ)O A CELSO EMILIO lllJlllHllHHlllllllllllll

Un vídeo que non debe faltar en nengunha programación das "Letras Galegas"
. de ~oncellos, Asociacións Culturais e Centros -de Ensino ..
Argumento.
_
Nun Instituto de B.U.P., un
profesor (Bernardino Graña)
vai impartir unha clase sobre.
Célso Emilio. Unha nena, alu- _
na <lesa clase, vai-se identificar
coa personaxe do poema "Maria Soliña". Todo axuda: ela
cháma-se Maria e o 'Instituto
onde estudia é "Maria Soliña"
de Cangas.
· . O profesor vai percorrendo
cara ao pasado os· distintos li-

ASOCIACIÓN
SÓCIO-PEDAGÓXICA
GALEGA

·i>ros que_escrebeu C. Emilio.
Maria pasa tlun poema a outro
inentalmente, visualizándo-os -a
través dos seus próprios recordos, da·s suas 1maxes mentais;
de situacións ·suxeridas polo
que escoita ...
M~ria, · en definüiva, .decatou-se das posibilidades de 'su,xeréncia da poesía e aprendeu
a valorar a obra de C. Emilio.
-Isto creou nela, e nos demáls

·; r

esperama

Para Pedidos:
-Facer transferéncia bancária de 6.720 pts.
(IVA inclui_do) á cta/cte. 3Q4-2-09.1218/8 (Caixa
Galicia), da AS-PG.
- Enviar a cópia de dita transferéncia, xunto
.co Pedido (i~dicando nome, enderezo, tfno., Sistema) · a: Comisión de Cultura. Concello de Ferre,
15.500 Fene (A Coruña).
__.:Para cal quera aclaración chamar ao 981-:-3 4 ..
03 66 (de 8 a 14 h.).
COLABORA .
CONCELLO
DE FENE

/~
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.·_ Consiga o libro máis ·vendido do
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ano 89 na Galiza

a_partir
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•

•

Pape~s
. :r

A Casa da Xuventude d~ Ourense ven de editar o numero
un dunha colección que baixo .
0 título de "Papei~" pro.c ura
reunir documentac1on de mterese para estes centros da mocidade.
Este primeiro titulo "As ca -·
~as da Xuventude. Elementos
de análise e reconversión" recolle as conclusións ctun seminário de expertos de todo o
Estado celebrado en Girona o
pasado ano.

•

•

Mecanoscrito
da segunda ornee .

A palabra secreta

Última entrega deste escritor
lugués. que publica a ec:titorial
Galaxia . "A Palabra Secreta" é
unha víaxe laberíntica polos
camiños do humor e o disparate, coa lingua como fondo .

Escola
en Nicarágua

lt:n Malm:;·1t.oyél, o COSAL de
Lugo quu1 c.~onstruir un.ha escala . Xa c:-;tú ali un.ha mestra
gall~gn. A11;1, e pecten axuda,
tanto en cmtos como en material esc9lar. Todas aquelas
persoas interesadas en axudar
teñen de referéncia a conta nº
164-4398/8 da · Caixa Aforres
de Galicia. Oficina Urbana 8 Tnte _ Coronel Teijeiro, 2.
Lugo.

Séptimo título da colección
"Árbore" de Galaxia. adicada
á literatura para xóvenes.
A obra é a primeira que escrebe para mozos este e.scritor
catalán, nado en Lle1da, e
hoxe unha das roáis importantes figuras da literatura catalan do século. Do éxito do libro
dá idea que na Catalunya xa
ten vendido máis de 800.000
exemplares. A tradución ao
galega é da autoría de Mª Victória Moreno.

•

ANUNCIOS DE BALDE

ACTOS

LIBROS

!Yff.CAN05CR!(O
da segt111cb ()17Ke
;,.f;p.¡e/et ffdclo

HaJ nesta novela unha reflexión constante sobre o idioma
desde o mesmo proceso da escrita . co propósito de transmitir a magnitude da tensión
emocional que as criaturas de
ficción experimentan nun ambiente clausurado e neurótico .

Mostra
de Artesania

Dentro dos actos do Dia das
Letras a Asociación Cultural
"Monte Blanco" de Ponteceso
o 21 de Maio haberá 22 distintas expósicións de artesanía:
cestería, tecidos, madeira torneada, zoqueiros, sornbreiros
de palla, esmaltes, traxes galegas, roscas artesáns. instru~ntos . musicais,
coiro ...
Mostra de Pintura (XoQdo e
Posiño) ; escultura (Manuel Canosa, Anxo Cm.isillas. M . Valeiras) ; Fotografía (Mancho
Rama e Manolo Abad), libros
e música.
No programa de actos incluense actuación do coro "Aires de Bergantiños" de Carballo, e a lectura do pregón por
Siro López . na sesión de mañán, na qua tamén se apresentarán a revista "Insua" e
firmaran libros e discos Pepe

19

é:arballude. Concha Blanco,
Xavier Seoane, Xosé Mª Lema,
Xosé Manuel Eiris e A Ouenlla .
Pola tarde dará un recital
poético Xavier Seou.ne, ·a preseRtado por Miguel Mato Fondb. Actuará o grupo de baile
"Chorima" de Gorme ·"O Remuiño" de Os Muiños_ A "Escala ~ de Baile'' de Malpica e
~ agrupación
de gaitas . "San
Xosé Obreiro" dé Meicendc.
precederáil á · actuación do
grupo "A Ouenlla" qué pecha
rán os actos da xomada . .

•

Presentación de
· 'O Coiote ·

O Sábado ás 12 h. da noite na
Discoteca La Luna (BeirarnarVigo) .. Apresentado por Reixa.
haberá próxección de vídeos
as actuacións de "Unión Penosa", "Desertores" e "Raiados".

e

•

Fotografia
e Meio Ambiente

Na Sala de E}(posicións da
Casa de Cultura éie O Barco,
está exposta a mostra do certame "Fotografía e Meio Ambiente" da COnsellaria de presidéncia, con fotografías en
branca e negro e color de autores de diversos pontos do
Estado español A exposición
estará aberta até o 15 de
Maio.
:-...

O Komité Intemazionalistak
de Euskadi edita un boletín
mensaI Notícias cíe Et Sal-·
vador" que cobre ampliamente unfia inforrnacjón alternativa a das axéncias occi- ·
dentais da situación do país.
O précio é de 20. pesetas/únidade, e a suscripción semestral, prévío xiro. é de 600 ptas.
Pódese formalizar atrávés · do
COSAL-Sanxenxo. Apartado
. 28. Sanxenxo.
Interesados en montar unha
Gr&DJUl-Escola, educación alternativa en réxime de coopérativa na zona de Chantada. Poñerse en contacto con Anxo
Moure ~ Avda. Portugal 16 27500 Chantada --::- (982) 44 03

e psíquicamente normal . Responsábel, sensíbel. inteleixente, con solvéncia, amante da
natureza. Gostarialle coñecer
muller con semellantes características e con fis sétios.
Apartado 451 de Lugó:
SoÚ:eiro, vintenóve anos, tra- ' bailo de docente, -amante da
natureza e da cultura, sensíbel, intelixente, simpático,
atractivo. . Désexaria coñe. cer muller de caracterisitcas
semellantes para amizade e
relación séria. Apartado 4;45 . .
A Coruña. ·

68.
{

Debuxante necesita guión para
comic.Charnar .a Diego. (986) 31
05 69
Afeizoado á. musica gostaria de
facer grupo. Condición: puro
. amor á arte. Chamar (986) 37 44
89 .
_Somos. urna· associa9ao cultu -·
ral. c;llamamo-nos "Renova<;:ao· Embaixada . Galega da
Cultura·· e estamos no apartado 4004'1 de Madrid. Ternos
urna· revista na imprenta que
sairá para Maio e somos réíntegrac;ionistas e defendemos a
lusofonia.
_,..

Solicita · correspondéncia.
home solteiro, 44 anos , física

Muller 40 anos. Solteira, coruñesa. Residente en Madrid.
Auxiliar de Enferrneria, amante das belas artes. ecoloxia,
depGites. etc ... · Gos'taria de
coñecer homes solteiros. das
mesmas afeizóns. Con posibilidade ·de en contras en Madrid
-ou a · Galiza. Absterse xente
"cerrada" ou "carca" e casados. Apartado 8268 . Madrid ..
Licenciada en História da
Arte, 37 anos, divorciada, segoviana, residente en Madrid.
Ecoloxista, activa , sensíbel.
amante da natureza, atractiva,
·intelixente, cursando estudos
'de imaxe. Góst'i:ine moitó escreber cartas. Gostarialle que
lle escre;beran homes de 33 a
40 anos. con parecidos gastos.
Posibilidade de encontros en
M~drid. Absterse · docentes,
xente ·cerrada. casados e xen. te insensíbel. Apartado 8268
de Madrid.

EXPOSICIONS

•

Xóvenes
instrumentistas
de corda

1.- A Consellería de CuJtura
e Deportes da Xunta de Galicia, através da súa Dirección
Xeral de Cultura, convoca 19

becas para estudiantes de
instrumentos de corda (violín , viola. violoncello e contrabaixo) que se integrarán ás
actividades da Xoven Orquestra de Galicia (creada por
Orde do 14 de outubro de
1987).
2.- A contia das Becas é
. de 60.000 pesetas mensuais
cada un.ha.
3.- O período de traballo,
da man de profesores estranxeiros encada un.ha das cordas , e o correspondente a setembro/decembro de1989, coa
posibilidade da renovación inmendiata para un segundo período Xaneiro/Xuño 1990
4.- As probas de adrmsión
realizaranse en Santiago de
Compostela 6 largo do mes de
xuño, no lugar e data que se
lles comunicará ós aspuantes
despois que un xurado clasifi cador aceptará as súas solicitudes.
5. - As solicitudes deberán
ser presentadas mediante instancia. segundo modelo qu.e
se adi<unta no rexisto xeraJ da

Conselleria deCultura e Deportes . dirixida ó Excmo. Sr. Conselleiro de Cultura e Deportes.
As instancias acompañaranse
con fotocopias do D.N .L. Dirección, , teléfono e dos documentos que o aspirante considere de interese para a súa selección (currículum. méritos.
programas. etc.)
6 .- Os requisitos esixidos
para optar as Becas son :
a) Non ter cumpridos no
momento da proba os 31 anos.
b) Superar añte xurado as
probras prácticas consistentes
en :
-Interpretación
dun.ha
obra. dun total de 3 presentadas polo solicitante a selección do tribunal.
dun.ha
. - Interpretación
obra a primeira vista elexida
polo tribunal, despois d~ 1O
minutos de preparación.
- Execución da parte correspondente ó seu instrumen~
to dunha obra de cámara ou
orquestra proposta polo tribunal.
Os candidatos poderán vir
acompañados do seu propio
pianista, si o desexan.
7 . - O prazo de admisión
de solicitudes remata o día 31
de maio de 1989.
·
8. - Os aspirantes que superen as probas comprométense a acepta-los seguintes
requisitos :

a) A inmediata integración
na "Xoven Orquestra de Gali~a" para seguir na mesma o
proceso de formación e perfeccionarnento obxecto da
convocatoria.
b) Asistir ós ensaios e clases instrurúentais que terán
lugar nasede da Orquestra. en
Santiago de Compostela, segundo o calendario fixado pola
dirección.
• c) Participar. no programa
de concertos e actuacións que
leve a cabo a devandita Orquestra. ·

•

Concurso
.
de narrativa breve
Andaina

Rexerase polas seguintes bases:

N AA 110SA !B~o en MA\SC~LAS)
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unha vez cube
············-················
80\.E'TlN OE
·r a AllOIA
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-·········· -:
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···············
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. . dice A. ....~
.
. ... ·-·········· 300/semestre
crébome ao peno
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.
O cheque ban<? 1 a nome de
~ )(.ira 1ntemac1ona

1.- Os traballos serán de
tema libre. inéditos e escritos ·
en lingua galega.

2 .- A convocatória é aberta a tódolos autores. admitindose un só traballo por concursante. tendo o mesmo
unha extensión mínima de 3
fólios e un.ha máxima de 20 (a
doble espácio e por urlha sda
cara).
·
3. - As narracións eViaranse por correo. sen remite e
baixo lema. á Asociación Cultural Andaina, r/ Cerca, 18,
15009 A Coruña, indicando no
sob1e : "Concirrso de Narrativa
Breve Andaina".
·
En sobre adxunto, pechado
e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e enderezo do
autor (o lema que figure no ex-

térior do sobre peqÚ.eno, onde
vai a identidade do autor, figurará tamén -nacabeceira da
obra) .
.
4. Entrarán a concursó
aqueles traballos recibidos por
Andaina até o día 10-5-89
(inclusive) .
·
5.- O xurado estará formado por tres membros e uñ Fe- ·
presentante da sociedade orgariizadora (en calidade de secretário. sen voz nen voto). Os:
nomes dos seus compoñentes
faranse públicos antes ·de emitirse o fallo .
.
6 .Ó gañador receberá
50.000 ptas. e placa conmemorativa .
7 .- O prémio non poderá
ser co:gipartido e será declara- )
do deserto· se asi o considera-/
se oportuno o xurado .
8.- O fallo darase a coñecer através dos médios de co- \
municación.
9 .- A er:itrega do prémio
farase o día 17-5-89 (Dia- das
Letras Galegas) .
10.- A obra premiada .quedro:á en poder da Asociación
.Cultural Andaina, que se 1 reserva o direito de · publicación
no seu boletín "Andaina" .1así
como de editar as obras gd.iiadoras nos diferentes con ursas .
11 .A participación no
concurso presupón a aceitación das presentes bases .

• ·Ramón Conde _
Esculturas na Galena Expresión de Ourense (Rua· do Pa-

's\._ 7).

.'

111' Alex Vázquez
Exposición de · Pintura. Nova
Sala de Exposicións da Caixa
Vigo . Até o 6 de Maio.-

• · Colin Baldwin
ExpÜsición na Sala qe Arte da
Caixa de Vigo. Até o 6 de
Maio_.
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.A AMBIGLJIDADE

I

·PAIS l_NIMIGO

isolado das palavras que tentan resumir
un -universo, o que mais sobrevive nosa
análise é a superfície fomal das· vozes que
ai pouco dizia-me unha amiga que
os meus escritos eran ambíguos
escoitamos ou que lemas: a cadea fónica
de mais e, polo tanto , fa?cistas. pavo, os sons que compoen soberania.
Talvez isto é porque a linguaxe posui un
No interior desa membrana· fónica residefeito irresistível que é a nosa arma e a . den significados variáveis, case líquidos.
nasa perdizón: confere un falso sentimen:A chamada ósmose das · ideias.- consiste
to de certeza. En realidade as palavras,
precisamente-nunha tarefa d~ negociación
su postas répresentazóns de conéeitos, si- · co'nflitiva do . sentido. Mas a falácia qué
tuan-se en pontos diversos dun imáxinário
ainda rexe o intercámbio de conceitos é
espazo sen fronteiras. Mesmo é frecuente · crer que; através desa negociación e ese
que unha palabra ocupe mais duñ lugar
conflito, se pode de feito encher con a
figurado simultaneameñte. ~as un hábito
certeza dun tipo determinado de matéria
naso bipolar e maniqueo, que nos axuda
ideolóxica o interior du.nha barbulla finísia ·11e dar sentido
irregularidade social,
ma de sons que·infrutuosamente pFetende
fende a asignar-lles as _palavras contidos
acom·odar várias causas. Non é asi, pois
absolutos, a separá-las a un lado da conQS significados conflitivos coexisten nun
veniente mas arriscada dicotomia ver.d a-. mesmo espazo de constitución variável:
de/falsedade.
un espazo social e ao mesmo tempo irre·observemos o discurso -.etnocentrista
,
gular, imaxinário.
que nestes anos orixinan as elites políti_-A ambigüedade subxace asi a case tocas norte-americanas: a volta aos seus
das as palavras. Perante o horror va·c ui da
verdadeiros ideais de democrácia, a ideia tala, os orientalistas alian-se con os ignodesa grande família onde o Soño Amerirantes e os chamados apolíticos en precano non é Soño senón r_ealidade diária, tendereri que falar non ten sentido . Pala
como unha fantasia infantil onde .as persocontra, para nó~ , educados nunh~ cultura
naxes puras da literatura deseñada desaoral e nunha interpretazón conflitiva da
fían os falsos 'límites do papel e acceden
existéncia, resolver a. contradizó_n dunha
existéncia entre as persoas. Daí filmes
palavra equivale a resolver ·o conflito que
como Who framed Roger Rabbit?, unha
supostamente subxace a ela. Os actos de
excelente peza de ensoñazón onde mito tala suplantan así outras condutas: dizer
e realidade se confunden e, portanto, perqueremo-nos substitui o fazermos o amor
den o seu sentido. E daí discursos polítinun lugar insospeitado, dizer pavo reemcos .como o de Dan Quayle, cando era pra,za o acfo de .recoñecer-nos socialmenainda ·candidato republicano
vicepresi- te. O discurso oficial e xurídico aproveitadéncia: xuntos, Bush e mais Quayle, Pai e se deste hábito cultural para impar semFilio da Revoluzón Reagan, prometían-nos pre contidos oligárquicos: no tempo ociescrever "outro capítulo glorioso na histó- dental a oligarquía das : palavras fai boas
ria da mais grande nazón que Deus puxo migas con a oligarquía dos bens económines_ta terra ". A palavra revoluzón xa non cos e das_armas. Como preocupante con:les dá medo: roubou-na Reagan e os secuéncia, o tentar de situar.-se persoal- seu~ acólitos; vaziou-na dun contido· que
mente neutra dimensión do discurso dico-·
para el non t iña, fixo-,a figurar como pé . tómico -é dizer, nun espazo sen sentidos
dun fotograma eterno onde el mesmo, la- ab.solutos, alén da dialéctica- é interpre- mentável home vello que se descompoe tado por muitos como render-se a un adarrastando a unha lama incerta ao seu versário. E é asi que as palavras se interpaís, sorri ombro con ombro con os seus pretan erradamente: ou ben como "o que
adversáríos obxectivos: oor exemplq,
son" ou como "o que non son", como
Martín Luther King, ·o criador dun xigan- unha intensa e xenuina vor:itade de negotesco Soño xa prostituído.
ciarmos conflitivamente a realidade desde
unha ·actitude de constante rebeldía, surTalvez cumpra pensar no éontido intrínpresa e extravío.
seco dese Soño, se é que existe: Cando
Dizia Octavio Paz_que "o universo é un
A. Rodríguez Castelao rexentava desde
't. América do' Sul o governo dun país imaxi- texto insensato porque o número dos
- nário, quizá tamén el tiña un Soño. Cuaseus signos é infindo e por isa .nen pwa
os deuses é lexíve!>+. A falácia do texto de
renta anos mais tarde o. seu Soño ia ser
Paz -á própria vez insensato porque nasroubado, con o seu carpo, polo falso governo _doutro país irnaxinário. E sinxelo
ceria dun código infinito- nor:i radica en
ignorar que os deuses somos nós: radica
apropriar-se dos soños extranxeiros. Poren crer que os signos dos sistemas limitaque cando se observa de perta o contido
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dos, cómo a linguaxe humana qu~ creo
compartillar con_ os que len, si posuen,
pala contra, un único sentido. Alén do
proceso de leitura, nun.ca eXistiu nen o
texto de paz nen o n:ie.u próprio. Alén do .
exercício de combater un univ"erso de persoas e de obxectos, o código do social
non só pode resultar supostamente ilexível: é que nen paga a pena plantexar-se
se existe.

A. palavra resiste-se ~ si á intepretazón
lineal dos que éren poder desvelar o sentido intrínseco das cousas. Toda análise
dos actos de tala , do texto ideolóxico, da
discusión bébeda e a~aixonada á noite na
afumegante espesura dun café caduco de
bárrio urbano, está condenada á circulari dade pala natureza recorrente dos vocábulos. Admito que as línguas naturais e a
léxica que criamos para entendé-las contén pares de antónimos como si e non,
braneo, e preto, mau, e bon, que facilitan
o matizarmos a desorde ou orde oculta da
existéncia. Mas se existese up só termo
para' resolver conxuntamente o positivo e
o seu hipotético contrário, a sinxeleza
conceptual do vocábulo non evitaría que
os falantes tentasen clarexar momento a
momento, acto a acto, loita a loita, o seu
sentido.
Non se· encontran tantos textos ideolóxicos feitos da fála ou de escrité;l que se
substraían á'dialédica reducionista. Tanto
o non como o si negan a validade· do talado: ao afimqrmo-nos nun ideal (o Soño)
que para ser construído non precisa necesariamente dun contrário, paradoxicamente estamos- líes negando aos dom inadores ,o rol e ·o nome que nós mesmos teimamos en conferir-lles; e ao nos negaren
a conxugar a palavra soberania ou a palavra independéncia, eles, os Alleos, están
negando o seu próprio discurso de domínio e a eles mesmos.
Alguén poderia pensar que a retórica
sofista deste escrito consiste en confundir
sinxelaménte os contráríos e, asi, substraer-se ao compromiso. Non é asi, a non
ser que, para entendermo-nos, coincidamos· en que a expresan "os contrários" é
metáfora, e que "compromiso" carece dun
úAico sentido. Talvez, por isto, este texto
sexa ambíguo. Mas non nos engañemos:
non avogo pola procura de nomes absolutos nun espazo intermédio entre o Soño e
este letargo. Non existen .pontos intermédios, porque o espazo das palavras que
nos construen e con as que construimos
o
o social á basicamente axeométrico.

~

G. LUCA DE TENA

· u n director de certo diario apócrifo de Madrid faciatle a recomendación da alma ao seu redactor mais distinguido que saia premiado para ocupar a posición de corespondente en Moscovo, coa indicacion seguinte: pense en todo momento que vai trabal/ar nun país inimigo. Co aceiro da sua pruma templado en tan profisionais águas, o
xornalista contaba que as mulleres
soviéticas eran gordas e ignorantes e
os homes camiñaban sempre coa
vista no chan porque naquil enorme
país non se vendían periódicos libres
e cultos. Tan liberais e cultos coma o
seu.
Agora a Unión Soviética ten a mala
idea de se cambiar nun branca menos doado para os novas corresponsais que continuan a tradición de don
Tancredo. O espectáculo que están
a dar será. peza de ouro nas hemerotecas do futuro: "non informan sobre
Chernobil", escreben alritadisimos e
ao dia seguinte métenos coas brigadas de vontários na central nuclear;
"Eltsin descabezado", titulan ao dia
seguinte e van e nomean a Boris Eltsin vice-presidente do PC; "están a
piques de pechar Novedades de
Moscovo" , pero non só non pasa tal
senón que se liberaliza toda a información.
Eu a estas alturas comezo a darlle
razón a aquel director profético: a
Unión Sovética non lle quere nada
ben aos cativos correspondentes españois.
O
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Oficina de Información do
Parlamento Europeu prete_nde
·
despertar o interés dos c1dadáns cara o próximo proceso eleltoral. Con tal motivo chegaba en pasados dias a Galiza o denominado Tren
Europa , cunha exposición a bordo
sobre a CEE.
A este paso pode ser o único tren
realmente europeu que nos visite.· O

Estanse ·i mpoñendo cambios profundos na maneira
de -servir ós cidadáns, por isa acónselJarños a tódolos
vigueses que nos fagan suxerencias, nos denuncien
~
avarías, nos pidan
información. Vivimos
P'
tempos de.transparencia.
Chámenos 6 43 55 99 ..
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