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A REFORMA ECONÓMICA ·SEN REFORMA. POLÍTICA
FOI SITL)ACIÓN IDEAL PARA A CORRUPC~ÓN _

Otelo, en
liberdade,
entrevist~do

por A Nosa Terra

O MAIO CHINÉS

Em Portugal como em tantas
partes do mundo onde·foí seguido e sentido um dos mais complexos casos de justir;a de que
há memória," xa nao se gritará polo menos por agora- "liberdade para Otelo", pois agora é
Otelo para a Liberdade: Otelo
está em liberdade... O abrac;o e
as palabras do reencontro. Despois da dissertagáo, larga dissertar;áo, de um pesadelo de 5 anos
que se abateu sobre os ombros
do Homem que mais forc;a e poder deteve e concentrou -sem
assumir- no Portugal de Abril.

A protesta china é
contra a política do
. Partido e non contra
o réxime,- para o que
non pederi nen teñen
remprazo. Os _
axitadores esixen no
primeiro que o
. governo Deng lles
cámbie o nome de
axitqdores polo de
patriotas
revolucionários.

(Páx. 10 e 11)

As cintas do xogo
fonnan parta dun
máis amplo
dossier
lndependentemente do valor
probatório e das implicacións
que podan mostrar as tres cintas
entregadas polo sindicalista Luis
eustamante, escoitadas hai tempo por máis dun xomalista, e
anunciadas a António Olives hai
uns 15 días polo proprietário,quen declararía que llas querían
comprar, segundo o parlamentário-, estas só son unha pequena parte dun amplo dossier sobre o xogo na Gal iza -que veu
realizando desde hai máis de 1O,
no que se implica a empresários,
policías e poi íticos.
(Páx. 5)

A Coruña
reivindica
un .bispado
próprio ·

./

A cidade de A Coruña ainda non
canta con bispado de seu, n:iais
sí estivo a piques 1 segundo relatan as crónicas, de ter un pazo
arcebispal. Asi llo dixeron a
aquel cardenal grnndón e compostelano que era Quiroga Palácios cando acodeu a Madrid a
solicitar a segregación do arcebispado' compostelano: non podia habe~ bispo sen un pazo que

o acougara. Eran as disculpas ·
que daba a época para acalar as
demandas amábeis. Hóxe, a co-_
munidade cristián do Home
Novo plantexouse remesar a
Roma cen mil firmas
(Páx. 9)
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~-N_º_38_8-_2_5D_E_M_AIO~D0_1_98_9~~---"~~~~~~~--~~-""--~~~~.,..-~~---~~~~~~~~-O que está acontecendo na China é o máis dramático dunha série de acontecimentos . que, por
primeira ve4. en moitos ..anos,
traen algo novo ao·tranganillo qa
história recente e permiten albiscar que non está todo xa decidí- .
do para sempre polos de sempre. Val a pena o traballo de es- tudar e seguir ·o que_pasa.: Está
·. todo aínda moi re_cente e canpo
escrebo, Domingo 21 de Maio á
tardiña, non -sabemos a solución
do conflito. Mas ha.i que arriscarse a errar e oar unha primeira interpretación, que nen eso é.
- Chámolle mellar unha impresión
da revolta vista por un estudoso
_ da China. Porque calquera que.
sexa a solución que chegue
hoxe, mañá ou- un destes dias,
nunca vai ser rnáis que provisória:
·
Intriga e desconcerta a primei- ·
ra visfa a limitación· e vaguedade
política das fórmulas de protesta. Democrácia e anticorrupción
f óron os primeiros lemas·. Des. pois dimisión de Deng Xiaoping,
por vello. Lago, dimisión de Li
Peng, ca~do viran os· manifestantes a resposta deste, anunciada xa na entrevista do xoves cos
dirixentes e no pouco xeito con
que, en contraste coa atitude de
Zhao Ziyáng, falo u cos ·da folga
• da fame na saida ritual a Tian'anmen. Hai tóxica nesta progresión.
protest~
A protesta é contra a política do
Partido non contra o réxime;
para o· que non peden ten teñen
remprazo. Unha das duas primeiras demandas dos estudan. FERNANDO PiREZ-BARREIRO NOLLA
tes, xunfo á de que aparecesen
na TV os seus debates coas auafrouxar o seu control das ren- pecialmente o coidado dos vetoridades, foi o de que se rectifi-A liquidación das
das do poder poi ítico. A reforma ·11os e a atención médica e paracase o insulto do dia 22· de Abril, 'PARA SURPRESA
comunas
,come.za pola agricultura, coa li- médica, foi unha catástrofe soen que. se lles tiña chamado axi- DE MOITOS, OS _
Lembremos rapidam~nte :o curso quidación das comunas e o esta- - cial. Eu puden ver un hospital
tadores, e se recoñecese o cada reforma. A Terceira Plenáría
belecimento do "sistema de res- modesto pero eficaz que acabarácter "patriótico" das suas acti- MANIFESTANTES .
do Undécimo Comité. Central, en ponsabilidade" ,- xa no 79. Á inba de ser fechado nunha comuvidades. "Rectificar os nemes", CANTAN
Decembro do 78, dous anos de- dústria e o .mundo urbano che- na de Hunan, quer dicer nun gruun vello conceito confuciano, sepois de morrnr Mao, liquida os · goulle a vez máis tarde, coa repiño de rueiros, porque iso eran
gue senda moi importante na CONTINUAMENTE A ·
atrancos ideolóxicos · a unha ~ re- formá d.e précios e a descentralimoitas comunas, onde a única
China de hoxe. Unha inversión INTERNACIONAL E
forma . económica guiada por
como esta, de axitadores a revo- LEVAN RETRATOS DE dous critérios básicos: inserir a zación da xestión das empresas, alternativa agora é ir a Changsesperando-endereitar a situación ha, -a cen quilómetros de distánlucionários patrióticos, cando se
China - no sistema económico
do sector industria! -do Estado, cia.
lles aplicou aos que se manifes- MAO ZEDONG' .
mundial e ·introducir máis e máis no que 8'.000 empresas grandes
taron na mesma prata' cando
E unha .inflación que xa pasou
elementos de economía de mer- . e medianas e 85.000 máis pe- ·
morreu Zhou Enlai, marcou o inícado na China. Espérase qve o quenas- orixinan o 70 por cento do 40 por cento onde antes non
cio da mundanza qu& argallaba'
.Parece ás veces como se a estímulo ·da iniciativa privada e a da produción industrial e unha existia non pode deixar de criar
entón Deng Xiaoing. ·
imprensa ocidental estivese fa- maior disponibilidadé de bens de considerábel receita fiscal. O 30 descor:itento social.
Pero, como xa dixen1 non queBaixo 0 ollar ·de Mao
lando de hai dez arios, coa n1en- consumo -naQionais e importa- p_pr cento restante ven de pequete fixa na caída do maoísmo. , qos- contente a povoazón, disra
elaborar aqui a crítica social e
nas empresas colectivas, que
económica da reforma. O que si
Os estudántes non están pedin- Pero a auséncia de democrácia ininua o contraste cos paraísos son o 80 por cento en número.
me interesa, porque ten relación
do a substitución do Partido. · e a abundáncia de corrupción de de consumo ocidentais e disimu·1e asi a auséncia completa de redirecta cós acontecimentos desNon é aqui lugar para entrar en
Con certeza que haberá entr~ · que -se queixán os 'chines~s eles e entre os que apoian moi- p·o rque hai que ir deixando de fa- forma política. Porque o último · pormenores dos problemas da tes días, é destacar que a reforma económica sen reforma polítos que desexarian outro tipo de lar só de estwdantes-:.. é a que que quéren os líderes, restaura.. reforma, P,ero a desaparición das
tica foi ·a situación ideal para a
- sistema político, pero saben moi criaron os reformistas con Deng. dos ao poder despois de ter so- garantías dos servicios sociais
frido na Revolución Cultural, é que fa~ilitaban as comunas, escorrupción de que agora se queiben que o Partido, como antes a Xjaoping á frénte.
burocrác.ia imperial, é o único
que pode governar China, eritendendo por governar o m'ínimo
mantimento de organización so-cial. Nisto consiste o seu "patriobaixo a)maxe de Mao e o hino máis repetido
reacción contra-revolucionária é unha das
tismo". Queren criar unha situ.a- ·. Vinte ~nos despois; o ·imenso retrato de Mao
ción na que fique claro que se . domina a a praza da Tian'anmen (porta da - é o. da lnternaéional. Tampouco a
máis repetidas e razonadas na China
comparanza deste·Maio pequinés co Maio
contemporánea, desde os estatutos do
chega 0 caos non será por culpa paz, celestia~ desde o ·atto da muralla
do 68 do Bairro Latino ten moito a ver, se
Partido até a formación escolar. A
deles senón das autoridades. o vermella da cidade prohbida. No ano 1969,
-atendemos ao marco institucional chinó,
desaparición das garantías de servícios
endurecimento de u Peng apre- esta mesma imaxe presidia desde o mesmo
·nunc'a polo de agora alvo de críticas e ao
sociais que facilitaban as comunas
séntase -como irresponsabilidade sítio o correr do$ gardas vermellos que
feito de que son obreiros e estud~ntes quen
campesiñas (liquidadas a partir do 79)
e aumenta 0 apoio popular aos respostando á sua chamda se lanzaban ao
protagoniz~m xuntos as protestas.
asalto dos cuart.eis xerais do partido e da
estudantes.
pódese recoñecer como outro foco de
tensións. Para sorpresa de moitos, os administartcion do Estado. Tres ·anos antes
Cartaces e berros que peden a dimision
.
manifestantes -non só . cantan da· R~volucióri Cu.ltural, . M~o predecira
. de Dehg recusan evidentemente a política
Todo isto está a acontecer sobre o
continuamente á Internacional _
nunha carta ·enviada á sua cómpañeir~ Xan
de reforma da que foi . inspirador. Témese o
horizonte. do primeiro encontro dos estados .
e saben a letra inteira, 0 que vai Quin (hoxe· en prisión) que a China vivtria
paro e non se quer o salário dependente da
chino e soviético nos últimos trinta anos. Os
senda raro nos socialistas de ainda unha, duas ou várias revoluCións ·· _
produtvidade nen os poderes novas que ,
estudantes chinos peden na praza de
acó-, senón ·q ue levan moítos CJJ/turais, mesmo que OS diabos e demos
asume unha nova patrooal na: área dos
Tian'anmen un Gorbachov para o seu .
.qeles gran<;Jes cartaces con re- do revisionismo que el mesmo quixera sen_.
. servícios e dos intercámbios agrícolas. As
governo, denúncian a corrupción do
·
tratos de Mao Zedong e Zhou resultado exterminar;, lle tivesen .cortado a ·
diferéncias criadas dentro do sistema polos
gabinete Deng e celebran .a nova atmósfera
EnlaL Todo 0 espec_táculo de cabeza despois dé morto.,Péro a aplicacion
beneficios que obteñen o~ comerciantes ·
de relación entre os dous grandes paises
Tian'anmen se desenvolve baixo · mecánica dos esquema!? do pasado ~o
pri,vados sori outro dos motivos de tensión.
do socialismo real. A sensibilidade popular.
. o ollar dé Mao no grande retrato presente non compre neste caso. As ·
Precisamente, pode-que o que esteña a'
por calquera cámbio de importáncia dentro
da cima da -porta principal do diferéncias entre 1969 e '1989 son grandes
acontecer sexa o contrário: os estudantes ·
do bloco socialista tiña que ser
· ··
Gugong, o vello recinto imperial, como a praza .de Tian'anmen na que ·coite
como gardadores do lume .da revolución
especialmente acusada nun momento de
retrato que 0s manifestantes non médio millón de 'persoas.
levántanse contra o pragmatismo de Deng
crise profunda do capitalismo e no entanto
· É preocupación das axencias occidentais
atacan. Foron as autoridades
(gato branco .ou gato negro o importante é
desaparecen dia a día as razóns aparentes
. contra as que protestan as que e por extensión dos meios de comunicación
que cace ratos); a .reaparicion do priviléxio
qué fornecian o aparello de propaga~da. da
' aerrubaron estátuas e retratos suscrítos aos seus servicios, explicarnos
con cobert.ura legal, e a. entrada das
guerra fria: Pero tamén esta circunstancia
do difunto Preside.nte por todas . que China está a vivir unha explosión de
m1,1ltinacionais con toda a capacidade que1
básica foi ignorada ou agachada pala
partes, e incluso retiraron por un liberdade mentres lle conta os atentos
calquera empresa e·xtranxeira parece ter na ·
crónica da China .que nos queren facer crer
·· tempo ese de Tian'anmen e, res- derradeiros ao sistema de governo que saira
China para acordar un sentimento
as axéncias dominantes riesta pa~e do
mungando, volvérono pór como da longa marcha. Pero esta interpretación
xenofóbico profundamente instalado. A
mundo.
D
única lembranza do vello· diríxen- choca máis unha vez coa realidade das
adverténcia de que existe o perigo de
A NOS~ TERRA.
te no -país.
imaxes. A revolta de Tian'anmen acontece
restauración do capitalismo e a amenaza da

A reforma económica sen reforma política foi situación ideal para a corrupción

·O Maio chinés

_. A
china é contra a política do Partido e non contra o
. réxime, para _
o que nón peden nen téñen remprazo. Os axitadores esixen no prjmeiro
que o govemO- Deng lles cámbie.o nome de axitadores polo de patriotas revolucionários.

A ·ouTRA 'CRÓNICA DA .CHINA .
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pena, senón como o comézo de
algo moi nov9. ·
Resulta que o pavo. consegue
facerse ouvir directamente polos
dirixerites, dun Xeito historicamente inédito. As famosas "masas" de formigas azuis, que tanto
nos tiñan posta -como símbolo
de pasiva obediéncia, impeden,
coa sua própria densidade física,
a _aterraxe dos helipc.óteros e ~
imposición dunhá vontade políti- ·
ca altea.
A seriedade dos xovens manifestantes e o seu sentido- das
prioridades éticas fai reflexionar
sobre a diferéncia entre a socie- ·
dade de que son produto ~ a
nosa.
China ten moito problema sen
resolver e sempre houbo quen se
aproveito diso. Un aspecto preocupante das r:eforrn.as de Deng
era a sua dependencia de iniciativas exteriores e interesadas. Se
agora hai que contar · co povo,
ese proceso pode ir por camiños
que a esquerda, entendida como
ética anticapitalista, ten que seguir' con interese, ainda que non
. sempre se vaia axustar aos seus _.
"tics" ideolóxicos.
Non convén deixarse levar do
· . cliché periodístico que ve sem'DENG, AGORA
pre "conservadores" e "progre:..
REACCIONARIO, FOI
sistas" nos reximes que non Hes
gastan aos proprietários dos
APLAUDIDO POR
"media". Deng, agora reaccionáREFORMISTA COMO
rio, foi aplaudido por reformista,
como a grande esperanza de
A GRANDE
Ocidente. Agora, se non po<;ie
ESPERANZA DE
manter a orde e non sabemos
OCCIDENTE'
con q1:.1en facer negocio -ou
.máis brutalmente, a quen cor_omper- xa non interesa. Zhao,
Unha nova
o "moderado", foi o tecnócrata
configuración mundial_
da reforma económica, e foi el
precisamente quen sucedeu a
O feito de que a visita de GorbaHu Yaobang cal'}do este caiu por
chov quedase asulagada polos
ter tolerado as manifestacións de
aconticimentos de - Tian'anmen
non foi SÓ un embarazoso inci-_ estudantes do 86. Demostrou
contado agora intelixéncia poi ítidente protocolário. Debemos
ca de primeira orde e poderia
atender ben ás relacións sinoservir de ponte para unha saída
soviéticas, porque poden vir ser
temporárla da crise. Dos outros
elemenfo importante tjesa nova
membros do Politburó cabe esconfiguración. mundial que pareperar calquera causa, e Hu Qili,
- ce irse perfilando. Talvez teña
ainda que parece terlle dado as
acabado o xogo triangular que
costas a Zhao podería sobreviargallou Kissinger, pero o que si
ver ao seu lado se este voltase
é certo e que,, para China e a
ao poder. A loita interna arredor
Unión Soviética, famentas de dide. como responder ao desfio
visas,. o comércio ·de troca é un
popular é máis oportunista que
instrumento de. liberación e autod!3 princípios. O que resulta cónomía que val un mundo.· Xa esmodo para o xornalista nori semtán prontas na beira do Ussuri as
pre é o 1Ti$is útil para entender a
rollas de madeira que a Unión
situación, e cuase nunca para alSoviética poderá exportar a Chibiscar o futuro.
na. E os bens de consumo
Debemos evitar comparacións
"made in China", que dificilmente
co 68 franc$s. O · imePÍ'§o apoio
encontrarían mercados en Amépopular demostra- c(LÍe· na China
rica ou Europa, pódennos ter ria
non hai burguesía que asustar.
U.R.S.S. e · nos países socialisFai falta_pacién~ia para ir yentas. E a man de obra G.hinesa ten .
do e analisando o que nos pod~
emprego no desenvolvimento do
ensinar a evolu9ión qhinesa, que
Leste da Unión. Todo isto á manon vai ser sempre como .quixérrxe das seniidumes do sistema
mos. Acabarian os tempos das
financeiro internacional.
"reservas da Natureza" políticas,
Non parece que haxa que considerar estes acontecimentos · e haberá que ir comezando a
aten.det á realidade?
O"
como o fin de nada que valese a

pregna a_ vida chinesa. Foi esa
unha das acusacións máis visíbeis e repetid~s nas xornadas de
Tian'anmen. A nova xeración ene.entra xa ocupadas moitas das
yagas a que teria direito. E · hai
que ter. en canta tamén que non
todas as universidades son
iguais nen todos os estudantes
· que se manifestan son de universidades propriamente ditas. Moi- .
tos deles síntense discriminados
~- frustrados por térense visto ·
abrigados a ir ao estabelecimento docente ·que ' foron. Ou por
non .ter podido ~air ao estranxeiro, ·outro previléxio no que canta
moito a família~ Cuase nengun
dos líc;jeres ---:nen sequer Zhao,
parece- ·está limpo desas acusacións. Fálase moito do tillo de
Deng, chamado Deng Pufang, lanzado por unha xanela na Re/ volución Cultural e que, nun carriño de rodas, preside a Asociación Nacional de Minusválidos,
onde .segun din fai negócios
pouco limpos. Do .que se tala
menos, pero qausa tanto ou máis
resentimento e ehv~xa, é de que
Deng ten un neto que é cidadán
dos Estados.Unidos d.e América.

A llberdade de expresión que acompañou a tocio o desenrolo da perestroika non se deu a ver ainda na Chiña.
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xan os manifestantes e que ninguén nega, nen sequero governo.
·
Interesa tamén para a psicoloxia da protesta notar que, como
tantas veces na história da China, a corrupción vai vencellada á
intervención económica exterior.
É nas "interfaces", como din
agora, entre b~rocrácia chinesa
e capital extranxeiro onde a corrupción ten campo abonado. E
aqui ternos outra vez como a
protesta é "patriótica" e encontra
eco na imensa maioria do pavo
que non se aproveita dela e sofre
as consecuéncias. Porque a corrupción . criar aparte de mal
exemplo, desequilíbrios económicos graves. Por exemplo, alimenta un consumo ostentas que
provoca a importación descabida de artículos de luxo e bes de
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consumo, que se comprobou
que foi a causa da boa parte do
déficit de 3.800 millóns de dólares na balanza comercial de Xaneiro a Outubro de 1988.

Polarización contra
igualitarismo
A polarización económica

que
criaron as reformas é xa enorme.
e vai a máis. O próprio Zhao Ziyang, (que é o arquitecto da reforma económica e nunca se tiña
interesado moito, que saibamos,
pola reforma política até agora
'que parece disposto a tomar esa
bandeira) tivo que invocar, antes
das manifestacións, que o igualitarismo ten raigañas moi fondas
na sociedade chinesa. Zhao parece ser dos que entenden que
a liña actual das reformas leva a
una situación típica de terceiro
mundo, cunha tecnocrácia e meritocrác1a homólogada aos padróns das sociedades do primeiro e segunde e cun nível de vida
e recursos económicos, superior
moitas. veces, grácias á vantaxe
social que implica a marxinalización do resto dos cidadáns. Esa
situación é grave sempre, pero
na China, incluso se pensamos
, nunha élite .de cen ou mesmo
ce11to cuarenta millóns de per-

soas (a povoazón inteira do Brasil), que xa é ben grande, ainda
marxinalizamos a máis de novecentos millóns. Arrepia pensar na
irresponsabilidade con que o capitalismo internacional está encoraxando o camiño, pensando
só nos seüs intereses a certísimo
prazo e cunha miopía S!Jicida. Se
pensan que a situación revolu-.
cionária en Centroamérica, de di. mensións tráxicas pero tan modestas, é unha ameazá para. a
sua paz, que non será esta outra
de dimensións apocalípticas?
Poderíase pensar ·que seria lóxico que os estudantes., unha minoria ·privilexiada despois de
todo (aproximadamente·· 0,2 por
cento da povoazón, e a porcentaxe de xovens de idade universitária matriculada na universidade non chega ao 5 por cento,
cando é do 40% nos países desenvolvidos}, se identificase con
esa elite na que está chamad.a a
entrar. Sen esquecer o elemento
de moralidade~ que me parece
forte, hai ademais aqui tmha
cuestión de xeracións. Un dos
aspectos da corrupción é o aproveitamento das oportunidades
dos altos funcionários para ·a
educación e colocación dos seus
tillos, que ten tradición e até xustificación no "familismo" que im-

Ilustración, .igualdade e loita ·de Clases no primeiro: socialismo
Non é a primeira vez nen moito
menos que os estudantes se
sinten chamados a protestar na
China. Ainda que as manifesta. cións 9omezaron desta vez no
22_de Abril, funeral do deposto
secretário ·xeral Hu Yaobang.•
pe_nsouse deseguida en levalas
ate o 4 de Maio data de resonáncia simbólica' e histórica extraordinária para a China modern~ .. Os estudantes ·que sai- .
ron a rua o 4 de Maio de. 1919
para protestar contra un governo republicano disposfo a aceitar os arranxos do Tratado de
Vers!llles que traspasaban ao
Xapon os antigo.s territórios ale-

máns en Shandung teñen lugar Catro de Maio (Wusi shidaO que· ta concreta contra Versalles xe-- zou" en rnoitos aspectos.
é ponto de referéncia -de canto . ralizouse a lJnha ampla crítica ·
indiscutíbel na ·mitoloxia da
dos presupostos culturais da
China moderna, e non só na hai de n~vo na China, A protesProtesta contra
Repúbli~a. entón no seu novecomunista. O p'r óprio. paitido,
a
humillación
no ano, e expresou un pensa-..
que non nacería até dous anos
mento iconoclástico, radical,
Con toda a sua iconoclástia
despois vai buscar ali unha das
IGUALDADE FOI
modernizador e o.cidentalizamodernista, os estudantes Q,o
suas orixes, a máis patriótica (a
dor, con invocacións a "o señor
Catro de Maio do 19 eran consUN CONCEITO Q.UE
outra é a revolución de OutuDe" e o "señor Ci", a Democrácientes de estar cumprindo
bro, · naturalmente). · Ainda que
OS PRIMEIROS
cia e a Ciéncia. Rousseau, Berúñha misión tradicional. O que
se esaxere un pouco nas interSOCIALISTAS
trand Russell, a "constitución e foi novo foi o apoio popular, repr~tac,ións, os manifestantes
o esperanto ian todos xuntos velador ta~vez de que algo tiña
dd 19 foron apoiados logo por
ENCONTRARON .
naquela cesta de esperanzas. A mudado coa República, pésie a
outros sectores da povoazón e, .
MAIS FACIL DE
versión que desembocou no todo. ~ na cultura política chinepasando as dimensións de dias
Partido Comunista foi a que sa. E, entre paréntesis, o coloACLIMATAR NA
ou xornadas, os acontecfrnenmáis correxiu os aspectos inxe- sal apoio aos estudantes deste
ios . convertéronse .no famosó
CHINA QUE O DA
nuamente cosmopolitas do Mo- Maio de setenta anos máis tarMovimento do Catro Qe Maio
LOITA·DE CLASES'
. vim.e nto e a que o "renácional.i- de podería marcar outro grande
(wusi iudong) ou incluso Era do
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na o socialismo de estado ale- ·
pulo desa cultura. Nos.-derramán .e .as primeiras ·políticas de
deiros tempos da dinastia manseguridade social de Bi$marck
.l
chu, por exemplo: ca_
ndo tradie Lasalle. A igualdade foi un
ción e reforma se axitaban nunconceito q'ue os pdmeiros soha atmósfera espiritual bastancialistas encontraron n:iáis fácil ·
te semellante á de hoxe, por
de aclimatar na China que o da
certo, os candidatos da próvínloita de clases. O próprio Mao
cia de Guangdong que, atinxin- ·
Zedong utilizaba ainda nos
do. xa o grau de· 'Juren" tiñan
anos 50 o concepto de "grande
chegado a Beijin para _os exaarmonía" ou datqng como meta
mes ·imperiais, ás .portas, .xa
da revoltJción. E verdade que
que logo, de virar "creme da
na Revolución Cultural foi outro
creme" da burocrácia inteleccantar, pero eso precisa de extual, intei.ráronse das ·vergoño- ·
plicación aparte.
sas conaició.ris que o Xapón ·
propuña para a paz de Shimno.Nación e cultura
seki e asinarono 15 de Abril de .
1895 un memorial ao EmperaO letrado -ou estudante- hu- ·
dor, inspirado por Kang Youmillado no seu patriotismo polo
wei, o futuro líder da breve ·retriste papel que está facendo o
forma de ' 1898. Máis de 1.200
país no mundo, -maltrato e
examinados de varias províndesprezo diplomático en 1895
cias . reuníronse en protesta e
e 1919; isolamento e. perda do
suscreberon ese famoso "metren da história en 1989- demorial das 10.000 palabras".
. cátase da corrupción dos dirilgüaí que pasaria no 19, a proxentes. Mas inmediatamente
·tiñan outra maneira de se artepre analizalos separadamente
testa contra unha humillación ,
surxe
o espectro do desorde
llar.
Aparte
das
propostas
e
en
cada
un
deles.
Os
dous
vecPURGOU
internacional,
estendíase a
social como arma contra eles e
protestas, unha tentativa de
tores resólvense sempre en
DRASTICAMENTE AS institucio'nalizar a opinión letra- consideracións de armonía fun- tamén, máis traxicamente ainunha proposta de- reformas po::.
líticas e sociais. Os estudantes
FORZAS ARMADAS - da como xuício de valor sobre damental. Cando Li Dazhao e da, como inibición· profunda do
tiveron entón menos ,apoio poestamento letrado.
ª ' conducta política concreta foi
algun . oútro protomarxista chiONDE ACOBILLOU
pular, ainda que cando apreTernos que lembrar sempre
o C.ensorato.
nés de comezos de século coPARTE DO
sentaron o documento xuntouque a ideia de nación é nova na
mezaron a interesarse polo
se unha ·morea de simpatizanChina. China foi sempre unha
_pensamento socialista fixérono
Fracaso da
"MAOISMO
tes nas portas do Censorato.
cultura, a cultura, a única por
en boa medida .através do Xademocrácia superficial
.CENTRAL"'
Hai unha certa orde inversa
moitos séculas, e non un país
pón, e· o · xaponés· Kawakami
impéio era, por cima de tpdo, · O fracaso de formas .superfide éxito destas propostas: a de
entre outros. Liang Qichao e
Hajime teve grande influéncia
ciais de democracia apresurada
1919 máis que a de 1895, que ·unha civilización ..A forza militar,
outros progresistas da bisagra
en todos eles. Tanto no Xapón
o Emperador ignorou. Na dina China da primeira · mitade
pasados os momentos de m.udo" século esforzáronse por
como na China a difusión das
danza de dinastía, era moi esdeste século e o conseguinte
riastia Ming (1368-1643) os escriar a idea de lealtade á China
primeiras formas de socialismo
casa e incapaz de manter a auéxito de Partido .Comunista détudantes protestaron moitas
como nación, que lles parecia
coinciden có início da descontoridade en territorios tan desbense en parte bastante grande
veces. Na Song (960 a 1279)
con acerto necesaria para as
fianza no capitalismo ocidental
comunais. O J:j'oder lexitimába:.
a que éste responde .moito mihoubo unha protesta famosa, e
novas condicións históricas. E
como instrumento de modernise ppr unha internalización de
llor ·a ese padrón cultural chi-.
interesante para a nosa persainda non rematou, paréceme,
zación, por medo ao desorde
valores intermediada pola. clase
nés. Os "cadros"-do Partido fopectiva _de hoxe por terse cono proceso de criar un patriotissocial que':' xuzgando polo que
letrada. o ideal. de armonía con
ron cocidos ·nese forno, e figüvertido en viol~nta revolta pomo nacional en vez de xenofóiban . sabendo do Occidente,
alicerces cósmicos e imaxes.de
ras e actitudes como a do Mapular. Dirixida por Chen Dong,
bia cultural. Por eso son tan ditraguia aparellado ese capitalisorden familiar, chegaba a criar
riscal Peng Dehuai na sua dedo Coléxio Imperial, consegu\u
lacerantes os dilemas da momo. Era moi conscientes de
unha segunda natureza: Os le- - núncia do descont~nto popular
o que queria, ainda que Chen
dernización. O comunismo. ofeque o progreso económico e
trados eran a peza chave, cou-·
no pleno de · Lushan de 1959
Dong acabou · executado. . A
receulles aos chineses a posibipoi ítico que desexaban como
sa moi ademirada polos xesuiresponden a eses modelos. E a
mesma sorte e menos éxito tivo
lidade de ter, ao mesmo tempo
patriotas esixia a liberación da
tas do XVI, primeiro, e polos
Mao costouUe moi caro, a IonGua Tai, da segunda parte dos
unha ética de coesión social e
enerxia individual, pero inspiráilustrados do XVIII · despois.
go prazo, facer en Lushan de
Han.
a sensación de estar na avanballes pavor a ideia dunha soPero do letrado, que non era
Emperador que rexeita ao cenlndependentemente da sorte
garda da história. A ape_rtura ao
ciedade atomizada e sen valoser.
nen un ari~tócrata nen un podas protestas, do que non houmundo despois da morte de
res de solidariedade que vian
tentado, sobre todo a nível loOs xesuitas é Voltaire conci-· · chegar con esa liberación. O
bo nunca dúbida foi de que lles
Mao foi un ·choque brutal. E
cal, esperábase ·tamén que vidirían en entender isto, que tan
cabia aos estudantes protestar.
moito máis profundo que a
socialismo daba unha soludifícil de entender lle resultou
ñesen as c9rrecións ao. si~teNo venerábel Zuo Zhuang; hisción ... pero a loita de clases era . cuestión de ter ou non ter sufíma, esenciais ás veces para
ao Departamento de . Estado
tória de alcance fundacional e
unha ideia inadmisíbel. E asi foi . cientes bens de consumo ou
mantero equilíbrio na pequena
dos EE.UU. no seu día.
didáctico, cóntase que· Zi . Chan,
desa avidez que para a maior
enmascarada a loita de clases
comunidade tanto e talvez máis
Daí tamén o ton moral que
senda ministro dirixente do esparte dos observadores do prinas primeiras traducións e inque ~a grande. No sistema de - teñen as protestas dos -éstutado de Zheng,_ tolerou as crítimeiro mundo parece ser a úniterpretacións chinesas do maexámenes ou· "oposicións", o _ · dantes, ese ár de responsabilicas que lle facian ao seu goverca característica que lle recorxismo, ou se lle tirou importánestudante era xa moitas veces
dade, de ser máis puros que os
no nas escalas. Pasaba isto a
ñecen á natureza humá, igual
cia. O medo ao caos social
un "mandarin.'. ' . _A custodia dos
vellos e tomar sobre si o peso
meados do século VI antes de
gn todas partes segun eles e
vese tamén no grande interese
valores culturais e políticos dá- _ dos desequilíbrios sociais e a
Cristo, · cando Confúcio era un
que tanto lles aprace encontrar.
qu~ daquela despertou na Chiballes autoridade moral aos ' tarefa de restabelecer a arde
cativo de nove anos no ·es~ado
Non, o problema e o desconmandarins, e a necesidade de
profunda frente á ordén forzada
de Lu.
certo son máis fondos e poden
IDEIA DE NACION iniciar
xustificar a sua existéncia · é
dos dirixentes corruptos.
. Por qué os Estudantes? Paun proceso que, á escala
función en termos de armonia e
Os _temas de modernidade e
réceme que hai ir procurar a exE NOVA NA CHINA.
da China, tería consecuéncias
xustícia ·distributiva . de éerto
ortodóxia xogan de xeito serr.plicación no carácter fortemenimprevistas e probabelmente
CHINA FOI SEMPRE
xeito, convertiaos · ño canle de
pr~ útil e-moi qiferente nos diste ideolóxíco que funde política
moi diferentes das que esperan
UNHA CULTURA'
tintos casos de rebeldia e come cultura na China. O inorme . sentimentos p9pulares que non
expertos na natureza humá. O
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O Exérci~o Popular de Liberación
antes e despo_
is da reforma económica
ración e vencedor dos Taiping foi
abril de 1928, ·cando Mao estaba dang, o Exército recebeu no
O Exército. de Liberación Popular
o seu grande .organizador. !:: Van.
nas montañas de Jingganshan e 19_46 o nome que leva até agora:
é unha das institucións da Repú·Shikai, o primeiro Presidente da
véuselle_a unir Zha De. O Exérci- Exéroito Popular de Liberación.
blica Popular qué rnáis asombro
República, no 1912, era discíputo existiu con Mao no Soviet de
. Conservou o EPL sempre o
causou como novedade histórilo de Zeng. Os xenerais de Yan . Jrangxi, na Longa ·Marcha e, .ficarácter de Partido paralelo. Deca. O contraste cós seus predenalmente, en ·van'An. Mao-insissempeñou moitas funcións non
cesores non com~nistas non po- . · foron os "señores da guerra" que
tiu especialmente ria ex,emplaricriaron o caos nos primeiros
simplesmente militares senón
día ser máis chocante.
d lmpério era moi débil militar- anos da República. O povo temía dade de conducta do Exército, asistenciais. O prestíxio moral
convertido nunha espécie de
dun vello Mariscal como Peng
aqueles soldados que eran como
mente. Na derradeira . dinastia
bandas de ladróns, indo e vindo · Partido paralelo. $on famosos os
Dehuai permitiulle ser o único
, habia un gobernador militar manseus oito preceptos para os solque lle chamase a atención a ·
polo país e vivindo do que. pillachu en cada provincia, "o xenral
. dados. E a verdade é que a conMao sobre a rniséria que causara
tártaro" de que talan tantos viaban . .
ducta desas tropas .foi un ha .das
o fracaso do Longo Salto AdianJiang Jieshi (é dicer Chiangxeiros, que comandaba as trote. Na Revolución Cultural serviu,
pas desa raza, máis famosas ne- .Kaishek) tentou modernizar e do- . grandes armas da propaganda
comunista.
baixo o . mando de Un Piao,
mar o exército é, con axuda soses tempos polas suas proezas
No Segundo Frente Unido
viética, criou a Escala Militar de
como ·primeiro c1,1artel das activideportivas que ·por outra causa.
para loitar contra o Xapón e a
Huangpu, perta de Cantón. Era
As forzas de raza Han, chinesas,
dades revolucionarias na esfera
partir de Setembro de_1937, o
chamadas do Estandarte Verde,
da cultura e foi chamado ria últi- .
os tempos de Frente Unido do
Exército comunista -integrouse
Guomindang e os comunistas,· e
tampouco eran moi efectivas nen
ma fase por Mao para restablebén armadas.
·
no do Guoniindang, máis ou me-· . cer a orden cando o Partido eso primeiro director de instrución
nos, como Octavo Exército de
As orixens do exército moderpolítica da Escala foi Zhou En~ai.
taba practicamente desfeito. O
Rota (en Yan'Ah) e Novo Carto
no están nas milícias rexionais
Máis adiante acudiria a asesores
temor de que se aproveitara esa
criadas polos mandarins alarmamilitares alemáns.
Exército (no bai~o Yangzi).
situación para voltar a9s "seño· Na Guerra Civil có Guomin.:
dos para defenderse da restauO Exército Roxo foi criado en
res da guerra" resultou infunda1

do.
.
i;::>espois da marte de Mao,
Deng purgou drásticamente ~s
forzas armadas, nas que parec1a
terse acobillado parte do "m~ois
mo central" a que respondían figuras pólíticas como a de Hua
Guofeng.
.
O Exército é non só voluntario,
senón, prácticámente "por ~p~
sición". Até a refo.rma econom1ca, era un grande priviléxio_ ser
soldado. A mudanza desta situación causou evidente descanten- .
to no exército que parece seguirse· ·vendo a sí próprio como un
reducto de austeridade.
. O único pasto que oficia~men
te se reservou Deng Xiaop1ng, e .
que cecáis teña P.er~i??· ~ ~.de ,
1 Presidente da Com1s1on M1l1tar
do Comité Central. Yang Shangkun, o Presidente da República,
é un vello xeneral. ·
O
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L-IZA E· M NO

. • A Xunta e?tabeJec~. os plenos itinerantes (Páx·. 6) _ .
• Governo e sindicatos abren .o diá~ogo áos problemas galegas (Páx. :Z)
• .Esixen ao Tribunal $uperiór que se defina sobre o galega (Páx. 8)
• Colza: o pr?ceso do século sen apenas culpábeís (Pax. 13)
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·DENÚNCIAS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

O recén criado Tribúnal Superior de Xustícia deber~ investigar a financiación dos partidos

As cifitas entregadas ·por Bústamante só son ·unh~ parte
- · :.·
das presuntas ·irregularidades no tema do xogo
1ndependentemente do
valor probatório e das
implicacións que podan
mostrar as tres cintas
entregadas polo
sindicalista Luis
Bustamante, escoitadas
hai tempo por máis dun
xornalista, e anunciadas a
António Olives hai uns 15
dias polo proprietário,quen declararia que Itas
querían comprar, segundo
o parlamentário-, estas
!?Ó son unha pequena
parte dun amplo dossier
sobre o xogo na Galiza
que veu realizando desde
hai máis de 1 O, no que se
implica a empresários,
policias e poi íticos. Parte
deste dossier xa foi
entregado no xulgado no
1981 e feito público_por A
NOSA TERRA. Tanto pela
gravidade das acusacións,
palas suas ramificacións
e porque está a deteriorar
a vida poi ítica, saindo á
luz segundo comenéncias
persoais e partidárias, o
Tribunal Superior de
Xustiza debera abrir unha
fonda investigación sobre
o mundo do xogo e as
suas relacións.
A estratéxia do PSG-EG e do
sindicalista da CXTG Luis Bustamente de entregar tres cintas
que conteñen conversas nas
que se recoñecen as voces dos

cintas apresentadas por Luis
ñei[o, os intentos de trasladé!r o
Casino de A T oxa a Vigo, a conBústa:mante, o certo é que con:cesión dunha sá de xogó a unha
teñen conversas dignas de ser
escoitadas, como as .grabadas
urbanización a realizar en Sada,
no Hostal do Reis Católicos én · as mordidas a membros de alCompostela, sendo coñecidas
gun sindicato, o. apoío a campapor · máis dun xornalísta hai alñas eleitorais, ou os cartos que
guns .meses e formando parte
se ingresan nunha canta dun
·
dun amplo dossier que posee ,. banco de· Lisboa. ·
Bustamant~ desde o tempo no
Aihda creendo firmemente na
que era o Home de confianza de
inocéncia-de Fernando Martínez
Loureda, proprietário de Bingos . (até hai pouco amigo personal de
Lo ureda.
·
Luis Bustamante) e Antonio Oli:.
·ve_s ·_ que nos declarou que hai
No 1981 xa Bustamante
15 dias que Bustamaríte lle dixeentregára un dossier n.o
ra ..que lle querían co~prar . as
cintas- é . imprescindíbel a
Xl:Jlgadoconstitución dunha comisión que
No 1981 xa lle entregara á Brigainvestigue
non só todo o relacioda do Xogo e apresentara no xulnado co xogó na Galiza, senón
gado un informe no que denuntamén a financiaGión dos particiaban várias irregularidades, endos políticos, para acab~r. duii_tre elas a colaboración de poli~ cía is facendo labor de porte iros - _.. ha vez, . coas sospeitas de co~ nos- bingos, rnalleiras a emprega- .· rrupción, venta de favores-e falta
<i! dos non _sumisos, liortas.internas de honradez dos políticos, tal e
como aparecen nalguns gossiede Abiga- (asociación de .. Bingos
res que chegan a ce·rtos xornalis~ da Galiza) e, até, tr~fego de ar-tas. Para rematar: tamén coa utilimas.
·
Loureda na vista dun xuício contra A Nasa Terra
zación 'con _fins partidistas, ou
O presúnto arranxo para. conpuramente persqais, de informaseguir a aprobación do Bingo
políticos Fernando Martínez,
PSG-EG, apoian a constitución
António Olives e.de empresáríos · desta comisión, Coalición Gale- " Acuf11ulat_ivo que se denúncia - cións que río~ afectan ao conxunto da sociedade, entrando no
ne'stas ciritas, - medida que Jluis
do xogo, entre elas de Loureda,
ga e Luis Cordeiro, así cómo o
xogo de "ver quen puxa máis
Bustamente considerara altarepre.sentante da Asociación de
BNG. PSOE ~ PNG pretenden
Adernais da época eleitoral esmente positiva para o sector, e.
Bingos, ao Parlamento e non á
que se leve a denúncia póla via
collida para sacar a luz estas poque tanto o conselleiro da Presi-:
Xustícia débese a que esta insxudicial, ' mentres -en AP, que
síbeis irregulqridades (entrando
déncia, González Mariñas, como
táncia decretaria o secreto suollou con agrado a denúncla;
dentro do deber de calquer cídao Director· Xeral de Xustiza, .Xamarial polo que non se coñeceexisten sérias diverxéncias ao
vier D'Amorín, consid~r.an plena- · dán o denuncialas) sorprende taria o aicance das cintas. Ainda
respeito, pois pen_san que, de
mén que sexan os partidos aumente legal, ao·tempo que negaque estas serian o comenzo
seguro, se mesturaria co "Caso
tóctonos os que queden sempre
ron todo acordo subreptício cos
Barreiro", ainda que as conedoutras posíbeis revelacións._
máis mal parados, antes CG e
empresários do xogo, parece rexións do muf!dO do xogo tamén
agora o PNG, e os grand(Js partiSó de non constituirse a Covestir pouca importáncia ao lado
estaban claramente prsentes no
misión Parlamentária de Investidoütros ·presuntos acordos reali-· dos paralicen toda investigación
"Caso Louzao", implicando nespara chegar ao fondo dos feitos,
gación, que demanda o dep1Jtata denúncía' a Francisco Vázzados canao a coñcesión dos
aparecend.o como libres de toda
do Martinez Randulfe, recorriquez,. alcalde de A ·coruña.
·casinos, o reparto de funcjóns
qulpa. . .
tJ
rian aos tribunais da Xustiza.
Sen ·entrar 'OU sair na autentientre alguns empresários de binAdemais
do
propoñente,
E.EIRÉ
cidade e veracidade das tres
go e os das_ máquinas com~ di-
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LEl DAS DEPUTACIÓNS

P.RESOS NACIONAL!~AS

Diferentes obxectivos entre o PSOE e os nacionalistas

A diferéncia entre regular e coordenar
O PSOE empeñouse en promul-

3 .

r,

gar a Lei ..de Coordinación das
Deputacións nesta lexislatura
non só por promesa feíta aos
eleitores, senón tamén por asentar unha base por se perde a
Xunta e consegue instalarse na
corporación provincial de A Coruña.
·
Baixo este prisma hai que ollar
unha lei. amplamente denostada
polo BNG e PSG-EG, con CG fac~ndc_> mútis, o PNG tendc;> que
asum1la e o PP realizando eleitoralismo, . pero mostráñdose, no
fondo, contento con ela.
O ambiente tampouco non estaba para moita discusión, a alguns depl'.Jtados soábanlles nos
ouvldos unhas .. cintas que ainda
non . escoítaran, poñéndoselles
cara de poucos amigos,, outros
re~eliiban os ollos · leendo "El
Pais"; ~. como afirmaria o portavoz d~ PSqE, António Carro, "te·.!11ºs diferentes obxectivós". .
· Esas.;.~:· diferén·cias . quedaron
mostrac:J.á& claramente desde o
comezo;· cando
discusión se

a

centrou no artigo 1 que tora xa · da que é ·unha rriá cópia) ás Desuprimido na comisión e recupe- . putacións por máis que no Estarado a instáncias do PSOE.
tuto se diga que se debe de criar
Nel pode ollarse a filósofia unha nova administración local.
desta Lei calificada por X.M. Bei- Pero a ordenación territorial da
ras como unha "volta atr~~", dei- Galiza é algo que os partidos
xando xa aparte as incorrecións hpxe maioritários non queren
xurídicas.
abordar, limitándose a · realizar
O ·cerne deste debate estivo leis para defender os intereses
en que na lei afirmase que que partidários e aparcando aquelas, .
"constitue obxectivo da·presente por moi urxentes e prioritárias
Lei o regular as relacións entre a que· sexa, que pode resultarlles
comunídade autónoma· e as De- conflitivas.
putacións ... " . .
Esta lei quixo ser consensuada ·
X.M. Beiras MartifÍez Randul- por X.L. Barreiro, na sua etapa
fe, co apoio d~ Mella·vmar, argu., de A,P, co.s barón~ pro':'inciai~ do
mentaron que, como _clarameñte seu part1d_o. Fo1lle 1mpqs1bel.
· di a leí · esta noh vai ser de coor- Coalición Galega quixo facer·
denaciÓn das · deputacións, se~ despois a ~ua própria lei, · pero
· nón de regular as relacióhs, polo tivo que retirar o proxecto. A terque non respeta as prioridades . · ceira foi ~ vencida e o PSOE sa.das ínstitucións, contradecíndo couna a 1maxe e semell~nza . da
deste xeito tanto o . estatuto sua idea .nacional, para ·ir apli. como á própria constitución.
cándoa mediante decr,etos que,
Desta leí; que G. Mari ñas, nun- naquel inst~nte ·srrvan aos seus.
ha enardecida defensa calificou· intereses sen que CG e PNG deicomo histórica, atrrme~se tamén · · xasen ver a sua condición. de gaD
que lexitima, se.n _pór prazo tem- , leguistas.
.poral (comó acorre na catalana
A.E.

X.T.

Ma.n ifestación p9la liberdade dos presos. Á convocatória
efectuada pola FPG, MCG, LCR, Xugas e outras organizacións de
caracter víciñal e reivindicativo responderon, na mañán do. dia 21 ~
unhas tr.escentas persoas que sairon da Alameda compostelana cunha pancarta· á frente na que se podía ler: "Querémolos na casa".
· Ao longo do recorrido, no que se poideron escoitar petardos tirados
polos manifestantes, berráronse distintas consignas: "P~esos á rua",
"'Non,á lei Anti-terrorista",' Amncstia Total", asi como vivas ao EGPGC .
e a ETA.
·
Ao rehlate na Praza do Toral leeuse úñha earta dos presos ná que
alentaba a ·" vencer a represión que asoballa aó noso povo e loitar
contra a sepultura carcelária que o povo galego ten preparad<;> na
España". Tamén se deu· leitura- a un comunicado das Xugas e outro
·.,
O
dos presos de ETA en .Bonxe.
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CONSELLOS ITINERANTES

Os investime~tos van por IOcalidades

·. A Xunta pratica o .nomadismo
O Governo galego
comezou a celebrar os
Consellos Itinerantes,
desprazándose á Coruña,
nunha caravana
·
propagandística que
· recorda aos famosos
Consellos de Ministros de
Franco, rion só polo
cámbio de lugar, senón
porque tamén se trataba.n
os temas localistas. Esta
vez a Xunta anunciou
·-investimentos na Coruña;
entre elas o incremento en
350 millóns ·do orzamento
para q polémico Centro de
Espectáculos Múltiples.

• ''Orujo de Galicia'' é a
denominación · de orixe,
'provisional, aprobada para a augardente ·galega, producida do
xeito e maneira que determine-o
seu regulamento particular, paro
o que se cria un consellq regulador tamén provisional que preside Luciano Amoedo, encargado
de redactar o proxecto.
Tamén se realizará un censo
Je productores de augardente
elaboradores e embotelladores
que esteñan interesados en adscribirse á denominación específica.
De momento est<;t ·denominación ainda non pode ser usada. o

• Unha delegación comercial da URSS presidida

. O Presidente ca .seu chófer, o
seu coche e os escoltas, o Vicepresidente ca seu chófe·r, · ~eu
coche e os escoltas, os 1O Conselleiros, todos cos seus chóferes, o seu coche oficial e ,· o Se- .
cretário Xeral Técnico con chofer
e coche ... en peregrinaxe cara A
Coruña a celebrar . o Consello. ·
Sesenta quilómetros ida, sesenta
volta, comidas, autoestradas,
dietas dos funcionários e· un ítem
máis de cartas gastados. Para
que?
·
·
A explicación non é outra que
eleitoral. Os responsáb~is de
imaxe da Xunta recordaron can- .
do o ditador paseaba aos seus
ministros polos lugares de veraneo, ·e ditaban algun decreto
para compensar aos lugareños
das moléstias causadas pola
Guardia Mora e a irremediábel
suba dos précios.
·
A Xunta, en vez de rematar na
Coruña, como era preceptivo
nos veráns anteriores a 1975,

polo ·embaixador en España,
Sergei Romanosky, e na que tamén está o xefe da delegación
comercial, estabelecerá .contactos comerciais os dias 26 e 27
con Galiza.
Baldomero Fernández Calviño,
directivo do Instituto de Empresas da Galiza, entidade coa que
misión soviética ten relacións,
calificou esta visita como moi importante.
Os sectores cos que manterán
relación son os da madeira, lácteos e cárnicos, asi como do
vestir.
O

a

deCidiu coniezar pola capital her- culina, non fose que se sentisen,
· outravolta, ágraviados polo da
capitalidade.
Foi un Consello para aprobar
investimentos: estrada Oza-Cúrtis, Ferrol-Monfero, Sada-Merá,
S~da-Meirás (estas tamén_ sempre as parranxabán na época de
Franco), Corredoiras-Sobrado e,
para que non se diga, unha en
Poritevedra, . Campolameiro-San
Xurxo. Para . contentar a alguns
da Coruña capital decidir-0n aumentar en 35C millóns de pesetas o orzamento do Centro de
Espectáculos Multiples, coñeci:.. .
do tamén pala "Praza de Tauros
de Paco Vázquez".

Seguirán a viaxe

cunha caravana de coches luxoxos, despregue de policias e unhas decisións tomadas "in situ".
·o síndrome de Compostela
non se racha cambiando as cadeiras dos consellos, a vertebración
da Galiza non se realiza
Irracional non só polo gasto de
mostrando os banderins oficiais,
diñeiro (gastarán máis nestes
A Xunta non se prestíxia con paconsellos que todo o. orzarriento
rafernália de nómadas, os propara arranxar pontes históricas,
blemas non se amañan viaxa11do
por pór un exemplo), senón taen grupo, a auséncia de politica
mén pola perda de tempo, pois
teritorial non se supre con rotas
supomos que térán algo que faconsellarís; a ineficácia non se
cer, pero, sobretodo, pola inepti- ·
encobre mudándose de lugar.
tude política que mostran ao
A troupe da Xunta viaxa. Proconfundir a descentralización administrativa, o ach(3gamento da pomos que vaian en autobus. O
administración aos cidádáns,
A.E.
lsto só ~oi o ·princípio, agora seguirán a viaxe potas distintas vilas galegas, polo menos até que
pasen as eleicións, nunha irracional campaña de imaxe.

• O director do Movimento "Só en inglés" criticou ao
alcalde de Miami, o hispano
Maurice Ferré, por defender o
uso do idioma español.
S.I. Hayakawa afirmou na carta
aberta dirixida ao alcalde que "o
bilingüismo converteuse no meio
no que as novas minorias están
trasplantando as suas culturas
nacionais a EE.UU. ao fundar sociedades separadas da nosa". O

UGO

O PP segue a enfrentarse ao govemo municipal

O .Campus universitário centro de .polémicas
O Plan Xeral de
Ordenación Urbana de
Lugo está a ser causa de
disputas en distintos
ambientes da cidade.
·u1timamente, é o Campus
·
centro das batallas,
poi íticas, da Equipa de
Governo Municipal ·(CPGPSOE) contra do PP.

Tamén, na própria Coalición de
Governo, . producirá reéeos o
tema. Mesmo o concellal de Urbanismo inteirárase, polos Meios
Informativos, da disposición do
Alcalde de facer vivendas, na
zoná do Campus, para o profesorado ~ máis persoal non docente. A contrariedade de · dito
concellal respondéralle o alcalde
no.senso de que "no urbanístico,
non todo era cuestión dun· técni..:
co''.. Daquela, Varela Flores, primeiro tenente de alcalde, polo
PSOE, voltara con urxéncia de
· Madrid para ~uitarlle ferro á
cuestión. Despois de moita horas
repasando, todos xuntos, a documentaciór. do Plan Xeral, cortáronse as discrepáncias públicas. Aquel momento foi aproveitado polo PP para apresentar., no
Concello, as 9.127 . sinaturas
contra a permuta e venda de terrees no Polígono da f rigas. Os
sectores máis reaccionários do
· ·Empresariado da construción
arremeteron, tamén, contra a

suspensión de licéncias. Este
tema, precisamente, vaise revisar no Pleno do dia 30 deste·
mes.

claro, unha causa é estar a talar ... non todo o mundo opina o
mesmo. Hai distintas conceicións deste Campus Universitário; da sua relación coa outra
Campus de loita ·
Universidade. Neste caso coa de
Santiago. O povo de Lugo, loiNa . controvérsia conereta do
tando con argumentos, sen manCampus Universitário, Cacharro
ter esas posturas localistas, que
·Pardo acusou de cinismo tanto
apontar_on hai uns meses, que
ao Alcald.e co.mo ao PSOE. Culapontaron
pola irresponsabilidapando a· estes últimos, cor.cretade dalguns poi íticos, pode facer
mente, de escurantismo e retramoito. Os que alertaron, falsaso no tema. Vicente Quiroga, almente, á poyoación criaron un, calde, despe>is de vários interhas expectativas que, ao mellar,
cámbios dialécticos, ·dixo non . Cuestión de todos
non son demasiado importantes
querer
seguir
polemi~ando.
para Lugo, pero que, se se pérNembargantes, · Vareta Flores, a. Ao exporlle nós a Varela Flores
den, crian frustración. Cando
perguntas deste correspo11dente que o temor polo Campus non é
existen outras posibilidades,
sobre a polémica, ·dixo "non es- só patromónio das forzas polítimoito máis importantes que,
tar surprendido pola postura de cas, representadas na DeputaCacharro Pardo". Engadiu, ta- ción e Concello, senón que se dá · consecuentemente, traerían m'áis
alunas á cidade. Que implanta· mén, que "ninguén podia crer . neutros sectores sociais, responrían novas carreiras que, hoxe,
neste tipo de afirmacións . .Mes- deunos: "Está aí a Lei de· Ordenon hai en ponto nengun do Esmo a xente simpatizante ou vo- nación Universitária da Galiza.
tado".
tante do PP ou que rodea ao Sr. · Que estabelace, precisamente,
Por se faltase algo na polémi. Cacharro. Ninguén pode crer que -en Lugo vai haber un Cam-7
ca,
tamén a CEI, qtJe di estar
que o PSOE non ten intere$e en p.us. Cunha série de ensinos no- .
· preocupada polo retraso na
que o Campus de l:.\Jgo non se .. vos. Con ,. .especialización impar.: ·
construción do Campus, vai deconsolide como tal. E algo .polo tante agropecuária e ..agroalimen- ·
bater
o asunto nunha xuntanza
que estamos a loitar, desde -hai tária. Van seguir existindo outras
moito tempo, cámo loitan tamén, matérias que permiten oferecer .que manterá o luns, dia 29. A e.>;c.plica.c!ón qae se dá, polo retraso
outras forzas· políticas. Non é UI) . un abano de estudos diferente,
do Campus, é que cómpren tráte.ma exclusivo de ninguén. E amplo. Vai haber disciplinas do
mites administrativos (prazos de
algo compartido polo povo- de Ramo de Humanidades". Como
exposición ao público, reclamaLugo e palas forzas políticas. O lle insistimos no tema, .recordancións,
financiación, etc.). Varela
que di o PP responde a un inte- do, sobretodo o que pasou co
sobre a polémica, con·Flores,
rese ·eleitoralista. Aproxímanse primeiro curso de Matemáticas,
clue: "As críticas son. froito do
novas eleicións e como o Sr. Ca- ·pontualizou: "O receo sobre ounerviosismo prévio a unha camcharro non ten xestión que apre- tras disciplinas sempre pode
paña eleitoral que se prevé forte
sentar, porque non atende a De- existir até que estexa totalmente
e
dura".
ó
putación as necesidades da prodefinido o proxecto. E até que
víncia e, moito menos, as do · realmente se faga tamén. Porque
FRANCIScO AARIZADO/LUGO
Concello de .Lugo. Quizá por que
este Concello ten unha car política diferente da que non gasta o
Sr. Cacharro. Por iso arr~mete
contra o PSOE dicindo que non
ten intención de facer o Campus,
· que o demora... ou causas asi.
lsto non é -críbel por ninguén.
Todo o contrário. O Sr. Cacharro
non. é o pai do Campus. Non tivo
·el a idea. El ten a· responsabilidade, como o resto dos políticos,
de loitar por iso, pero máis
· nada".

• O alcalde de Ponteve·
dra, Xosé Rivas Fontán,
afirmou nunha rolda de prensa,
aproveitando a preséncia do presidente da Deputación, xosé cuiña, no concello do Lerez, que é
obxecto _de persecución polo_s
maxistrados Félix Garcia, presidente da Audiéncia Provincial
pontevedresa, e Luciano Varela,
xuiz de instrución da cidade.
Afirmou tamén que estes ma~
xistrados "teñen que servir á le1
a non o están facendo", ao tempo que o anunciaba o posíbel
abandono, obrigatório se a sen- .
téncia. ·se fai firme, pois foi condenado por prevaricación e cae~
· cho, para marcharse a traballar.a
empresa privada. ~
.
A Sá Primeira da Audiénc1&.
condenou tamén nestes dias ao
ex- alcalde dé
Grave e m·embro do mesmo grupo que Ri~as,
Bea Go.ndar, a sei~ anos de in~
bilitación ·para o'cupar cargo P~
blico ..
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ABERTA A MESA NEGOC_
IADORA XUNTA-SINDICATOS

Segundo as

c~ntrais

nacionalistas

IÍ · Apresentada . a iniciativa para a criación do Instituto Galego da Muller. O úl-

A criación 9a Mesa Polo Emprego ·
.,
.
-supon o ·reconec1mento
da situación específica da econ~mia galegá
.

-

-

-

Solicitada polas catro
centrais sindicais
actuantes -na Gal iza
durante as mov_ilizacións
do 1 de Maio e aprobada
o pasado dia 11 polo
Consello de Relacións
Laborais, no que están
presentes representantes_
dos traballadores e
patronal, a pro posta de
criación dunha Mesa de
-negociacións sobre o
emprego, de carácter'.
tripartito (governo,
sindicatos, patronal), foi
aceitada o dia 22 pola
Xunta de Galiza en
reunión mantida polo
presidente Laxe, o
conselleiro de traballo e
os sindicatos.
Os temas a abordar pola citada
mesa negociadora serán os se_guintes: formación profisional
ocupacional e reglada, economía social e cooperativismo,
axudas orzamentárias a empresas privadas e política industrial
(ZID, ZPE, empresas en crise,
chan industrial, comunicacións),
coincidindq os ·representantes
dos traballadores no positivo
deste acordo prévio, ainda mostrándose cautelosos sobre os
resultados que se poidarí obter.
Os responsabeis do governo
autonómico que o dia 22 se fotografiaban cos líderes sindicais
galegas, tras unha longa demora -as centrais levaban semanas solicitando a entrevista con
Laxe-, acordaron reunirse cos
empresários o vindeiro luns, sinalándose as datas entre o 2 e
o 5 de Xuño como previstas
para a formación da Mesa. Oeste proceso sairá probabelmente
a criación de comisións de traballo que tratarán os distintos
temas.
O acordo de criación da Mesa
pode considerarse froito do interés socialista en momento
preeleitoral, mais para os sindicatos significa a aceitación dunha das suas reivindicacións',
plantexada mesmo este 1 de
Maio e o recoñecemento da sua
f<;>~a. Esta capacidade de presion será a que terá que dirimirse lago sobre a própria Mesa
negociadóra.

e·
n,
;a,

·eJi-

{,.
\¡\\1

protestar pelas condicións de
aislamento a que está sometido
·no cárcere do Bonxe, despois de
ser trasladado a Lugo para realizar un exame da UNED e, logo,
A Coruña, para persoarse nun
xiuicio pelas suas actividades
sindicais.
A Campuzano, que, segundo
os familiares perdeu -xa varios
quilos, apói~no na sua ·reivindicación os presos de ETA internados no mesmo centro penintenciário.
·

Do 14-D ao 1 de Maio
Desde os sindicatos nacionalistas resáltase o ter atraído aosestatais cara a revindicación da
Mesa, feito consumado nas mo-

¡n- .

>n-

>erá
cia·

ªº
mas,
iaJÚ-

o

proplemática galega, nomeadamente o emprego, como específica dentro do marco estatal
tora un dos pontos de discrepáncia que fixera a centrais estatais e galegas convocar arredadas a.fq_lga xeral do 14-D. -

co~ ·
beneplácito dos empresáriós ·
que xa aprobaran tal proposta
no Consello Galega de -Rela-c:;ións Laborais·. Peró a este
acordo non ·se _sumaran ate agora o~ partidos maioritários, de
feito o 12 de Abril fora debatida
no parlamento, a iniciativa das
centrais nacionalistas, a criación
de tal organismo negociador,
propostá q(Je resultou desbotada cos votos negativos do governo e a abstención de AP.
·fndependentemente dos posíbeis acordos, a Mesa que agora .
se abre trae consigo tanto a ne- ·
cesid~de de concreción por parte sjndical dun prqgrarua prático, como, no que -re~peita ao
governo, a obliga de clarificar as
suas posicións -ate agora
constreñidas a declaracións formais- poñendo tamén sobre a
Mesa os dados sociais e económicos que afectan a Galiza. . · O ·

· . A Mesa convócase adernais

Pasos dados até a aceitación
ma reivindicación.
por parte de govemo galega,
12 Abril. Debate no Parlamensindicatos e empresários da to galego, a proposta da INTG
criación dunha mesa negociae a CXTG, sobre a criación
dunha Mesa tripartita sobre- o
dora polo emprego en Gafiza,
iniciativa que antes do 14-D
emprego. A iniciativa é rexeiabandeiraban esclusivamente
tada co voto negativo do goas centrais nacionalistas.
verno e a ¡:lbsténción de AP.
14 Decembro. Os sindicatos
1 Maio. Todos os sindicatos
nacionalistas e estatais conmaniféstanse unidos. Un dos
vocan por separado a Folga
pontos reivindicados é a criaXeral. CXTG e INTG pretención dunha Mesa galega soden a inclusión na convocató- -· bre o emprego.
ria da problemática específica
11 Maio. O Consello Galega
de Galiza.
de Relacións Laborais aproba,
2 Febreiro. Concentración de
co apoio da parte· empresarial,
delegados nacionalistas en
a solicitude de criación dunha
S?ntiago en reivindicac!ón
Mesa sobre o emprego.
dun Plan Galega de Emprego
22 Maio. O governo galega
26 Febreiro. CXTG e INTG
reunese cos sindicatos e
anúncia a criación da Mesa. o
maniféstanse a pral da mes-

No próximo' pleno debaterase

O Ministério do -iñterior non facilita información sobre esta ·folga, polo que dous médicos-pretenden que os responsábeis da
penitenciaria lles concedan per. miso para facerlles un recoñecimento.
o

O Governo estaba en
contra.

Xunta e ·centrais estatais
foron remisos á -iniciativa

A celebrar a finais do mes dé Xuño

Jel

vilizacións do 1 de Maio, criando
así un marco de discusión de
ámbito galega que se ven engadir ?O Consello Galega de Relacións Laborais. Lembremos
neste senso que a asunción da

Cronoloxia

LEl DE MONTES-

,,_

A avogada viguesa Teresa
Conde Pumpido será a encargad.a 0e defender- a proposición
ante a cámara;

~ Miguel
Campuzano,
_preso ·indep_
e ndentista ga- -lego·, está en folga de fame para

si:ial
la,

1alei

~

~~::-:;::,~·, W

·é

os

. timo pleno do mes de Xuño pode
ser o sinalado para que á cámara
autonómica debata a criación do Instituto Galego da Muller. As 20
mil firmas. acreditadas foron xa,
present~das pala Comisión promotora desta segunda iniciativa
popular. O- debate parlamentário
moi probabelm~nte non se pro. duza ate pasado o descanso veraniego.

'

QUE AQUI SE FALE:.-

EN GALEGó'
DEPEN.DE ll~ VOSTÉ

M.V.

. • Que aqui se fale galego
depende de- vosté é ó lema

aprimeira .lei por iniciativa popular

A primeira L~i de Iniciativa Popuv~rno p¡udera presentar máis
lar, que regulará a política foresemendas. Posición Qltle non f oi
tal~ debaterase no próximo pleno
compartida por algunhos dos,
do parlamento autonómico, a ce- . portavoc~s.
leb!ar, en princípio, o 20 de
.
Xun~,· segundo compromiso do
.Na entrevista .mantida con ToP~eside~te do Lexislativo, Tomás
más Pérez Vidal tamén lle entrePerez .~1~a.1, dianté dos prometogaron un escrito con i 70 firmas
. res da 1rnc1ativa.
de investigadores de todo o es~n boa tóxica deberia ser detado no que s.e pede que antes
batida xa este mes, pois rematade permiter o asentamento dunba 0 prazo, pero a Xunta de Porha ·celulosa· se realice ·un estudo
tavoce~, r~unida o' dia 15, ·pos- · medio-ambiental asi como que
puxo .ª. ~1scusión para despois
se debata a cdnienéncia. ol:J non
da eleicions, alegando que ainda
de que ·se apoien estas instalafaltaban 12 horas para que o Gocións con_fondos públicos.

O Presidente do ·. Parlamento ·
afirmou qüe . este debate só se
poderia dar a iniciativa do Governo._

afirmou que riaservaba esta opinión até odia do debate, negándose en rotundo a dar a coñecer
cal seria a postura do Executivo.
Tamén afi_rmou F. Sineiro que· o
Governo ia seguir sacando · lei.Entrevista co Cónselleiro - ses, como a de Montes, ainda
que entrar en contradición coa
de Agricultura
iniciativa popular, "porque o GoA Comisión promotora tamén se - \l.erno vai ·seguir a sua política".
entrevistou co Conselleiío de
Agricultura, ·Francisco Sineiro,
Esta entrevista produciuse
despois de agardar máis de dous
para coñecér cal é a postura do
Governo sobre esta iniciativa pomeses a que G9nzález Lax~ lles
pular. cor.icedera audiéncia, remitíndoos lago ao Conselleiro. 'O
O responsábel de Agricultura

da nova·campaña deseñada pala
~esa de Normalización Linguíst1ca que continua asi a iniciativa
dirixida ao sector do comércio
nomeadamente os grémios d~
tecidos e calzado, .nos que tivera
un notabel pulo o reparto de carteis co lema "Rebaixas".

A Mesa _pensa proximamente -repartir material útil tamén entre
os sectores de carniceiros, peixeirias e froiteirias: Esta campa- _ ña significaría a extensión a toda , ·
Galiza da realizada na bisbarra
do Barbanza sob o -lema "chámal.le polo seu no me", onde a
caron da denominación de cada
produto figuraba un lugar para a
colocación do précio.
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NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA

Campaña pala normalización do galégo na Xustícia

Esixen aó Tribunal ·Superior que defina
a respeito do uso da língua
A Asociación de Funcionáriás para a
Normalización Lingu ística
(AFNL) ·reclama do Tribunal
Superior de Xusticia da ·
Galiza, no intre de se
constituir, unha
declaración explícita dos
.critérios sobre os que ·
pensa governar o seu
funcionamento a respeito
do uso do galego. A AFNL,
premiada a pasada
semana co Pedrón de
Ouro esixe ao Trib1,.mal que .
fomente a normalización e
uso 90 fdioma galego na
administración de xustícia
da Galiza.
Os actos concretos para realizar
esta normalización do uso do galega na Xustícia serán dispoñer
desde o Tribunal Superior de
Xustiza que todos os actos- documentais séxan en galegp. Para
esta esixéncia tense previamente
en canta que é preceptivo aos
membros do Tribunal para seren
elexidos para o cargo o coñece-·
mento do galego. Todas as señ- téncias deberán producirse en
gálego e para iso comprirá dispqñer dun gabinete de normalización, traducción e corrección
que, amais de impartir cúrsos
aos funcionários, contribua á actualización da língua xurídica e a
descodificación do estilo escurantista das senténcias. Un servício de tele-fax , do que polo de ·
agora carece o Tribunal Superior,
permitiria _obter unha traducción
de calquera texto con todas as

garantias nun prazo de tempo
breve.
Como referéncia cítase o curso permanente de actualización
da língua xurídica do gqverno
autónomo de Catalunya, e a atitude que a maxistratura er1 xeral
mantén no País Basco e Catálunya para o emprego das línguas
desas nacionalidades.
Considérase por outra parte
necesário o estabelecemento
dun convénio entr.e a dirección
xeral de Po.lítica Linguística' e o
Tribunal para a iñtroducción dun
plan de alta,betización e capaci-

a sua posición

tendentes á progresiva é completa galeguización da sua docu. mentación interna, reclamarán
da dirección xera:I de Política Lingu ística a dotación dunha adecuada rede- de tradutores e , especificamente, requerirán a utili- •
zación do galego nas sentéricias
que se dicten nos ·procesos própri9s de xurisdicción laboral.
Entre os funcionários da administracion de-xustícia hai L1.Danimidade a hora de valorar positivamente a disposición de maxistrados xuices e fiscais. Pota contra advirten que os coléxíos de
.avogados, con algunhas excepcións, considéranse non incluidos no compromiso xeral de normalización da língua e contribuen a diário ao mantimento do
monolinguismo na prática das
actuacións nos xulgados. Ponse
tamén neste caso en evidéncia a
falla dunha política de normalización da direción xeral de Política
Linguística ou da direción xeral
de Xustícia para poñer en prática
. o que estabelece o artigo 5.3 do
~statuto de Autonomia.
XAN CARBALLA
Nunha recente senténcia ditatos da xustícia se impriman textación para que o funcionariado
da polo xulgado de instrucción
tos .de divulgación sobre direitos
da administración·de Xustiza emde O Barco de Valdeorras, o trLlingu ísticos.
pregue o Galega. Igualmente, rebunal constituido polos maxistraclámase do presidente da Au, dos Daniel Garcia Ramos e Hecdiéncia unha circular aos xuices
tor Iglesias Diaz, con Miguel Ánó galega na
na que se advirta a necesidade
gel Cadenas Sobreira como prexurisdición
laboral
, de indicar en todas as vistas
sidente, indica nun considerando
orais o direito que as persoas _Dentro desta campaña para gaque procede a redactar a senténleg~izar a administracion de xusque inteveñen -nos procedemencia "en virtude do artigo 231/2 da
tos da Xustícia teñen de se ex-· tícia, a AFNL ven de asinar coas
Lei ·orgánica do Poder Xudicial ,
centrais sindicais CXTG, JNTG, · utilizando o galego, língua oficial
presar en galego.
Derradeiramente, a AFNL es-ixe CC.00. e UGT un convénio sodesta comunidade autónoma,
ao Tribunal Superior de Xustícia bre 9 uso do galega nas suas ...recon tradución ao castelán efecque iguar que está a editar dípti- lacións coa administracion de · - tuada de ofício."
. cos sobre xeneralidades de direi- xustícia. Por este acordo os sinG.LT.
tos que afectan a todás os suxei-- dicatos adoptarán resolucióris

AS PONTES EA CELULOSA

O cónsórcio Feld.mühle e Cepafesa apresentaron

~nha

solicitude _no concE?llo _de As Pontes

División municipal ante o .anunciado proxecto de CelulOsa
Como ocorrera a comezos te suxo e a ~ permanente népoa - . ducción de. 300.000 toneladas
que cobre . o ceo das Pontes
ario de pasta de papel química e
da década dos setenta o
onde nunca brila o sol con claride 150.000 tor19ladas de papel.
debate en torno ás
dade; por non talar das doenzas
A solicitude da Feldmühle está
fábricas de pasta de papel dos traballadores de Endesa bu asinada por José Luis Lagares,
volve cobrar ·
os casos de cancro que parecen
xerente para a Galiza da empreser máis elevados nesta vila que
sa do Grupo Flick e por José Guprotagonismos en meios
outras similares. A dirección da
tiérrez Loma, conselleiro de Ceecoloxistas e no conxunto
Empresa
nega
continuamente
os
Os dous escritos son
pafesa.
da povoación c)algunhas
práticamente idénticos e neles
contaminantes e afirma
vilas galegas. E o caso da ' . efeitos
que_canta con todas as medidas
s~ indica que se a obra se realiza
localidade coruñesa de As
vanse .criar 1 .300 pastos de trade protección do meio ambente
Pontes, onde o seu alcalde que marca a lei. Para iso é a pri- ballo na construcción e 400 canAquilino Meizoso anunciou meira empresa do Estado en be- do a fábrica funcione. No docuneficios apesar -de que nas memento solicitan do concello a cexa a .apr-esentación no
llaras salariais aos seus traballasión de ·cen hectáreas. Esta soliconcello da
dores ocupa o séptimo lugar. ·
citude foi debatida nun programa
correspondente solicitude
da emisora municipal de As PonPelexamos pola Gelulosa
de instalación ·dunha
tes. En contra, manifestouse o
celulos'a por parte do
O alcalde' de' As P~:mtes, Aquilino
BNG, e. a favor posicionáron os
Meizoso, que governa en minoría
consórcio constituido por
partidos PP, PSOE e a coalición
con apoio de cinco edís da Can- J Amigos de As Pontes. Con conFeldmühle e C.epafesa. ·

dustrial para posteriormente posicionarse, mentres que o Bloque parecía xa anunciar unha
postura contrária á instalción industrial. Naturalmente todos osgrupos -nun debate público organizado pola proxectada emisora mttnicipal Rádio Eumemanifestaban a sua esixéncia de
todas as medidas anti-contaminantes necesárias, ainda ·que ao
mesmo tempo se declaraban
conscientes da flexibilidade da
demanda enunciada.

Desenrolo e destrucción

A consabida

reivindicación eooloxista dun desenrolo sen destrucción cobra pois actualidade
nunha localidade cuxo crecimen.:.
to nos últimos anos estivo mardidatura lndependente e Amicado polo paso imposto por En-:
dición ("aceptando que se discugos de As Pontes, amósase cladesa. As cantilenas oficiais rezan
tira a instalación pero non que
ramente favorábel á instalación . contamir.iase") os cqagas e PSGque As Pontes é o segundo muda Celulosa, e presume-de levar
nicipio en nivel de vida da proEG.
A vila das Pontes está xa dabona cabo diferel'.ltes ~stións para
vincia de A Coruña, · despois da
Pero as cousas parecen non
do castigada pola contamin_¡:¡ción
conseguir que se ubicara no m.ucapital, pero todo parece indicar
estar tan claras para todos os
producida por Endesa, apesar de
nicípio., "nós realizamos todo un
grupos políti.cos representados
que se lraJa _máis unha vez durí-extenderse, quizais interesadatraballo de xestión á procura de
na Corporación das Pontes, xa , "crecimento desigual" non distrimente, a idea de que os efectos
buido equitativamente. Só así ·se
que tanto os catro ediles do
daninos da cheminé da mina · que. As Pontes Jase o l'ugar eleito, como finalmente foi".
CPG, como os dous do BNG, ou _ pode explicar a existéncia dun
"son maiores noutras zonas Ionelevado nível de paro na vila, ou
o representante do PSG-EG, de.xanas como o Sul da lnglatéra,
Duas solicitudes
nunciaron publicamente que até
a aparición dt,mha plantilla camuque na própria vita pontesa".
As empresas Cepafesa (Celulosa
flada de Endesa, através de
o momento só .se apresentaran
Non obstante para o visitante focompañias auxiliares, cuxos tranas oficinas municipais dous fóy Papel de Ferrol,S.A.), e Feld/ ráneo as consecuéncias da insballadores serán sen dúbida os
lios .solicitando a cesión dos temühle aktiengesellshaft apresentalación fabril saltañ xa a primeitaron con data 22 de maio no rerreas donde se pensa ubicar a . primeiros en pagar a crise cando
ra vista quilómetros antes de enxisto do concello de As · Pontes
chegue e X<;i a están a pagar de
celulosa. A coalición Progresista
trar · na localidade: o agro totalmomento, con salários inferiores
senllas solicitudes para duas fáe mais Esquerda Galega recla_mente abandonado pola improductivid.adE; das terras, o amben- - bricas cunha capacidade de proaos cfos traqalladores da empreman polo tanto un proxecto in1'::111 •
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sa P.rincipal.
"E certo que nas Pontes hai un
estrato social cun nível de vida
superior á média de calquera vita
da Galiza. Os rapaces do Instituto son aqui mais pijos e alguns
chegan nos seus automóviles do
último berro, e rinse ironicamente cando ven o meu seiscentos"
comenta uR profesor de Instituto
natural de Lugo, pero que agora
está destinado na localidade, e
contempla, quizais con certa envexa, como un traballador manual cobra un salário en ocasións
superior ao seu.
O presunto nível de vida pontés non é compartido por unha
xoven da localidade, cuxo 1 pai
traballa en Endesa. "Á hora de
mirar esos parámetros habería
tamén que estudar a cantidade
de doenzas que se producen
aqui, en comparación con.outras
vitas. E iso non hai cartos que o
PC:g~én".

A etiqueta de privitexiados xa
lle foi colocada aos traballadores
dé Endesa -ao igual que ano~
atrás a lu~ian os empregados de
Astano-- pero a realidade é ·que
os xoves das Pontesescapan
cando poden da vila, argumen- ·
tanda que non é un hábitat agradable para vivir. Algúns dirán, a
pesar diso, iBenvido, Mr. feldmüle!
D
E. SANFIZ/FEAAOL
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fNICIATIVA CRISTIÁN

Emarcariase nunna profunda reforma ·da administración católica galega

Solicitan un bispado.para·A Coruña
A cidade de A Coruña
ainda non canta con
bispado de seu, mais sí
estivo a piques, segundo
relatan as crónicas, de ter
un pazo arcebispal. Así llo
dixeron a aquel cardenal
grandón e .compostelano
que era Quiroga Palácios
cando acodeu a. Madrid a
solicitar a segregación do
arcebispado
compostelano: non podía
haber bispo sen un pazo
que o acougara. Eran as
disculpas que daba a
época para acalar as
demandas amábeis. Hoxe,
a comunidade cristián do
Home Novo plantexouse
remesar a Roma cen mil
firmas de coruñeses
insistindo na necesídade
de que a cidade cante con
sé arcebispal.

do impulsor do polígono -de Elvinon: o bispo auxiliar ven sendo
ña, Enrique Salgado Torres, diun secretáno particular do arce~
rector xerat da Vivencia, e que o
bispo e eso é · o malo. Non . se
ubicaba nun terreo próximo á
cumple o espíritu emanda do úligrexa de San Pedro de Mez.o ntimo Concílio".
. zo, nos lindeiros do mentado polígono, unl:la das "grandes
Unha cidade máis ben,
obras" de infraestrutura que tan · 1aica
alto cargo' fixo para a sua cidade. ·
Logo~ desa ación, a cúria -comPolo· demáis, a -simboloxia da cipostélana non se volveu definir.
dade non axuda nada á conseHai pouco, 0 acttJal arcebispo r~cución da sé bispal, anque sexa
cebíu, durante unha visita a A
sustificándoa no feito de que se
Coruña, unha invitación á firma
trate qu~ avance organice q de
do· plego que pedi~á a Roma a
xestión · dos asuntos eclesiásticriación da nova diócese, e necos. A Coruña nunca dependeu
góuse a asinalo. ·
da lgrexa, xa que era ünha cidaSegundo diversas opinións rede real.. Tamén sempre fuxiu do
collidas, 0 cúmio episcopal galecarácter clerical_ das im.pof!antes
go non ve con bos qllos a partisés católicas. Digamos que semciórí da macro <;iiócese compospre tivo unha Jmaxe máis laica,
telana. Un dato axuda a entender - burguesa, e incluso militar, feíto
as raZóns de tipo simbólico que que se nota en que as máis imimplícitamente se manteñen para portantes festas da cidade non
"salvar" a integridade territorial: a - son as da sua patrona relixiosa
, · d
L ·
·
-a virxe do Ro~ário, que se celebran únicamente na Cidade Veparroquia e anta ucia, Sltuada no primeiro ensanche corl,Jñés, rec'ada máis diñeiro éando
lla-, senón as do seu mito milias -cuestacións populares -Do- tar e· romántico: María Pita.
mund, Día das Misións .. ~- que
Tampouco todos os ·sectóres
todas as parróquias da cidade católicos da cidade apoian a inide Sañtiago xuntas. Tan minguaciativa. Sé os máis ·conservadoda posición da futura diócese di- . res pediron xa varias veces pala
·
sua banda a criación da nova ·
minuiria as posibilidades de locidiócese, tamé_n sen obter resmento das autoridades arcebispais máis importantes da Galiza.
posta nengunha, outras comuni"Esas motivacións que se din dades con posturas máis- avaneconómicas ·-opina Manuel Es- zadas, atópanse divididas. Se
piña- só serven se se ten unha "H_ome Novo" loita coas suas fir-visión de diócese como algo que mas en solitário, hai grupos.que
hai -que governar, que hai que · prefiren deixar as cousas como
xestionar e administrar. Sabe- - · están débido ao xeito de nomeamos ·que os cartos _pesan -moito,
mento das autoridades eclesiáspero esa é unha visión muí pou- ticas. "Tal como están as couco católica, mui pouco ecuméAi- sas, un bispo aqi.Ji mesmo entor- ·
.
·pecería máis o catniño a seguir _
ca".
Esta opinión volta a conectar do que 0 solucionaria" ·
coa necesidade de reorganizaAsi as cousas, as sinaturas
ción e refori:na que ten .o aparello . vanse estampando pouco a pouádministrativo da província ecle- co nas· follas que "Home Novo"
siástica d~ Galiza, e tamén coa _ repartiu pola cidade e que quemesma xustificación que ten a ren que sexan, sobretodo, firmas
existénciq dun bispo auxiliar en de practicantes _activos, xa que
·Santiago. "De que serve ese bis- "son éles ·os que . van facer us9
po"?, pergúntase t;spiña. E pro- do bispo: é no .próprio benefício _
segue: "a necesidade dun bispo da comunidadé cristián e non de
auxiliar ven dada pala complexi- estreitas perspectivas localistas,
dade dunha diócese. Se algunha como alguén puidera entender".
complexidade ten a de Santi~go De _feíto, a campaña estaba pre-é a sua extensión territorial e a vista para cando foi o conflito da
grande importáncia que teñen no capifalidade, e aplazóuse para
noso , país . ir1stitucións sociais que non se mist!,Jraran ambaloscomo as parróquias, que teñen dous problemas de tan diferente
un referento relixioso mui ·forte. natureza. A recollida de firmas
non .é traballo fácil, xa que moiSegundo -este razoriar:nento, 0
bi_s po atixiliar debía vivir · en 'A tos "pensan que se trata dunha
Coruña e traballar arreo nunha insumisión e outros ven que esa
. imperiosa necesidade coodinati- . - non~ª vontade dos prelados".o ·
va - que ten esta cidade. Pero
ANTÓN P~IETO/A CORUÑA

s

A xustificación que se acocha
tras esta demanda dun numeroso grupo de católicos coruñeses
non ule, como puidera pensarse, _
a localismo nen revanchismo coa
cidade de Santiago, diócese da
que depende un território que
abrangue desde a península de
Montefaro, en Ares, atá Redondela, o cal quer dicer boa parte
das províncias de A Coruña e
Pontevedra.
Mais ao contrário, os promotores da idea -entre os que se
atopa o teólogo Manuel Espiñabasean a sua petición en razóns
de simples eficácia: "Un bispo
dunha diócese como Santiago
pode ser un bó administrador, un
bó xestor, mais nunca un bó
pastor". Con esta frase resúmese o sentir do movimento en prol
do bispado, ·"un bispo ten de estará beira do seu povo, como un
pastor das súas ovellas, senón
Santiago na actualidade- serian
flaco favor están a lle facer á coimportantes medidas que acommunidade católica" .
pañarian á criación das futuras
Afondando no tema, os prodióceses de A Coruña e Pontevedra.
motores móstranse partidários
de que a lgrexa galega sofra unUnha reforma que non afectaria tan só á organización territohas certas modificacións de tipo
administrativo que reverteriari de
rial, senón que debera complexeito imediato nas relacións prótarse cunha .estruturación da
prias desa forma de culto. Trasigrexa católica galega, en procupasar á diócese de Mondoñedora dunhél meirande solideza interna. Asi, abordar máis decidaFerrol a península de Montefaro
mente a reunificación das contas
e facer o mesmo co Morrazo no
que respeita á diócese de Ferrol
das cinco dióceses da província
-ambalasduas
pertencen
a
eclesiástica da Galiza, en función

XAN CARBALLA.

de critérios de soliélariedade e co.
ánimo de construir unha máis eficaz relación entre os fieis.

A opinión de Compostela
Todos estes plantexamentos sonan un pouco lonxanos en Santiago. Na metrópoJe episcopal levan recebindo, desde 1972, ecos
das inquedanzas dos católicos
de A Coruña sen que se resolvan
a opinar. Primeiro foi a xestión
do arcebispo Quiroga Palacios;
que consegtiira a promesa da
construcción do pazo de boca

INDÚSTRIAS ILEGAIS .

As estradas desfeitas, ·as pozas sen protección

Frades~ os viciños contra unha canteirá
Entre as parróquias de
Gafoi e Frades, no
.
concello deste mesmo
nome, está o monte do
Crucefro, Ónde desde hai
máis de 8 anos leva
funcionando ilegatmente
unha 9anteira, que non" só
destroza as pistas de ·
acce$o, senón que cando
as águas das lagoas de
decantación e lavado
rebordan, anegan de latn~
prados e fincas, ade.mais
_de repr~sentar un perigo para an1mais e persoas. Un
ex~mplo de como traballán
íl1° 1tas indústrias no rural.

da a.ntiga extracción material.
Pistas que foron . construidas 5· Km. de pista a un e outro lado camións entran e saen cargados,
Na declaracióñ unilateral do
pala Parcelária sobre t~rreos ce- da canteira, que son ·os que es- . o que xa ten provocado enfrendidos polos viciños, con limita- tán totalmente destrozados, cos tarrientos entre viciños e camio- proprietário existente no Conceción de peso de 5 Tm., con ca- _ croios levantados, ·sen pegada neiros, e tamén empregados da llo ·este di afrontar os gastos de
racterísticas de uso agrário, es- · · do asfalto que antes habia. A canteira. Segundo - os viciños a· mantenimento en bon estado na
tán sendo utilizadas por camións :pista ·é de paso obrigado para o soli.c itude de (.lpertura apresenta- sua totalidade, por carteis indide até 40 Tm. Os afectados ve- _gando que se doe dos pés e ten da en Xuño do 88 polo proprietá- cadores das pi.stas a _utilizar poñen denunciando os fejtos desde que andar entre os camións. Os rio, Marcelino Garcia. Castro, los c.amións, valar as lagoas para
hai tempo tanto dianté do conce- viciños temen que eri caso de concellal de T ordoia polo PP, tal- evitar perigo a animais e persoas
llo, desde o ano 82, como de accidente, ademais de non serlle - .tan documentos e falsease a rea- asi como encher os ·buratos.
Tráfico. A noite despois de estar pagado o gando, de resultar lidade pois nos planos só figura para garantir o cumprimento _
unha parella da Garda Civil mul- morta. algunha vaca, serian eles.. a· parte de "Cruceiro JI" en Fra- destes compromisos apresenta
tanda aos camións por exceso os que terian que abonar os ·da- ·des, e non "Cruceiro I" en Gafoi, _aval bancário de 500.000 pta.
de peso desapareceu o sinal de no·s do veículo. O valor médio que é onde están as lagoas: a de Quen dé unha volta por ali podelimitación .de tonelaxe; ·acontecia . dunha vaca de !eite pode chegar decantación arrente da pi?ta e rá comprobar que non se tomou
con muro de terra e que xa se nengunha destas medidas.
isto o 25 de Maio do 1988, ape- ás 230.000 pta.
ten desbordado e _anegado os
O alcalde de Frades, Jesus Misar das protestas o sinal non se
Actualmente a canteira funcio- prados coa lama e polos que a . guel · _Prado Patiño, saido polo
repuxo. No BOP. de 8 de Maio do
1989 o Concello de Frades auto- na máis·. b(:ln como lavadoirc, empresa tivo que indemnizar con PP, ten r~coñecido que e un proriza o paso dos camións para a pois se ben antes extraeuse ma- 325.000 pta. máis 5.000 pta. de blema de anos atrás e que hai
D
denominada ·canteira "Crucei- ·terial, agora traeno de fóra, e o multa, e a de água limpa. Ade- que solucionalo co diálogo.
X.T.
roll". A autorlz~ción afecta a uns problema e~piora poi~que os mais dos furados sen reencher
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Em Portugal como em tantas
partes do mundo onde foi
seguido e sentido um dos
mais complexos casos de
justi9a d~ que há memória,
x·a nao se gritará -polo
menos por agora'
"liberdade para Otelo ", pois
agora é Otelo para a
Liberdade: Otelo ·está em
liberdade ... Mas,, e por
quanto tempo? E que nada
garante·que o estratego do
25 de Abril nao possa ser
detido de um momento para
o outro, bastando que
qualquer juiz ponha a circular un mandato de
captura na base de um
qualquer motivo ou preceito
jurídico ·que; por arbítrio_ou
despeito ou qualquer outra
razao, possa ou pretenda
encontrar n9 volumoso
. proceso FUP-FP/25. Detido
a 20 de Junho do 84 e
condenado, tres_anos . ·
despois, a 15 anos de
P.resídi~ -quando xa tinham.
sido fe1tas 260 sessoes no
Tribunal dé Monsanto-:-,
Otelo Saraiva de Carvalho
veria esta condena agravada
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onde _haviam recorrido os
.
· .
seus abogados. O Tribunal
·
Constitucional seria o último
recurso, xa que o Código do • GON<;ALO NUNO DE FARIA Proceso Penal no ·
Que 9pinas sobre um cert9 esxu 1gamento d e to d os os
quecimento manifestado pelos
,alegados membros das -FP- portugue~es sobre todo este pro25 foi aplicado d~ forma
cesso?
incon~titu~ional. .E o Tribun~I ·Está a pass~r-se um fenómeno cuConst1tuc1onal que ordena a rioso actualmente em Portugal: o
anula9ao de todo o
· medo. Hó todo um regresso d-o
Xl_!lgamento, para que ·este . m~do. As p~ssoas come9~m a ter
sexa r.eapreciado. Como .
med?, que e urna. s~nsa9ao e um
Otelo ·e demais
sent1m~nto que ex1st1a a~tes do 25
-
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·

·

·
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que se saiba- o que isso foi.
Mas, e felizmente, há milhares
de portugueses que tem por mim
urna estima muito_grande.

cedesse os tres anos.
daquilo que é lugar comum dizerCinco anos de cárcere, e nestas se que os partidos sáo essenciais
circunstancias, deixa marcas,, a Democrácia, eu reforcei a minha
convicQao de que os partidos náo
nao?'
só nao sao essenciais DemocraNada, antes pelo -contrário. Estes 5
A justic;a ainda ·náo foi feita,
cia como até, e pelo contrário, poanos de prissao reforQaram as mindem ser prejudiciais Democracia.
a despeito desta libertac;áo has convicQ6es ideolóxicas.
Nisto tuda eu cheguei a várias
Este acto, a libertac;ao de agora,
conclus6es, entre as mais· impor· repara alguma injustic;a?
A injústi9a existi.u e continua_ a tantes · acabei por concluir que nao Esta prisáo foi um acidente
existir. Na noite da minha liberta- é pelo facto de estar consagrado de percurso
c;ao perguntavam-me se "finalmen- na ConstituQáo da República Por..
de Abril, em pleno fascismo -to- . te se fez justi9a", eu disse que nao, tuguesa -Lei fundamental do Mas a nivel pessoal: Algum resdas as pessoas . tinham medo de
justic;a ainda nao ~oi feíta, o que o país- que "Portugal é urna repú - sentimento ou ódio por alguém?
talar da vida política do país porpoder judicial fez ' neste momento blica soberana e um Estado de di- Nunca odiei ninguém na minha
que havia todo um sistema de vigi- foi reparar a gritante_injustic;a com . reito democrático", que de facto a v·ida e continuo a náo odiar. Relancia, a policía política ·estava pqr ,dimensao ~de ·ilegalidade, pois o República Portuguesa é um Estado conhego que a minha prisao foi de~odo o lado.-~~
- - - _- ·
próprio poder judicial estava a co- de direito democrático. Presume masiadamente prolongada pelas
E esse rece10, esse medG> de meter una tremenda ilegalidade ao ser um Estado de direito demo'crá- ilegalidades que falamos atrás,
perder o emprego (paro) e de ser permitir qu~ a prisáo preventiva ex- tiGo os diréitos, liberdades e garan- mas é um acidente de percur_
s?,
perseg'uido, ~stá a .reinstalar-se em
tias fundamentais dos cidadaos pois quem luta pelos seus Jde1a1s
Portugal. Portanto, e voltarido a
perfeitamente salvagardados e de- em total oposi9áo as situaQOe~ de
questao da tua pergunta, nao me
MEDO
VOLTA
A
fendidos, o que :--é a minha con- rexime mal conduzido e assurn1d~.
causa estranheza o facto de muita
clusao-- em Portugal nao é verda- é evidente que se arrisca a urna s1gen_te reag~r dessa forma, xa que 1NSTALARSE NA
·
de.
tua9ao como aquela que me ocoas acusaQoes que me !anegara~ SQCIEDADE
Out~a das conclus6es a que che- rreu.
foram extre.rl_ladamente graves.
E dou aqui um exemplo. Enguei, e que constituí um refor90
A'
PORTUGUES
fundador e dmxente de urna orga- quanto comandante do COPCON
.
·ideolóxico
para
mim,
ao
contrário
nic;ao terrorista, isto abala as pes-

companhe1ros ~e .
encontravam ha ma1s de 3
anos em régime de prissao
preventiva - ·tempo máximo
que a Lei portugúesé!_ pr~vé
__ .- para este tipcrdé · denten<;oes_ ' o Tn'b una1
Sup~emo, o-mesmo que
confirmara a condena de 18
anos a Otelo, viu-se
obrigado a ordenar ~
libertac;áo de todos os
detidos com mais de 3 anos
. d~ RrJSsao. Todos a~ard~m
em hbe~dade, Ot~lo incluido, soas. Qualquer pessoa que expri~
o veredicto do Tribunal de
ma simpatías pode ser conotada
Relac;ao a quem compete,
comos terroristas ou grupo de teagora, reexaminar o tao
rroristas, assir:n apelidados ou ,c hacontroverso proceso. Otelo mados polo sistema.
está em liberdade! E em sua E os teus amigos? os _de sempre,
casa, em Oeiras, cerca de
claro ...
Lisboa. Fornas ali. Nós e
Bem, o Zeca Afonso dizia sempre ·
mais xornalistas de Galiza:- -e há urna cantigéi dele que tala
foi urna tarde só para Galiza. - disso mesmO-'-; "eu tenho mais de
mil amigos". Eu também digo a
O abrac;o e as palabras do
mesma coisa: tenho na verdade
reencontro. Despois_da
mais de mil amigos. Agora dizer
disserta<;ao, larga
quem ~ao, pois é moito ·difícil. Se
disserta9ao, de um pesadelo há aqueles que tem medo de falar
de 5 anos que se abateu
e- nao falam, e que até podiam disobre os ombros do Homem zer coisas sfmpátjcas a meu res. f
d
peito, haverá outros que poderao .
que ma1s or<;a e po er
ser ir:idiferentes, sobretudo os jodeteve e concentrou -sem vens que nasceram posteriormente
assumir- no Portugal de
. ao 25 de Abril, que nao sabem Abril.
porque ninguém está interessado

a

a

'O

!

nao

lino ami

elac;:6E
que 'ltar na
que
-se ce
ter at
es de
Marc;:<
equere
s-cor1
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fizer-

:icra' poacia.

res·
tm?
1inha
Re,¡ de:ielas
1trás,

urante. 0 processo revolucionário
ern sei que era um process?
e podia justificar ~elhor urna stl!Jªºªº de aparente ilegatidade, e
to porque nessa altura, 7 4/75 em
ue tui comandante do _Copean_ e
a Rexion · Militar d~ ~is_?oa .nao
xistia sequer co!1s!it~:119 ªº· fic~u
m efeito a Const1tu1Qao da Repulica Portuguesa .d~ 1933, t~n.do
rxido a constituu;ao d~mocrat1ca
m 1916. Portanto, aqutló que esve em vigor em Portugal nesa al~
ra foi aquilo a que eu chame•
uitas vezes a "legitimidade revoucionária".
·
.
É natural que tenham acorrido
guns atropelos aquilo· que ' sé
nsidera normalmente de direitos
umanos, quero dizer co~ · isto que
derá ter havido xente, sobretudo
igada ao rexime fasci~t~, que terá
'do detida de forma injusta. Mas
ronto: era o reflexo de urna turbuémcia específica ~e um. período
ue ·se estava a v1ver pos-25 de
bril.
Despois de estar o mecanismo
Estado de Direito Democrático
marcha é que é injustificavel
e o próprio poder judicial comeessas tais ilegalidades. Mas,
esrno assim, eu considero que
tacto a minha prisáo foi um acinte de percurso -daí o facto de
~o me permitir odiar sexa quem
r.
Contrariamente sei q.ue haverá
ita xente que tem por mim um
timento muito próximo do ódio
o facto de ter estado presa
as horas ou uns dias, uns metalvez, durante o período revoionário 74/75, imputando-me a
pa dessa prisáo sofrida.
rante moito tempo falou-se que
a tua deten~ao era o 25 de
ril que estaba no cárcere. Estás
acordo com isso?
, náo estou. Claro, dada a carsimbólica muito grande que tendevido ao papel que desempenno 25 de Abril, houve muita
te, mesmo álguns intelectuais
renome, que considerou o facto
estar preso significava tamén o
de Abril no cárcere.
rocurei separar sempre os dais
ntos. Urna coisa é o Otelo indi.:
uo e outra é o Otelo enquanto
mento símbolo da RevolU<;áo
Cr~os. Essa foi urna perspecque foi dada, mas que rejeito,
s pr~tende significar que se está
~r r~ao a Direita que aplaudiu
1nha deten9áo. Eu nao quero
facto e de forma alguma pensar
!erá sido assim, que teráo pre' d1do aprisi~nar o 25 de Abril,
e porque quem estaba no Poder
ess.a altura -Ramalho Eanes,
es1dente da República e Mário
. ares, 1º Ministro- sao homens
1potecados ao 25 de Abril. Por~º.' dizer que era o 25 de Abril
nsionado é de alguma forma torar.e~ses homens cómplices nesse
nsionamento da Revoluc9áo, o
ue tem de ser rejeitado firmemen1

En•CON

amos várias ·Vezes com Soares
anes sobre a ·tua situac;ao. E
mos sempre coma convicc;ao
que ambos desejavam sincerante reparar o teu caso. És da
sma opini- ?

ªº · .: . .

.' tenho a mestn~,opiniáo. Priiro porque o gene~I Ramalho e
som?s .amig?s. Pel~ .~acto de
?S 1de1as diferentes e·m reta0
pe~o~racia e otros concei:' nao . e 1sso que nos ~fasta
~ ar:i1gos. Cimentamos' dé facre ac;o~s ~e amizade. nq tempo
iht que est1ye~os em comissáo
ar na G~me. 9urante o tempo
u-¿ue es~1_ve J?teso corresponte~ c~migo, sobretudo despois
s d and.onado ª~-~uas funM e presidente da-- ~epública.
equ~90 do ano p~ssa'do chegou
s-c~~r ~~a Pr<;>~1de~cia de "ha. E PUS para a mmha libertascánb ~amal~o E~n.es assum_iu
a a seª 0 da '!egallqade que esr cometida, convencendo-

ª

ª
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país, entáo puseram as maos a ca- toda esta complicada · situa9¡io 9áo de que recorrerei para esta. esque leva xa 5 anos? be9a e aplaudiram !3 liberta9áo.
táncia, mais · as declara96es do
Como é que esta xente com res- Creio que há a necessidade senti- meu advqgado nesse tribunal, dr.
ponsabilida~es públicas e polítida pelo poder político, e retiro-me Maitre Henri de Claire, sobre o prócas tao grandes pode chegar ao especificamente - ao presidente da cesso, X\Jlgo que xa influenciaram
escando de um desconhecímento República e a Assembleia da Re:- ·de maneira importante áté este'
destes? '
pública, . em desfazer esta meada momento, considerando mesmo ·
Eu penso que a causa disso ~eside tremenda, encontrando na amnistía que o próprio Tribunal Constitucional ao anular os xulgamento terá xa
na campanha logo inidal de propa- a solu9áo possível.4'" ,
ganda por parte do poder judicial
Sobre isso eu quera dizer que · sido pota repercussao internacioe policial 1 conxugado com um de- nunca poderei encarar urna amnis: nal do Tribunal Européu . .
_ _ _ _ __
Otelo Nuno Saraiva de Carvalho
sinforma<;áo tremenda por parte da tia como um acto ou medida de
sé perfeitamente da minha inocen- maioria dos meios informativos.
clemencia. A este propósito. retiro estaba xa .ali frente a nós, em ·sua
Dá-te conta que logo dos primei- que me desagradou terrivelmente o casa de Oeiras, nesta conversa9ao
cia e de que eu .estava a sér vítima
de um cor:txunto de ilegalidades ros tempos da minha deten9ao, o _editorial do "Le Monde" do passa- informal como sempre e salta _
permitidas pelo Poder.
dr. Martinho de Almeida, ju.is ins- do día 18, sob o título "clemencia ·como' só ele sabe facer. Bastaba
O presidente Mário Soares, tal- truifor do processo, contrariando em Portugal'.', ora-esta decisáo do de falarmos das complexidades ji.Jvez de outra form"a. Eu julgo que a totalmente os pri'!_cípios da jus~i<;a, Tribunal Supremo portugues nao diciais. Falaríamos entao do que
informa9áo que el colheu ~obre incluindo o de segredo da Justiga, pode ser coi:isiderada urna medida está xa para cá. das grades do pre.
este processo foi sempre a infor- assumiu-:-se quase como porta-voz. _de clemencfa, antes a aplicayáo da s ídio.
Urna última questaó·e para remam~9ao que lhe foi i:Y"~tada pelo da Policia Judiciár_ia. E entao con- Lei. .
.
tarr:nos: otelo igual a si próprio?
Procurador-Xeral da· República, ·denou-me logo, imediat9me11te, ,.
po~ahto urna i~forma9áo vicia~a. - ainda moito lonxe de se iniciar o
COERENCIA E A
Sim, sempre: Há duas palavraspo1s nunca ouv1u a outra parte, 1n- xulgam~nto eu xa estaba condena.
><ave que para min tem um signifiteressando-se apenas pola infor- do perante a _opiniáo pública. ,
DIGNIDADE SAO PARA cado muitc> grande e que ao longo
ma9áo oficial.
Esse senhor garant1a a pé firme M1M ALGO SAGRADO
de toda a minha vida constituem
Mas para além disso, e dada a que Otelo tinha sido de facto o funA
·
,
para mim algo de' sagrado: a coesua condic;ao de jurista, julgo que dador e dirixente das FP-25, ga- N M1NHA VI DA
. renéia .e a dignic;iade de que xa tacome9ou a perceber-se da ilegali- rantindo a minha condenagáo. Prelamos. Eu son capaz de me sacrifiA amnistia, em que o Poder podade da situa9áo em que nós esta- parou o terreno, assustou tremencar tremendamente por motivos· de
derá
estar
empenhado
para
resovamos_ Daí o facto de come9ar a damente a popula9áo para urna
coerencia. Em todas as situa9óes
demonstrar um interesse muito aceitac;áo pública da minha conde- ver isto definitivamente, só poderei em q'ue me envolya procuro comgrande no sentido de se encontrar na9áo e dos elementos da comis- entande-la como urna solU<;áo po- _ portar-me, quer como cidadáo couma saída para toda esta compli- ' sao política e da comissáo central lítica e nunca como urna medida mum, quer como militar, defender
ca9ao. lsto tamen porque foi moito da FUP (Frente de Unidade Popu- de clemencia política e legislativa sempre a minha dignidade e a digpressionado no estranxeiro, quan- lar). Essa desinforma9áo da altura da Assembleia da República. ·
nidade da fungáo que no momento
Como solU<;áo política agradado das suas desloca9óes oficiais. foi violenta sobre as pessoas e
detenho. lsto para mim é fundaSei que o interpelavam continua- ·posteriormente houve um s.iléncio . me a mim e aos meus companhei- · méntal. É por isso que me é estreros,
ao
arquivar
todos
os
procesmente sobre a situa9áo em que eu moito grande. Eram raros os xormam'ente difícil ser um político en
era mantido, o que o incomodava nais que davam urna qualquer notí- sos, resolvendo este pesadelo de práticas. Dizem moitas vezes que
urna
vez
pQr
todas
e
é
urna
solu9áo
enormemente.
cía sobre o processo de Monsanto.
- QS militares nao ten xeito para a
Contrariamente a isto, come9aram política que também interessa ao política e eu acrediti que .sexa vera vir cá xornalistas e grupos estra- próprio Poder, pois entendo que dade, pois um militar é um homem,
O Poder judicial tentou
nxeiros, políticos de vários qua- nao há possibilidade de ultrapassar
pela sua formágáo, tem hoxe
·condenar-me mesmo antes drantes, -para falarem comigo,. por- toda esta complicagáo, em que o que
urna firmagáo e náo é capaz de vipoder
judicial
e
o
poder
político
sq
do xulgamento
tante a outra, que os meios il'lfórrar 180 graus ao, non dia seguinte,
Os partidos representados no mativos nunca pretenderam _ouvir, erllbrulharam_, que náo sexa senáo dizer outra coisa completamente
Parlamento acabaran por ter um -passou a verificar-se urna vira- pala amnistia.
diferente com a mesma cara e rincomportamento curioso: primeiro xen moito grande ern tudo isto e Em que medida vai ser importante do-se da mesma forma.
moitas dúvidas, despois grande de tal modo que a partir daí come- o papel do Tribunal Europeu?
parte deles puseram-se de ac·or- 9ou a manifestar-se o interessf? de Eu penso que vai $er impo·rtante.
Otelo Nunca Saraiva de Carvalho
personalidades portuguesas que, Para xa continuo decidido a ir ao ~ Otelo- que ainda vai ser · (é)
do canto a esta libertac;áo.
Eü disse bastantes vezes, até ao em paralelo como grupos ·estran- Tribunal Europeu dos Direitos Hu- importante em Portugal de cá-e-lá, ·
próprio comandante do presidio xeiros, desenvolveram campanhas manos. Náo tenho grandes dúvi- o Otelo que os lusos dizem xa mais
militar de Tomar, que..cada dia que de apoio e solidariedade para· com das de que vou ganhar esta batal- realista e menos sonhador e que
passava da minha príssáo consti- as vítfmas deste processo, incluido - ha no Tribunal Europeu.- E isso fará lhe negaram, por duas vezes, · o
tuia para mim um investimento po- aí ·a loita pola amnistía sobre este com que a justí<;a portuguesa saia . cume do Estado, o Otelo que nao
de toda esta situa9at> extremamen- · quer voltar á política partidária sem .
lítico a que eu próprio era alheio. caso.
te desprestixiada, que é o que tem . ·renunciar nunca ao seu ideal de
De facto houve atitudes completafeito, alias.
vida ~ permanencia: dignidade e
mente distintas entre os grandes Nao aceito clemencias
Xulgo no entanto que a indica- coerencia.
O
partidos representados no Parla- Que saída,, prepara o poder em
mento. Náo qualquer posi9ao durante moito tempo e só muito recentemente, mais parecendo cair
em si, chegaram a conclussáo de
que se estava a cometer urna tremenda ilegalidade, enton tomaran
posi9áo.
-i
Curiosamente urna das últimas
Entre os ,moitos proxecfos,xulgo tomar contacto com a realidade pariga, a Paula, qasodo com
visitas que eu recibi em Tornar foi
que irás proferir moitas confe- ~uito diversa da que me encori- urna médica, a Dina de moita e
a do presidente de um partido que
toda a coraxém- um homem
rencias onde te solicitem para trava há dois dias atrás.
tem assento na Assembleia, ~ue
Mal xeguei a casa deparei-me realiz~do na admira9ao sem limital, no?
desconhecia completamente aiual
Sim, isso faz parte dos meus logo com urna montanha de tare- tes que os entes queridos· e tao
era· a minha · situay~fo. E estava
· proxectos a curto prazo. Táo fas para concretizar. A minha próximos nutrem e sentem por
convencido de que eu já tinha sido
breve quanto possíve·I farei un mulher xa me tinha dito que es..:. um homem para quem a coerencqndenado definitivamente, enconviaxe que me leve a vários paí- tava a minha espera para facer cía e a dignidade esté acima de
trando-me, portanto, em cumpri.
·
ses no sentido de fazer confe- urna série de trabalhos cá em · todas as coisas.
mento de pena. Ora eu estava em
rencias e participar em coló- casa. Dá-te conta que ainda nem
Sim, sao de facto as minhas
prisáo preventiva.
quios. Aliás estou. xa convidado tempo tive para desfazer a série . armas, que constituem· o meu
Pois bem: se o espirito da prisáo
para participar em Paris, no 7 de de caixotes e embr:..ilhos que caracter e que foi moito imporpreventiva e· o de que aquele que
Junho num conxunto de sessóes trouxe do presidio. Em cinco tante para que eu considere e
estás nessas condiQóes deve ser
inoito ir.1portantes sobre direitos anos acumula-se moita coisa. E sinta estes cinco anos de cárceconsiderado presumível inocente
humanos, em que participará ta- eu tenho urna apetencia terrível re como o acidente de· percurso
porque a sentenra nao transitou
y
mem
o presidente Frarn;ois Mit- pelos papeis e documentos. que xa referi. Deram-me moito
em julgado, entáo o presidente
terrand. Foi-me pedida xa urna Tenho aí um mundo de coisas . animo para encarar tuda isto
desse partido e deputado do Parlaintervengáo nesse forum.
que ao ~ongo deste tempo me fo- corno urna s~tua9áo polltica que
mento p~diu-me moitas desculpa~.
· pois era sua convic9ao que eu me
Nos poucos días que passa.r:i ram oferecendo e eu fui xuntan- me foi criada e.pronto: urna baenco~.óa :- em cumprimento de
.sobre a sua liberta9áo, fez urna da. Agora, enfim, estou de facto talha -e aqui é meu espírito mipena: ..Jíf"~ houve moita xente da
semana no passadp'-dia 24', Ote- a recuperar o tempo perdido, ' litar a funcionar- urna guerra é
classe-··poHtica que estavam tamen
16 Saraiva de Carválho recebe xa pois estar detido perde-se mes- um conxunto de moitas batalhas,
convencidos disso.
s~licita96es de todo mundo, mo, e nesta perspectiva, muito xa venci qlgumas e perdi outras,
·
mas o que importa é ganhar a
Daí que tivesse havido · urna
como acaba de ocurre!' na Gré- tempo.
Práticamente ainda nao saí de guerra.
trar:isforma9áo si'.ibita por parte de
cia_, or:ide o líder históriqo da EsTenho estado aqui e sinto_ .
·
partidos que nunca se tinham maquerda Helénica convidou . (invi-. casa.
me bem a gorzar a presenga da · Que sens~9ao e _esta de estar
nifestado porque -diziam os seus
tou) ao estratego.· dá Revolu9áo familia, a minha casa e a dar á . a~or? aqui despo~s. de urna a~
representantes- isto era assunto
dos Cravos para visitar a sua te- familia o calor e . o carinho da senc1a de 5 anos tmnterruptos.
dos tribunais, estamos num Estado
rra natal, na i"lha de Naxos.
presen9a e pronto: quan- Nao ~stranhei abs0lutamente
qe Direito Democrático, portante Coerenci~ ~ dignidade-As mlnha
do tuda isto entrar na ratina en- · nada. E como se tivesse pass~
ternos qué acreditar nos tribunais
. táo come9arei a ter outras activi- do urna semana fóra. A sensac;ao
minhas armas
e entáo deixaram ,O rprocesso en~
dades.
.
.
que eu tive, e que transmití a
Como
vai
ser
daqui-para
a
frentregue aos tribunais e nao se maniOtelo
Saraiva
de
Carvalho,
52
minha mulher e aos meus filhos,
te em termos de pai, marido,
testara~. Quando chegaram a
anos de idade, pai de dais filhos é como ·se estivesse m¿sente por
enfim: eidadao comum? ·
conclusáo da tremenda ilegalidade
O
Neste momento ainda , estou a -um rapaz, o Sérxio, e urna ra- urna semana.
cometida pelos próprios tribunais
sobre dezenas de -cidadáos deste

'COMO SOLUr:AO
~
POUTICA AGRADA-ME
A MIN E AOS MEUS
'COMPANHEIROS .O
ARQUIVAR TODO O
PROCESSO. TAMEN
ASSI LHE INTERESSA
AO PODER'
.;.....;;,..=,_..;.._~~;;..;._;:...._

'fit

~Na volta -Ra(}-·estranhei nada~ é-coníó se·

tivesse passado urna semana ·fóra~

e
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C.ONVÉNIGS DEPORTIVOS

ACTOS CULTURAIS NA SEMANA DAS FORZAS ARMADAS·

UN ,CÓRONÉL TOMANDO CAFÉ

O escárnio do
~cordo CeltaConcello vigués ·
o . concello

<

vigués, co voto de
calidade do seu alcalde, ao pm- ·
ducirse un empate a 13 nas votacións, acordou cederll'ª ao R.C.
Celta de Vigo os campos de Balaidos, Barreiro e cidade deportiva de A Madroa, por un prazo de
25 anos. Esta vez nen tar sequer
-houbo a famosa peseta de aluguer. Por se fose pouco 0 concello correrá cos gastos de mantimento e conservación destes estádios, agás do terreo de xogo
de Balaidos .

. .·

Alén dun ciclo de conferéncias a non perder e dunh_
q exposición que xa quixera para ,
si Adolf .Hitler ante~ do tiro, ·destaca_na programación un repertório de filmes patrióti- ·
cos que te cagas.
_
Se "Los U/timos de Filipinas'~ "compéndia
e·n imaxes todas as heróicas tradiCións da ·

e

1

"

XURXO ESTEVEZ GANTES

Se es da Coruña, leifor ou leitora de ANT e ·
tes máis _de . 70. anos, · lembrarás perfeitamente como, naqueles tempos, indo e vindo pala rua Real; carni.ño -90 Obelisco, e
senda as 4 .d a tarde; máis vos valía tirar ·o
chapeau e saudar ··reverenciosaménte . ao
pasar antes as mesas do Café do Hotel Palace·.
Ali estaba, día tras dia nos anos da postguerra, un· temido coronel e prestixioso falanxistá,· tomando-se o café e vixiando se
eran adictos .ou -desafectos os viandantes
de paso.
Xá non existe o hotel e .o coronel hai anos
qué "ascendeu". Nese-lugar, agorá, ·érguese a espantosa mole metálica do Casino,
albo das iras de cantas manifestacións populares por .ali transcorren, que son moitas.
Petvive, porén, o espirito do_herói90 mili-.
tar, encarnado na ampla nómina de activi..:.
. dades "culturais" artelladas polo ·sportingCasi,no Coruñés para comerf1orar, entre os
dia 15 e 28 deste mes, á Semana das· Forzas Armadas.
·
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O Real C. Celta, como se
sabe, é un ha entidade privada
que vai usufrutuar, por un cuart~
de século, tres das mellares instalacións deportivas da cidade.
Nelas praticarán deporte ainda
non un cento de persoas, desta
sociedade.
:::¡
<(

Outras sociedades, tamén privadas, como o Gran Peña, terán
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azul'de cinema de Fernando .Meridez-teite), · ·
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. Como .podía matinar o . reql.!eté. Orduña
que un alcalde socialista da Coruña ia pa- ,.
. .
tr~cinar ~ pr.oxección do. seü ·i~spirac;h.''.A m1 la legwn"? "Raza"puxo en pe no publico
da Biennale de Yenécia de 1942 , presidida
por Benito Mussolirii. Pode ·que este 23_de
Maio repita o éxito no-Casino de· Páco Vázquez. Se o. resultado é satisfactorio, é de
esperar que durante o próximo- ano poidamos contemplar as 358 "películas" que, entre 1939 e 1942, perpetrou a maquinária cinematográfica de Franco. Se eu tora quen,
metia-lles· 1 diária con un NO-DO de entrante e facia-lles obrigatqria ·a ásisténcia ~os
,
,

C·ORUNA ·IA PATROCINAR
A·
·
PROXECCION .DO SEU
INSPIRADO "A MI~ LEGION"'

ouro, un .flamante ~aile de rigorosa etique- _,...pos, tendo que abandonar o xa
ta.
"tradicional" Barreiro. A maioria
Obxectores lí!SUmisos e pacifistas vários
das equipas modestas tampouanunciaron xa a sua intención de mbbilizarco teñen instalacións adecuadas
se· en contra da celebración da.Semana das .. onde xogar e menos donde enFAS. Mesmo que ·non os deixen pasar ao
tren&. Non falernos xa daquelas
Baile pechado intentarán colarse nalgun
persoas ou clubes non competídos actos do "Diadas portas abertas" e xa
tivos que pre1enden facer depornos.contarán que tal lles foí ali dentro
te hoxe en Vigo (por non recor-

BANDO FINAL
sócios toqos do Casino e da executiva local
Coruñés: se vas ou ves pola rua Real cámido PSOE.
ño do Obelisco, a calquer hora do día, non
Ainda que un pensa que seria máis aproe~quezas sacar cr chapéu . ao pasar polo
edificio do Casino pois untía mirada ateñta
priado clausurar a Semana cunha misa na
· 1grexa Castrense de S. Andrés, os organr- . · observa todos os teus pasos: tratase da cá-'
zadores, · máls acordes· co~ -tempos, tiveron
mara vídeo do Casino que
tempos ...a ben-combinar a necesária Formación do
~ubstitue agora o espírito do vello coronel
Espírito Nazional coa diversíón.pura ·e casta . · que xa non ven porque deixou de tomar
e programaron, para rematar con broche de
café.
·
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TELEVISIONS-AÜTONOMICAS

-A cinco .meses de-empezar as emisións

ro
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dar o episódio famoso do coléx io
Picacho), algo imposíbel para .
moitos; entre os que nos incluimos.
Manuel Soto, alcalde vigués,
xustificou este acordo eleitoral,
realizado nun momento en que o
Celta, pota sua boa campaña, levanta adesións, "porque o R. C.
Celta representa desde hai anos
as aspiracións deportivas· de
moitos vigueses".

Esta afirmación demostra, en
primeiro lugar, que o mandatário
vigués non ten noción do que é
o deporte. O Celta podé repre-sentar, como máis, as aspiracións dos afeizoados ao espectáculo deportivo que se queira.
As aspiracións deportivas son
outra causa · (recomendarialle a
haGer. una ..televisión para minobel que un considerábel pareen- M. Soto que lese "Por un Deporrías". Nas · xornadas de "Nosal- . taxe do aparato publicitário sexa te Popular", publicación realizatres(i) els·vaiencians" (Barcelona,
conducido en castellano. o fac- da polo PSOE de 1977). Son praAbril pasado) dixo Fabregat: "O , tor éconómucio, identicamente, ticar un deporte, dun xeito ou
fío conductor será o valenciano,
incidiria afinal na redución, sem- doutro, en competición ou sen
ainda qlJ~ teño estudos que asepre, do valenciá na programa- ela, federados ou regulados,
, · pero tamén cada un ao seu xeito
ción.
guran · un impacto catro veces
maior se fose en castellano". Na
Por outra banda, mentres ·o e maneira. Non ten, en fin, nada
revista Burís-Ana {Borriaria, núm.
diário Las Provincias, sorprende- a ver con acudir a un estádio a
174), nunha entrevi~tf.l feíta por ·
nemtente.. enfocou o tema con berrar, sentarse diante da TV, da
Joan Garí, di Fabregat: "A TV'J .
rádio, ou ler as páxinas deportimoit~ cautela, o outro diário, Leserá en bilíngüe, mira se o digo
vante, intentou desfigurar a cam- vas. Significa cónfúndir bulleiro
claro". Nunha outra entrevista (El
páña qu~ a entidade civil Acció , con fariña.
País), 30:-4-89), perguntado por
· ,Cultural del País Valencia levou
Miguel Angel Villena, dixo Fabre-.
. Non entremos xa nos · outros
gat: "El valenciano será el eje.-de , a cabo para facer pronunciarse argumentos, o dá proxeción pú-,
aos pártidos políticos a favor do
.la programación, pero respetareuso exclusivo da nasa língua no blica de Vigo, ou o turismo, argumos el idioma tlel interlocutor:
·novo rneio. Os dobermans habi- mentos de ternpos que ' se din
Por ejemplo, si los niños de un ,
tuais estiveron berrando· contra idos, pero de alcaldes actuais. E
colegio Orihuela asisten · a un
éste uso exélusivo, argumentan- menos dos problemas do Celta
concurso, se 1 hablará en castellado ·que introducir este niatiz na con ·Facenda se non se firma o
no".
·
leí provocaría unha reacción con- convénio, pois é autenticamente
Os 3.000 millóns
trária, ~qúe ás outras televisións irraconal que os carta~ dos. contribuintes vaian para salvar as.
autonómicas nó'rl contemplan
e a perdi:;z maread~
débedas doutro contriouiote,
nengun
aparta~o . neste sens·o e ·
A língua, _segundo· indagacióris
que con esta atitude só se con- · neste caso persoa xurídica.
que pudemos efectuar neste mar
queriria
marear I? perdiz. Como
9 problema mais. grave ~este
de dúbidas, estaria condicionada
se
a
perdiz,
tal e como están- as convénio é que está a ser algo
á re.ndabi'lidade económica do
causas, non estivera ·en escabe- habitual nos · mandatários do
proxecto,' como se dunha empresa privada se tratase. "Se· che. Contado, se tacemos unha PSOE, que se arriman a aqueles
valoráción de intencións, TVV é clubes, usándoos como plataforLerma quer perder 3.000 millóns
un mar de dúbidas. A única cou; .ma eleitoral, e abandonando
-ten dito . Fabregat nalgunha
sa
firme _é que, de momento, é todo sentido, minjmamente proocasión- non teño incomenente
n;ionolíngue, en castellano.
n gresista, do que é o deporte. D
de facela (a TVV) en valenciano".
PUCHEIRO
Este plantexamento fai presumíMIQUEL ALBEROLA/EL TEMPS

A ·lV va.len·ciána emitirá en · castellano
·unha: Porcentaxe,amplél: da suq;nproQramación

Dentro de ·oi'nco meses vai
comezar a funcionar a TVV
(Televisión Valenciana)
mais ese dado é o único
claro manténdose a
incógnita de ·q ue idioma
.vai utilizar nas suas
emisións, _ainda que se
abre paso .a_idea de que o
castellano vai ter unha
pres~ncia moi el~vada. A
seguinte_información
·publicábaa o semanário ·
valenciano El Temps
A incÓgoita, se tacemos cas_o á
estrutura político-administrativa,
é se atendemos ás pres-tacións .e
stacks de produción doblada, dipase meridianamerite a favor
do Gastellano.

sí

No 'caso administrativo, desde
o seu nacimento, TVV funciona
en castellano de maneira unánime. Tanto no papel intern·o como
~ nas reunións do consello de administración, que é quen define
políticamente 'O proxecto, esta-,
belécese un pr'ecedente inequívoco contra a língua que-nos singulariza. En canto ao material
doblado ao valenciano, con es1orzos é - combustíbel abando

para. unhas c;:¡ntas semanas, xa
qu_e as cinco empresas que o su- ·
mini$tran .sor:i incipientes e traballan contra relóxio para ocupar o
sesenta por centp-da producción
diária do estamento teñelevisivo. ·
Unha catástrofe que-só se pode- ·rá evitar_cunha programación .de
película en castetlano diária. ·

La Parrala si,

La ~arrala non
Se as esperanzas tiñan boa cor,
Amadeu Fabí.egat, director xeral
. do ente, coa su·a traxectória anterior no centro rBxional de TVE
de Valencia e . coas suas . bota
leña ao lume. Durante a sua xes- ·
tión en TVE, onde mandava tanto
corno en TVV, exp[icou que entendía por bilinguism0i; situando
o uso do valenciano nunhas parcentaxes ínsigilificantes, -a escasos minutos do extermínio. O
· aval é determinanate. E polo que
' toca ás intencións sobre a língua .
· cónven reproducir' algunhas declaración·s .
.·
.·
·· .
,_ Nun debte organizado pola .
Reial Societat d'Amics del País e
a Associació de la Premsa sobre
o_presente e o futuro' das televisión autoómicas, en Maio do
1988 en Valencia, dixq Fabregat:
"La calle es bilingue y la mayoría
habla en castellano; no se puede
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os responsabeis do Cri_me do século ficar~n ceibes en poucó .tempo

Mans enzoufadas en ·aceite
Ás dúdas de miles de
fólios do sumário da colza
·súmanse a partires d~..
semana pasada os ma1s
de- mil-da senténcia e os
que se acumularon polos
recur.sos apresentados
diante do Tribunal
Supremo ..To~as .as partes
van recurrir; rnnguen, agas
o tribunal, está de ac.o rdo
coa senténcia pola cal sq
dous dos 37 acµsados
pola difusión do aceite de
colza desnaturalizado
ingresaron en prisión, e só
13 receberon senténcias
éondenatórias

Falla a Lei?
·· De seguro, dada ~ persoalidade
dos tres max.istrados que a elaboraron, é i.mha senténcia su ..
mamente ax.ustada á Leí. Sen
dúbida. O que falla pois .é a própria Leí.
f
A senténcia plantexa que houbo, ·si, estafa e fraudes, pero
-·que a intenciórt' dos aceiteiro's
non era a de matar, que non tiñan dolo en canto · misturaban
aceites ou desviaban tara o .
consumo humano aceite tratado
-con . produtos que. sabían eran'
venenosos. Ao non existir esa
intención . dolosa, arguméntase;
non cabe condear a maiores penas, nen individualizar os delitos.
-

Ás seis do serán do Sábado 20 Os avogados defensores cohsideraron
a Sá da Casa de Campo de Madrid, onde se estaba a ler a sen- "acabaron cos mellares -anos da
téncia, estoupou. A tensión con- nosa vida" e dos· condeados o
tida durante anos, durante os 15 que máis tempo vai ·estar no
meses de xuício, durante l'náis
de 7 horas de paseniña leitura
de feítos probados, deu paso á xenreira e á impoténcia. Dema,
.siado pouco sucedeu, comentaron alguns avogados. Fara a
xente enfrentouse a unha policía
que aGtuou coa dureza acostumada.

En calqueira ·caso move á reflexión o feíto de que o · fiscal,
ponto de vista humano a sen- que tamén é bon xurista, -pedise,
téncia foi, pois, un zorregazo baseándose no mesmo Código
· Penal, penas de máis de 80 mil
brutal.
anos. Quer dicer que a Lei o
permite, que ~ posibél facelo.

"non ·d~inasiadas", as protestas dos afectados

cárcere sairá, por aplicación de
diversos beneficios, dentro de
non · mqij:os méses. Desde o
.

"

En Valdeorras indignación dos afeetaoos ante a. senténcia
.

'A Xunta di que non ten competéncias .
cos enfermos galegas da.colza'

Ponto e coma ao Crime
do Século
A senténcia puxo un ponto e
coma ao "crime do século",
como o describía o avogado de
máis de 5 mil afectados, António
García de Pablos. A inxufilícia
social que representa é tan
grande que o estado, segundo
todos os indícios; vai buscar o
xeito de indemnizar sen ter que
se sentar no banquiño e de calar, con diñeiro, o escándalo e a
dar de milleiros de familias.
"Cómprenme moito os cartas,
pero quedaría a gosto se non
me deran un peso e eles pasaran o resto da sua vida no cárcere". Son palabras dunha muller gravemente afectada polo
síndrome, pronunciadas poucas
horas antes de se coñecer o fallo da senténcia. Naquel intre,
Dolores Martín ainda tiña confianza na xustícia e así ·o expresaba. Despois non. Como vai
tela se toda a família está enf~r
ma; se, como ela mesma dicia

Os afectados valdeorreses
polo envelenamento da colza,
que seguiron con lóxico interés o xuício contra os responsábeis do _seu caso, reaccionaron con indignación ao coñecer a senténcia dictada
polo tribunal en Madrid: "Este
é un tema político no que se
procura tapar as responsabilidades
da Administración,
nunca entendemos como os
altos cargos responsábeis do
sucedido nunca estiveron
sentados no bariquiño dos·
acusados", asi -expresou a A
Nasa Terfá Gonzalo Vega Pérez, voceiro da Asociación de
Afectados de Valdeorras, a
opinión deste colectivo de 35
persoas dispersas en núcleos
rurais dos concellos de O Barco, Vilamartin, Rubiá, Carballeda e A Rua.
Gonzalo Vega, que mantén
contactos c.o~s demais asociacións de afectados, e en
especial coa de León, enten- .

de que - a senténcia "deixa
sentadas as bases para que istó poda süceder de novo. O
risco que. corren os• que cometen fraude na alimentación
é bastante p·equeno, e podeh
pensar que val a pena intentalo."
A saude actual dos afecta-·
dos' e sua evolución é dife..:
rente, mentres 6 ou 7, os máis
xóvenes, considéranse recuperados, outros sete están
tramitando ante Maxistratura
pensións de invalidez e os
restantes, a xente de maior .
idade, segue padecendo os
problemas iniciais da enfermidade: agarrotamentos musculares, dificuldades re~pirató
nas,. de circulación, fortes dóres de cabeza continuados ...
Dos cinco falecidos na Galiza a causa do aceite tóxico
tres· eran de Valdeorras, e
nengun deles foi contabilizado
como tal "marte da colza".
lsto leva a pénsar nun oculta-

a

mento deliberado do número .
real de víctimas mortais que
segundo Vega .Pérez poderia
superar o rflilleiro en todo o
Estado.
Pero a decepción deste colectivo tamén ten a ver co trato recebido pola ·xunta de Galicia, tras várias reu.nións co
Conselleiro de Sanidade, Pabio Padiñ, escritos e dossíers,
solicitando« unha série de ax.udas, mellaras sociais e asesoramento, para o funcionamento da Asociación, acaba de
respostarlles- que d tema non
é da sua competéncia.
~
Os enfermos da colza receben ásisténcia médica · no
· Hospital Comar_cal de Valdeorras, e contan co·a ax.uda dun
asistente social que se despraza desde león unha vez ao
mes para as_eoralos na defen,sa dos seus intereses e reclamacións ante a Administración.
O
.G. DOCAMPO

Responsabilidades do
Estado
· ·
Agora será o rribunal Supremo,
o que, nun prazo non excesiva-·
mente longo, deba analisar de
novo o caso -desde o pÓnto de .
vista xurídico. No entanto, na
Audiéhciá Nacional, ·o sur'nário ·
aberto · en 1985 para · investigar
posíbeis responsabilidades da ·
Administración, a ínstáncias dos
avogados acusadmes, está a piques de pecharse sen proéesamentos.
En todo o proceso hai algo .
fundamental tanto para o actual
governo do PSOE -como para o
_anterior da UCD, é é que non se
pr0ben as implicacións da administradón no envenenamento
masivo. E non só potas indemnizacións --que supe~an o billón
de pesetas- senón polo efecto
xeral e poi ítico que teria. De feito na senténcia xa se .estabelece
que, cara ao 1981, non había
control ax.eitado dos aceites que
se vendían a granel.
.Os poderes do estado, da adpodeo prevalecer
sobre os das 25 mil vítimas.
Como no caso do GAL o estado
lávase as mans. .
o

~ministración,

TERESA TODA/MADRID

.ELEICIÓNS EUROPEAS

Tena Lfiure non apoiará a HB

lnt~nto

de reorganizar o independentismo catalán
partindo daS eleiciór:is europeas
a sua vía ·cara a independéncia, ·admirábeis que sexan, como únireuntan ceiebrada en Valéncía
sen copiar un·s dos outros; exor- co recurso é\ 1mpoténcia". .
querdas estase a remodelar. Por hai un mes, non se definlu -neste
Afirma tarnén Terra Uiure que
tando a9s independentistas caunha banda a Crida constituiuse senso, ainda que si o . fixeron
e~ frente política, por outra Terra destacados rrilitantes apoiando taláns a saber diferenciar entre "Catalunya, como tod¡:is as nasolidariedade internacionalista e .· C'ións do mundo, necesitan dicer
Lhure e .PSAN pretenden disolver · · ·a unha ou outra opción.
o actual MDT e ériar unha nova
os "obxectivos do ·noso povo as cousás claras e manter nítidaor~~n!zación
independentista
Terra Lliure analisa nun comu- ·que son única e prioritariament~ mente o nasos obxectivos colecu~1tana partindo de "Catalunya .· nicado o porqué dunha candidaa própria liberación". "Ao mesmo tivos" polo que recorrer §istemaLhure", formación coa que se tura independentista catalana ao
tempo realiza . un ·chamamento . ticamente a'candidaturas-extranapresentan aos comicios euro- parlamer:ito·europeu.
aos patriotas cataláns para que xeiras significa "escamotear ao
non ·confundan "internacionalis- noso próprió povo o· obxeétivo
peus.
'
'
Oespois de afirmar.que o indemo con seguidismo sucursalis- básico e central da nosa loita":
. Desp~is da ruptura do MDT e pendentismo catalán está nun
Terra Lliure ere que· a' candidata'~; afirmando que as atitudes
Terra_ Lhure o independentismo . proceso de mq.duración política,
Catalan apreséntase ás eleicións no que debe escollar o seu mé- · solidárias teñen que ser "sanas, tura "Catalunya Lliure" ten que
europeas dividido. Mentres o ..todo. de lóita, de acorde coa sua
correspondidas mutuamente e potenciar. a participación máis
MDT ·oficial apoia a HB -PSAN e realidade nacional, aiñda que vai· froito dunha dinámica da própria _ ampla des cidadans para posteTerra:. Lliure · propidar~n unha contar co exemplo da loita hexeafirmación da lolta. O contrário riormente constituirse . nunha
candic;latura catalana baixo o rnónica do pavo basco, expón
seria recoller ·nas faldillas dg so- nova organización política de
~o~~ de Catalunya Lliure. A Cri- que é unha premisa ·fundamental • porte a candid~turas alleas e loi- rnasas independentista disolvenO
. a, pola sua banda, despois da que cadá povo debe de escollar
tas extranxeiras, por dighas e do o MDT.

O nacionalismo catalán de ·es-

. A. NOSA TERRA
EN '. BARCELONA
1

Torrentá
.RONDA DE. SANT ANTONIOPR-A<:;:A UNIVE~SIT AT .
Mundo
RAMBLA-FRENTE AQ CENTRO
GALEGO
Miguelañez
AVDA. PORTA DEL ANGELFRENTE A GALÉRIAS
Galiana
PASEO NACIONAL-MAQUINISTA .
Prindpal
RAMBLAS-PLA<;A DEL TEATRE
Sepu:
·
. RAMBLAS ·
FRENTE ALMACENEs SEPU
Ronda Sant Universitat
. PRA<;A CATALUNY A
RONDA UNtVERSIT AT
Canalétas
RAMBLAS ~

· PRA<;A CATALUNY A
Pro ven~
PASSEIG DE GRÁCIA
PROVEN<;A
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,mo cultural e lingüístico do EstaREFORMA DA UNIVERSIDADE
,
do e coa suprema ignoráncia e
Ninguén -' discute a concepción
T OKIO
· esqu_
ecemento n ídia da realidade
· de purital idelóxico que ao sisteplurinacional; 6 axeitamento de
ma lle· supón a eaucaéión coas
estruturas á CEE e ás suas necesuas estructuras, nen a sua lasidades produtivas, cunha tenboura de reprodución da forza
dénc:;ia sacralizadora á tecnificade trapa.lle;>. que ha de manter a
ción e á superespecialización,
división da sociedade en clases,
criandd unha nova concepción_
nen o o fin seu de traba par:a
do analfabetismo funcional unha comprensión global e ciencoas implicacións de tipo polítitífica -crítica_:_ do mundo. ·
cc:».e alienador que supón-, "enA política de recomposición
tronizando o número e exilando
capitalista que efectúa a .. sociala letra" coa desaparición progredemocrácia nun contexto de . siva dos estúdios humanísticos,
RCT . (Revolución Científica Téce -coa hipócrita simplificación e .
nica), subordinación . aos mono· absurdo reducionismo de identipólios (OTAN-CEE); etc. Leva.enficar .falsamente -a civilización
gadida unha morea de "recónda. mentira- pasado con retroversións" que pretenden reforceso e porvir con progreso ...
mar dun xeito global e aparentemente estrutural o ensino cunhas
· Á beira disto, e implicitamente,
medidas que representan a pro.aprofúndase .na privatización e
mulgación da LODE, LRU, Lei de
nos particularisr:nos económicos,
. medidas para a Regulación da
increméntase a estratificación
Función Pública, LOSE, Lei de
universitária e séntase bases de
Fomento e Coordinación da Inxerarquias interunrversitárias sovestigación :...._"Lei· da Cien~ia"_.:_
bar da calidade de ensino, repro.. ., e tOdo isto co afán ofuscado
dúcese un sistema denunciábel e
de adaptación ás estruturas soevítase a produción dunha ideocio-económicas, en crise, do sisloxia_disfuncional a respeito do
tema educativo, tamén en crise ..
status quo das actuáis estrutuA LRU é, nun nível xeral, ·o de feito a igualdade básica á par- seguida polo_ MEC .para o deseño ras.
marco global da reforma univer,.. ticipación (criando· un neocorpo-_ ·e aplica·ción da Reforma.· ·
Son · rexeitábeis totalmente a
sitária. Consagra a privatización, rativismo coa primacia da repreEstés aspectos sinalados te- conceición anglosaxona da retanto polo modeló de financia- sentaCión · docente); instáuranse ñen un vencellamento total co form€l, a imposición irracional do
ción imposto, como polo estan- uns "reinos de t.aifas" coa politi-: vello e .diSCl,Jtido problemas das sistema ciclico e os mecanismos
camento porce·ntual na sua parti- ca de departamentalización, e funéións saciáis da Universida- de conformación do currículum e
cipación no valor de PIB, polo éntras~ de cheo e con folgos de. En pleno sistema de dec9ra- da,carga lectiva.
deficit crqnico de ser:vícios, pola h1.,ms , ·proceso de "funcionariza- dós, de.falácias e maquillaxes, é
E verdadeiramente de_espanto
. introdución da iniciativa privada ción" e reordenación docentes .
necesário non só xa, para trañs-_ que se manifeste a auséncia de
e ~speculadora e dé fortes subformala, coñecer a realidade· nos fratamentos pedagóxicos ás envencións dos moriopólios e, en
O feito da . cuestionabilidade seus ·procesos de superfície, se- sinanzas (unha verdadeira refordefinitiva, pala falla ,dun carácter dos critérios que diferencian as nón, máis que nada, nos seus ma, necesária, debería ser antes
·de ser:vício público; a "autono- DXG (Directrices Xeráis Comúns) mecanismos· profundos
en que nada, metodolóxica e pedamía universitária" é, realmente, o das- DXP (Directrices Xeráis Pró- certa medida, ocultos. Entre os góxiéa) e que se desvaloricen ao
e..::pantapáxaros do que deberia prias), o papel de "tribunal s~pre obxectivos_ explícitos da Refor:. tempo uns estúdios que a "rc~cio
ser u:-iha verdadeira.participación ,mo" representado polo ·consello ma · aparece destacadamente a nalidade" economicista das políe control da área social; ritualiza- · de ~niversidade, a dedocrácia, o . conexión Univérsidade-Socieda- ticas neoliberais que nos invaden
. se a selectividade (incluso inter- secretismo, o proceso c:te· riba · de, coa conseguinte perpetua.,. e estragan vende como borralla
ciclar), os numeru.s clausus; o para abaixo, a imposición decre- ción do- seu carácter elitista; a que deixou de ser consustancial
CAP ("Curso de Aptitude.-Peda- tal das DXC como "mandamien- homoxeneización ou "homologa- ao beneficio monopolistico e
góxica")· aparece mitificado .e tos" inobxetabeis,. .. son caracte- ción" de ' títulos cunha absoluta burgués. A sua amnésia innata
· qogmatizaoo como útil; negase rísticas óbvias da metodoloxia .:-8usénda de tespeto ao pluralis- quizáis senténcie que se non se

e,

O libro· do ano
~

A venda
ED .ICIÓNS

AROSADBIIA

avanza recordando, 'tropézase. E
agardemos, pero non pasivamente, que haxa caida, brutal. o
'

XOSÉ ~ILLEIRA SANMARTIN
(Compostela)

PRESÓS DE CONCIÉNCIA
Quixera aproveitar este espácio
para dar-lles as miñas máis sentidas felicitacións ao Governo
$oc!alista (?) e a PSOE por non
teren ·nengun tipo de pega apra
encararen a Campaña Eleitoral
para o Parlamento Europeu con
Presos de Conciéncia nos seus
cárceres. É, sen dúbida, un claro
exemplo da democrácia que pregonan sen descanso.
Non son os primeiros, de todos os xeitos. Xa durante o pa-·
sado Fevreiro, e Marzo, hai dous
meses somentes, se adicaron a
meteren obxectores de conciéncia nas imundas cadeas militares
que sinestramente povoan o território estatal. Mais ,non é todo:
cun evidente afán de bordaren
esta política de castigo e represión contra daqueles e aquelas
que nos manifestamos abertamente e traballamos pola paz, a
igualdade e a solidariedade,
prenderon a uns e deixaron ceives aos outros, sen nengun tipo
de critério.
Esta é a verdadeira cara do
que se auto-proclama Partido
Socialista Obreiro Espa-ñol, infatigábel en arrogar-se, en exclusiva, para si,' a defensa da convivéncia en liberdade e harmonia .. :. convivéncia en liberdade e
harmonía que, coma demostran,
é a base de poñer entre rellas
aos que estamos por unha sociedade xusta.
Mentres eles fan intoxicadoras
e falsas propagandas, eu manifesto o meu incondicional apoio
aos obxectores prisioneiros polo
Governo do PSOE e os militares.
DUARTE CRETAR PENA
(Santiago)
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. . _CµL TL!RAL . ..
'0 ,m eu país, que foi colonizador de Angola~ e Mozambique,.
·
nunca mostrou interese pala música _africana'

ANOSATERRA

Júlio Pereira,
É unha das figuras da.música .popular portuguesa
E
N
)

Camiño dos cuarenta
anos, Júlio Pereira
resume nas suas
vivéncias-. artísticas os
distintos camiños que
a 'm úsica popular

portuguesa
··e.xperimentou nos
últimos anos.
Precozmente, aos oito
· anos , o seu pai
ensinoulle a tocar o

"banjo" e a m~~dolina.
Comezou ria farándula
musical aos trece anos
tocando en grupos de'
·"rock". A figura - ·
decisiva de Jase

• X. PAZ ANTÓN
O "cavaquinho".

adernais do
seu instrumento inseparábel. é
o título dun dos seus discos
(1980) ; alguns outros son: "Fer. nandinho vai ao vinho" (1976),
"Lisboernia" (1978), "Maos de
fada ", "Braguesa" (1982) , "Cadoi"'
(1984) ,
"Miradouro"
(1988) .. . total : rnáis de cuarenta
discos grabados , ben próprios
ou acompañando a outros colegas (Fausto, J . Alonso, J .M . .
Branca, Pete Seeger.)
Criticado por muitos puristas
do folclore , quizá polo .seu traballo con instrumentos electrónicos, J. Pereira pode ser un paradigma do músico popular nos
tempos actuais : comercializa
con éxito sons de raíz folclórica ;
reconverte en popular e que xa
o era na sua orixe ; proba cliso é
a · cantidade de prémios recebidos tanto de crítica corno de
vendas.
Ademais cliso, ten traballado
na composición musical para
cine e teatro, asi como na direc. ción musical.

Raigame e
universalismo musical
Alejo Carpentier nunha sua
novela cóntanos dos coloni. zadores das Antillas que resultaban colonizados musicalmente pola exuberáncia
dos ritmos tropicais · que
traían de volta á Europa,
pensa que existe un certo
paralelismo coa situación
actual?, mesmo co "jazz"?
Os Es tados Unidos son un país
colonizador e envía o bon "jazz"
a outras partes do mundo . Sernpre dixen que os . músicos de
"jazz" en Portugal e outros ,países , teñen tendéncia a seguir
aos rnusicos americanos; coñecen todos os seus discos pero
ignoran profundamente a música africana. Ou sexa, o feito de
que 0s U.S.A. sexan un país imperialista, que impón a sua produción musical ao resto · do
mundo provoca que a rneirande
·outro hai outros aspectos nos
part.e da xente coñeza aquilo
que non se pode· recuar. Recen' ·N A EUROPA HAI
que xa é un subproduto a restemente
volvin a tocar a guitap~ito de África. O meu país,
UNHA SERIE DE
rra -~léctrica. por medo a perder
que fo L colonizador de Angola,
xóvenes nos meus. espectácuCUESTIONS EXTRA.:.
Mozambique e . outras terras,
. los, e a .experiéncia. rnostrourne
nunca '. tivo o menor interese
MUSICAIS QUE
·que é un erro ; que non se pode
polá música destes pavos, ·e sen
,DETERIORAN
A
volver atr~s . · Ouero dicer con
embargo si están enfrascados
isto que do "rock" non podes esARTE E ·A··
no produto nordeamericano .
quecer a su¡:¡. vivacidade; hai
BANALIZAN'
Cando se produce en vostealma no conceito simples· e ~im~ .
de esa sorte de reconversión
_pático do "rock" , de cámbios. de
.
me
na
música
tradicional
que
musical ao "fol~!'?
extroversión, de rebelión, de críeu descoñecia.
Foi arredor do .Pélebre vintecin·tica . ·por , outra banda, sínteste
Resultou)le difícil e1,1quecer
co de ~ril de 1914. Movíarne
.farto de certo tipo de padróns
os ritmos· e estruturas da · . rnusicais porque o "rock" volaté entón en círculbs de "rock" ·
música anglosaxona? ·Non
Traballei con _j .Mº. Branca n~
veuse rnoi "s~andar'', _repite forere que certos músicos
música dunha obra de teatro · e
mas insaciabelmente.
"folk". q\J.e veñén do "rock"
desdo entón coñecin a Fausto
levan unha . loita consigo
Vitorino, "Zeca Afonso", Ad.ria~
A tradición
mesmo? ·
no· ·· e cornecei a colaborar con
e a vangarda
Bon, por un lado hai causas que todos eles. Asi nasceu a rniña
curiosidade ; eles· introducíron- · non se poden esquecer e ·polo
A charlá, mais que entrevista,
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futuros.
· Teño a certeza absoluta. En todos os meus discos hai moitas
reJeréncia~ · africana~ . Gosfo
moito da música do Norte da
. Europa, da América ·do Su!, de .
Oriente .' pero sempre vou parar
a Africa . En Cabo Verde toquei
con "Os Tubaraos" e .foi corno se
estiver na casa. Penso que o deAfonso faino
les é gasto e sens;ibilldade persoal, non é escala.
·decantarse pala música
Imaxina o que pode acorrer ·
popular, ·sen'c~lo
nun país onde non hai televisión; para os que somos profi. i',1 actualmente un nome
irnaxinar
a
rnúsi·
sionais
disto
é
sobranceiro dentro do
ca ligada aos sentimentos e non
"folk" eurápeu .
ao comércio ou ás modas. Nas
cidades europeas hai unha série .
de cuestións extra-rnusicais que
deterioran a própria · arte como
algo banalizado. África é a .antítese disto 'porque ninguén · acú.INSTRUMENTOS
de a un · espectáqulo para mos.- NOVOS TENEN O
traÍ a .sua irnaxe; alá 'n en sequer
existe a conciéncia de espectáMESMO VALOR QUE.
culo; a xente reúnese para cohOS VELLOS PERO
. vi.ver en comunidade , non hai
diferéncia entre ou.vinte e m úsiPOSIBILIDADES
co .,
DIFERENTES'
Claro que h ai que ter sorte
para descobrir todo isto; córn.pre
desenrólase nun estudio ateiga..:
dar con persoas que nos axuden
. _do de instrumentos de corda e
a c0ñecer o que non se éUvU.lga
dunha colección de aparatos
masivamente , e neste sentido .
"rriidi". · Esta arnbiva1éncia refletiven a fortuna de tratar a
xa a persoaµdade do artista .
"Zeca" Afo:Ó.so ; de no:n ser por
A parte tecnolóxica da sua
el . non coñeceria África. O
música influe na sua boa
-"Zeca" era branca por ·fóra e negro por dentro.
· acollida'?
Recordo que cando grabamos
Penoo que si porque son instru"Galinha_s do mata:·, el ·quería
mentos novas ; teñeri ·o mesmo
unha música inequivocamente
valor que' os antigos peró ofere~
africana. Daquela, charnábarne
cen posibilidades diferentes . Üri
a rniú.do por teléfono; de madrusintetizador ou unha viola ·bragada, cando eu esi::aba xa dor- ·
guesa, os dous ·son interesantes
mido , e unha vez díxorne : "Júno seu campo. A própria noVi.lio:, sabe·s , cando eu tiña.catorce .
dade dos instrumentos dixitais
anos estiven unha vez nun reatrai ao~ músicos, que á sua: vez
cinto onde había unha fogueira
experimentan as consabidas di-.«'1
e unhas mulleres daban voltas e
ficuldades ria composición .
danzaban cu'nhas ·chapas nos
Que facer con tantos sons? ,
pés e bailaban así", comentaba
son rriilleiros, dai.a nasa dificulimit ando o ruido por teléfono.
dade de .criación. Gósto dos sinEstes recordos servíanrne lago
tetizadores e o ordenador ; xa
pra facer os arranxos rnusicais ;
forman parte da rniña casa, da .
precisamente utilizarnOs latas e
ffiiña maneira de viver. .. están
chapas nun illtento de recriar
aí pra servirme. Talvez ª ' grande
ese ambiente festivo .
crise dos músicos ·desta década
se centre na utilización . destes
·Músico de estudo
apar!3.tos: até que ponto a máquina nos · axuda e até que pon.Oue relación estabelece ento dependemos dela; cómpre ter.
1;re os seus discos e os especen canta que son instrumentos
táculos en di:J;ecto?
terribelrnente alinean tes .
O ano pasado cornec_e i a· seritir
O seu caso foi indi:vidual ou
o espectácul9 corno un aconte. coinun a toda a música pocimento. Anteriormente concepular portuguesa?
biaos corno unha espécie de .
En Portugal vivimos- moitas exconsecuéncia · do meu · traballo
. perién~ias no ámbito música
de grabacíón: xa ciue sernpre
p9pular despois do his_tórico 25 .
gostei moito da faceta de críade Abril.. Apesar de ser un país
. dar de estúdici. N~sta nova xeira
pequeno ten rexións rnoi demarsini::ó qµe o espectáculo ·é un
cadas rnusi.calrnente (Alentejo,
acontecirriento que non ten'.
Beira "Baixa, Minho, Trás-os- ' nada 9- ver co disco , é unha titumontes:..), o cal quer dicer que
de .cara-fóra. No estudo tocamos
é. un ·P aís rico en termos tradipara nós mesmos, como un es- ciohais . Isa provocou moitás ex~
pello; se .non nps gasta, repetiperiéncias por parte de músicos
rnos. O espectáculo é a anÜtese
. populares e unh.a certa saturadisto; nen sequer interesa se
ción. Parellarnente a este fenó~· tocas" no senso p·e rfeccionista
meno , os meios de coñmn-icado termo. Por outr~ band.a, moncjón promoveron unhq. invasión· ·
tar os rneus espect$s:ulos · sernde músfca -anglosaxona. A todo
pre foi .complicado, xa que ma~
isto, a mocidade perinaneceu
nexo rnoitos instrumentos nos . lo". i
allea a estq eclosión do "popu- _ ·. rneu; discos e ; lo:Xicamente, ·
lar".
debo cambiar .· de conceición
para o directo. ·
José Afohso
Ten algunha opinión da música galega?
·
na memória
Coñezo rnoi pouco da _m úsica
Hai un ·ano estivo en Cabo
galega. Digamos que os. meus
Verde, esta experiéncia redados en termos' profundos che·nexarase nos_seus traballos
gan até a rexión do Minho e xa
me decatei que na Galiza hai
causas rncii diferentes. Do que
MINA
. mellar estou inf~)Imado é das
.g aitas, da rnaneira de tocalas, e
RECONVERSION
tamén me surpre.n deu o ano pa. MUSICAL ARRINCA
sado o xeito de tocar a pandei'"
reta .
·
[]
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Francísco Rodríguez ·
Prérnio. c;Ia crítica polo seu "Análise sociolóxica da ·a bra de Rosalia de Castro"
6 seu lfr?ro sobre a obra

{f

de Rosalia de Castro foi
recebidb pola crítica con ·
atención e loubanzas,- e
corno unha aportación
inédita nos estudos sobre
a nasa poeta. O éxito nas
librarias dun ensaio de
case cincocentas páxinas
taméll' sorprendeu nun .
mercado editorial
acosturnado á parquedade
de vendas en obras que
entran nq campo da
inves~igación . Agora. ven
de ser galardonado o seu .
traballo co Prérnio da
Crítica 1989 ao JD.ellqr
ensaio.

xera un labor de actualización e
coñecimento real do ·noso pasa- ·
do haberia moitos libros que se
poderian vender e - cumpririan
unha función ideolóxica importante .

'NANOSA
LITERATURA. HAI ·
UNHA TENDENCIA
. AO ESCAPISMO OU
AO EXERCICIO DA
PRESUNCION DE ·
QUE SOMOS
NORMAIS' ·

Na apresentaCión do libro
.ten falado da existéncia de
duas liftas,· cando menos,
dentro da investigación lite~ ·
~ rária. Cal é o panorama?
•XAN CARBALLA
Este prémio é o priineiro .. É un dos campos oride hai máis
que lle conceden polo labor _ ·e mellares causas fe itas 'tóra da ·
institución académica . Hai toda
e1nsaístico. Que opinión lle
unha corrente de crífü::a literária
merece . este galardón en
e historiografia da literatura,
particular e os prémios en
que ten orix'e nos plantexarnenxeral no ámbito da investitos de Carballo Calero, ainda
gación?
·
que hoxe estexa sustentada meOs prérnios non sempre llos dan
todoloxicamente non só neses
ás obras· máis meritórias que se
princípios. El formou a unha
xestan, o que acontece é que os
chea de prof~sores de Língua e
prérníos poden ter un valor posiLiterat;ura, hoxe nos institutos,
tivo se é que reflexan o pluralisque criaron unha liña de ir1\resti'ffAI UNHA
mo da sociedade se serven á
gació~ alternativa ao. que· é a
promoción de obras e facilitar a:
CORRENTE DE .
Universidade . A Universidade é
quen traballan unha maior difuo máis raquítico, c\,lalitativa e
LITERARIA,
CRITICA
. sión e 'tacilida de para o seu tracuantitativamente. É un dos·
CON
METODOS
ballo . Para rnin este prémio é
campos onde o nacionalismo
positivo pois nunca ben mal que
ACTUALIZADOS,
ten feitci unha brecha maior e
unha institución, sexa a que
onde ten asegurada unha w :'.ior
QL1E ARRINCA DE
sexa, recoñeza un traballo que
continuidade.
foi feito coa soedade do corredor
CARBALLO
CALERO'
E que periodos P,ensa que rede fondo e contra vento e maré .
quiren máis atención, que
Pero ainda que isto non fose asi,
tória da Literatura do estilo da
épocas están máis deixadas
penso os traballos intelectuais .
·q ue iixo Carballo pero á altura
.de man? .
débense facer por motivacións·
dos tempos .,_
Deixado de man está practicadiferentes aos prémios e nese
mente todo , pésie ao estarzo
senso alegrourne , pero non · é
O momento literário
· que se está. facendo desde fóra
fundamental .
·
das · institucións académicas .
Que cree· que. explica o éxito
En
que aspectos non é norHaberia que reconstruir épocas
de vendas do seu libro?
mal
a nosa literaturá, segunclaves: os chamados séculas esdo ten sostido en ·diferentes
Demostra que hai un sector socuras , e saber se o son tanto ; o
artigos ponéncias?
cial interesado en calquer tipo
XIX está.todo por facer , a figura
de replantexamento ou aver:iÁ nosa literatura fáltalle un fac~
de Pondal ainda non ten un esguación sobre a nasa literatura
tor básico:· unha comi,micación
tudo completo.e de Curros tamhistórica e en concreto· sobre ai;;
m áis abundante cos seus leitopouco se v.olveu talar; está por
figliras máis senlleiras , se está .
rE;)s . Nengunha literatura, nen as
facer a Xéneración N ós : Castefeita cun mínimo de entusiasmo
normais , hoxendia téñena, pero
lao ainda non ten estudos rigoe unidade ; hai público ávido de
a nasa está baixo mínimos tenrosos al:::lundantes, no aspecto licoñecer o naso pasado. Adedo en conta·as condicións polítiterário, Vicente Risco tampouco
mais está introducido en canticas, linguísticas e culturais do
no que afecta á sua literatura de
dade de vilas pequenas, e as esprus. O p rimeiro que ten que ter
criación ; falta por empezar a
tadísticas non están refrexando
é ·máis leitores. O segundo a
meterlle. o .d ente ao que é a litetoda a sua venda real.
apontar, e que incluso críticos
ratura de posguerra. Os númeApesar de q4e é un lib_ro Ion--.
nada sospeitosos puxeron o
ros de A Nasa Terra están tendo
go e de .estrutura dificil penso
dedo na chaga, é que ten unha
a valor de amorear pingas de
que. todo o mundo lee algun catendéncia ao escapismo ou ao
causas que · son interesantes e
pítulo : o de história, ou a xesta. exercício de presunción de que
mentres non se pode enfrentar
ción do mito rosaliano ... se se fisomos normais e que hai que faunha obra monumental de His-
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cer unha literatura a Ja page,
que leva a que o que p asa na
Galiza a todos os níveis (psíquicos, problemas . e conómicos,
cultural, conflitos sociais ,... ) n on
apareza reflexado como debera.
É unha literatura sintomática .. .
pero porque se pode facer un
estudo dela polo que n on reflexa.
Debia ser máis plural en atitudes, non tan vinculada a piruetas formalistas e tiña que aparecer Galiza, con calquer tipo d e
. técnica, máis do que aparece.
Galiza corno mundo con capacidade literária , con capacidade
de universalid ade, que os p roblemas que ali aparezan podan
interasar a todo o. mundo.
Pero o problema dos leitores
non é directamente responsabilidade dos escritores.
Non, é máis externo, pero hai

'FAGO UNHA
CRITICA
IDEOLOXICA PARA
EXPLICAR O QUE
SUBXACE A UNHAS
FORMAS
ARTISTICAS
EVANESCENTES OU
FALTAS DE FORZA'

da
Poesia "do Condado
en Salvaterra · .

IX Festival
26, 27 e

2~

Se a poesia ten .unha
cita fixa na Galiza, no
seu máls acaido termo
de.palabra viva, ese é o
fin de semana ·que-.en
Salvaterra, ano a ano,
convoca a poetas
galegas, portugueses,
catáláns e bascas.
Cunha madurez lograda
a golpe de esforzbs a
Sociedade Cultural do
Condado conseguiu
"• chegar á sua novena
edición.

Odia 21 xa comezaron as exposicións ·nas covas de Dona Urraca, ao pe da praza ónde se celebran as aCt~acións e onde . o
actó central poético ve subir, un
por ·un aos e ás poetas. Neste
ano a pintura de Bará'ndela, M .
Carbcilln, Felipe Iglé_sias, Xaime
Ouessada e Virxilio . As escl:l.ltu-•
ras de Acisclo Manzano, Arturo
Andrade e. Santi Copena, a fotÓgr,a fia do Colectivo "Colobaum",
a cerámica (Manuel Caarriaño)·e
unha mostra de viñas.
Os poetas convidados nesLe ·
ano son os portugueses Egito
Gon~ves, Isatel Aragao, Maurício de Sousa, António Rebordao , David Rodrígues e José
Viale Moutinho. Os cataláns en- ·
4

unha espécie de inquisitoriaii.smo contrário a que se reflexe o
mundo da realidade na literatura. Estanse facendo obras que
non resisten unha leitura obxectiva : certa no~ela historicista insoportábel.. . hai uns santóns da .
cultr ra que abenzoan uns productos e condenan. outros. .
Penso que unha novela, á que
os leitores recoñeceron o seu interés , como "A canción do vagamundo" , está a anos luz de
todo o que se fixo ultimame.nte.
E escritores que p resumen que
a literatura debe ser acrática,
desorganizada e ultralibre, á
hora da prá ctica enfrenta¡¡ con-·
flitos que son dunha viruléncia
e realismo tot al -como é o caso
de Suso de Toro e "Land Rover"
que non é unha obra escapis~a
nen acrática .
Nesa crítica hai fundamentalmente unba intención
ideolóxica.
Expreso a crítica en termos
ideolóxicos pero é unha maneira
de dicer o que é unha debilidade artística notória que, repito ,
non é exclusiva da literatura galega. Fágoa ideolóxica para explicar o que subxace a unhas
formas artísticas evanescentes
ou faltas de forza ou non dabondo charnativas.
Pero técnicas coñécense, tanto que penso que se len outras
literaturas con certo mimetismo. A influéncia de certa literatura latinoamericana, a influéncia de Sararnago hoxendia , a
desta tendéncia actual de novela gótica historicista, penso que
está actuando na literatura galega. É positivo pero non se pode
notar 'eanta subordinación. Penso que estas tendéncias vanse
superar.
Publicada esta obra sobr e
Rosalia, queda pechada a investigación?
Nen sequer para min . Ainda
que por un tempo non me ocu ·
pe quizais teña que volver a ela.
E que futuro tema de investigación ten?
Paseniñarnente voulle meter
man á obra de Blanco Amor no
seu conxunto . Estou convencido de que o·s autores que tiveron obra nos dous idiomas debemos collelos no seu conxunto
se queremos explicalos ben. Valeria para explicar a sua con.;eición do mundo, .e sclarecer mellar o que é a obra en galega e
como está segmentado pa111
cada unha das línguas e a atitude que mantén o narrador cando emprega o galega e o español.
O

•O 8 de Maio, principiou
a rodaxe da película
vian a Jaume Pomar a Jaspe Ballester. Os bascas presentes serári Pako Aristi, ·Patrizio Urkizu
_:_presidente da As.ó ciacióñ de
EscJj.tores basca- ' e Arnaia
. Lasa Alegria .
·
Entre a nómina dos ·galegas a
lista · é mái,s longa: .Xosé Mª. Álvaiez Cáccamo, Dario X. GabaMarta da Costa, María Diaz
Vida!, Bernardinb Graña, M .
Carme Kruckernberg, Margarita
Ledo, Manuel Maria, Rita Mas,
Ánxeles Penas, M . Xosé Ouei- .
zán, Manuel Rivas, A Reixa e
Méndez Ferrin, entre outros .
-A SC.D do Condado '?dita o
libro c:m inéditos dos poeta_s
asistentes, con ·apresentacións
para f>ortugal , Euskadi, Galiza e .

rra

Cataluña, e o custe total desta
. mob.i lización cultural, que pon o
ramo, en ce,rto senso, ao mes
das nos as letras, ven elevarse auns custe , aproximado de
4.500.000 pesetas, qlie scm financiados entre lo Concello e a
Xunta de Galicia.
O festival, que desde o venres
26 ten actuacións para os nenos;
e para os maiores, cvlmina co
recital do grupo portugués
"Xi9'"· sobre $s 23 h. do domingo.
Un ano máis a única tribuna
lírica permanente que ten o
país, conseguiu superar os
atrancos e cantar á bej.ra do
Miño.
O

"Urxa" que dir:ixen Altreco G.
Pinal e Carlos A. L. Piñeiro .
Rodada · en : 35 rn/m, color,
"Urxa" é a historia dunha personaxe entres momentos: Prmcípios de século, meados e na actualidade, nos que se dan unhp.
transición do rural ao urbano.
A película, que terá uha du!ación de 90 minutos, está sub- ·
vencionada en parte pola Consellaría de Cultura. da Xunta de
Galicia.
.
A dirección .da produción e
de Xosé Xoán Cabanas Cao .·
A rodaxe, con localización_s
en Cúntis, · Silleda. Campolame1rb, Maraña, Durnbria e A Coruña· terá un.ha durqción de mes

e ~édio ..
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outros instrumentos; Rodrigo
coa guitarra e, até, Michel éo ·
violin. Pero a ·gaita séguese. a
-ensoñear de todo, segue 9 seu
reinado único e in'confundíbel
na máis pura ortodóxia, no rnáispuro son, no máis alto esprito_
Os demais instrumentos, sen
tamboril -estridente,. nen bombo
zumbador que _altere ci halo de
Pepe Ferreirós, arrumecan o son
da gaita, bican as notas unha e
outra vez con , dozura con
mimo. Acarician co- seu ~on silandeiro, a magnificéncia dunha
gaita . q1,1e vai 3xigantándose
canto máis reviraboltas ten a
peza. até chegar a unha sublime
conxunción .na que a gaita reina, son tradicional .se impón e
·sublímase o popular até entronizal_o e facelo arte de arte.
A "Muiñeira de Chantada" interpretada por Milladoiro no
García Barbón de Vigo: é unha
mostra de corno o tradicional se pode recriar,, sen perder nada d.a -.
sua autenticidade. A ·v erdade é
que tiña medo, pero Milladoiro
acertou.
, O.

·un cúmio d~ . póesia
sarcástica
Hai pouco M.C.V., no· copyright.
Mário Cesariny, tirou un novo
volume de poesia: O viigem negra. Fernando Pessoa explicado
ás criancinhas naturais & estrangeiras por M.C. V . Who
Knows Enough About It seguido
de Louvor e desratiZar;:ao de Ál-.
varo de Campos pelo Mesmo e
no mesmo Jugar 11 , Mário Cesari-

ny, autor se·g uro deste volume
escrevera. hai anos, un poema
que titular~ : Lou vor e Simplificai;:áo de Alvaro Campos. Mais
que é o presente volume? Un
grande poema sarcástico, paródico, irónico sobre Pessoa e
toda , toda? , a poesía portuguesa. Nunca ninguén ousara tanto . O livro había ser publicado
sob os auspícios do Bureau Surrealista de Lisboa . Ao remate
non foi asi, pero é o mesmo . De
que vai o presente volume.
Diso, da desratización de Álvaro
Campos, ou sexa, de Pessoa .. . e
dos pessoanos e de tanto Pessoa já enjoa.
.
Aparte disto é unha homenaxe a Raul Leal (Hench), o ocultado .de Orpheu. Deste reproducen ~se duas cartas dirixidas ao
desratizado, ao final do volume.
Mais vaia-se polos poemas . Os
Mário Cesartny
poemas son unha paródia de
Pessoa e os seus heterónimos . ,
Todo nao e todo sirn/ Ouando
De Pessoa paródia vários poenao fado é que fado/ E quando
mas e as quadras populares. E
fado é a min" . Si, MCV desratiantes de nada, apresenta-se-nos
za a Álvaro de Campos, e con
Pessoa a rneio de MCV : "Alheio
ele a todos os delnais: "O Álvaro
ao céu e á luz/ De Seth e de ,
gasta muito de levar ·río cu/ o
Rirnbaud/ no Antinoo depuz/ O
Alberto nem por isso/ O Ricardo
paneleiro que sou", quer dicer,
dá-lhe rnais para il/ O Femando
apresenta-se un Pessoa sexualiecmociona-se e nao con.segue
zado : "E para homosexual/ Nao
acabar", - pobre Fernando, que
sou o António Botto/ Nem o
"sonho sem quase ja ser, perca
Raúl Leal/ O Botto para min é
sem nunca ter tido/_E comecei
pouco/ E o Raúl é demais". E
continua o poeta talando e desa rnorrer muito antes de ter vivido" _
cobre-nos algo que non queren
MCV neste poema, nestes
saber os seus editores póstumos
poemas, dedicas-se a descobrir
{lembre-se que o famoso fondo
ao Pessoa secreto , ao Pessoa
Pessoa dá un par de inéditos
erótico que se agacha <letras de
por anu , máis ou menos): "Coisa
si próprio e de cada un dos seus
que poqcos divos/ Intentan penetrar :/ O Antinoo o Epithalaheterónimos. E descobrindo ese
erotismo, que como todo erotismiurn/ os Sonetos Ingleses e a
mo ten a sua cara sádica e a s~a
Mensagern/ Foram os únicos licara masoquista, abrindo desde
yros/ Que me interessou publicar", Ou sexa, que nos encondentro os heterónimos pessoanos (quer dicer. desde a poesía)
tramos perahte a grande imposvai denunciar toda unha impostura da literatura portuguesa'actura que esquece ao poeta para
tuá.l? Se continuamos a ler a
converté-19 en produto de conMCV a resposta, talvez, será
afirmativa. Vexa-se, ou lea-se,
sumo (masivo) e carne para estudosos e congresos. Ben o di
senón o fragmento dedicado ao
Ultimatum.
Pessoa, oué MCV?: "O Virgem
Negra, tal me descobriran/ CinNoutro momento, o poema
"Mário Saqramento ... " (do qtie
coenta anos depois,/ Em minha
infusa.o estou. Tombarn, delis~ nos oferecen duas versións)
ram/ Em vao quantos seguirarn/
d1 ·o poeta,. Pessoa, MCV? "E
Minha viagem ao nunca ser
pela qualidade -e quantidadois/ No seu andor de luto e de
de- do som./ Mas de mim depois de... . e de . .'.! Muito' me
desgra<;:a/ O Vilgem Negra pas-.
sá/ Maior que todos os sois".
temo que fique só o cheira/ De
Descobriran Pessoa, mai~ non ·
um. poeta navegável, vagamente mdustrial/ Para levar para a
o erotismo de Pessoa, e dinamitando o mito Pessoa, desde denC.E.E. e para o Senegal"/ E contmuan as paródias. Como a do
tro, cunha poesía rrónica e sarmeninó da sua nai. - O famoso
cástica que é ~n dos textos cúpoe:r:na de Pessoa ·é parodiado,
mios da poesia <leste século,
verso a verso, por MCV. O resulMCV vai restituir Pessoa contra
tado é inferior ao poema orixi.P essoa. A reiación de amor-ódio
nal? Difícilmente. Compren-se
entre MCV e Pessoa veu dar un
verso~r ~'Caiu- lhe da algibeira/ A
texto, uns poemas onde Álvaro
c1~a ueira breve./ Dera-lhe a
de Campos.é explicatlo ás crian-,.
· ma_e. Está inteira1 E boa a cigaciñas naturais e estranxeiras
rreira./ Ele é que jánao serve", .
para que estes. saiban qÚe non
Pe~soa, MCV: "Caiu-lhe da algise póde renuncíar . ao próprio
beira/ A lapiseira breve./ Deracarpo e que o erotismo -que é
. lhe 0 pai. Está irtteira/ E a boá
,, amor- é un .·dos fundamentos
lapisetr~,/ Ele é que já . nao esdo ser humanQ.
~re~e". Mais, como se dixo, non
~ o .livro remata con duas cartas de Raúl Leal..ao Heteróniilró
_ ~so Pes~oa ,Pasa?o. polo sarcassenon a ma10na da poesía
e mais unhas notas ao textos
portu.guesa:. Meendinho, Antecheios de sabedoria: humor- e
ro~. Sa-Ca:rnE?iro, Bernandim, Ca·-sarcasmo. Para acabar. un texto
. mo~s. ~te . Mais,' .sobretodo Pesnon recomenctáveJ para certos
soa: "Toda parte. e todo 'todo/
espíritos corría,_ por .exernplo,

o

do pai para instruirse e instrÜir~
nos sobre a ritoloxia ao uso e o
seu desmantelarnento final deste poder nas sombráS, :compoñen o que o filme me.smo. :E
co¡:no condimento, asistimos a
unha abÓndosa mostra da pruafernália do vudu, ,do santerismo,
asi como a un par de ritos sariguiñentos, amda que. isa si- con
sangue· de polo c:l_e granxa e ao
·sumo-de gato.
Digamos porén ciue dentro da:- sua indisirnulada .convencionalidáde; a fita resulta dunha digni- .
da,de dabondo para investir a
, hqra e meia. que dura a sua vísión sen posteriores remorde=
·mentas. A actuaCión de Martin
Sheen, un actor
agradecíbel
seguranza, e-unha· narración de
certa soltura, fan que a trama
discorra sen maiores impertinéncias. Sen poder renunciar :a
ángulos de cárÍlara enganosos e
a certos efectismos, que non
obst~te e á vista da groseira
imaxinaria que hoxe se estilan ·
. neste. tipo de .de ,p elículas' resulta certamente füsculpábel.
O
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Os creentes

Xesus Rábade Pqredes (e dicimo-lo pala sua última ,novela, A
Palabra secreta que aparte da
sua nula calidade, deita Unh:-a
ideoloxia máis ben penosa). O
XGG
1) Assúio ~ Alvini. Lisboa.

ri1Mw1ifil1\lJ1::~i1;:1:~: fülili
·A muiñeira de»

Chantada de
Milladoiro
Pepe Ferreirós colleu a gaita.
Case con isa }\a chegaria para
definir o que pasa logo. No .Poriteiro, no fol. conxúganse a mestria de Ricardo Portela, co popular de Graciano, de Os Barrios
de Chantada, co seu próprio talento de gran· gaiteiro. Comezan
as primerras notas. Só, el SÓ coa
gaita en binórnio unitário ... e
vai collendo forma, lento, vida·
máis alá da vida mesma, a muiñeira, pero non calquer, senón
a estandarte e pendón de todas
as muiñeiras~ a de. Chantada.
Comezan logo a incorporarse

Os creentes _ven asinada polo
inglés afincado nos Estados
Urtidos, 'John Schlesinger, nome ·
de prestíxio nos últimos anos 60
e que· coñeceu con "Cowbqy de
' Meianoit.e" o seu meirande éxito
e popularidáde: Lago foise di~
luindo en realizacións máis ben
- -impersoais -nas que-foi deixahdo
mqstra dullha corrección profisional agradecíbel, pero de pou.co máis.
No caso desta fita sucede o
mesmo, e Q. suá xa previsíbel
condición de filme comercial
non é desmentida en intre al.gun. Nesta história ·de secta
máis ou menos satánica -que
parece a9ollerse ao carro do éxi~
to de taquilla da deleznábel "O
corazón do arixo"-, nada ·nos
calle por s.otpresa. G ar9-umento
dá. canta das -desverituras dun ·
hornada psicólogo adscrito ~ policia, a quen lle toca a .c hina de
que lle morra a muller-por un accid.ente ·doméstico tan espectacular como tonto, e que pode
valer par9· reivindicar o café de
pota fronte ás. asasiñas cafeteiras eléctricas; .e ·que lago ve
corno o seu traveso tillo .é desig- nado por unha malévola secta
caribeña para ser sacrifj_cado en
aras do nada despreciábel bene-'
fício crematístico dos seus peixes gordos membros.
As investigacións do abnega·-

l7.

G. VILAS

Iª Xomada de Teatrona Rádio
"Os pasados dias 17, 18 e 19· de
Maio, .c omo aportación do Programa "Proibido dormir- a sesta"
á Semana das Letras Galegas,
eelebrátonse en RNE (Lugo)-;
. através .da emisora local de Rádio Cinco, as Iª Xomadas de
Teatro . na -Rádio . ' As obras, escritas por diversos autores vencellados . á proviPcic;i. de Lugo,
emitíronse de acordo .co seguinte calendárfo: O dia 17, "Secuestro" de Lino Braxe, e "Do- .
bre asasináto" , de Antón Grande. O día 18, "Un ~hute de -Ramiro", orixinal de Anta Pontón
e mais 'Vnha man de ventt~
contra o' mar", de Manuel Lourenzo . Rema_tou a programación
coas obras "O pomógraio", · de
Claudia Roctriguez . Fer, e "O
comparchufeiro ", de Paco Martín.
. .
As Xornadas contaron c~a colaboración da Caixa de Aforras
de Galiza que editou o libro no
que se incluen todas as obras
·escritas polos autores antes
mencionados. Tarnén a Delega~
ción -da Consellaria de Cultura
colaborou no desenvolvirnento
das ·Xomadás. Esta füea de pór. en antena
textos, es.c ritos ex profeso para
a Rádio, por autores de Lugo, é
orixinal de Ana - Pontón e Lino
Braxe. que -realizan o programa
de sobremesa "Proibido dorrri.ir
a.sesta ", no canal c:::inco da RNE
en Lugo.
'
Estas Xo~nadas veñen ser
cortti:quación doutra experiéncia, semellante, qÚe fixeran xa
na anterior Radiocadena. Ainda
que daquela; era no ano ·85 o
teatro radiofónico fóra a base de '
textos clásicos galegas (Castelao ,. Cui:iquei¡o, etc,) postas en
. antena polo actor Xosé Antón
Jiinénez. DE?sta volta, na 'teatralizacióR das ~eis obras de autores vivos, interviron unhas doce
. persoas, entre profesionais colaboradores , Inda que estas graciosas e curtas peciñas só se
poicieron escoitar na zona de cobertura do - dentro emisor ·de
· RNE, canatcinco, en Lugo, hai
constáncia no libriño editado
coas obras tal cal-se radiaron.
Que . cunda o exemplo e . aos
colegas Ana Pontón e Lino Braxe aconsellaríalles que patentas.e n a idea.
O
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O grupo M//ladoiro versioneou.con éxito a Muiñeira de Chantada
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MEMÓRIA
A meiados do ano 1985 ·a Comisión . Palácio de Xustida~ O resultado; meia
· de Cultura do Concello de Vigo encar- palloza saindo dos sillares-.do Palácio
gounos. un pavillón que deberia servir ou iste tragando, seria cando menos,
como pÜnto de información e venda de equívoco . carente de interese e desde
entradas do Festival Celta _que por vez · logo non entraba deQtro das nasas ideasprimeira se organizaba nesta cidade. sobre a Arquitectura.
Suxeriusenos a posibilidade de cons. A nosa propostá consisteu en inde:truir unha palloza na rúa do Príncif>e, a , · pendizar o pavillón·,'co que ·evitabamos
máis concurrida, e adosadaao muro do. a escravitude do ~mprazamento e, ain-

-

.

<ta co.nservando · r~stos da idea orixinal,. qreoado de acordo co ·emprazamen_to, .
· utilizar unha linguaxe actual. De tooo constatando a facilidade de engarce dos ·
.surxju un cilindro atravesado por un dous elementos ·ao adaptar.se ás distinmriro groso que ·separaba o cheo do va- tas condicionantes.
cio, o<letras do diante e a duas funcións de comprador-demandante d~ in- · ·1nstalaronse en tres lugares: ~ua dp·
formación do vendedor-informante.
Prínéipe, Xardins da Estación Maríti-·
O cilindro branca resaltaba, a sua ma ~ Parque de Castrelos, á berra dó
vez·,·co muro ~ul, s~ndo este .recto-0u ·_·a~~itório.
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CARLOS ARDID-JUAN-ZABALLA
·Carlos Ardid Qaceu en Vigo no áno
1950 e é titulado pola Escala Técnica
·~ Superior de·Arquitectura de Barcelona.
.· Traballa na sua cidade natal desde
-- Í981.
. Juan 'iaballa é natural de .Getxo,
Bizkaia. Naceu no 1955 e estudou na

Escala Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Non ten titulo. Traba- '
lla con (arios Ardid desde 1983. "
. Foron os ganadores do prémio. de
xomalismo do COAG de Pontevedra
no ano 1985.
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cauzar estes temas".
Dous día~ despois. o 5 de
Xuño, celebra-se o Dia Mu'n
dial do Meio-Ambiente,· insti tuido poi a ·ONU .

Cine-Clube
Pontevedra

Dentro do ciclo Musical o próximo 31 de Maio ás 2_2.~0 nba~
Salas ABC "Urgh ~ mus1c war
(O rock and roll morreu, viva o
rock and roll) .
Día 7 de Xuño. "Vidas rebel- ·
des".
'

•

Grande Cobián

Conferéncia sobre "Dieta e ar terioesclerose" no . Auditorio
da Caixa de Pontevedra . Venres 26 ás 20· h .

•

O bosco na Galiza

Dentro .deste ciclo orgari~zado
polo grupo naturalista "Habitat" ás 20 h. do sábado conferéncia no C~ntro Fonseca de
A Coruña de António Reguei rop Rodríguez. profesqr de Botánica Agroforestal da ETS de
Enxeñeiros de Lugo.

•

Sábados de
Furabolos

Dentro do xa terceiro Ciclo o
calendário a desenvolver
nesta actividade do Concello
de Moaña é como segue
27 de Maio. No C.P. de Reibón . Grupo Trécola
3 de Xuño. C P Seara. Grupo
Xacarandaina.
10 de Xuño. C P Oumtela
Grupo Danthea
17 de Xuño . C.P . Abelendo.
Grupo Kaos.
24 de Xuño . C.P. Tírán . Grupo
Xal garete.
Está aberta unha exposición
sobre o mundom dos títeres,
desde o 6 ao 12 de Xuño. no
Centro Socio-Cultural Daruel
Castelao. de Ouintela-Moaña.

•

:LLE

Música Verde

A "Corrusión Mundial de
Me10-Ambiente e Desenvolvimento". recoñecida pala ONU
en 1983. e á que pertencen 21
países. organiza para o sábado
dia 3 de Xuño un acto músicoecoloxista en Nova forque que
será retransmitido por T V.,
via satélite. a uns 100 países
do mundo coa finalidade de
concienciar a xente dos graves problemas que certos estilos de vida están ocasionando
no planeta e. ao mesmo tempo, dar a coñecer o traballo
que, individual ou colectJVamente. se está levando a cabo
en diversos países para atallalos

•
O programa de 'f. V.. que
· terá unha duración de 5 horas.
e que poderá ser seguido polos asistentes aos concertos através de pantallas instaladas .
no ,;Centro Lincoln'" de Nova
Iorque--, tamén incluirá reportaxes e gravacións feítas
nas ruas de distintos paises ,·
que irán precedidas de intervencións. sobre o tema,: de
personalidades internacionalmente coñecidas. como p.e .. o
prirneiro ministro de Noruega,
Gro Harlen Brundtland; ex
- presidente da Comisión organizadora, o secretario xeral da
ONU. Javier Pé'rez de Cuellar;
o prirneiro ministro do Canadá, Brian Mulroney; o da Franza, Michel Rocard; da, India,
Rajiv Gandhi; o ministro de
asuntos exteriores da [tália.
Iulio Andreotti; o primeiro ministro da República Popular da
China. Ll Peng; o presidente
de Zimbabwe, Robert Mugabe
e o presidente do Banco Mundial, Barber Conable.
No aspecto musical, espérase a actuación, en directo, de
figuras como Terence Trent
D' Arl;?y, por Franza; Alexandre
Gradsky, pala Unión Soviética,
Ryndo Gurni polo Xapó e Midnight Oil por Austrália. Tamén
se pasará un vídeo de Sting
sobre os temas relacionados
coa desaparición das forestas
tropicais.
O acto emárcarase dentro~
do informe final da organizac1ón uo Naso Futuro Comun"
("Our Common Future") que,
en palab:r;as do seu productor,
Hal Uplinger, pretende transmitir "... unha mensaxe deoptimismo e esperanza e deixará
ver como se pode conseguir
un progreso notábel con
acións decididas". E acrecenta : "A ornee e a fin desta retransmisión e destes actos é a
de axudar a adoptar unhas actitudes prácticas sobre os recursos naturais perante o naso
planeta, o desenvolvimento
económico. a degradación
medio-ambiental e a urxéncia
dunha acción comun para en-

IX Festival da
Poesia do
condado

Celebrarase os dias 21 e 26. 27
e 28 de Maio, organizados
pola S.C. Deportiva do Condado e patrocinado p0la Xunta e
o Concello de Salvaterra, con
diferentes colaboracións.
O programa a desemolar inclueDia 26. 15.30 h . Festa ·para
nenas co Gr:upo de Títeres Tanxarina.
Ás 23 h . Grupo de Danzas
"Castro Floxo" de Ourense
·
Dia 27. Á 22 h. recital poético
do grupo Agoiro de Coruxo.
grupo Al~crin (Carballiño) e o
o grupo de rock "Raiados".
Dia 28_ Ás 11 h . Pasacorredoiras, coa Bonda de Salceda,
a Banda de aitas de Vilanova
e os grupos de baile ·"t:- Bosáina" e "Seixos Albos". As 16.30
comezará o festival de poesía
e musical no que interveñen
"A Ouenlla". a Banda de Gaitas de Vilanova, o colectivo
Paseniño e o grupo portugués
"Xig" .

.

As exposicións abertas nas
cavas de Dna. Urraca son de
pintura (Baandela, M . Carballo, Felipe Iglésias , Xaime
Ouessada, Virxilio, ... ). Escultura (Acisclo Marizan0, Arturo
Anrlrade, Santi Copena .... ).
Fotografía (Colectivo "Colobaum") : Cerárnic::a (Manoel
Caarnaño) e unha mostra de
viñas.
Os poetas convidados son : por
Portugal, Isabel Aragao , Egito
Gonya]ves, ~aurício de Sousa, Antonio Rebordao. David
Rodrigues e Viale Moutinho.
Polos Paísos Cataláns, Josep
Ballester e Jaume Pomar ; por
Euskadi Pako Aristi , Patrizio
Urkízu e Amaia Lasa Alegria.
Os galegas pre~entes serán
X.M . Alvarez Cáccamo. Dario
X. Cabana, Marta da Costa,
Maria Diaz Vidal. Bernardino
Graña, M . Carme Kruckemberg, Margarita Le~o. Manuel
Maria, Rita Mas, Anxeles Penas, Maria Xosé Oueizán, Manuel Rivas. Rodríguez Baixeras, Xavier Seoane, Xulio Valcarcel , Antón Reixa e Méndez
Ferrin.

PUBLICACIONS
•

Olisbos

Número 6 desta reVlsta qu

'.LLE

publica os estudantes da Fa
culdade de Ftloloxia "amantes
da palabra" . Criac16n, comic,
e ensaios . ilustrados por To
k10. Pepa Váazquez. X.C Mato BugalJo. Traballos de L
Arauja. Miro ·vrnar. Alberto
Sueuo, Rafa Vilhar, Marta da
Costa ... e diversas traducións .
Os inten~sados dirixirse á Fa
culdade de Filoloxia.

•

apartado 40047 de Madrid .

Renova9ao

Boletin da Embal>Cada galega
da Cultura en Madrid . Un número coidadamente editado
no que escreven M Alguem ,.
Alonso Estravis, Crvalho Calero, Carlos Dura.o, J .L. Fontenla, Antónioo Gil. Carmen Ares,
Roi da Bolandeua, Pires laran)eira e José Ramón Rodrigues
Femándes.

•

A Tempo

Cuarta entrega desta revista
copmarcal de Monterrei - Val
de Verin- que edita a A.C .
Monterrei (Apdo. 37 Verin) .
Vintecatro pá.Xinas Goidadosamente editada con información, artigas ... Un intento
mási de prensa comarcal , sen
periodicidade estricta, pero
con vocación de continuidade.

Os interesados dirixrise ao

caStelA_o

•

.Xosé Solla

Exposición de Pintura deste
pintor residente no Ma( de
J:>lata . e quf) tra a Galiza a Di rección Xeral de relacións
Coas Comunidades Gal!3gas
No Ateneo de Ourense .

M. ALberquilla·

•

Exposición de pintura en Sargadelos (Santiago) . Até o dia
27 .
.

•

Longa noite de
pedra

Exposición sobre 50 poetas
galegas I\º Pazo de Bendaña.
Clausúrase o dia 26.

•

F. Valbuena

•

Os rótulos
nas cidades vellas

Exposición de Pintura. Até o
31 de Maio na Sá de Arte da
Caixa Vigo (R. Policarpo Sanz)

Mostra do Museu de Pontevedra No edificio Sarmiento de ,
Pó¡iteve dra.

LIBROS
•

Colección Merlin

Edic1óns Xerais apresenta tres
novas títulos nesta veterana
colección . Unha escolma de
cantos de Pere Calders, traducidos por Xavier R. Baixeras.
"Cepillo e outros cantos" ; a
gañadora do III Prémio Merlin.
a obra de Xosé A. Neira ·cruz.
"Ó outro lado do sumidoiro"; e
"O gato Bógar" de Miguel
Vázquez Freire .
·

Traductor con experiéncía na
. tradución ao inglés. Inglés
nativo; (con ·ctous librós editados), protisional Temas comerciais, marítimos . etc .. .
Chamar a Ian . (986) 23 49 94 4~ _ 39 25)

Galega con 18 anos de residéncia en Inglaterra. amplos
coñecimentos de Inglés nas
suas diversas facetas (académico; coloquial , variantes dialectais) e . experiéncía persoal
da sua aprendizaxe, dá clases
de conversa.tamén se fan
traducións galego-inglés-galego. Chamar ao teléfono (981)
22-70-77 de A Coruña (cidade) .
O Komité lntemazionalistak
de Euskadi edita un boletín
mensal Notíclas de El Salvador" que cobre ampliamente unha información al~er
nativa á das axéncias -occidentais da situación do país.
O préc~o é de 20 pesetas/unidade, e a suscripción semestral, prévio xiro: é de 600 ptas.
Pódese formalizar através- do
COSAL-Sanxenxo. Apartado
28. Sanxenxo.
1nteresados en ' montar -_ unha
Granxa-Escola, educación alternativa en réxime de cooperativa na zona de Chantada. Poñerse en contacto con Anxo
Moure - Avda. Portugal 16 27500 Chantada - (982) 44 03

· Afeizoado á musica gostaria de
facer grupo. Condición: puro
nio con Xerais,m tiñan tardaanior á arte . Chamat (986) 37 44
do en aparecer novas títulos.
Agora son catro d? vez os pu- - 89 :
blicados: "Fin de acto" de Alberto Avendaño ; "Antígopa, a
Debuxante necesita guión para
forza do sangue". de Maria
comic.Chamar a Diego. (986) 31
Xosé Oueizán; "O coronel ten
05 69
a quen -lle escreber", de Riveiro Loureiro; e "O arce ·no xarSomos urna assoc1ac;ao culm din" , de Roberto Salgueiro

• - IX Edición Premio
de novela longa
Blanco Amor
Organizado neste ano polo
concello de Ponteceso . r.exerase -polas seguintes Bases:
1°.- O Premio estará dotado coa cantidade d_e un ÍniJJón
de pesetas.
2°.~ Poderán participar todos os autores de calquer nacionalidade que apresenten
unha ou várias obras escritas
en lingua galega na normativa
oficial.
3°.- As novelas terán unha
extensión miI'lirna de 150 fólios mecanografados por un
lado a dous espácios . ·
4°.- Mandaranse por c'orreo. sen remite e baixo lema ,
ao Concello de Ponteceso, indicando no sobre Premio de

.
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·•Despois
Libros
do CDG
de asinado o convé-

CONVOCATORIAS

:::,

Véndese Citroen- 2 CV. Or3240-E. Tfno. (986) 20 93 58. ·

68.

Solicita corréspoÍl:déncia.
home solteuo .•44 anos . física
s:; ps1qu10amente normal. Responsábel. sensíbel. inteleixente. con solvéncfa. amante da
natureza. Gostaqalle coñeéer
muller con semellanres características e con fis sérios.
Apart9do 451 de Lugo.
SO!teno. vrntenove anos, traballo de docente, amante da
natureza e· da cultura . sensíbel . . intehxente , . sunpático .
atractivo. Desexaria ...coñecer .muller de caracterisitcas
semeJlantes para amizade e
relación séna . Apartado 445 .
A Coruña.
Muller 40 anos. Solteira. coruñesa. Residente en Madrid.
Auxiliar de Enfermeria. amante das belas artes. ecoloxia.
deportes. etc ... Gostaria de
coñecer homes solteiros das
mesmas afeizóns . Con posib1lidade de encontros en Madrid
ou a Galiza. AbsteÍse xente
.. cerrada .. ou .. carca" e casados. Apartado 8268 . Madrid .

·--

Licenciada en História da
Arte. 37 anos . divorciada. segoviana. residente en Madrid.
Ecoloxisca. activa. sensíbel.
amante .qa natureza. atractiva.
intelixente . cursando estudos
de unaxe. Góstalle moito· escreber cartas . GGstarialle que
Ue escreberan homes de 33 a
40 anos. con parecidos gastos.
Posibilldade de encontros en
Madrid . Absterse docentes .
- xente cerrada. casados e xente msensíbel. Apartado 8268
de Madnd .

.
Novela .Longa "Eduardo Blan co Amor". En sobre adxunto ,

pechado e baixo ó mesmo
lema. indicaranse o nome e
enderezo do autor. De ·cada
obra mandaranse cinco cópias.
, 5°.- As obras apresentadas
haberán -de ser inéditas.
6°.- O prazo de admisión
de orixinais rematará odia 20
de Xullo de 1989. b Fallo darase á coñecer o día 7 de Setembro, en xuntanza a celebrar
polo Xurado no Salón de Sesións da ·c asa Consistorial.
7° A novela premiada poderá ser publicada polos organizadores do Prémio , se o autor
renunciase a facelo de seu, As
obras non premiadas devolveranse aos autores que o soliciten, nun prazo .dun mes a contar desde o día do fallo.
8° .....:.... A entrega no Prémio
terá lugar no mes de Pecem-

bro en acto público no que se
tentará a difusión da novela
gañadora .
9°.- O prémio poderá quedar -deserto de non existir
obras de calidade a icuício do
Xurado: Neste caso. o Millón
de pesetas do Prémio destinarase a divulgar a obra de Blan-:
co Amor entre as escalas e
· éentros culturais da Galiza.
10".- O feito de co.ncorrern
a este Prémio presupón que os
autores·aceitan todas as bases
do mesmo .
11 _. - O Xurado do Prémio ,
. nomeado nesta ocasión polo
Concello de Ponteceso, estará
composto por cinco membros
que terán de _s er escritores ou
críticos literários da literatura
galega.
12°.~ O -Xurado fará públicas as razóns nas que se fun dou para a concesión do Prérpio.
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ANUNCIOS DE BALDE

EXPOSICIONS

ACTOS

19

-s.a.

Unha áproximación á obra

.a rtes gráficas

de Alfonso R. Castelao
realizada por escolares

,

somos toñecidos
E .D ICIÓNS

ABOIADBBA

na Galiza inteira,
pala nasa
especializacióri
en libras ·
galegas
e portugues.es ·
·
Praza do·Libro
Tel. 26 63 77

República
El.Salvador, 9
Tel. 56 58 .12

A CORUÑA

SANTIAGO

deseño, co!'llposición elect~ónica,
laboratório, offset,·
- encadernación

. MONU~ENTO, 1-6-8-15960-RIV·EIRA~TEL. 87.32 01

)

A·
IDEAS
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XERACIONs·
cindir desta lectura, da proxección da vocacióñ crítica cara ó pasaoo, sería1 ó noso xeito de ve-las cousas, un síntoma inequíarias son as razóns que poderían .
voco de claudicación xeracional, porque
permitir unha definición xeracional.
quizais a loita pendente do naso espacio
En prirrieiro lugar, .as puramente ·
cultural
non estea unicamente nos achacronolóxicas. Foi Ortega, como é ben sa' dos dos seus literatos e poetas, que tabido, quen instrumentalizou para isto un
mén está, e si no desenvolvemento; para
período de quince anos. Pero hai outras
o que estarían emprazados, dunha tarefa
.razóns de peso; tal vez de maior peso: a
crítica e dunha relectura exhaustiva da
educación ideolóxica e sentimental dos
nosa tradición. O exercicio de modernidahomes que, teoricamente, poderían comde, a modernidade literaria do séc~lo -xa poñefas e, incluso, a mesma dirección; o
histórica modernidade- tén moito que
mesmo horizonte-da súa espera como inver coa ruptura e co debilitamento da contelectuais. Quizais isto vese moi ben nas
ciencia artística, noñ pode estar separada
poéticas que agron:mron en Galicia nos úlda lectura desde o presente -dicía Benetimos dez anos, feitq que nos permitiría ·
. deto Croce que toda historia era historia .
facer dialogar· poetas separados por racontemporanea- da nosa tradición. Sen
zóns de ic:iade e non pola coincidencia de
embargo -eilo noso perigcr- pode aconintereses ó abrangue-lo feito literario e .
tecer que un intelectual se vincule á xera:.
menos, incluso, polo sustrato das súas
ción anterior, traicionando, en certo senlecturas.
·
so, as arelas da súa propia e sempre saiA fidelidade á propia xeración é unhas
rán eséxetas e pequenos desertores que
das primeiras regras ás que debería sobusc&rán proxecta-lo seu exercicio inte- ·
meterse un escritor, porque formaría parte
lectual na sumisión do discípulo ó mestre,
dunha fidelidade maior; a fidelidade ó seu
feíto que ben pode representarse como
tempo e ó compromiso co seu témpo. Ló.:
sincero platonismo fronte a Sócrates ou
xico é, nas culturas desenvolvidas, que ·se
como simple deixación do labor que lle
produza un litixio _interxeracional, de tal
marca o seu tempo.
xeito que poida chegar a cumprirse unha
Delimita-lo horizonte, refusando uns andas prirpeiras regras deste litixio; as desatecedentes e admitindo outros e, en certa
venencias coa xeración inmediatamente
medida, definir outras realidades culturais
anterior. Quizais a ausencia de debate en,que se fan nasas ó relelas, sérían algúns
tr~ xer¡;:i.cións pode ser unha causa emidos seus imperativos. Para iso deben sernente de debilidade do noso espacio culvi-los mitos que necesita instrumentalizar
tural ' e, sen embargo, podemos ler, por
unha cultura eminentemente periférica
exemplo, en José Luis Vareta, unha interecoma a nasa. Otero flxoo co Romantismo;
sante· interpretación do poema de Ro.salía
Risco co Atlantismo; Fernández de la
"Quen non xime? -o ·que comeza co faVega coa filosofía alemana. Sen embargo,
moso verso "Luz e progreso en todas parcon . respecto a estes conceptos ampulotes... pero"- como . mostra dun debate
sos pódese producir un tiño de hipocresía
entre a segunda xeración -a de Rosacando
nos -resituanios perante eles. Por.
lía- e a xeración de Curros. Indica Varela
sario
en
certos
momentos,
xa
non
servirá
.
unha
banda
necesitámolos, pala outra, te·a referencia de Curros e dos membros da
mos medo de achegarnos demasiado ás
"Galicia Literaria" a Añón como ese "pon- para os novos tempos se son realmente
grandes ponlas estéticas e filosóficas oc. teo" á xeración anterior -a de Pondal e novos porque deberá arbitrarse a democidentais para non ficar, definitivamente,
Rosaifa- porque non é menos certo que cratización dun espacio cultural, a súa
desenmascarados nas nasas pequenas
para matar ó pai hai, moitas veces, que descentralización, " a- libre competencia
· dos- seus- meml5ros;- iñéluso· o débate e a
empresas.
pactar cos avós.
crítica, ou sinxelamente, seguirá sen haPero non é fácil cumpri-lo imperativo da
Na cultura e na literatura galega houbo
ber regras de xogo, co que , isto supón
reflexión e da crítica. Para resitua-las nepara a paralización dunha cultura.
pouco debate ·interxeracional e si houbo
cesarias lecturas de Rosalía, Otero, Risco
moito de someternento xer i!r..ional: os moA cada xeración cábelle a responsabiliou Castelao non caben os dogmas, nin os
zos das avangardas -e~ceptuando a Madade de posicionarse con respecto á anposicionamentos apriorísticos nih o terreo
nuel Antonio co ·seu famoso manifestcrterior. Tamén, en certa medida e, sobre
das interesadas medias verdades que só
á xeración Nós; os homes da nova narratitodo, na súa mocidade, en qu_erer ampliapode_n fortalece-lo personaxe literario, non
va ó grupo de ensaístas de "Galaxia". Tralo horizonte utópico .desa xeración inme- ' o escritor e menos o intelectual. Quizais
taría&e dos rumbos propjos, da peculiari- ' diata. Sen embargo é labor dunha xeramáis que nunca, o noso pensamento e a
dade dunha cultura de resistencia na que
~ión a procura de antecedentes na tradi-·
nosa arte estean pendentes dunha terahabería unha única e total xeración con- _ ción. Sobre istq. sería bo lembrar ~in
pia; desa cuarentena á que Wittgenstein
formada polos que están dunha teóric~
cluso os capítulos máis rupturistas-:da arte
propuña somete-la linguaxe. Steiner indimesma banda, e sería propio das culturas
do XX teñen definido os seus antecedencaba que hai que ler como seres humanos
de resistencia inmobilizarse nunha posi- . .tes literarios no pasado .. Os surrealistas fiíntegros. Quizais a nosa xeración, adeción ,- por medo a perder o que custou · xérono con Lautréamont; .a xeración do
mais. de conquista-lo talante crítico debeconseguir, e establecer r.elacións ·entre · 27; que tén un pé importante na vangarda,
ría conquistar, sobre tódalas coüsas, a inmestres e discípulos; entre iniciadores e
con Góngora. Porque a fidelidade ó pretegridade. E -cómo non- saber cabaliniciados ata chegar a sacralizar case secsente, a contemporaneidade, está pert-. mente que o que ela non consiga por si
tariamente o tecido cultural desta resis- ' dente da articulación ·dlUlha lectura da tramesma non o vai facer ninguén. Das súas
tencia. lso que, coidamos, puido ser nece- - dición desde o aquí, desde o agora. Presdeixacións será ela a responsable.
o
RAMIRO FONTE
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G. LUCA DE TENA

R

ecén lle entregaron unha placa de homenaxe á Fernando
~lonso Amat, dinque por non
sei cantos anos gástados na Zona
Franca de Vigo. Alonso Amat está
nesa derradeira volta do camiño na
que un debería ter forza abondo para
apartar placas, banquetes e coroas
poéticas. Polo menos tanta forza, paciéncia e teimosidade coma a que os
organizadores de banquetes gastan
a certa altura da vida dos persoeiros.
Cando lle sobraban folgos para
evitar esta caste de ceremónias sociais, Fernando Alonso Amat tora
contodo, centro doutras homenaxes'.
Unha delas montárase no bairro de
Teis en Vigo. Arredor da sua rara figura de filósofo fráxil reunianse nos
primeiros 70 ·os obreiros de Vulcano
e Barreras asi como as organizacións
que arredor do PC se apuntaban a
unha frente estatal contra a Ditadura.
Ao dia seguinte desta festa, pedían a
cabeza de Alonso Amat nunha desas
institucións legais nas que este militante c;to PC mantiña un pé clandestino e operativo, cun ar entre boémio
e académico de membro do grupo
de Bloomsbury que acabara de perder o sombreiro.
A Alonso Amat chégalle o tempo
doutras homenaxes. Pero os que
agora inícian as listas de abaixo firmantes son amigos novas e nul)ca
traballaron efl estaleiro nengun. E o
tempo. das plaéas do' poder, que se
dan en privado e contra das que mal
se pode defender quen mantén un
ruin equilíbri_o · entre cansáncio e enfermidade. A hora destes discursos
fálase de abstractos méritos cidadáns e culturais pero nada se di de
que este home repartía propaganda
ilegal con clandestinidade nos tem.pos en que esas militáncias se pagaban con anos á sombra. O máis
grande mérito cidadán de Fernando
Alonso Amat é ter batallado pota liberdade cando máis difícil era e a de
facer profision de comunista e racionalista nun mundo candado pala
reacción e as mitoloxias da democrácia orgánica .
Extraña prática esta do PSOE de
poñer medallas sobre un capital de
credibilidade e limpeza democrática
coma o de Alonso Amat mentres
agachan con todo cuidado a biografía comunista do agasallado:
O

VbLVER AO REGO
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HOMENAXE
EN PARTE

aRdo xa estabamos afeitas a
que os periodos preeleitorai.s
notos adubiasen con ese qu1nielismo soeiolóxico ou espécie de
propaganda cuantitativa que son os
inquéritos agora resulta que veu a
·seca e apenas podemos .saber ~o~
qué partido sairán eleitos os prox1mos tránsfuga~.
·
.
A concesión das televisións privadas está pendente e as da FM tamén, o cal, feito con intención por.un
señor como · <;3uer:ra, poae ser. a e~~- ·
sa de que os-meios de comurncac1on
esteñan atadas en 'curto.
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