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Tereixa CondeA VISITA TEN UN CLARO TRASFONDO IDEOLÓXICO A FAVOR-DO EURÓPEISMO
DO MERCADO COMUN, POR ISO O APOIO DA XUNTA.
Pumpido:
'Apresentar a
iniciativa popular
da muller é xa un
trunfo'

TODO PARA WOJTILA

Tereixa Conde-Pumpido,
coñecida avogada laboralista
galega, vai ser a encarregada,
posibelmente o próximo dia 11,
de defender no Parlamento
Galego a segunda iniciativa
lexislativa popular, na que se
solicita a criación dun Instituto
Galega da Muller. (Páx. 1O e 11)

Miguel Muñiz: 'A
Banca Pública
tivo unha
preséncia escasa
na Galiza'
Miguel Muñiz, amén de galego,
é o presidente do Instituto de
Crédito Oficial que actualmente
abrangue as siglas BCH (Banco
de Crédito Hipotecário), BCI
(B.C. lndustriaQ, BCL (B.C. Local)
e BCA (B.C.Agrícola). A
intervención da Banca Pública,
nunha economía mirrada como
a galega, é someramente
analisada aquí.
(Páx. 12)

Castilla del Pino:
'A sociedade
declara aos vellos
improdutivos'
Cabelos e barbas brancas,
xubilado hai ano e médio, pluma
cobizada dos xomais, autor dun
xa antigo ensaio, tan clarificador
como útil na comprensión dos
problemas da muller e da parella,
titulado precisamente "Catro
ensaios sobre a muller'',
psicólogo da comunicación
interpersoal e, enfin, un dos
ensaístas máis lúcidos do
panorama español.
(Páx. 8)

A Generalitat
negócia coas
duas ponlas de

Te"a lliure
A Generalitat, a meio da
Consellaria de Governación e do
seu titular Josep Gomis, estaría
negociando con Terra Lliure o
abandono das armas a cámbio
dunha oferta de reinserción dos
nove presos da organización
armada e dos seus militantes
exiliados. Angel Colom, deputado
do ERC qhegado desde a Crida
a la Solidaritat, participaria
segundo a información na toma
de contactos preliminares entre
a organización armada catalana
e o Governo da Generalitat.
(Páx. 13)
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A visita ten un claro trasfondo.ideolóxic.o ·a favor do europeísmo do Mercado Comun,
daf b apoio da .Xunta
-

Todo para Wojtila
· A.

Elffi-G~ LUCA

Os xoves quedaron eclipsados polo Papa
que os charna a congregarse. A lgrexa
de base galega está totalmente
desprazada; protesta. Os institutos
da direita católica queren facerse ver,
como propaganda. A Xunta e o Governo
Central apoian a visita pÓrque Wojtila
vai facer de propagandista de Europa:
A Europa dos mercaderes.
As multinacionais pugnan por sacar tallada.
A visita que Xoan Paulo 11
vai realizar en Agosto a
Compostela eclipsou
totalmente a unha
"Xomada Mundial da
_ Mocidade", promovida
polo própric Papa,
enfrentando a distintos
sectores da lgrexa, algúns
deles loitando entre si por
facerse ver, e apoiada por
unha Xunta que gasta
perta de mil mitlóns de
pesetas, pois o Estado
"laico" vai utilizar de
propagaRdista da sua idea
de Europa a Karol Woijtila;
pois o discuros do Papa e
do PSOE son
complementários,
encaixan perfeitamente.
Unha visita pastoral nada
inocente.
"O acontecimento ten a sua importáncia... se non nos empeñamos en deixalo reducido a un
puro folclorísmo estéril e até un
pouco escandaloso".
"Se todo se vai reducir a que
o Papa nos bote un discurso moi
fermoso como aquel que botara
na catedral de Santiago na sua
outra visita, pode evitarse tanto
esforzo, e abonda que nolo mande por escrito, que chega antes
e custa menos". Estas palabras
pronunciadas polo bispo Miguel

IGREXA E GALfZA DIANTE
DA VISITA OEXOÁN PAULO 11
Os debates sobre a natureza e os roles da
relixión están·actualrttente moi
A
caída dos grandes discursos fai _virar a vista·
coas formas de coñecimento e vivéncia
máis intuitivas. A lgrexa galega, ou, mellar,
a igrexa maioritária na Galiza, a católica, .
basea a sua lexitimidade.no Servicio á fe ou
relixión cristiá É unha provincia. da gran
igrexa, a máis extendida das formas cristiás
no mundo. ·Na medida en que aceitemos
que o Cristianismo é unha relixión, quer
dicer, un sistema de pensamento e acción
compartido·por un grupo, .que dá ao
individuo -unha orientación e un obxecto de
devoción(E.Fromm), termos un primeiro
dado para a análise da. lgrexa gaJega. Que
orientación inculca e que obxecto de .
eleición está a a.presentar aos galegas? Aos
gaJegos crentes, por suposto. · Durante séculas nesta lgrexa, presente .
aquí ao menos desde o s.IV, o seu discurso
trataba de "historizar" a cultura contra o
cosmoloxismo característico do preceltismo
e do celtismo. Asi cri~ liberdade fronte ao

vivas.

fatalismo. Xogou, igualmente, papel
Europa con retomo ás bases cristiás; algo
relevante na loita anti-islámica, non tamo_
tan ambiguo que encaixa no discurso ~o
militarmerite· senón culturalmente. Xelmirez
PSOE para afortalar a opción pola CEE.
sint~tiza. desde Compostela, esta labor.
Xoán. Paulo 11 reúne á mocidade europea 1
A sumisión da Galiza á Monarqúia
fundamentalmente para escoita nas catro
española e ao centralismo non se deu sen a
línguas máis estendidas, moi de acordo cos
decapitación da lgrexa galega nunha loita
plans de ensino do Govemo e a introdución
só relatada parcialmente. Desde o século
de duas línguas na Secundária en desfavor
XVI a lgrexa galega é un apéndice da
das línguas nacionais. O bacharelato
española e .predica resignación, sumisión e
"eúropeu" nen as contempla.
obediéncia. Non oferece obxecto de
O discurso moral de X.Paulo 11 non
devoción, senon que esixe receición de
·distorsiona a chamada ética inicial do
decisións elaboradas tora. Esta lgrexa está
PSOE; é un discurso djferente ao de cada ·
cautiva.
un deles, pero negociábel. Wojtila busca
Dentro desta lgrexa estanse a dar pasos
concesións que garantan o poder da lgrexa.
de rompimento de tal de·p endéncia e de O Govemo concede isto a gasto para
busca dunha lgrexa inculturada e liberadóra. lexitimarse nos sectores de centro-direita.
Que ven significar a preséncia de Xoán
En fin, nada indica que a vinda de Xoán
Paulo 11 en Compostela? Nada a prol dese
Paulo 11 signifique a dinamización da lgrexa
cámbio, mbito a favor da sumisión
gaJega na inculturación; todo indica que-este
continuista da lgrexa galega á española e
acontecimento eclesiástico- civil. é a prol do
aos parámetros das relacións lgrexa~ afortalamento do stablishment.
D
Estado actuais na península
Xoán Paulo 11 predica certa unidade da
A BOBA DllA

Anxo Araúxo son, á par que significativas dabondo, ilustrativas
do tinglado que se está a montar
coa visita que Xoan Paulo 11 vai
facer a Compostela en Agosto e
da resposta que está a ter, mesmo, de certos sectores da lgrexa, comezando pola galega.
Os poderes eclesiástico e os
político-administrativos,
máis
unha vez da man, en perfeita
harmonía, malia a declaración de
non confesionalidade, están a
manipular, para o seu proveito,
unha tal "Xomada Mundial da
Mocidade" da que xa ninguén
parece acordarse, até o ponto
que Pérez Prieto e García Barreiro se preguntan na revista de
pensamento cristián, Encrucillada, de que se trata "dunha xornada mundial da mocidade?, ou
dunha visita do Papa acompañado dunha gran masa de mozos"?
O director de "Encrucillada"
("revista quincenal de crentes
galegas") fai unha pormenorizada análise para concluir que "parece claro que non se trata dunhas Xomadas da Mocidade onde
esta fóra a protagonista, onde
eles tratasen realmente os seus
problemas e arelas, e onde, en
todo caso, o Papa viñese escoitalos como Pastor que é da lgrexa".
Asi o primeiro que chama a
atención é a precisión ou imprecisión da mesma linguaxe utilizada no enunciado: "Xomada Mundial da Mocidade".

'TRATASE DUNHA
XORNADA MUNDIAL
DA MOCIDADE. OU
DUNHA VISITA DO

, PAPA ACOMPAÑADO-=--DUNHA GRAN MASA
DE MOZOS?'
Xomada. Como pode convocarse a tanta xente para un só
dia, e persoas de tan dispar xeografia? Non serian mellar Xomadas? Despistouse o ese por casualidade? ·
Mundial. Todo o mundo ou,
case exclusivamente, unha parte
de Europa?
.•
Mocidade_ Mozos cons1~erase
normalmente aos comprendidps
entre os 18 e 25 anos. Pero polos ensaios que se están a facer,
parece que a idade baixa bastante dos 18. E, desde logo, mo- zos católicos! .
Pero se ollamos a propaganda incluida a información da
m~ioria dos méios de-comunicación, vemos que o qu,e realment~ .,
aparece reflexado é qµe se esta
a preparar unha nova visita do
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'TEMONOS QUE
PERGUNTAR CAL E0
INTERESE DO PA~A
POR ESTAR ESTE ·t.
ANO EN
. . . ·.;;;
COMPOSTELA'· .
=

Papa a Compostela, é unt)a peregrinación de moi9s-adolescenfes con tal ocasión. A v4sita a
Compostela de Karol Wojti'la non
é de carácter pastoral, como a
de Covadonga, pois non queda
ven que a realice de novo cando
hai moitas dióceses as que non
foi. . Témonos que perguntqar,
lago, cal é o interese do Papa
por estar este ano en Compostela? Hai que ter en canta que foi
o. mesmo Vaticano quen fixou o
lugar da celebración desta IV
Xornada Mundial da Mocidade.
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Cal é a díferéncia entre Deus e
Xoán Paulo 11? Que Deus está
en todas partes; e·Xoán Paulo
O Papa absorbe
xa estivo.Este chiste f.1Ue anda
as Xornadas
por aí pode i~ustrar un pouco
o carácter dun Papa afei.zoado
A absorción do que era primário
as viaxes. Na ·sua sé arzcebis(Xornada da Mocidade) polo que
pal de Cracóvia "non podia esresulta secundário (preséncia do
tar quedo máis dunha semaPapa) resulta evidente en feitos
na", ,segundo un comentarista
como os que a continuación se ·
polaco.
reseñan:
Cando chegou a Roma xa
-Móntase unha Comisión Arafirmou queJr ia á "maior parte
cebispo-Xunta-Governo Central,
dos lúgares aos que me invina que -por suposto- non hai
ten".
mozos.
Así, saiu-de ltália 41 ·veces,
-lnstáurase · un ha oficina de
terán mellar acollida as suas án- algunha no plano das relacións
a 77 estados dos cinco contiprensa da Comisión organizadosias de protagonismo.
exteriores polo que a Xunta non
nentes, facendo máis de 625
ra na que os mozos só están
GASTOS
realizarlle
unha
invitación
pudo
mil quilómetros (15 voltas ao
como oper~ios. Para máis inri,
O papel da Xunta
ao xefe do Vaticano para visitar OFICIAIS ·
mundo). Dedicou a estas vianesta -Oficina non existe informaLA
_N
_S_E_E_N_ _
Galiza. Como ~e entande logo CALCÚ_
xes 28~ días (perta da décima
ción sobre .p.s anteriores XomaPerguntabámonos anteriomente que o erário público galega suparte do seu pontificado). Dendas, apesar de que publican un
polo interese do Papa por estas frague a maioria dos gastos dun- MAIS DE 700 MILLÓNS
tro de ltália foi a 75 comarcas,
Boletín que pretende ter informasua Xornada da Mocidade; pero ·ha visita "pastoral" cando forma
visitand_9" máis de 400 parróDE PESETAS.
dos aos meios de comunicación
cal é o interese da Xunta?
quias.
.-. ·
parte d.un estado non confisio- ADEMAIS A XUNTA
dos preparativos das "XornaEn primeiro lugar dicer que a
nal? Os gastos oficiais calcúlanFoi este Papa o que decidiu
das".
autonomía non ten competéncia
se en máis de 700 millóns de pe- PON PARTE DA
criar as Xomadas Mundiais da
-As Delegacións de Xuventude
Mocidade e, segundo• escre- ·
'A•
setas. Ademais a Xunta pon par- INFRAESTRUTURA'
vense de seguida relegadas de
/-'\
MAJORIA
DAS
te
da
infraestrutura,
habilitando
ben
Pérez Prieto e Gartía Batoda organización; só lles queda
rreiro non semella ser este o
SOLICITUDES DE
coléxios, ·aos que terán que -¡r encarna o Mercado Comun e a
o papel de espallar a propagan,
traballar conserxes ·e persoal de OTAN, a CEE como Europa de
camiño normal para ...mobilizar
da e xuntar "voluntários de ani_IN_V_IT_A_C....;;:._10..;::;_:;..N~S-=-----limpeza, en plenas vacacións. O todos e a NATO frente ao Pacto
aos mozos: se a lgrexa desde
mación e servício" 0/AS), amén
as dióceses e as parróquias
PERTENCEN AO
Parlamento, co voto da maioria, de Varsóvia con Wojtila e Polón.ia
de facer apresuradamente grunon é refer-éncia para a .mociOPUS
E
COMUNtO'N
aprobou
tamén
as
exprópriacomo
ponto
de
lanza.
Voltar
ao
pos parroquiais d~ '!lJozos para
cións dos terreas do Monte do Sacro lmpério.: _Os discursos do
dade, non vai ser por moitos
asegurar unha nutnda represenE
LIBEFJACJÓN,
AOS
Gozo
para
posibilitar
unha
chaira
1 encontros multitudi1?.ários que
PSOE·e
do
Papa~
ainda
que
difetación da Galiza. lsto ocasionou
tªña co Papp.
QUE SO LLE
onde celebrar a gran concentra- rentes, son complementários,
que parte destas delegacións se
ción.
· Decidiron que as Xomadas encaixan perf~itamente no puzinibisen dunha colaboración actiINTERESA
A
O interese do .Estado español zle ideolóxico imperialista.
deberian
de ser un ano én
va.
Roma e outro ano noutro lugar
PARTICIPACIÓN NA
e da sua delegacióri aquí, a xun_ Hai, ademais, outros intereses,
do mundo. A P.rimeira edición,
MISA DO MONTE DO
ta, é, · sobretodo, ideotóxico. o os das empresas que van sumiLoita entre diversas
1986, foi en Roma e a seguinPapa apoia e representa hoxe . nistrar comida aos peeregrinos e
organizacións católicas
te, en Buenos Aires.
.
unha caste de europeísmo que_ medios de transporte que, os
Existe un evidente malestar por
Os lemas, sempre propostos
mozos, naturalmente non paga- ·
este "enfoque" da visita nas co·polo Papa, foron: ~·sempre disrán. Por isa a lgrexa, ademais
munidades galegas -de base, no
que contar co apoio da Xunta, - postos para dar r:azóns da
clero máis progresista (recorde- ·
vosa esperanza"; "Nós coñeentrou no xogo comercial ao anmos as palabras de M.A. Araúxo)
dar a procura dun ·patrocinador . cemos ao amor que Deus nos
e, mesmo, da Confederación
ten e eremos nel"; "Faceqe o
(talaron con Coca-Cola- e a Once
Episcopal, sobretodo, no caso
n d caque el vos diga"; "Eu ·so_
por máis que o desmentise ofidesta última, pota participación
miño, a verdade e a vida" (este
cialmente) ~orno -se se tratase
go a litúrxia, teria de conseO emprego do galega na lgreano).
.
·
-.·
de certos grupos etlesiais que
- dun concerto de Joe Cocker).
guirse á costa dun enorme es=
xa é unha reivindicación que
loitan por copar o protagonismo
Para Priet-0 e·Barreiro os obGaliza Novif denunciou xa es:..
forza. "Vinte anos despois
non acaba de cumprirse. As
da visita como xeito de mostrar
.xectiyos· parecen ser: A~outri
tés extremos no mes de Abril,
dese
recoñecemento
de
subvencións públicas que a
o seu poder, (Opus Dei), o de
nar á mocida<;le, · sen contar
· comezan~o agora tm_ha campaRoma -comenta López Mu- ·
igrexa católica recebe na Galipublicidade - para
conseguir
ña de propaganda eri lng1és, Ita- · · con ela, . dando respostas a
ñoz- celébranse só un 7 por
za para exercer os seus cultos
asentarse no Estado Español
perguntas ·que non se tan. 19..:
liano, Francés e Alemán... "para
cento das misas en galega,
norl se traducen en nengunha
(Comunión e Liberación).
norar a capacidade dos mozos
rachar a cortina de fume con que
idioma que resulta s,e r o méclase de compromiso coa culpara organizarse. · Primar un
os
queren
envolver,
~presentán
Ainda que falta por chegar a
dio natural de comunicación
tura do país.
tipo de pastoral desc.o mprodolle o naso país como se fose
Oficina Coordenadora do EnconSegundo o estudo realizado. da inmensa-maioria.da poboámetida; sen da1· verdadeiro
u.n cenário mudo, e facendo só
tro en Compostela as SQticitudes
ción e a -maioria dos seminapor .Daniel López Muñoz (O
protagenismo aos mozos. Asi
referéncias folclóricas a el".
de inscrición recollidas polo
ristas lamenta estar a apadeidioma da lgrexa en Galicia,
como un certo medo ao novo.
·· Xoán .Paulo 11 fixo, no 1982·, en
Concilium pro Laicis -organiscer ainda un proceso formatieditado poto Consello da CulConcluindo que o que se trata
Madrid, un .chamamento aos Xómo encarregado das incricicións
vo q·ue ·n on os encama na cotura Galega), un 85,9 por cené, en c;jefinitiva, da .todo para
venes: · Xoves! Amigos!. Tecles
no extranxeiro-, teñen solicita.llJUAidade cultural que os .vai
to dos párrocos galegas non
os rñózos, pero sen os mozos,
que
ser
vós,
sendeixarvos
mado invitación un total de 87.614
celebran nunca misa en gale- -.:-acollar como sacerdotes". .
lema que nos recorda o abso.nipular; tendo critérios sólidos
xoves. De todos os xeitos,
É evidente que a xerarquia
ga. Os que din celebrar na linlutismo.
de
conduta.
Amén.
D
23.613 destas solicitudes pertencatólica. non asume o comgua de;> pais a metade ou meO cartel anunciador resulta
cen a países do extranxeiro, que
promiso coa · ~1:1ttura do país.
nos das .suas misas parroINTEAESE
DO
sumamente
ilustrativo. Nel
chegaron directamente á oficina ·-·
"Sup~rados cando menos forquiais é só un 8,2 por cento.
destacan claramente dous elede Compostela.
malmente os prexuizos máis
· Pola contra, os que din. cele~ESTADO ESPAÑOLÉmentas: a catedra~ de Comburdos -conclue Lopez Mu- · ; . · ·
brar todas as SUélS.,. misas ·en
postela,. de fondo, e o Papa en
A maioria destas solicitudes
ñas no seu traballo- hoxe a
Galega sup,oñ~•únicamente
·SOBRETODO
hierático xesto de bendición
chegadas direitamente perteñe. postúra que parecen manter é
IDEOLÓ-X-IC_O____O_P_A_P_A__ coa ollada perdida no infinito.
o 4,2 por ceato do total.
cen ao "Opus" e "Comunión e LiEn todas as apro~imaciónS • a de espectadores respetuobera~ión", aos que o única que
·REPRESENTA HOX
E os mozos? Non están.
sos dun conflicto básicamenrealizada§ ao · compromiso
A Conferéncia Episqopal pulles -.interesa, segundo fontes da
te
alleo
aos
contidos
da
fe
e
real entre .a Institución ecl~-:-_U_,.N,.._H_A_C_,___A-"S.__T'"-"E~D~E=-·-· __
. <~ .blicou unha carpeta con matemesn:i~ lgrexa, é a participación
. siástica ·católica e a fala que- . da moral q'-'ª· representan :
na misa do Monte do Gozo "en
EÜROP.EISMO QUE
rial preparatório para traballar
trafan . de eliminar atrancos
da a vista
divorcio igrexa. pri"'!eir~ ·fila", o que supón a 'total
f\.''CARNA
O
en grupps, centrada no tema
E1 ~
para0.qt1~sé exprese cada _un
sociedade neste ponto. O
ausencia dos actos da semana
·,
da preparación; desta carpeta
no·-zfdtt)ma da sua preferensirrlptes reco~ecemento oficial
Prévia. O pontedo de Concilium
MERCADO
COMUN
E
.
tal censurado o proxectcrorixicia":·<- ·e
•
o
do direito a celebrar en Galepro Laicis (progresista) débese a
A OTAN'
I nal enviado desde a Galiza. D
..........
que pensan que en Comp~stela,

'Os

to,
da

i

Censurado o
·p roxectó
galego

do

Gozo '

Uhha lgrexa ·que continua·
alonxada do galega

. '.Q ..

.

o

....
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As outras relixiórls viven ·sen o apoio económico do Estado
Todas as relixións ·cristiáns con (cemitérios, fogares da terceira
pres.éncia social na Galiza que idade, centros de rehabilitación
non gardan obediéncia á Roma de .toxicómanos) polos nasos
carecen de -causa .semellante a ·· pr~prios niédios".
unha suovención ou calquera
axuda ·material ou facilidade adEstas igrexas que carecen de
ministrativa para manteros seus existéncia institucional para a
Administración manmñen o culto
lugares de culto. Hoxe, a refjxión sen nengun tipo de axuda. "É falprivilexiada polo Estado é, preci- sa a afirmación de que a lgrexa
samente, a que durante os anos Evanxélica estabelece o diezmo
da Ditadura foi apoio fundamental da represión e a institución obligatório, ou que reciba axudá
máis intransixente contra das -li- . fiancieira do extranxeiro -di o
berdades. As óutras relixións vi- pastor Pérez Millos-. Os .minisven só das aportacións dos seus tros de culto vi\.~en por este mesmembros, e carecen de entidade mo sistema: coque os fieis aporsocial para a Administración.
tan para 0 seu so_stimento sen a
igrexa lles garantir nengunha re"Temos que afirmar rotunda- · tribución. Son persoas que sin-·
mente que non recibimos polo ten a sua vocación e serven nas
de agora un tratamento igual di s~muel . Pérez Millos, pastor .igrexas desinteresadamente".
evanxélico exercente na , Gal iza.
A incidéncia destas outras reli:A lgrexa Católica ten unha série xións cristiáns está en continuo ·
de benefícios fiscais e · axudas aumento desde a derradeira déeconómicas ,que non te111os as cada do pasado século. Naquil
igrexas evanxélicas. lsto é asi até tempo fúndanse ·as comunidades
o ex..tremo de que a a Facenda, protestantes de Santo Tomé de
as Cqrporacións etc. , con_
sidéra- Piñeiro, Bueu, Estribela, ·o Gro- .
nos no focante a impostas como ve, Portonovo e Marin. Esta últiunha empresa calquera. Nós ma povoación ten o censo máis
mantemos o . naso património. alto de cristiáns evanxélicos de

todo o Estado, con máis do clez
por. cento dos censados.
A facilidade da relación por
· mar levou o coñecemento das
outras igrexas a moitas povoacións costeíías, atravéo do labor
de viéiXeiros protestantes. Os primeiros apoios destas igrexas
. procedían de católicos disidentes ou enfrentados cun clero an. corado no coriservadurismo máis
pechado. Noutros casos, é a
preséncia continuada de membros de distintas co11.fesións a
que decide a conversión. O caso
de Luis Wirtz, chegado de Barcelona para a construción do ferrocarril e f1.:.1ndador de varios centros de culto que ainda hoxe se
manteñen en plena vitalidade, é
-paradigmático. -Estas comunidades mantéñen como daquela o
nome de Asambleas de lrmáns
A Ditadura foi intolerante con
todas as crencias e confesións
que hon fosen o catolicismo. Até
finais dos anos 40 non se reabre
con limitacións unha parte dos
centros de reunión. C. García
Cortés dá notícia da reapertura
das capelas de Pontevedra,

Ares, Lavandeira, A Ramallosa
de Teo, Boimorto, Ourense,
Lugo, A Coruña e Vigo no ano
1946. O mesmo autor toma
como referéncia os dados que
fornece a Oficina de Información
Diplomática no ano 55 para reconstruir a existéncia de 13 centros de culto na Coruña, 12 en
Pontevedra, 9 en Ourense e 5 en
Lugo no ano 1955.
No libro de J. Estruch los protestantes españoles se considera
ao conxunto das igrexas evanxélicas galegas no cuarto lugar ao
Estado. Garcia Cortés ere que
xulgando polo número de centros de culto, a Galiza figuraría
.hoxe no quinto lugar do estado
despois de Catalunya, Levante,
Andalucía e as· duas Castelas. O
número de membros seria non
inferior ao 1O por cento do conxunto _do Estado o que poderia
dar perto de oito mil membros.
· Numéricamente reivindican o
primeiro lugar das igrexas que
non seguen a obediéncia de
Roma, os . membros da lgrexa
Evanxélica, ainda que os Testigos de Xeová apañen que son

eles os qu~ teñen o meirande número de locais abertos en todo
o país. A lgrexa Evanxélica califica de secta á confesión Adventista asi como á dos Testigos de
Xe vá ou á lgrexa Mormona.
No mes de Febreiro de· 1982, a
Galiza contaba con catorce asocación relixiosas non católicas: A
Primeira lgrexa Evanxélica Bautista, con 3 centros de culto; a
Asamblea de Deus en España,
con un; a lgrexa de Cristo en Madrid, con un; a lgrexa Evanxélica
de Filadelfia, con seis; a lgrexa
Nova-Apostólica en España, con
un; a lgrexa Evanxélica Pentecostal de Ma~rid, con un; a lgrexa de Deus Pentecostal, con un;
a Asociacón de lgrexas Cristiáns
Adventistas do Setimo Dia, con
tres; a lgrexa Evanxélica dos lrmáns Ebenezer, con 12; a lgrexa
Evanxélica dos lrmáns, con vinteun; a Asociacion das Testemuñas de Xehová, con 44; a lgrexa
de Xesucristo dos Santos dos
Derradeiros Dias, con cinco e a
lgrexa Evanxélica do Exército de
Salvación, con un.
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18-19 DE AGOSTO, XORNADAS DA MOCIDADE

TEST DAS CONTRADICIÓNS DA IGREXA

X
Q:

G

FRANCISCO CARBALLO

.A. Xoan Paulo 11 debense-lle as "Xornadas
da Mocidade" que el iniciou en Roma. Logra_n reunir milleiros de xóvenes católicos: ·
Para este -Agosto van ~er en Santiago. Ese
acto constitue o eixo da visita .papal a Galiza- e Astúrias dos dias 19-20.
Meritres tales xo"rnadas se realizarán en
Roma, Buenos Aires, etc. as dificuldades
foron facilmente superadas. As _que se
preparan aqui atopan difíceis compromisos para harmonizar intereses.
Unha preséncia papal na Galiza deberia
sintonizar coa realidade cultural· deste
país. Per9 a hierarquía católica galega non
é uniforme no ·tratamento incultura! e uns
queren que só se teñan en conta as catro
línguas europeas máis estendidas, outros
quixeran que a galega fose a predominante. Asi pensan Dieguez de Ourense, Gómez de Lugo e o demisionario Araúxo. O
resto españolea. A colaboración coa Xunta esixe algun tipo de consideración á cultura galega.
O segundo problema .é máis interno_á
lgrexa. Os grupos xuvenís do Opus, de
Se cabe, inda maior ,interese constitue
"Comunión e Liberación", maioritários .en a emisión doutrinal que vai facer ,Xoán
ltália e parcialmente en España, grupos Paulo 11. Nas visitas a A. Latina, Africa,
conservadores, esixen un protagonismo etc., todo~ os discursos papais foron elade primeira fila. Os de "Comunión e Libe- borados n·as respectivas igrexas loca~s -e
ración" ofereceron a sua cooperación di- apenas modificados en Roma. Esta visita
recta na xestión e~onómica e quererian
non está a ser realizada neses contextos.
server-se deste lance para a sua implantaNada .. de preparación discúrsio·nal se ou-"
ción na península ibérica' e Latinoamérica.
torga aos grupos de base 9a ·Galiza, AstúPero o Consílium · dé laicis, máis plural,
con sectores_ máis · avanzados, rechaza rias; etc. Dise que os discursos son para
este protagonismo que, concretamente na todos os mozos do mundo, para os católicos_directamente, para todos conotativaman do Opus, na anterior visita papal chem~nte. O caso de Astúrias é algo diferengo~ a ~xtremos delirantes. ·
··

'f\

HIERARQU.IA CATOLICA
GALEGA NON É UNIFORME
NO TRATAMENTO
· INCULTURAL E UNS
.. · OLIEREN QUE SÓ_S_E_
TEÑAN EN CONTA CATRO
LÍNGUAS EUROPEAS E
O.LITROS QUE O GALEGO
FOSE, DOMINANTE' .

e
te. Ali X. Paulo 11 fai unha visita como fixera á Gaiza no 82. Unha visita na que acode a arquidiócesis co seu clero e leigos.
Mentres en Santiago hai unha concesión
marxinal a grupos ademais das actuacións no monte do Gozo. Todo este ensarillado de discursos, visitas, reunións, etc.
está encaixado nun mosaico de diverxéncias, de debates, de intereses.
A sua vez, a Xunta, o Governo central,
a Alcadia de Santiago buscan satisfacer
compromisos e negociar. Hai dificuldades
administrativas entre o governo' español e
a Santa Sé, v.g. no tema da asignatura
Relixión ao entrar os plans de reforma
educativa. De entrada, a Xunta firmou co
arcebispo acordos moi favorábeis á lgrexa
na Galiza. Non asi inda o Governo central.
Xóganse mottos. cartos, non só o feito
dunha ou duas horas semanais de relixión
nos anos da Secundária. Teña-se en canta que os profesores de Relixión do actual ·
Bacharelato e FP cobran o salário igual
que os outros profesores de acordo coa
"dedicación". Se esta se :modifica o salá- ·
riq baixaria, pode que á metade. Pero t~
mén está o p_
restíxio. En cámbio na Primaria só se lles concede aos tales profesores
de relixión un salário por horas. Esta é
nha dás cartas a xogar na próxima visita
e quedan ·outras.
·
Calquer leitor non acostumado a ler na
realidade os contubérnios dos poderes,
sentirá-se a disgosto con estes cambalaches. Mais así están as cóusas nun estado "non confesional", pero que agacha a
"laicidade" en busca de cons.ensos cos
grupos de presión das igrexas.
O
.
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~· Un 2~ de Xullo mirando ás autonómic~s (Páx. 7} .• O sumário do xogo de·sínflase (Pá~. 7)
• Os sindicatos nacional·istas "g~ñari en Astano (Páx.' 9) • Acordo para impartir -a galega ne;> ensinq (Páx. 9)
• Un pavo de Portugal en pé de ~guér~a (Páx. 13)
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AD~ENCIÓN DE FRANCISCO RODRÍGUEZ

Constituídos diversos "comités cívicos"
pro liberdade ·de Francisco. , Rodríguez .
-

Amnistia Internacional·considera a _senténcia
un atentado ·coritra os-direitOs humanos
.A.

EIRÉ

O Tribunal Constitucional
rechazou o recurso
interposto polos avogados
de Francisco Rodríguez
· para revisar a senténcia e
poñelo en liberdade,
decisión contra a que
apresentaron as
pertinentes alegacións,
mentres medran as
mostras de solidariedade
e petición de liberdade coa
criación de diversos
comités cívicos en várias
localidades. Reproducimos
tamén aqui alguns dos
considerandos da
senténcia condenatória a
Audiéncia coruñesa asi
como o voto particular do
maxistrado Xúlio X.
i::asende.

1Ú-

1do
lifiende

~. a
so;: A
au-

>; a

tña,
v1alica
exa
con
ite~re-

un;
áns
con
; lr·exa
vinmu·exa
dos
ea
) de

fixeacogos.
1sión
:tu ansaetc.

xénltral,
acer
:ides
iol e
itura
)rma

u co
1rexa
1tral.
feito
ixión
conctual ·
igual
coa
salá- .
o ta·imá;ores
;ta é
lfisita
na
eres,
balaesta;ha a

3r

; cos

o

As mostras de solidariedade co
dirixente nacionalista Francisco
Rodríguez medran dia a dia,
amo1reándose os telegramas,
tanto de persoas particulares,
como de colectivos, asociacións,
partidos políticos, seccións sindicais, claustros de profesores,
comités de empresa, colectivos
de estudantes... que van desde
a Aula Castelao de Filosofia, ao
PCLN, pasando polo Patronato
da Cultura do Concello de Lugo,
Xóvenes Estudantes Galegas, ou
os empregados da Lonxa de O
Grave ou dos hoteis Compostela
e Xelm frez, por citar só algunhas
dos centos de adesións recebidas tanto na prisión de A Coruña
como nas sedes do BNG e UPG
e que serian imposibeis de enumerar.
A FPG realizará as accións
precisas para acadar o apoio de
HB e que Txema Montero pida o
apoio en Estrasburgo das institucións e opinión pública europeas
para conseguir a liberdade de
Francisco Rodríguez.
(A FPG form~lizou unha oficina
de relacións institucionais que le·vará '-como primeiras medidas,
ademais do apoio a F. Rodríguez, a solidariedade cos traballadores de Raimundo Vázquez, a
denúncia da represión que está
a exercer o PSOE e a liberdade
dos independentistas ancadeados .en Alcalá e A Coruña).
Estas peticións públicas de liberdade para o líder nacionalista
van constituir o eixo central da
campaña que vai levar o BNG
pola sua liberación, realizando un
chamamento a todas aquelas
p_ersoas e colectivos que se co,ns1deren demócratas para que fagan chegar o seu apoio · di ante·
desta inxustícia que sobarda o
ámbito persoal ao estar en cuestión a mesma liberdade, pois trát~se de dilucidar se é máis importante,-ª. testemuña ·dun policía.
J~ de d~c1as qe testigos.

,,:

.

· ideas galeg1Jistas expresadas e
coreadas polo vocerío dos asistentes... " A queima da bandeira
foi como '.'expresión dunha ex....a:cerbación do ideário do procesa-do co.rr abundantes antecedentes policiais ao respeito, segundo se extrai do: atestado inicial
fólio seis, . o . que explica o seu
apaixenamento. O resto da testifical practicada como constiuída
por afiliados e simpatizantes do
Bloque Nacionalista Galega non ·
pode estirnarse como obxectiva,
nen dotada- da imparcialidade
adecuada para fundamentar a
convicción do Tribunal sentenciador ... "

Considera como atenuante o
estado paixonal "xa que é evidente a carga de paixón que os
actos políticos singularmente de
- partidos nacionalistas provocan,
xeradores de estados paixonais
iñconcebíbeis para mentes . sereas, pero que orixinan uns estímulos . árrebatadores determi- nantes dunha emoción cénica ·
pr_oveniente dunh~ emoción intensa que obnubila en gran medida ao raciocínio ou entendimento de quen como o acusado
se revela como fanático dunha
idea que, en supostos como o
aQalisado, prívao dos seus freos
·inibiiórios autocontrol inducíndoo a detestábeis actos como o
realizado. Por todo o cal e exacerbado o seu intelecto pola fo-.
:-gosidade dos discl:.irsos dos oradores do acto poi ítico que presenciaba ... ". ·
·
Pola sua parte o Maxistrado
Xúlio X. Tasende formula un voto
-particular no _que afirma ·que
Francisco Rodriguez non é criminalmente responsábel - "ao non
terse acreditado plenamente a
sua autoría ou participación, di.recta e voluntária na sua perpe- _
tración pasto que se ben catro
dos cinco ·inspectores da policía
que denunciaron os·feítos mantiveron a acusación do atestado"
non manifestan en nengun mo..: .
mento que ollasen como lle
prendia lume - matérialmente,
~ desprendéndose con toda clari- .
ce dade das próprias declaracións
: 9 dos axentes polidáis que só
· u> "distinguían as caras e as cabe~ zas dos concorrentes" polo que
~ non puderon ver se, efectivamente, queimaba a bandeira.
· siderabelmente -os métcores e diante do Tribunal de EstrasburAo declarar autos testigos presábados, ·q ue son as datas asig- go, ao tempo que Amnistia Inter- senciais, "ao menos en igual núnadas pará as vi~itas.
nacional xa se - interesou polo mero, que afif!11an con rotundi-•·
.
caso.
e pediu toda a información dade que o. procesado non tivo
A via legal
necesária para facerse carego e · participación alg1,mha, como pu" lsto non quer dicer q~e se ab~n p910. en coñecimento da opinión deron ob~ervar por encontrase done a . vía legal para tratar de publica como delito fla.grante perta do lugar dos feítos, entre
excarcerar ao profesor Rodrí- contra os direitos humanos . .
os gue se encontraba un xoma- .
guez. Ainda que o Tribunal Conslista, que ·era ~implesmente obSenténcia
e
voto
titucional rechazou o recurso inservador f1' redactou a informaterposto polós avogados pedin- . particular
ción de prensa unida a actuado a revisión da senténcia e a A senténcia ditada pala-Audién.: cióris ... introdúcese un sério eleimediata posta en liberdade, nos cía coruñesa é ilustrativa da idea mento de dúbida que obriga a
dez dias de prazo pertinentes· que tres dos maxistrados teñen: .realizar un ha valoración Crítica
apresentaron as oportunas ale- do nacionalismo. Afirman asi que- das actu~cións testificais- incul_ gapións para que sexan ti~as en .Francisco Rodriguez "exaltouse patórias ..·. polo que procede ab.:
conta
palas palabras ouvidas aos ora- , 'solver libremente ao encausaTamén se .~pre.sentará recurso . dores -e sobreexcitado palas do."
O

e

Por este motivo en .diversas localidades nasceron comités cívicos pro liberdade de Francisco
Rodríguez, no que están integrados recoñecidos profisionais .de
diversa .ideoloxia.
Agora intentarán .coordenar a.s
iAiciativas destes distintos comités e daqueles persoas que, pala
sua canta, puxeron a andar iniciativas, para lograr, deste xeito,
. unha frente comun que teña
máis forza e capacidade de presión. ·
Desde o seu· ingreso en prisión
concéntranse todos os dias numerosas. persoas perta da ca. dea, aumentando o número con-

UNIDADE NACIONALISTA

.O ~ixo Galiza-CEE ape_nas é mencionad.o nos seus documentos

o-PSG-EG aceita negociar co BNG propostas de -acción concretas -

Un ha seman·a despois ._do seu documento do 23 de
Xuño, a Comisión
,
Executiva do PSG-EG nun .
novo· escrito, asinado polo
seu secretário de relacións

políticas, Gonzalo Vázquez ,
Pozo, abria unha nova ·
cante ás suas anteriores ·
manifestacións que até ese
documento tiñanse
centrado na proposta de

O Ácmdo Nacional Galega preconizado polo PSG-EG recollia o
"desenvolvemento e reforma do
estatuto de autonomia", a "reclam·ación dun novo sistema ·de finaciamento
autonómico",
a
"construción de autovias e modernización da rede ferroviária",
"reclamación dos Fondos estruturais que lle corresponden a Galiza para o periodo 1989-1993" e
a posta en marcha 'do "Plan de
Desenvolvimento
de
Galiza

PNG-PG". ' "Non sabe· o BNG,
pergúntanse, que CG e PNG-PG,
xunto co PSOE, teñen unlia política que con toda evidéncia impide hoxe unha acción en común?". ·A negátiva a pactar acordos con CG e PNG-PG non afectaria sen embargo, segufldO declaracións de ogueira a El Correo Gallego, á formación dun
g<;>vf;rno de progreso despois .
das eleicións, se o reparto de es·
canos asi o permitise.

1989-1993".

Omisión .de

unidade orgánica ,co BNG
sempre que este
renunciase ao frentismo e
aceitase. o socialismo .
·democrático. O PSG-EG
nióstrase, segundo o ,

último documento de 30
de Xuño, '.' disposto a talar
sobre -concretísimas
cuestións poi íticas que
afectan a intereses
inmediatos da nasa
con Bruxelas ·e Estrasburgo".
Non se deduce deste texto necesariamente unha proposta eleitoral, ainda que o máis significativo
quizá das propostas realizadas
por ambos partidos e a referén- . cia continua do BNG á CEE e á
realización de propostas unitárias galegas que fagari frente ao
seu impacto, o que contrasta
coa omisión ou escasa referéncia do PSG-EG ao espácio Galiza-CEE como eixo de confrontación.

No mesmo documento o PSGreferéncias a CEE
EG insiste en rexeitar- a "PlataforSegundo un documento do
ma de Partidos Nacionalistas, incluidos CG· e PNG, proposfa . BNG, con data, 26 de Xuño, a .
proposta desta organización é · .
polo BNG". O PSG-EG considera
1
-"considerar oportuno ana_lizar' que nestes . momentos non é
mos en común a posibilidade de
posíbel ~nha -unidade de acción
-e moito menos unha"ajianza elei- constitución dunha Plataforma mén sociais galegas para a intertoral con partidos coillo · CG e· .de forzas políticas, e se cadra talocución directa do noso povo

Diferéncias estratéxicas
O BNG criticaba tamén, nunha
nota de prensa do 28 de Xuño, o
feito de que algunhas forzas
"desvíen a cuestión cara enfoques restritivamente bilaterais e
cara temáticas que, sen prexuício da sua trascendéncia, ou

nación". Tal proposta
estaría baseada no Acordo
Nacional Galega, rexeitado
polo Parlamento durante o
debate de estado da

autonomia.
mesmamente por atinxir a cuestións estratéxicas, non son as
primeiras nen as máis urxentes".
Desta maneira respostábase á
artilleiria desenvolta polo PSGEG, ate o documento no qLJe se
realizan propostas concretas en
base ao Acordo Nacional Galega. O PSG-EG tiña chamado á
uni6n co BNG, prévia renúncia
por parte deste ao "frentismo",
modelo que considera "pr~de
mocrático" e "non plenamente
identificado co socialismo democrático".
Fontes do PSG-EG precisaban
ainda ~ El Correo Gallego "que
os ostáculos incluian tamén certas diverxéncias ideolóxicas, derivadas da vixéncia do marxismo-leninismo no seo da UPG"
que consideran "incompatíbeis
co socialismo democrático". O
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te del, senón despois, e perdoner:i. Tamén os labregos tacemos sernpre o
mesmo; primeiro arrimámonos a todos
os caciques e institucións onde pensamos que nos poden caer unhas migallas
desde o Poder. Cando nos fartamos de
aplaudirlle e darlle os votos enrabuxámonos e discutimós antre nós, a ver de
quen foi a culpa. Logo aínda ameazamos
o cacique con volvérmonos roxos e comunistas. E se aínda asi os caciques non
nos fan caso agardamas a ventureira da
derradeira solución: Unirse e que alguén
dé a cara por nós. Como de costume,
tócalle nestes casos dar a cara ós máis
atrevidos-:- os de máis corazón. Pero o·
Poder que· é listo trata de partirlle a cara
xa antes de tempo. Neste intre Paco Rodríguez está purgando por el, por Beiras,
por Pastor Alonso, pala unión da CXTG
e a INTG, polo Proxecto Comun que se
aveciña, etc., etc.
Os xuíces pódense trabucar nas suas
senténcias. Carlos Luís Rodríguez -la
voz de su amo- non se trabuca: a Xunta
presionara palas boas e polas más para
botar abaixo este Proxecto Comun ,do
nacionalismo.
Faranse desta volta os pactos (que xa
o poder de Madrid olla cqmo imprescindí~eis) antes incluso das Autonómicas?
E verdade que os cartas que os partidos precisan para as suas campañas
pódenos condicionar' para a sua actuación P<?lítica futura?

Xa era hora de que" acontecese na polítimercándolle outros produtos. Ao final,
ca galega o que está a acontecer. A apliserá a própria multinacional a que se fará
cación d'é:l. política da CEE aparta cada
cos nosos ..viños?
·
·
vez máis as contradicións das forzas vi.Á vista destes e de moitos outros cavas galet)as frente ás españolas.
sos, como os · ~serrad'eiros, Leyma, CoNo agro xa hai tempo que o te111os claren ou as próprias empresas do Sr. Po·ro'. Mafriesa afúndese; con ela o empre- 'sada caben várias perguntas.
sário como tal, ainda que lle desen carTernos na Galiza partidos nacionalistas a cámbio, tamén os obreiros e os
tas de direitas ou de centro? .
Ternos na Galiza partidos nacionalisdos cochos e os das vacas, etc. As cooperativas intentan facerse coa empresa
tas que sexan capaces de analisar e repolas boas -sen politizar-; 05 partidos
presentar estes intereses?
nacionalistas, agás os teir:nudos antiA quen _representan C.G. ou o P.N.G.?
Mercado Comun, nen analisan o que foi · _. Até q~e ponto no é 0 B.N.G. 0 único
o primeiro gran pau á produción cárnica
que intenta representar en solitário, e
galega.
. .,
porque o deixan só, desde os aserradeiNas cuotas d.o le1te tem~lo p~tente de - Tos deica os caseiros das Somozas ou
nov~: ~or que, 1des os nacionalistas cos
de Arteixo?
de dir~1ta~?
.
.
Á vista destas contradicións que senti0 s1nd1cato ~~rego Ga!e~o no~ s~ do ten que o P.S.G.-E.G. siga talando de
xun~ou cos de dire1tas por vanas razons.
Go~erno de progreso -xogando coa idea
1 .~ As c~otas panas o PSO!= para. .de que na Gal iza ten que triunfar a esdefender o~ int~res!3s das gran?e~ ~rn- querda porque xa ben tempo triunfou a
direita? Este argumento ten que ser o do
presas mult!nac1ona1~, QU sexa, a direita.
. ~.- ~ ahanza reahz~se entre labreg.os. PSOE, non 0 dos nacionalistas.
nac1onahstas, cooperativas, e algun sinSe triunfa o PP triunfa a direita tradidicato a comportarse como galega . .
3ª- A contradición principal segue cional, se triunfa o PSOE triunfa a direita
moderna. Se triunfan os · nacionalistas
senda lagregos galegas contra o Gover.
. no de Madrid . e un sindicato do poder triunfá Galiza.
É loábel que o PSG-EG dese pasos
(de esque-rdas?) que se opuxo á loita.
Por que Larsa se plega a facer contratos como os de apoiar o S.LG. ou a Lei de
Iniciativa Popular, ou axudar á unifica·homologados e non entra ·na guerra do
leite? Clarísimo: porque o futuro de Lar- ción do Sindicalismo Nacionalista; péro
-sa como empresa só é posíbel asegu-· seria un perigo que,. caíse na tentación
randa aqui a ·quen mercarlle o .leite e a · de-ser tan colonizado como CG ou PNG
e pensar que o participar no Gabinete
quen venderllo. Nestlé e Danone non
queren o leite galega, só_ mercan un_ha dun poder extranxeiro lle vai servir para·
'QUE SENTIDO TEN QUE
.miséria, e tan ·guerra para desfacer o defender a Gali.za porque van ter ur:is ·
O
PSG-EG SIGA FALANDO
mercado. O obxectivo das multinacio- cartas nunhas consellerias.
moitos
nacionalistas
tiSeguramente
·
DE GOVERNO DE
nais é. facer co leite o mesmo que coa
carne, desfacer a produción daqui para ñamos en ·máis estima a Barreiro. Non
PROGRESO'
ter logo o i:nercado a disposición. Meter- son eu quen· para críticar a tan insigne
nos leite de_fóra, e ainda non chegou o político, pero os meus colegas agrários
A derradeira bomba que estoupou na
din que "o que fai o tillo eri muller altea
1992.
cámara autonómica foi a Lei de Iniciativa
Situación q1:-1e se produce: Larsa, coo- (non se me·tome por machismo) perde o · Popu.lar de Defensa do Património Fo:..
perativas e sindicatos galegos manteñen filio e máis perde a feitura".
restal.- Os repres.entantes da Feldmülhe
un pacto frente ás multinacionais. A contiñan todo ben atado.
E, (ogallá me equivoque), pero m·oi po'tradición principal segue sendo política
sibelmente lle aconteza aos n·acionalis- .· . Antes de que se decidise na Cámara,
galega frente á política agrária cqmunitáxa .alguén comunicou á prensa que os
tas que colaboren ·co PSOE o mes.mo
ria dirixida polo PSOE. A Larsa, Leyma
part~os do Govemo acordaran rexeitar
que a raíña fai co último z~ngano que a
ou ao Sindicato Labrego Galego neste
a toma en consideración da Lei. E·cando
fecunda, despois de serlle útil~ asasíñao.
ponto segue sen importamos se o PSOE
agardabamos que alguns nacionalistas
(Non se pense qu'e o canto é feminista).
é de direitas ou o ·PP é de esquerdas. O A nón ser que o dita zángano teña de aportaran os dous ou tres votos que falque nos importa é se .defenden os nasos
taban para que ~ Lei fose tomada en
tras de sí máis interese que o de facer
produtos e mercados o~ os de fóra. ·
consideración ollamos que, como dixo
de acompañante da raíña.
Parece ser que algun empresário. con
algu~, "vémonos obrigadbs a rexeitaOs españois están alarmados, felicitécapacidade no Ribeiro,' busca exportala.....
monos. o debate do nacionalismo chega
cións para os nosos viñas: e ao mesmo
E como esta tantas outras cousas.
tarde e despois de vários escarmentos.
tempo, segundo oidas, tamén ten que
Daba mágoa algun día ver ao Sr:MariVostedes os políticos importantes no
compensarlle a algunha multinacional
ñas defendendo "cual guerrero solitário"
son .diferentes do País nen van por·dian-

o indefendíbel caso do Cason; mentras
o Presidente Sr. Laxe se atopaba en paradeiro descoñecido. Ou o Sr. Peña en
plena campaña eleitoral el soiño na Inglaterra contra a Imperial Armada Británica combatendo cunha chalana.
· Tan caro se ten que pagar un simples
cargo público, unha nómina máis ou menos decente e un pouco de cámara?
Serviulles tan sequer aos partidos nacionalistas a participación do Governo
para facer unha mínima coordenación
das Administracións galegas? Non.
As Deputacións, a Xunta, os Concellos, seguen cachondeándose dos labregos con moita modemidade, pero sen un
plan global de Ordenación de Território,
nen de cultivos, nen de reeletrificación,
etc., etc. Anos e anos pedindo enerxia
eléctrica. E mira tí por onde, xa falan
hoxe na prensa dunha campaña da Xunta onde van regalarnos aos galegas dous
billóns de pesetas para obras.
Señores nacionalistas! Regresen vostedes ao fogar de Breogán, sexan bons
e xenerosos, ollen a realidade que teñen
diante dos fuciños, e saiban que os galegas somos algo máis que un obxecto
que compre enrolar para que dé un voto:
paren vostedes de predicar e escoiten,
que este Povo non é tan torpe como parece.
Non se preocupen tanto polos seus
escanos e polos seus votos; que un País
tamén, e sobretodo, se construe, ou se
impede desfacelo, desde moitos máis sítios que desde as lnstitucións.
.
Ben se decataron vostedes e os galegas tamén de por que desta volta alguns
nacionalistas tiveron votos e outros os
perderon. E ainda máis, tal como reza o
dito castelán: "Y lo que te rondaré more-

na:.."
Conclusión: se as forzas nacionalistas
chegasen a unhas propostas mínimas de
acorde, no agro galego ·poderia chegar
a talarse de cousas tan - importantes
como:
-Ur plan de .Ordenación Territorial e
Ordenación de Cultivos.
-A criación de centros de investi.gación e selección xenética.
· -Unha Empresa Agro-Alimentária,
Cooperativa Galega.
--Ou cousas tan utópicas como a
criación dun Banco Galega qe Crédito
Agrário.
A ver se o sentido comun, tan caro aos.
galegas, non fal~a desta...
O
Ef!liliO lópez Pérez é membro do B.N.G.
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OIA DA PÁTRIA
Coas autonómicas no ponto de mira

O avance .d o nacionalismo como idea central
do 25 de Xullo
· idea de frente se apresentará
O Dia da Pátria de 1989
como "válida, n~cesária e capaz
apreséntase entablillado · · de sumar o máximo de continentre as eleicións europeas
xentes do nacionalismo".
e as autonómicas. Os
Esta será a idea dos oradores
distintos lemas escollidos
que farán uso da palabra ao repolos partidos tan todos
matar a xa tradicional manifestareferéncia ao avance, algo
ción que discorrerá desde a Alameda á Praza da Quintana e que
que, precisamente non se
serán os represen.tantes das tres
produciu, para a maioria,
opcións políticas que aglutina o
na última concorréncia
BNG: UPG, Colectivo Socialista
coas urnas. Os distintos
e Colectivo de lndependentes.
actos convocados
Pero este ano a celebración do
converten ás mobilizacións
BNG terá outra presenza consnoutro raseiro para medir
tante, a do seu dirixente encaa capacidade das distintas
deado Francisco Rodríguez. A
forma ións.
petición da sua liberación, de
O Bloque Nacionalista Galego e
o PSG-EG van facer fincapé este
25 de Xullo nas suas respectivas
fórmulas políticas como as alternativas válidas e necesárias para
a Galiza, reafirmación que parece vir dada polo confusionismo
criado por algunhas ofertas de
unidade entre os nacionalistas.
Os lemas de ambos partidos
van, ademáis, nun mesmo senso
de avance.
Asi o escollido polo BNG é
Adiante, que simboliza "esa Galiza viva que camiña por si mesma
nas tomas de decisión e de resolución dos seus problemas".
O BNG fará desta "data sim.t>ólica de esperanza, loita e posta en corr.un" ao tempo que a

non producirse antes, será reivindicada tanto durante a campaña como no próprio 25.

APU e FPG en conversas
para concorrer xuntos
Galicia en sério será o lema central do PSG-EG, como o será tamén até as próximas eleicións
autonómicas. Expoñen con este
slogan a "intención do PSG-EG
de despertar a conciéncia do
naso povo sobre a urxéncia de
solución aos graves problemas e
ás aspiracións da sociedade galega, reclamando a necesidade
dun cámbio político que permita
o progreso despois do fracaso
do PSOE e PP" .
Pero tamén quer celebrar o 2?

de Xullo reivindicando a "idea de
forza ·do nacionalismo pondo de
manifesto que a loita democrática polo autogoverno e a transformación social pasa hoxe polo
fortalecimento e desenvolvimen. to das f orzas de progreso, arrededor da esquerda democrática
nacionalista, tanto frente ao actual governo do PSOE, CG e
PNG como frente ao PP de Manuel Fraga.
A recentemente criada APU e
a FPG, formación na ·que estaban integrados antes, manteñen
conversas para concorreren xunt0s á manifestación que levaría

RESOLUCIÓN DO TRIBUNAL SUPERIOR NO CASO BARREIRO

X. L. Barreiro non será xulgado por comechura

O sumário-do xogo desínflase
•A.EIFm

Xosé Luis Barreiro só será
xulgado polo delito de~
prevaricación ao aceitar o
Tribunal Superior de
Xustiza a petición do fiscal
de retirar o cárrrego de
comechura, quedando asi
bastante desinflado o
sumário aberto contra o
ex-vicepresidente. A
denúncia de Martínez
Randulfe quedou tamén
empantanada agardando
que Luis Bustamante se
decida a apresentar máis
probas nas dilixéncias que
o xulgado número 3 de
Compostela segue contra
del.
O Tribunal Superior de Xustiza
qe. Galiza considera que non
existen probas para afirmar que
Barreiro · Rivas recibiu beneficio
algun pola concesión dos famo~as pot~tas do xogo, polo que, a
instancias do fiscal, só acusará
ao ex-vicepresidente de prevaricación, retirando o car:go de comechura. En consecuéncia tamén sobreseiron o sumário ~ber
ta contra Xavier Rosón e Xan
Carlos Olano.
. O sumário do xago foise de- •
s1nfland? asi, pouco a pouco, até
chegar a sua conclusión decre..:
t~da agora. e a apertura' do xuíc10 oral.
·
·
D. ·
.
.
1
nme1ramente veuse abaixo a
acusación por. falsificación de
documentos, e, agora, o de co- ·
.mechura. Unha e outra estáp íntimamente rela9ionadas co pre-

sunto delito de prevaricación.
Alianza Popular, os acusadores,
xogaron moi forte ptimeiro coa
desaparición do documento,
que, finalmente se atopou e,
logo, coa acusación de falsificación, que foi desbotada polo tribunal.
Ao non tomar en consideración o móvil económico para a
concesión das boletas e decretar
que o documento de concesión
é legal, e é tamén difícil de soster
o cargo de prevaricación, quedando o xuício oral e os distintos
alegatos circuscritos a un asunto
de legalidade ou de formulismos
administrativos.
Probas que se podian apresentar a última hora, implica...
cións de terceiros· e outros "flecos" que poderian zapuxar a AP,
van quedar aparcados. O tema
do xogo vai seguir envolto nunha
nebulosa. X.L. Barreiro ten cada
dia máis posibilidades de gañar
o xuício, pero ninguén poderá
salválo xa do pen<uício que sofreu a sua persoa política e a opción que preconiza, por máis que
agora tente voltar as lanzas con·
tra o PP.

O único que poderia facer mudar a situación é que Luis. Bustamante decidís~ aportar rMis probas na sua comparecéncia ante
o xulgado número 3 de Compos:tela. Seria o único xeito de que o
Fiscal Xefe do Tribunal Superior
abrise unha nova investigación.
Neste caso tamén está a haber
un claro perxudicado: o PNG. As
informacións xomalísticas case
sempre fixeron fincapé nas implicacións dos galegui.stas, obviando ou minimizando as do PSOE.
lsto pésie a que [las cintas quen
sae máis mal parado son os socialistas pois son precisamente
dous membros do Consello Nacional do PSOE, o próprio Luis

Cauce Doce. Os concelleiros de
Esquerda Unidá, e o soCialista
Fra Molinero, estiveron as portas
do concello a e$pera de que
chegasen · os socialistas, pero
. ~ste hon apareceron.
Fra Molinero decidiu deixar o
partido, · ainda que continuará
como concelleiro, decisión na
que o vai acompañar o seu com. pañeiro Manuel Lorenzo Ramos.
A crise interna na executiva
socialista local tivQ a sua orixe a
pasada semán cando, un amago
de decisión do secretário local, o
Deputado ·Anxel Teijeiro, blo- queou a apresentación da moción de censura, alegando falta
de seguridade en obtener a
maioria dos votos; en clara referéncia a fórmula para conseguir
· o apoio de dous ou máis edís
centristas.
Parece que está decisión veu
imposta polo partido desde Madr:id, asi o trasmitiu Teijeiro polo
menos, en contra do critério da
como pontos fundamentais a inmaioria dos milirantes de Ferroldependéncia e a amnistía para
D
terra.
os presos.
•
A
.comisión
prom9tora
Pola sua banda o PNG .vai ceda iniciativa lexislativa polebrar o Dia da Pátria en Caldas
de Reís, onde _
terá lugar unha
pular pata. a defensa do patrifesta mitin na que intervirán os
mónio forestal~ acordou editar 15
tarxetas de protesta para enviar
t_
res principais xefes do partido:
Mariñas, Peña e Olives. Ainda · ao Párlamento galega _para que
Tomás .Perez Vidal as faga cheque non teñen- lema decidido moi
gar ao PSOE, CG e PNG, para ·
ben pudese ser parecido a "un
expresarlle o descontento pola
·camiño por andar".
postura que adoptáron. ·
C0alición Gaiega, non ten preOs promotores tamén denun~
visto, de momento, celebrar nenciarán no Congreso e no Parla. gun acto especial, pero si dar a
coñecer· un comunicado.
D · mento Europeu, a través de Esquerda Unida, a postura mantida
polo governo galega, xa· que na
sua opinión non atende as recomendacións da CEE sobre a diversificación forestal.
Afirman os promotores da iniciativa que a postura da xunta só
se entande desde o compromiso
adequerido coas multinacionais
para a instalación de celulosas e
Bustamante (cando se grabaron
a imposición do Govemo central
as_ titas) e Fernándo Martinez,
comprometido en tales proxecquen recoñocen ter recibido cartos.
o
tos dos empresários vinculados
• Alecrin contra a campaco mundo do xogo, talando adeña de Vapores de Pasaxe.
-máis de pactos claros realizados
O Centro de lnfomíqción dos Dipolo dirixente do seu partido,
reitos da Muller Alecrín denúncia
Francisco Vázquez, e de que se
a utilización da imaxe de mulleseguen as directrices de Madrid
res espidas de xeito vexatório na
no tema do xogo. É dicer, os
campaña publicitária prganizada dous dirixentes socialistas son
pola empresa Vapores de Pasaconfesos, mentres que non hai
xe. Alecrín fai un chamamento ás
tal extremo no referente ao PNG,
,aü.toridades par que anulen este
todo o máis unhas posíbeis netipo de publicidade degradante e
gociacións personais se ternos
pede a homes e mulleres que faque creer nas famosas titas.
- gan un boicót activo a esta emMái~ unha vez son os partidos
presa de transporte marítimo evi.,.
galegas Q!Jen saen malparados.o
tanda empregar os seus servíéios no eñtanto non retire os car- . '
D
teis denunciados:

• A "Mesa de Asturias"
'$egue a sua andaina a prol
do galego, tendo contactos

Agardar que Bustamante
se decida a 'tirar da
manta' no Xulgado
Tamén a vía das cintas propiciada por Luis Bustamante e Martínez Randulfe parece estar estancada despois da negativa a criar
' unha comisión investigadora no
Parlamento.
Airida que nps próximos dias
pode habér novas revelacións
nalgun médio de comunicación,
nada vai facer variar a posición
poi ítica da maioria parlamehtária.

• A crise na executivo do
PSOE ferrolári bloquea a
apresentación da mocipn
de censura contra o alcalde

Várias qúcias de persoas, pertencentes ás Juntas Galegas pala Amnistía (JUGA) e familiares de presos, realizaron o pasado 27 de Xuño
un peche nunha das sas do Xulgado da Cqruña, co gallo de denunciar
"as Jorturas sofridas polos presos en Alcalá". Os encerrados foron
desaloxados "de arrastras" pola pólicia.
·
·
o

cos responsábeis do Principado
para tentar conseguir unha normativa para escolarizar "canto
antes· e do millor xeito posíbel en
· galega". O Conselleir9 de Cultu. ra tiña afirmado que ian comezar
neste curso, pero agora resulta
que "non teñen presa e até o
curso 90-91 ·' non teñen pensar
dar clases de galega,-nen exp.erimental nen voluntário".
A MDGA tamén lle remitiu aos
concellos da zona uríha "normativa forestal". contestanc;Jo o de
Grandas, Castropol, San Tirso de ·
Abres e Taramundi, concellos
que ben p aprobaron ou xa tiñan
en vixéncia outra semellante.
A M DGA vai intensificar agora
as campañas e facerse, se fai falta "máis belixerante" para que
" volte a renacer o ánimo de debate e polémica exjstente cando se
criou _a org~nización.
D
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QS VELLOS EASUA IMAXE

'A ~qciedade obríganos a sentimos vellos'

·Carlos,Castilla del ·Pino
¡. .

Gabelas e barbas branéas,
xubilado hai ano e. médio,
pluma cobizada dos
xornais, autor dun xa
antigo ensaio, tan ·
clarificador como útil na
comprensión dos
problemas da muller e da
parella, titulado
precisamente "Catro
ensaios sóbre a muller'',
psicólogo da
comunicación interpersoal
e, enfin, un qos ensaístas
máis lúcidos do panorama
español, foi o encarregado
de clausurar en Vigo as
Xornadas sobre a Térceira
ldade.
"A relación interpersoal réxese
polo intercámbio de imaxes. As
comunicacións
interpersoais
son, xa que logo, imaxinárias'\
sinala Castilla del Pino. "Un .
exemplo é o do amor: o que p_
ara
nós era bon, deixa de selo cando
nos desenamoramos. A realidade en cámbio non é imaxinária,
non cámbia. As imaxes sempre
teñen un signo: son positivas ·ou
negativas, non cabe a indiferéncia. O feito de que as nasas valoracións sobre cada persoa vaian
ligadas a unha imaxe que ternos
dela, a un valor .imaxinário, é
unha idea revolucionária".
Para Castilla del Pino, a revolución consiste "en que -antes
pensábase que a relación entre
as persoas baseábase sobr~ o
que cada un é, coma se fosemos
algo substantivo e fixo".
.
· A superación desta idea conseguiuse pola superación . da
análise
biolóxica:
"Margaret
Mead e outras antropólogas descobriron, por exemplo, que o que
aquí é próprio do varón, neutras
culturas é habitual nas mulleres,
coser, limpar a casa, coidar dos
filias etc. O masculino e. feminino
son, xa que lago, un produto social' no.n ligado nece~ariamente 'NA SOCIEDADE DE
ao biolóxico, e susceptibel de
CONSUMO Q VELLO
modificacións históricas".
-,

· Os vellos de antes son
xóvenes de _agora

auto-limita. O vello patriarca ainda era útil, na socledade de consumo o vello é "improdutivo" e,
O gran teatro do mundo
polo tanto; ''inútil". Alguns destes
patróns ideolóxicos de créncias
"N~ medida en que -sabemos que
irnos ser apreciados . pala nasa derrúbanse, como por exemplo,
imaxe, sinala Carlos Castilla, nos cando Master e Johnson estu.:.
rep.resentamos a nasa própria e, dan, por primeira vez con carác' como dicia Calderón, este é o ter científico, o comportamento
gran teatro do mundo. Eu podo sexual: se se dicia que a partir
fabricarme unha imaxe de home · dos 50 o home xa non tiña apetiduro, de sensíbel, etc., o mao é to sexual, este estudo demostra
que logo teño que ser sempre que se pode ter ate pasados os
coerente con ela e iso ás veces 90".
pode dar lugar a moléstias e a A xubilación
problemas psíquicos, como un
paciente que tiven que se inven- A sociedade fórzanos a asumir
patróns: "eu fun xubilado hai ano
tou unha dor para pedir a baixa,
pero tivo que comezar a finxir ta- e médio, estáseme a dicer, mesmén na casa e, afinal, non sabia mo no boletín oficial, que a son
incapaz para o ensino". Pero os
como sair da situación. Pero sudados máis ilustrativos serian
cede . que ás veces asumirrios
quizá que "cando a xubilación
non só o positivo, senón tamén
era_aos 70 a tasa de suicídios,
o negativa, como sucede coa vellez. Obrígasenos a sentirnos ve- tras o primeiro ano de retiro, medraba algo a respeito do anterior.
llos: vostede non pode facer iso,
tal causa non é própria da sua Como queira que esa idade de
xubilación estaba imposta desde
idade ... E se un quere sachar na
o
século XIX, habia un mecanishorta con oitenta anos é que se
mo social prévio de adaptación.
sinte ben para facelo".
Cando en Fráncia a xubilación se
puxo aos 60, non habia esa
adaptación e a tasa de suicídios
CONCEITO DE
elevouse extraordinariamente e a
VELLO NON É IGUAL tasa de ingresos en hospitais por
enfermidades non mentais tamén
AO LONGO DA
aumentou".
HISTÓRIA'
"Hoxe, afirma Castilla del Pino,
que podemos mantemos en mePara Carlos Castilla o perfil do llares condicións durante máis
suxeito constrúese a partir de anos, paradoxicamente, xubílacatro variabeis: intelectual, cor- senos antes. Estamos nunha soporal, erótica e ética. "Cando se ciedade onde a necesidade de
tala de Ortega non se pensa por producir é imperiosa e aquel que
exemplo no seu aspecto estéti- non dá o rendimento axeitado é
co. Normalmente escollemos o afastado. Dentro de pouco é poque pode ser positivo. As per- síbe que o 50 por cento máis
soas non podemos destacar en produtivo da sociedade traballe
todo, cando vemos que unha para o outro 50 que estará sen
das partes se deprécía, tratamos facer nada, tratado como inútil.
de reforzar outra. O significativo Porque o valorado hoxe non é
::S da imaxe do vello é que resulta tampouco o xoven, senón o
home maduro, de entre 35 e 45
~ negativa_en todas as áreas, ás
anos. ~ paradoxa é que esta so~ veces confíreselle relevo ao seu
0
raciocínio, pero non creo que ciedade é tan dura que a xente
~ isto vai máis alá de ser un pano saña coa xubilación, alguns excompañeiros pergúntanme como
quente".
"Como estas 1maxes seguen me vai, que eles non poden
ba vínteoito anos de ídade.0
patróns · culturais, sinala, que máis, que están desexando xubiconceito de vello é logo social.
evolucionan coa história, entón larse para ter tempo para facer o
Bioloxicamente poderia dicers~
compre saber até que ponto fun- que querian, para ler... ".
·que un é vello desde que nasce:
Castilla del Pino destfnanos,
alguns texidos·comezan a se deciona un estereotipo que só é válido até certo límite, ainda que se por último, unha recomendación
. teriorar de contado, o cerebro
basee en algo de verdade. Di un "cumprimos a imaxe de vello,
comeza a perder peso aos 25
anos... Eu creo lago que a idea vello refrán de 40 para ·arriba non porque senón rinse de nós, a sote molles a barriga e tense afir- ciedade presiónanos. Pero tade vello taina a sociedade e a
mado que a menopáusia trai mén hai que estar alerta sobre a
clave está en que eu ma crea.
Sucede o mesmo que co concei- consigo o fin dos impulsos eróti- sociedade e non facer o que
to de beleza: unha inuller pintada , cos. lsto é verdade na medida en sexa próprio da idade, senón o
D
por · Rubens, non é unhé;l beleza que un o asume, se el mesmo se que é próprio dun".
de hoxe, onde o modelo apreciado non pesa nen 50 quilos".

• MANUEL VEIGA .

_E_J_M_P~fl_O_D_U_TJ_1_\,lj_O_'·__ -

como a que hai anos teria sesenEsta historicidade é a que enlaza
ta. Cando eu era novo a ninguén
precisamente, Castilla del Pino,
de máis de 40 anos se lle pasaba
co conceito de vello. "Clarín tiña · polo maxin poñerse en bañador
unha fasqüia de vello absoluta e
e Freud ten un escrito onde se
morreu aos cuarenta e · tantos
recolle· a frase era unhil paciente .
·anos. Vese hoxe xente de oitenta
xa· no declive da sua vid_a, canta-
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
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'

Foi apresentado
ao Conselleiro de Educación, govemo e
parlamento

l

AMesapede

os "restos"

O modelo de normalización
no ensino. parte dun amplo
consenso social
Organizacións sociais e
poi íticas de todo o
espectro progresista
apresentaron en dias
pasados ante o Conselleiro
de Educación, Aniceto
Núñez, un modelo de
normalización do gaJego
no ensino, o que ven supor
o máis amplo acordo
unitário a prol da
normalización, a médio do
papel contraditório, con
tedéncia á pasividade, das
autoridades autonómicas.
O documento canta co apoio de
Nova Escala Galega, Mesa pola
Normalización, Asociación de
Profesores de Lingua e Literatura
galega, AS-PG, Instituto da Lingua, ICE, Departamento de Filoloxia da Universidade, Faculdade
de Rlosofia, asi como os sindicatos CCOO, CXTG, INTG e os
partidos BNG, PSG-EG e MCG.
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Os asinantes consideran "ainda moi deficitária a p:-eséncia
veicular do galega nos diferentes
níveis educativos", criticando "a
falta de vontade política clara
por parte da Administración para
levar a cabo esta necesidade
que constrrue ademais un mandato legal".
Partindo do recoñecemento de
que existe unha povoación escolar ambientalmente galega-talante e outra español-talante, indi-

principais

do

O modelo concebido está proposto para os diversos níveis do
ensino, senda preciso que sexa
asumido pola Conselleria de
Educación, govemo e parlamento.
A proposta que inclue unha
etapa de transición, cunha duración máxima de cinco anos interpreta como "misión colectiva a
restauración do galega en_novas
ámbitos de uso e novos talantes", ftxando en 11 anos a idade
na que se pretende que todos os
nenos e nenas, con independéncia da sua procedéncia idiomática, esteñan en condicións de
realizar o ensino en galega. Con
anterioridade deberá darse unha
liña de normalización progresiva
fomentada por equipas de normalización baseada nos programas pertinentes.
O

}M,

'"

..,

!J,
'·

Os "restos" ou cartos non
·gastados polo Ministério. de
.Educación poderian ser solicitados pola Conselleria de
Educación e utilizados na
normalización linguistica, de
seguir esta a actitude manti.da ·nos últimos anos pota Generalitat e o govemo vasco,
segundo sinala á Mesa pola
Normalización Lingu ística no
~u segundo informe sobre
política linguística, dado a
coñecer en dias pasados.
Os restos en 1987 foroñ de
7 .500 millóns de pesetas e de
12.000 no ano 89. A Generalitat solicitou 5.000 millóns na
primeira das datas menciona-das e 7 .600 no último ano.
Segundo sinala a Mesa, o Ministério de Educación ten a
abriga de repartir estes restos proporcionalmente entre
as cbmunidades autónomas
que teñen transferidas as
competéncias. Para ·a Mesa
mentres que Euskadi e Catalunya se preocuparon de solicitar estas cantidades cara
ao seu emprego na normalización linguística no eido do
ensino, o govemo galego nen
sequer se preocupou pola
existéncia . de tais restos, o
que foi confirmado por Abel
Vilela na sua resposta ás críticas da Mesa.
As cantidades sinaladas
serian suficientes, ·segundo o
mencionado informe, para
garantir a dotación de mat~
rial pedagóxico, a formación
do profesorado, criación de
comisións de seguimento e
especialistas etc.
Para a Mesa, a incapacidade política, o desinterés e a
debilidade · e obediéncia ao
govemo central serian a causa de que este tema non fose
tratado desde a entrada do
govemo de González Laxe. o

TOKIO

MOBILÍZANSE os EXCEDENTES

Algo se move en Astano

Os ·s indicatos .nacionalistas
derrotan as teses de CCOO e UGT nunha asamblea
Na historia do
sindicalismo, é
sobradamente coñecida a
importáncia para as
distintas centrais que
representa a a.cción

•E.

J

can que a proximidade ·dun e
doutro idioma e o coñécemento,
cando menos pasivo, que a
maioria dos escolares teñen do
galego, posibilita a aplicación do
modelo proposto neste eido, no
camiño de que o galega acade
unha situación normal, como lingua de uso de toda a povoación
en todo tipo de situacións. A infravalorización na que permanece o noso idioma segue a representar, neste senso, unha das
maiores dificuldades.

Aspectos
proxecto

9

SANFIZIFERROL

O pasado venres dia 23 de Xuño,
os sindicatos nacionalistas (INTG
e CXTG) vencian nunha asam~lea xeral de notábel importáncia
as teses das centrais estatais
CCOO e UXT. Os traballadores
rexeitaban o Acordo-Marco Aesas-Astano, asinado enMadrid
polas duas centrais "maioritárias", por considerar que no
mesmo non se recoma a reivindicación fundi;imental da plantilla
de Astano: a incorporación , dos
traballadores excedentes ao estaleiro. A vitoria na asamblea é
quizá máis significativa, dado
qu~ a mesma estaba composta
-como acorre tradicionalmente
en Astano- na sua maioria polos traballadores de talleres., o
sector onde Comisións Obreiras

sindic:11 nas grandes
unha maior
capacidade de loita
favorece sen dúbida as
conquistas dos sindicatos,
que, incluso utilizan a sua
factorias~

implantación en empresas
de certas dimensións para
estender a sua influéncia .
en fábricas de menor
dimensión situadas nas
cercanias. Algo asi ocorreu

· Por unha banda, Comisións
ten a sua maior incidéncia históObreiras sofre en grande medida
rica.
no estaleiro de Pertio, a crise
As consecuéncias desta votaexistente a nível estatal, entre o
ción xa se comezan a notar,
sector homologábel ao PCE, e a
pois, por exemplo; a administratendencia máis favorábel ao Parción optou por abrir unha nova
tido dos Traballadores de Espavia negociadora sobre a situaña, dirixido por Santiago .Carrillo.
ción dos excedentes, dando parEn Astano, e no seo de Comiticipadón aos naci~:malistas atrasións Obreiras, cantan cunha
vés do comité de empresa, canmaio'ria clara os denominados
do até o momento a negociación
"cwnllistas" que á sua vez atórealizábase unicamente na comipanse en minoria na dirección
sión de seguimento da reconvercomarcal, o que lles dificulta ' en
sión, onde somente cantan con
representación Comisións Obrei- · numerosas ocasións a sua acción sindical; Asi por exemplo, o
ras e ux:r.
nomeame11to dos representantes
comité oe empresa de Astade · CCOO nos Fondos de '. Pró=no, dacordo coas eleicións celemoción de Emprego, corren a
bradas en 1986, componse por
cargo da dirección comarcal, _
9 delegados de CCOO, 8 da
que optou por dous homes mili- ·
UXT, 6 da CXTG, 4 da .USO, e 2
tantes do PCE, de,sestimando as
da INTG, pero todo parece indipropostas da sección sindical de
car que o panorama sindical caAstano. E apesar de que, no co.meza a cambia~.
·

o

na ·comarca ferrolana·
desde a época dá ditadura
con Astano e Bazári, que
serviron en moitos casos,
como plataforma de
lanzamento, expansión e

influéncia de organ_
izacións
obreiras. No caso de
Astano, e quizá ta~én no
da Bazán, algo está .a
cambiar no panorama
sindical.

nxunto do Estado, algunhas fontes talan da pósibilidade de que
a tendéncia "carrillista" se trasvase en bloco á UXT, no caso
concreto de Astano _o "cámbio"
parece praticamente imposíbel
polo ambiente antiuxetista xerado no estaleiro a raíz do primeiro .
proceso de reconversión naval ,
(lembremos que daquela tora
asaltado" o loeal da UXT que se
tivo que trasladar para un lugar
máis segur<?)-

Asi todos os comunicados públicos aparecen asinados polos
dous sindicatos, os seus voceiros talan nas ac;ambleas no
nome da INTG e máis da CXTG,
e realizan tanto as reunións das
executivas como as asambleas
de afiliados de maneira unificada.
Os voceiros das duas centrais
nacionalistas, Xosé Diaz (CXTG)
e Francisco Alegre '(INTG) coinciden no seu desexo: "A ver se as
nosas direccións nacionais se
poneP. dunha vez dacordo, · para
culminar o proces9 de unificación,_e formar tamén por arriba
un só sindicato nacionalista, que
se prepare para dirixir os procesos mobllizadores e gañar as
próximas eJecións si_
ndicais na
Galiza: E Combións Obreiras e
UXT que se vaian preparando
para perdelas".
o

Confluéncia nacionalista
Neste proceso de remodelación
sindical pareben levar as de gañar os nacionalistas. Desde· princ;;ipios do pasado ano 88, a INTG
e a -cXTG emprenderon. un proceso -Oe confluéncia prática en
Astano que culmina na actualidade ria funcionamento de feito,
coo unha única sección sindical.
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'Só o feito ·,de ·chegar
ao Parlamento coa ·iniciativa
do Instituto da Muller é un trunfo
das mulle~es galegas'
.

.

Teréixa
Conde_
-Pumpido

·•

XAN CARBALLA

Parlamento sobre o que son as
Iniciativas Populares. Parece que
no Parlamento hai un pouco a reación política de pensar "só serven
as causas se as apreser.itamos
nós", e non cando o fai a oposición ou os cidadáns.
Hai ·xa Institutos da Muller noutras comunidades?
Hainos en várias comunidades
tónomas: no caso de Valéncia
criado . directamente do PSOE;
Euskadi foi un caso moi particulai
. pois criouse a iniciativa das parlamentárias de todos· os grupos políticos... En Valéncia comezaron
cunha comisión interdepartamental -como aquí- e derivouse na
criación do fnstituto Valenciá da
Muller, pois que se decataron de
q1:1e aquela só servia para ob~ectivos diferentes.

Tereixa Conde-Pumpido,
coñecida avogada
laboralista galega, vai ser a
encarregada, posibelmente
o próximo dia 11 , de
defender no Parlamento
auGalega a segunda iniciativa
lexislativa popular, na que
se solicita a criación dun
Instituto Galega da Muller.
Tereixa Conde-Pumpido,
que hoxe leva traballos para
a central nacionalista CXTG,
· é unha activa defensora das
reivintlicacións dos
avogados xóvenes e ·nese
sentido interviu no
tumultuoso. congreso de
N~ recolliáa de firmas obsérvase
Mallorca.
un espectro amplo de apoiantes ·.
En que consiste a iniciativa lexislativa para a criacióri do Instituto
da Muller?
A iniciativa parte dunha proposta
de leí que apresentara no seu día
o PSG-EG. Do malestar que causou, non tanto que non criaran o
Instituto da Muller como _das expresións e comentários que · a
maioria dos grupos fixeron sobre
a falta de sensibilidade das mulleres . galegas para esa lnstitució'n.
Houbo unha reación das mulleres
interesadas en demostrar que iso
non era certo, que si había sensi. bilidade sobre a discriminación da
muller na Galiza, e si estaban interesadas en que houbese cantos
.organismos e posibi!idades de actuación fosen precisas. Esta inicia_tiva nori propón unha panacea
pero si a criación dun instrumento
máis para loitar contra a discrirni. nación da muller.
É o mesmo proxecto do PSGEG?
Non. É diferente e xérase desde
as organizacións de base e o próprio Instituto da Muller quérese
que teña a menor dependéncia ·
posíbel da Administración e moifa
participación das organizacións
f~ministas, das secretarias da muller dos sindicatos, das mulleres
que tráballan desde os concellos, ...
Cal é a expectativa ante o rápido
rexeitamento á primeira iniciativa
popular sobre o Património Forestal?
Perdes un pouco a esperanza de
que haxa unha sensibilidade no

-na medida que esto se pode
saber-?.
A recollida ·fíxose na rua e asinaba
a petición todo tipo de xente, incluso alguñ que outro deputado
obrigádo pola sua muller. Nós
conseguimos unificar senón todas
si certas posicións, qe xente independente, de sindicatos. Pero non
d~ xente que pensaba que a idea
era corta e outras que había que
asignarlle ao Instituto uns obxectivos que eran imposíbeis de acadar {por exemplo pedirlle que
poda ter competéncias · sobre o
aborto cando estás non o ·son da
comunidade autónoma) e que le_yarian a unha crítica moi fácil da
Iniciativa. Tamén· habia quen pensaban que ou se conseguían obxectivos máis , amplos ou· tiabia
que renunciar. E un ; prox~cto posi.bilista e debe servir: para contestarlle aos parlamentários que non
era certo que as mulleres non estaban á marxe e só con apresentar
a iniciativa parte do obxectivo está
conseguido.

-'

'pARA MIN O BONlTO

DO DIREITO SEMPRE
FOI PODER PEDIR
XUSTÍCIA OU DALA'

das por unha impronta profisional
a de Tereixa Conde-Pumpido, éo
pola Xustícia. Abó r11axistrado, pai
fiscal, tíos e irmáns que en diferentes aspectos todos interveñen
na carreira de direito, "o amb~nte
no qüe· vives sempre influe e certas profisión pódenche gastar ou
horrorizar. Na miña casa sucedeu
iso: aos que nos gostou e os que
non quixeron saber do direito. E
para min o bonito do direito sempre era ou pedir xustícia ou dala,
ou sexa ser xuiz, fiscal ou avogado e dentro deles isto último. Gostábame pedir xustícia e defender."
O seu tráballo iníciase no laboralismo?
Empecei de pasante, como case
todos · ~quet~. época. E nos prmeiros ·anos 'levei causas de tráfico ou de civil, as cousas pequenas de quen escomenzan e logo
empecei a levar o S.0.G. (Sindicato Obreiro G~lego)
Estamos n~ 76~:.
Empecei cando non estaba legalizado e despois xa me dediquei
máis especializadamente ao laboralismo.

Cree qué os. avogados laboralistas tivéron.un papel individualizado na transición política, tendo
Vaise ·acompañar a apresenta'en conta que non estaban legalicion con algunha outra acción?
zado$ os sindicatos nun primeiro
momento?
lso terao ·que valorar a Comisión.
Pero en princípio hai que .levar
Axudamos como todo · o mundo,
adiante o trámite que por outro
cada un no seu papel. Para nós en
lado é moi significativo: Galiza é a
certo modo era máis fácil porque
primeira · Comunidade que leva
faci~mos un traballo legal que non
adiante - e en pouco tempoesixia un compromiso excesivo.
quas diferentes iniciativas populaAxudabas en todo o que podias,
res, .e ésto dá úñha idea de que
acudinclo a reunións con posíbeis
existe unha vida activa dentro da · afiliados de empresas e- fábricas
sociedade.
para explicar o· que era o sindicato. Un puuco por esa idea de que
l)nha tradición familiar
se vai o avogado todo parece
máis sério.
Se certas famílias veñen marca-

E todo ese periodo está moi ligado ao traballo político. Como se
compara esa época de compromiso coa actual?
Quizais era que había unha certa
concéncia por parte de todos de
que naquela circunstáncia habia
qe axudar. Quizais facemdo causas que non era tan importante
que fixeras, pois daquela os partidos de esquerda tiñan unha certa
teima en demostrar que respostaban a un espctro amplo e querían
ter profisionais nas suas fileiras.
Nese senso dábaselle un papel de
protagonismo meirande do que
deberan ter en relación co espectro do partido. Naquel momento
parecía importante e nós respostábamos nesa liña.

entusiasmo por mudar as cou
a cidade, os modos da poli ·
municipal, o funcionamento ...
niso puxemos moito traballo e
tusiasmo que non froitificou.

Política e xustícia

Fálase dun tempo para acá
"xudicialización da vida políti
Cal é a sua opinión?
Por unha banda é normal que
xustícia actue cmo terceiro pod
que controle o que os outros d
poderes fagan. O que sucede
que ás veces quérese suplir a
política coa xudicial. Quizais
que se critica o xuiz e non o poi
co parece que é máis certeiro e·
dependente. Nese sentido prolil
ran moitísimo as denúncias. Le
,
que houbo unha época q
'fi._S_V_E_C_E_S_Q_U...E_R_E-SE- bro
case todas as leis pasaban
Constitucional convertindo a es
SUBSTITUIR A VIA
case nunha terceira cámara, o q
POLÍTICA POLA
era perigoso e fixo que o TC n,
cumprira o seu papel, pois non
XUDICIAL'
lexislar e ás veces, por estar sal
Vostede foi concellal do, entón, rado, non dixera o que tiña que
cer.
BN-PG, en Vigo.
Empecei colaborando no SOG, O poder xudicial está adaptado
como dicia, e despois na AN- PG. un sistema democrático?
Fun concellal na primeira lexislatu- A respeito do Tribunal Constit
ra, a de Marzo do 79, e estiven cional non creo qu_e haxa ese t
dous anos no Concello até que mor porque permite unha com
cos problemas das escisións do sición moi ampla con xuices, ~v
Bloque eu sain deste e tamén, ao gados, catedráticos, ... e pod1a
· pouco tempo, do Concello. Enten- procurar un ~ espectro amplo
día que o. única xeito de facer un xentes sen mácula· de col abo
labor nunha institución é estando ciól'l co franquismo. Por o
integrada dentro dun partido e le- banda sempre foi o Parlame
var ali o que este decide. Nen eu quen o escolleu.
podía ir de independente, porque En recentes casos, como o
me elexira unha xente, nen tam- Barreiro ou o do xogo, com
pouco estaba cómoda defenden- touse que se utilizaban os tri
do unhas ideas en cuxa discusión nais para canalizar ou poste
· non participaba.
'
situacións políticas, e non P
E que diferéncias, segundo a resolvelas.
vida que levan os concellos, ve A todo o mundo· lle quedou a i~
entre o que·se facia entón e ago- de que a denúncia contra B~rre1mc-~-=
naquel intre e daquel xe1to, -=:--....;;;:=-=ra?
Nunha entrevista recente · neste unha denúncia política, sen P.•.----=-:..".décimo aniversário de · concellos xulgar o que poda pasar e se e
democráticos, dicia que quizais ten ou . non feítos delictivos. M~--=~
sabendo en que Ja desembocar'' mo ésa sospeita refórzase can
isto no teri~ms pasto tanto ·entu- o Parlamenta non segue o seu__.........,,....
siasmo. Realmente naquela época bor investigador, como debera
na maioria dos concellais había cer ·primeiramente. Moitas ve

-
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NEGOCIACIÓN EN CATALUÑA
caso. As posibilidades de conseguir xuntas extraordinárias ou
apresentar propostas para ser discutidas esixen porcentaxes moi
elevadas, e a vida colexial -na
maioria das coléxios- só existe. á
hora de votar. Celebrouse por fin
o Congreso de Mallorca --despois
de 18 anos de celebrado o de
León!-, reclamado desde había
anos polos avogados xóvenes que
celebrabamos un encontro cada
dous anos e pensabamos que
este Congreso Xeral da Avogacia
tiña que dicer algo sobre o desenrolo léxislativo ou estudar a cuestión dos direitos humanos, etc ... ,
pero eran o Consello Xeral da
Avogacia e o sr. Pedrol os que
non querían Congreso.
Por fin celébrase e topámonos
que aqueta respostaba á mesma
estrutura que ten a organización
colexial: intentábase que non saise do Congreso nada do que non
tiñan previsto, e para iso modificaron o regulamento, os sistemas de
votación -que imposibilitaban o
trunfo de calquer emenda-, e
cando lle faciamos ver que co seu
próprio regulamento as emendas
estaban
aprobadas,
voltaban
cambialo, ... en definitiva non querían plantexar discusións reais. E
até os mesmos movimentos de
avogados que non estaban ainda
posicionados ou
organizados
en como colectivo, decidiron sairse
~do Congreso.
·~
Agora hai moito máis movimen- S2 to en todos os Coléxios, pédese a
~ demisión do Consello Xeral da
~ Avogacia en moitas Xuntas de co~-----'--------~ir..:...~.-11.&-..J
léxios -ainda que os Decanos

u.

~~ haber irregularidades de tipo
ollt1co que non cheguen a ser
elitos pero que hai que depurar,
u cando menos denunciar, politimente.
estes fenómenos, ao igual que
do transfuguismo, teñen que
er coa falla de cultura e tradiión política?
que se ve é que a maioria de
asas de transfuguismo é de xene que nunca tivo tradición poltti; tamén teñen sido casos de
comodación e adaptación das
uas ideas. Hai unha parte de xene que non militou nen se lle ocoeu militar na vida, até que foi
ormal coa democrácia, e houbo
uen militaba en determinadas
pcións e evoluiu a diferentes poicións. Pero si ten relación, claraente, cunha falla de tradición poítica.

ámbios na avogacia
ostedes
están
organizados
orno avogados xóvenes por
odo o Estado. Despois do Con:?so de Mallorca pédese a dimi1on de Pedro! Rius á trente do
Consello de Avogacia. Cal é o
ondo do problema?
emos grupos de avogados xóvee~ en moitos coléxios e despois
unha federacón de todos os
olectivos. O fondo de problema
.ue se plante~a é que nos Colé.1os de Avogados non se deu realente a transición poi ítica. Ainda
~e se deu un Estatuto de Avogac1a despois da Constitución era
oi parella ao que habia antes, e
a participación na vida colexial é
difícil, sen representación das minorías ma1oritárias en nengun

ª'
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nas Xuntas de Decanos.
E isa resposta tamén a un cámbio xeracional?
Efectivamente, iso óllase nas xuntas dos coléxios. Hai unha xeración que ve que as causas deben
funcionar doutro xeito.
É bon que haxe unicidade cotexial?
Haber hai moitísimos coléxios dos
avogados concentrados finalmente nunha cúpula de poder, elexida
através da Asamblea de Decanos.
Aí está un dos cabalas de batalla
que nós tiñamos en Palma; conseguir, senón un único coléxio, si
que estando colexiada nunha demarcación pudeses actuar noutra
cando ali te levaran os intereses
do teu cliente, sen que iste tivera
que ser gravado por esta razón.
Manter a actual estrutura colexial
dá poder a unha série de xente e
os Coléxios pequenos queren
manter ese poder e só deixar colexiar a quen eles queren e ao précio que queren.
En paises como os Estados Unidos os intereses criados, case
converten aos avogados nun específico e potente grupo d.e presión. Camíñase cara iso? -

O sistema de avogados é diferente, pero as castas pode habelas
en calquer sociedade e unha parte
da avogacia si ten un peso específico neste país. Cndo. o Sr. Pedro! vai talar cos ministros ten un ·
poder certo, como teñen os médicos ou outros profisionais. Pero é
moi relativa a influéncia á hora de
lexislar. Claro que a avogacia é
moi diversa e non ten que ver.moito quen leva un sindicato ou unha
Asociación' de Viciños en Vallecas
cos despachos dun Adolfo Su~rez
ou un Garoia Trevijano. Son intereses e preocupacións distintas:
Para os novas un dos. problemas
maiores é o turno de ofício e os
grandes. despachos q 'problema
que tiñan era que ía vir a invasión
dos avogac;jos da CEE ~ quizais
lles ia tirar clientela, cousa que a
nós non nos importaba en absoluto.
,
o

Fontes dos presos rexeitan a reinserción

Conversas 0xploratórias da Generalitat
con Ten-a Lliure para o fin da loita armada
• JOAN RETANA/BARCELONA

A Generalitat, a meio da
Consellaria de Governación e
,

do seu titular Josep Gomis,
estaria negociando con Terra
Lliure .o abandono das armas
a cámbio dunha oferta de
reinserción dos nove presos
da organización armada e dos
seus militantes exiliados,
segundo informaba o diário
"El País", citando fontes da
Generalitat. Segundo a
- información deste diário
iniciara os contactos coh
T~rra Lliure con pleno
.
t o d o M'1rns
· t,eno
·
cansen t 1men
do Interior. Angel Colom, .
deputado do ERC chegado
desde a Crida a /a Solidarítat,

puxo o berro nas alturas cando se
fixo pública unha entrevista entre
os pais do refuxiado éatalán Pere
.Bascompte, sob-re . o que pesaba
unha orde de extradición, e o Con-:-.
seller Josep Gomis. Os pais de
Bascompte, considerado pota policía como un dos líderes en activo
de Terra Lliure, pedian que Gomis
intercedera ante as autoridades
francesas para procurar traballo ao
refuxiado que levaba unha vida pública na Cataluña Norte, moi pouco
parecida á dun militante clandestino.

participaria segundo a
información na toma de
contactos preliminares entre
a organización armada
catalana e o Governo da
Generalitat. Estas
· f
·,
in ormacions
aparecen
d
· d
t espois e que en~m
adquirido carta de .cidadania
as teses de ruptura na
organización armad~ paralela
á acorrida no MDT no Nadal
do 1986 e de que a -policía
detivera 0 pasado mes éie
Maio a Garles Ben ítez, .
considerado como un dos
líderes de Terra Lliure próximo
ao ·sector .cercano
polítcamente ao MDT-IPC.
,
A información aparecida no xornal
madrileño .xerou un terremoto politico, ainda que de baixa intensidade, en Cataluña, precisamen.te
nuns momentos en que o Conseller
de Governación da Generalitatr
exercia como presidente en funcións por auséncia de Pujol. Porén,
e a diferéncia .doutras ocasións, a
oposición socialista non só reacionou con prudéncia senón que deu
carta blanca ao executivo catalán
neste tema.
0 socialista Josep _Maria Sala
dixo ao coñecer a noticia que
"nestas cuestións non hai que talar
senón actuar", e reforzou a posición do-Governo da Generalitat pedindo máxima discreción e ofere--·
cendo mínima curiosidade. Atitude
que contrasta coa beli~eráncia ~os
socialistas con calquer iniciativa da
Generalitat, exacerbada nos últimos meses coa persoal querela
que ,levan Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, e Jordi Pujol. Non
hai moito, tres meses atrá~ o PSC

·

Nesta ocasión os socialistas cataláns acusaron á Generalitat pouco menos que de "compadreo co
terrorismo". Desta volta non foi asi.
A comprensión socialista e a do
resto da oposición parlamentária
contrastou visibelmente coa irascibilidade de ocasións anteriores.

preciso, segundo CoJom, que emprega unha linguaxe moi repeitosa .
. coa organización armada, unha'
mesa de negociación estabetecida
entre o Governo español e Terra
Lliure, prévia á declaración do que
el - defin-e c9mo "tregua indefinida
unilateral" E evidente, apesar de
toao, tanto que a Generalitat como
a oposición socialista descalifican
esta opción. A asimilación entre
ETA e Terra Uiure non ten lugar
neste caso. Porén, ninguén entra a.
saco contra as xestións de Colom
que se entrevistou, segundo as
fontes citadas por "El País", cos
dous sectores actuais de Terra
Lliure, con vistas a plantexar unha
solución que el mesmo califica de .
"non traumática"
·

Pala sua parte a Generalitat, nen
Gomis nen o próprio Pujol no seu
periplo austriaco; desmentiron tallantamente a nova. Gomis declarou que non se entrevistou nunca
con militantes de Terra Lliure "non
houbo nengun contacto --dixoentre o Consetler de Go-vernac1·0' n
e
Consellaria con militantes ou
representantes ou interlocutores
de Terra Lliure". Porén, Josep Gomis recoñeceu a seguir éonversas
con Rafael Vera, secretário de Estado para a Segwidade e Francesc
Martí Jusmet, Delegado do Governo en Cataluña, o tema de Terra
Lliure e a solución do problema ar- .
mado sen renegar de nengunha
das solucións posíbeis, "dixémolo
- afirmou o Conseller e nese momento presidente en funciónscoa vontade de atopar un camiño
para que a violéncia desapareza e
para que os grupos quP. a practica· ron topen vias de reinserción e fagan os seus plantexamer.tos através de instrumentos pacíficos e
democráticos". En semellantes termas se expresou tamén Jordi Pujol
desde Austria. ·
.
.,
,

ª

A intervenc1on de A. Colom

O papel de Angel Colóm, deputado
ind13Pendeñtista díscolo de ERG, é
o arcano da situación. Todo o
mundo, incluido Colom, . desminte
·que fose utilizado como intermediário ou interlocuto·r válido diante
de Terra Lliure. Apesar de todo son
ben sabidas as visitas de Colom á
práctica totalidade dos presos de
Terra L.liure e_o seu empeño de topar unha via "digna" de -abandono
das 'armas e de solución e dq problema .da disidéncia armada. Neste
sentido Colom insistiu en que unha
simples política de reinserción social similar á. utilizada con .ETA(pm)
non .serve neste empeño e seria

O anúncio destas pretendidas
conversas foi acollido con receo e
cepticismo polos sectores políticos
cercanos á organización armada. ·
Fontes próximas 'aos presos independentistas teñen insinuado que
todo poderia ser unha montaxe policia! e afirma~on que non existen
cóntactos como tales, "a reinserción - insistiron- non serve como
solución neste contencioso". Estas
·
mesmas f ontes ~mataron
que a información pode ser un elemento
intoxicador máis a engadir nun mo-.
mento que a organización catalana
pasaria por circunstáncias delicadas despois da caida do 1981, a
escisión entre 111 e IV Asamblea e a
detención de Garles Benítez, mentres Pe~~ Bascompte, _ao que atg1.,ms meios consideran alonxado
operativamente de Terra Ltiure,
permanece xudicialmente neutralizado na Fráncia. Estas filtracións,
segundo estas fontes, tenderian a
reforzar nestes momentos a idea
de inutilidade da taita armada aderezada cunha posibilidade, ainda
que· reniota, de solución do .tema
dos presos. Paralelamente á aparición da información en "El País'" a
Audiéncia Nacional deixaba en liberdáde incondicional a dous dos
encausados polo "Caso Bultó" que
un ano antes gañaran ante o Tribunal de Direitos Humanos de Estrasburgo unha demanda contra o Estado español. tntoxicacJón ou non,
o certo é que existe· un interese entre as fbrmacións políticas parlamentárias catalanas en non sacar
de sítio o tema, a diferéncia do
acorrido hai meses.
A idea de que o 92 chegue sen
problema armado é unha constante nas intervencións destes dias.
Josep Gomis e Angel Colom exercen neste caso, ainda que non necesariamente por prévio acordo,
como un tandem do Dr. Jekyll e
Mr. Hyde. O seu interese polos
presos independentistas ven poi~er~ ir por esta onda.
o
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'A part.icipación da Banca.Pública é menor' na Galiza que rio resto do estado'

Miguel Muñiz,
presidente do Instituto de Crédito OficiaÍ :
• MANUEL VEIGA

Miguel Muñiz, amén de
galega, é o presidente
do Instituto de Crédito
Oficial que actualmente
abrangue as siglas BCH
(Banco ;de Crédito
Hipotecário), BCI (B.C.
Industrial), BCL (B.C.
Local) e .BCA
(B.C.Agrícola). A
intervención· da Banca
Pública, nunha
economia mirrada como
a galega, é
someramente anal.isada
aqui.
Cal é a política prevista pola
Banca Pública do estado para
Gal iza?
A política da Banca Pública estivo no pasado. moi determinaqá
pola crise económica, polo tanto
o BCI fíxóse cargo dos sectores
en crise e correu cos riscos qué
tiña, véxase o sector naval o~ o
siderúrxico, cumprindo ao cabo
co seu papel de financiador do
governo. No momento no que a ·
reconversión foi realizada e a crise superada, gaña en importáncia o papel digamos positivo do
Banco, en investimentos produtivos nas empresas. Este é un terreo moito máis comerci&I, onde
a competéncia é maior por parte
das Caixas e da Banca Privada:
Nas crises claro está non hai
competéncia. A Banca Pública
ten que se recompor nun sen$o
máis comercial e competitivo.
Esta nova dimensión que tentamos de levar, aí está por exemplo a ináuguración de sucursais,
en Galiza xa hai -sete, antes só
había en Santiago e hai uns anos
non habia nengunha, pois significa unha maior penetración no tecido financeiro galego. Orabén,
isto é o mesmo que faria un Ban-.
.co privado ou unha Caixa, quizá
coa vantaxe que ten oferecer tipos de interese algo máis baixos.
Non renunciamos a nada pero
nomeadamente dedicámonos a
...
financiar o investimento produtivo. Queremos averiguar tamén
cales son aqueles sectores polos
que hai que pµlar, é moi doado
saber a quen hai qué axudar
cando a~ cousas van mal, pero
_ o difícil· é dicer que prioridade5
debo ter agora .na Gatiza, dentro
dun marco de competitividade e
futuro, non como axuda para salvar o insalvábel. No papel é doado e queda moi retórico, pero
despois a ·realidade indica que
hai que financiar aquelo que ten
un ha ,solvéncia · e un ha viabilidade. Hai que estudar onde e en
·que condicións, pero non créditos subvencionados que iso é
•
outra cousa que se realiza através de acordos coa Xunta ou
que realiza o próprio governo.
Até agora están sen determinar
eses camiños e eses sectores?
Estamos estudándoo e farémolo
de acordo cos rñinistérios para
ver que é o que queren desenvolver e despois determinar que
liña seguir. en cada espácio. Por
exemplo, se o que se trata é de
desenvolver a liña de meio ambiente, ver cal é a especificidade
"" . 'do meio ambiente na Galiza, porque é un dos retos máis importantes que ternos. A que se está a referir en concreto?
·
Meio ambiente é todo aquelo no

que as empresas terán que investir para, por exemplo, cumprir
as esixéncias da ·cEE neste terreo. Outro tema é se Galiza ten
unha simbiose con Portugal _e alguns investimentos comuns,
pois nós poderíamos entrar aí,

posto que se trata como prioridade de desenvolver proxectos
comunitários. Enfin, o que tratamos é de detectar cal é a potencialidade na Galiza das grandes
liñas que a nível estatal se queren desenvolver.

Até agora un bon anaco da intervención da Banca Pública
estaba centrado .na pesca.
A pesca foi a liña fundamental do
BCI na Galiza porque herdou o
Crédito Social Pesqueiro que era
praticarnente a única activipade
que habia aqui da Banca Pública. Non entraba nas pequenas e
medianas empresas, nen noutros
terreas nos que agc,-a si o está a
facer.

'É EVIDENTE QUE A

RECONVERSIÓN
AFECTOU Á.;;;;,_G....;;;..A..;_;;.L_IZANO POUCO QUE
TIÑA'
Pero a Banca Oficial tivo até
agora un pouco á marxe a Galiza?
Si, é verdade. A cuota de mercado da Banca Pública é menor
que a que posue no resto do
país. Pero iso é óbvio porque na
Galiza, por desgrácia, o nivel de
industrialización era baixo e tamén hai que dicer que os nasos
investimentos estaban nomeadamente nos sectores en crise.
Quizá o investimento indust;iaJ
na Galiza er:a menor e por iso ti,. ñamos menos cuota, logo o que
é o mercado hipotécario está
moi dominado polas Caixas e no
agrícola habia moi pouca entidade financeira, non habia grandes
empresas agro-aJimentárias, por
exernplo, como agora hai e que
son moi importantes.

Papel na reconversión

A ·cuota do BCI na Galiza
é do 5.14°/o
do volume
.
de créditos
-:

Os créditos do Banco de Crédito Industrial ascenden actualmente no noso pais ·a 32
mil millóns de pesetas, dos
cales 16 mil son absorbidos ,
polo sector pesqueiro, debido
nomeadamente á absorción
polo BCI do Crédito Social ·
Pesqueiro . Os créditos á pequena e mediana emp'resa,
tan importante no noso tecido
empresarial, supoñen eh conxunto non máis de 3 mil millóns de pesetas. Especializado . na .financiación a longo
prazo, a cuota de mercado-na
Ga1iza do BCI é aproximadamente do 5, 14 pór cento, a
respeito do total de créditos

~

do sistema bancário a empresas que facturan máis de 350
millóns de pesetas (existen na
Galiza 548 émpresas deste
tipo). O BCI ten actualmente
suscrito: coa Xunta o convénio
de financiación tle PEMES ·
cun tipo de interese do 13,50
por cento, cunha subvención
de ate 8 pontos e un prazo.de
amortización de até seis anos.
No ano anterror este convénio
favoreceu a concesión de pe, quenas
empréstimos,
de
acbrdo con proxectos que
·non superan os 40 millóns de
pesetas, por un valor conxunto de 360 millóns de pesetas.o

Cal foi, máis en concreto, a atitude nestes anos durante a reconversión?
O BCI ten un risco co sector naval de 130 mil millóns de pesetas
que non ten a banca privada e é
un sector que estivo en crise e
no que hai falidos moi importantes, duns 100 mil millóns de pesetas que tivo que cobrir a banca
pública. Cos recursos xerados
por nós mesmos cobrimos estes
faJidos. Na reconversión industrial non lembro a cifra exacta,
pero tamén a cobrimos nós
como axentes financeiros do govemo.
Non é paradóxico que está actuación fose tan importante na
reconversión, cando GaliZa,
como vostede mesmo di, tiña
un escaso aparato industrial?
É verdade, porque foi afectada
na medida en que tiña sector siderúrxico e naval. Efectivamente
en Ferrol foi moi impqrtante ou
no caso de Sidegasa. E evidente
que lle afectou no pouco que
tiña. O BCI xogou o papel que lle

correspondia, nun proceso de
reconversión trátase de reducir
capacidade e polo tanto persoal
e de inovación tecnolóxica, financiar ese proceso é o papel
que lle correspondeu á Banca
Pública. '
Hai uns días denunciaban os

'Nos

ENTRARIAMOS EN
MAFRIESA NAS
MESMAS
CONDICIÓNS NAS
QUE ENTRASEN
OUTRAS DUAS
INSTITUCIÓ;;..;;..N...;;.;;;S;;._.'- -

obreiros de Mafriesa que se estaba a subvéncionar unha indústria de cárnicas no País
Basco, pero que aqui non se facia.
lso veu a partir dunha notícia en
El País que dicia que nos avaliábamos o 40 por cento... lso estaba mal. Hai unhas diferéncias entre un caso e outro. En primeiro
·1ugar o BCI non tiña crédito nengun con Mafriesa, en cámbio no
outro matadeiro.si. Por outra parte a nosa política será a de facer
o que sexa necesário, sempre
que haxa bancos privados e Caixas que taeén tomen parte. Non
se pode lembrar un da Banca
Oficial só para o mao, nós estamos dispostos a compartir riscos. Nós entraríamos en Mamesa, e xa llo dixemos nunha reunión, nas mesmas condicións
que entrasen duas institucións
de crédito máis.

Créditos e
banca estranxeira
Cre que os Bancos extranxeiros
van aterecer créditos con inte-reses máis baixos que a própria
banca pública?
Non. A Banca estranxeira pode
oferecer intereses máis baixos
porque ao mellor son máis competitivos e daquela obrigaranos a
todos a dar intereses máis baixos, pero non porque poidan
oferecer intereses máis baixos se
eu son tan competitivo coma
eles.
Pero están a ofen!Cer condicións mellares?
Non o creo. Si pode ser sobre o
pasivo, contas correntes, etc, é
certo que aqui a remuneración á
familia adoitaba a ser moi baiJca.
lso foi bon e resultou, pola sua
parte, unha maneira de obter financiación.
Pero créditos máis baratos?
Non son máis baratos que os
que oferece a banca pública. Outra cousa é que ás veces hai
unha confusión, porque algun
banco, extranxeiro ou non, anúncia unhas condicións extraordinárias, pero logo resulta que son
só para unha liña de crédito de
mil millóns de pesetas que se esgota no dia e que opera como
reclamo comercial. Moitas veces
aparece no anúncio un crédito
moi barato e lago na letra pequena indica que vai unido a outro
servício ao cal lle saca a rentabilidade.

Instituto de
crédito autonómico
Que opina da solicitude no parlamento galega da criación dun
Instituto de Crédito Oficial de-

pendente da autonomia?
Ese é un problema de emulación
coas institucións estatais e eu
creo que non é bon para as autonomias. Pensó que estas deben
xerar as suas próprias iniciativas
orixinais e adaptadas á~ circunstáncias. Criar un Instituto é moí
complicado dada a competéncia
e a liberalización dos mercados
financeiros. En segundo lugar
sempre se pensa na criación dun
Instituto ligado á subvención dos
créditos e isa cada vez é máis difícil dado o ingreso no CEE que
non permite xa tanta liberdade. ·
Houbo tentacións neste ·senso
en todas as comunidades, pero
ninguén os chegou a desenvol:ver, prefiren utilizar institucións
que teñen na man.
O
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MORTES EN PORTUGAL PELA G.N.R.

Pó branca.do_caulino ensopado p(31o sangue de vítimas .mortais

• · Cincuenta paises · do
cinco continentes estaráñ

.. · ·representados na . convención
-- . -Eurqpea .polo Desarrnamento
N'uclear, qué se ·celebrará dÓ 6
ao 9 de .?<uHo próximos en Gas..,
' .teiz "contando coa participación
"máis numerosa e plural dos países socialistas,- que se deu na
história das convencións" :
esse que estaría sujeito, depois
voa9áo do norté de 'Portugal disEn total serán de 1.300 a 1500
de cóncluído, a urna vistoria a
seram, nao . .
delegados, dos cales uns 500
ser feíta por tecnicos do Ministé:..
Mancha negra na
serán o esté!_do español, e 900
do da lndústria.
~
democracia portuguesa - extranxeiros, entre os cales o 80
Só que a empresa deéidiu repor cento proceden dos paises
tomar os -trabalhos de extra9áo,
Por todo o . país .assistiu-se a
da Europa occidental.
depois de um interregno mistifi- ·
urna série de manifetac;óes · de
Nos países ·do Este destaca a
cador, sem ter procedido a planrepúdio pelos acontecimentos
preséncia
de 30 representantes
ta9áo de tJma cortina arbórea e
verificados em Barqueiros.
da URSS, na sua_"meirande parte
renautralizac;ao das minas,
"Mancha negra na Democracia
perteñecentes ao Comité Soviécomo ficou exarado no despa-·
portuguesa", toi a atirma9áo do
tico pola Paz, ainda que tamén
cho governamental.
secretário-geral do Partido Sohaberá 9 congresista vinculados
Perqrite o procedimento dos
cialista luso, Jorge Sampaio, ao
á liña Sajarov, por niáis que iste
responsáveis da MISAL, o povo
condenar 'º comportamento do
de Barqueiros toga se insurgiu
governo Cavaco _Silva neste con:- . ainda non teña confirmado a sua
preséncia. Tamén haberá reprecontra aqueles propósitos, já nao
flito.
sentantes das distintas nacións
só pelos motivos acfma referiMas todos os partidos - marÍisoviéticas.
dos, mais também por temer que
festaram no Parlamento a indigDe Polónia virá unha delegaa explorac;ao chegue ao centro
na9áo do povo pqrtugues pelo
ción oficial e outra de Solidaridada povoa9ao, onde se encontra
acorrido, nao sabendo os depua igreja paroquial, ficando transtados das partido do Governo _; de, pi:etendendo contar tamén
formada numa fossa enorme,
que responder.
· coa presé[lcia de estudantes chinos q~e escaparon do país destipo cratera lunar.
A própria lgreja, representado
O
pois das pasadas revoltas.
Foi o fim do mundo, durante 4
pelo Arcebispo Primaz de Braga
días, nesta pacífica e populosa
e das Hespanhas, que rezou a
• Acusan á Bayer de confreguesia -cerca de 3 mil habimissa de domingo em Barqueitaminar.- A trans-nacional da
tantes- minhota.
ros,
manifestou
publicamente
·O
A G.N.R. causou un morto en Barreiindustria' qúímica Bayer é resros, onde se segue un _longo conflito seu protesto, já náo só pelo alToma policial e batalha
ponsábel de dous millóns de incontra a extracción de caolin.
cance
e
dimensáo
de
urna
situacampal
toxicación anuais entre os labre<;:áo que revela falencia política,
.Da noite para o dia centenas de as direc96es, incluindo aquela mas principalmente pelo tacto de
gos do terceiro mundo, segundo
efectivos da GNR invadiram por onde se encontrava o despreve- agentes da GNR entrarem armadenuncias presentadas pota
nido e surpreendido, Carlos S~- dos num "templo de Deus", com · Coordenadora Contra-os Perigos
completo a povoa9ao de Barmóes.
·
queiros, apanhando os seus hada Bayer (CPB) constituida entre
intuitos violentos e procederem,
_·No local onde o jovem .operánacións de todo o mundo. Sebitantes completamente despreaí, a pris6es.rio foi atingido mortalmente, já
gundo a CPB as ·martes anuais
venidos.
No passado día 2 urna comis.:.
Claro que o pavo nao gostou. tranforiTiado num lugar de culto, sao parlamentar deslocou-se de· por causa da_contaminación .que
i{lducen os insecticidas fabricaOs sinos tocaram a rebate e as- poa_e ler-se: aquí um jovem da Lisboa a Barqueiros, onde se insistiuse a urna autentica guerra nossa terra foi assasinado pela teirou ·da justeza das reivindica- - dos pota industria alemá poden
chegar á 40.000. A causa é a peentre direitos e deveres, através GNR, a mando do Governo PSD. 96es dos -seus habitantes, obserPor vários sítios da aldeia, va9áo que servirá para a elabo:..
rigosidade dos tratamentos para
de confrontos vários de que reas paragas do campo que a
sultaria um rnorto, dezenas de onde pendem das janelas das ra9áo de um relatório que será
trans-nacional vende aós labreferidos -policías incluidos- e casas bandeiras negras, podem entregue a todos os orgáos- de
ler-se outras inscri<;:óes: bandigos sen indicación nengunha
alguns detidos.
Soberanía portugueses, incluindos, fascistas-isto está pior que
que os .poña sobre aviso d<;>s peO jovem Carlos Simoes, 21
do o presidente da República,
'
rigos que ten a sua manipulaanos, operário, viria a falecer de- no tempo de Salazar. .
ausente nos - Estados Unidos
ción. Campañas publicitárias que .
vido ao disparo de urna arma de Nao ás eleiyoes para o
aquando das ocorrencias trágitoga, marte que, e segundo o reagachan alguns asp~ctos noCiem
Bar~ueiros, mas que tará
cas
vos dos produtos e suliñan só- a
latório da autópsiGl "radicou em parlamento europeu
ali urna desloca9ao lago que seja
sua eficiéneia contra das pragas
lesóes traumáticas craneo-ence- Muitas tem sido as formas de possível.
do campo moven ao emprego infálicas, produzidas por um pro- luta assumidas pelo povo de
A popula9áo de Barqueiros
discriminado de sustáncias perijectil de calibre 7,519 -arma de Barqueiros ·em defesa do que acalmou, por agora, tace é decigosas a curto ou médio prazo. A
uso militar- tendo a morte re- consideram um direito inaliená- sáo do Governo Central em man.Coordenadora denúncia tamén
sultado devido aos ferimentos."
dar suspender a explora<;:áo de.
vel.
que a Bayerestá implicada en faO jovem, que regressava a
Os responsáveis pela autar-· caulinos.
bricación de armas químicas. D
No entanto, ~ de acordo com
casa depois de um dia mais de
quia local, Junta de Fregresia,
trabalho, foi totalmente apanhacujo executivo é de maioria so- atirmagóes públicas dos repre• A ·droga é o segundo nedo pelo autentico clima de guecial democrata, tal como o go- sentantes autárquicos de Bargócio do mundo. O tráfico de
rra que se vivía em Barqueiros
verno de Lisboa, tem corporiza- queiros, as suas gentes só des~
drogas esta a produCir beneficanserao quando, e finalmente;
naquele fim de tarde do día 26
do a indigna9áo popular. .
cios de 69 billns de pesetas
de Junho: estabelecimentos e
.urna das demonstra96es cla- se, der por . extinte a exploragáo
a·nuais, mentres que o petróleo
casas comerciais a serem invadiras da determina9ao do povo de que a empresa MISAL m~ntém
só da uns beneficios de 30 biBarqueiros, reside na recusa ab- sobre os terrenos de caulinos,
dos pela GNR, espancando tudo
llóns. Esta realidade tai do conque encontrassem pela frente,
soluta em participar no acto elei- onde o pó branco de um lucro
trabando de estupefacientes,
gente presa e detida dentro da toral para o Parlamento Europeu. garantido se tem misturado com
que par:ten de custes de fabricaprópria igreja, enfim: daí a utilizaHouvo tres tentativas -a últi- o samgue das vítimas e o negro
ciól'J moi baixos, o segundo nema no passado domingo- e a de toda urna popula9ao que dá
9ao das armas foi um instante,
gócio máis renqábel do mundo.
com di$paros vários e em todas todas _os habitantes· desta po- pelo nome de determina9áo. D

En Barqueiros o govemo de Lisboa
cede

a determinayao popular'

• GON~ALO NUNO/POATO

A explora9ao industrial de ·
caulinos e areias siliciosas
instalada na freguesia de
Barqueiros -povoa9ao do
concelho de Barcelos- foi
interrompida pelo Governo
de Lisboa, na sequencia
dos graves acidentes que
ali ocorreram na última
semana do passado
Junho, opondo habitantes
desta povoa9ao a
elementos da Guarda
Nacional Republicana GNR-, que que
culminaram com mais urna
. vítima mortal -a segunda
no espa90 de 2 anos-,
abatida a tiro pelas fon;as
da ordem.
Trata-se de urna autentica guerra
entre urna decisáo governamental e a deterrninac;áo popular
contra essa postura de Lisboa e
que passa pela expropriac;áo de
terrenos de utifidade pública,
para que urna empresa explore,
ali, em regime industrial, urna extra9áo de caulinos e areias siliciosas, amplamente poluen es.
Só que a empresa, e dada a
obstruc;áo da popul¡:i9áo, nunca
conseguiu entrar, por bern, na
posse dos terrenos, já que foi
demonstrado que a referida explora9áo provoca prejuízos a tertilidade das terras e dos prados,
que sáQ fundamentais para a
criayáo de gados de que vivem
quase todos os habitantes de
Barqueiros.

Antecedentes com outra
vítima
Os incidentes remontam ao ano
88, altura em que a empresa MISAL tentou pela for9a e com o
apelo da GNR -a Guarda Civil
Portuguesa- apropriarse dos
mencionados terrenos, na base
de urna ordem do Tribunal.
Nesse ano, pelo mes de Agosto, registavase a primeira vítima
mortal, também devido a intervem~áo das for9as da GNR.
O governo Cavaco Silva decide entáo adiar o inicio da explorac;áo de caulinos, obrigando a
empresa a proceder a urna sérif:'
de medidas cautelares, através
de urn programa de protec9áo
aos terrenos de cultivo, plano

a
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FRANCISCO RODRÍGUEZ
Como xa é ben sabido, o profeso"r Francisco Rodríguez está en- carcerado na ·prisón provincial da
Coruña para cumprir unha condea de 2 anos, 4 meses e 1 dia
pola suposta queima dunha bandeira españofa, ocorrida en ·santiago en Xuño de 1984, duranté
unha manifestación de protesta
pola traída dos restos de Castelao.

TOKIO
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A Francisco Rodríguez debemos-lle importantes aportacións
ao coñecimento da literatura galega da século XIX, interpretada
como un proceso xurdido desde ·
dentro da_própria sociedade galega e que se explica en relación
aos movimentos sócio- económicos_e políticos que_definitivamente se consolidan .nese século
·e que. ainda hoxe seguen a ser
definitórios da nosa sociedade:
papel periférico da Galiza respeito do resto do . Estado e en
consecuéncia a suma correlativa
de falta de peso político, depen:roDERAJos.
déncia, marxinalidade, uniforma' - PA-RA Gflf
_ción impost~. etc. É tamén autor,
O NARl<;..(cJ
tanto individual como colectiva~
mente, de obras destacadas rias
que se analisa a situación subordinada da nosa líhgua perante o sobre'. "ldeoloxia e literatura gale- se asustan ·con este calificativo)
español que, independentemen- ga" e no que, sen dúbida, como e, ao cabo, co famoso aserto de
te de motivaci6ns propriamente sempre que llo solicitamos., con- ·que vivimos no mellor dos munlíngü ísticas, estivo e está a ser_ . taremos coa su~ desinteresada dos posíbeis.
. O
Loita contra a corrupción, loita
magnificado por motivos de po- participación.
.contra o domínio ·do estado so. der e de dominación política; ~en
XAN HERMIDA
bre os cidadáns, democrácia
esquecermo-nos tampouco da
Directivo da A. Cultural de Vigo
.máxima, pluralismo, ética... Velaí
obra "Problemática nacional _ e
as suas bandeiras. Curiosamente
colonialismo: o caso galego", ei:i
coa bandeira da ética entrou o
colaboración co profeso; Ramón UNIDADE PSG-EG/BLOQUE · ~
PSOE en 1982, abandoadas xa
L<?pez Suevos, na que ,se ~nali 'Alguen sabe cal é a posición meas utopias de cámbio. Só casua- .
san diferentes problemas teóri- ridiana do PSG-EG ante a CEE e
lidade ou consecuéncia lóxica
cos do nacionalismo (nación, cal foi nos anos anteriores ao tradunha análise semellante? Non
claSt:;3 sociais, direito de autode- tado de adesión? AlguéR sabe
fagamos xuícios de intencións: o
terminación, etc.), os fenómenos cal é a política sindical do PSGPSG-EG ainda non está no-- pocoloniais e neu-coloniais e as EG, nunca· definida ate o último
der. Confiemos na sua inxenuiparticularidades dá caracteriza- congreso, momento ate o cal se
dade, en que eles non saben que
ción nacional da Galiza. · Non e mantivo a militáncia en centrais
o estado de cousas actual baportante Francisco Roddquez un estatais e galegas, postura ainda
estudos aséptico e distante, se.;. hoxe defendida por moit9s den:. · sease na exp!otación e que se
n<,)n un investigador que tira con.: tro do PSG-EG? Alguén sabe cal · realmente hai cousas millorábeis,
mantendo inmut~bel o principal,
clusións poi íticas reveladoras ~ a ·postura do PSG~EG ante as
.. o sistema xa vai faceto por si
sobre a sociedade galega. Non celulosas?
mesmo, que parvos non son, sen
. pode portante estrañar-nos que
Observen quizá que as xustas
necesidade do · PSG-EG. A falta
sexa un destacado militante, tan- . criticas do PSG_.:EG ao poder dede pluralismo ou de ética no poto de organizacións políticas finen . sempre, ou case sempre,
der non é un capricho, é unha
comQ de vorganizacións sócio- temas secundários. Probabelnecesidade, cando deixa de.
pedagóxicas e sindicais, e que .mente sexa iso o que explica· a
seto para ·o seu funcionamento
de porparte teña colaborado en
inexisténcia neste partido dunh~
ou naquelas esferas onde non é
múltiples actividades dos movi- liña política própria, definida e dipreciso, este convírtese en
mentos cuUurais de base. E é ferente, o que os· convirte en
transparente e pluralísimo. Douaqui, no seu comportamento de- anexos do sistema e en esencialtra forma estariamos a crer que
cidido, digno. e de fondo e consmente inecesários. Paradoxicao poder actua por maldade in.tante compromiso coa sua .épomente, ou signific~tivamente, os
trínseca e os xuícios neste eido,
ca e o seu país, onde ternos que seus lemas eleitorais sintomatise algo deben ser, é políticos,
buscar as explicacións do seu
zan as suas caréncias: A forza
non morais.
encarceramento, sen ·qut:l estexa necesária- foi un deles. Diso quizá
O PSG-EG tacha o frentismo
probado terminantemente a sua se derive o seu papel de pepitas
de pre-democrático. Significatiparticipación nos feitos que se lle grillos do estábleci90, igoal que
vamente, quizá, o· PCE está tenimputan (unicamente-:. foron tidas
Bandrés. ·E en consecuéncia, tatando de criar algo parecido a
en conta as declaracións áe camén, os seus te~os congresuais
e os seus pc;>sicionamentos_teóri- · unha frente que é Esquerda Unitro funcionários policiais). Sen
d~. Serán tamén predemocráti- .
entrarmos ·en consideracións pocos oferecen, no canto_.dunha
cos e ignoran.tes como os do .
liña política, á incontinén·ciá pelíticas máis particularizadas, qué
non nos corresponden · facer ·a dante de éstudantes de primeiío . Blóque, cando ate o moderno e
europeista de Occhetto vai por
nós, - a Asociación Cultural de
de sqdoloxia.
.
un camiñ9 non tan · diJf}rente.
Vigo suma a sua petición de liA~i é todo, se algurlha concluPorque o Bloque debe.aceitar o
berdade para Francisco Rodrísión hai que tirar do que ~firman,
modelo de partido socialista do
guez á de todos aqueles diferené que priorizan _o eixo esquérda/
PSG-EG? Porque a· UPG se teria
tes colectivos e persoas que xa
direita sobre o de nacion~lismo/'
que · disolver~ Porque .teria que
se teñen manifestada neste mesestatalismo. lso explica a,heroiciaceitar todo o mundo o modelo·
mo sentido. Ternos por certo que
dade de tentar fundir ao PNG (se
a luz viva do seu amor á Galiia·e cabe), pero non descartar pactos
socialdemócrata? Non é unha
a- p·roa do seu esfoFZo investiga- de governo. co PSOE. Pero dap.·esunción excesiva e unha mador seguen a alumear desde a
neira -d~ cargarse· calquer acordó '
quela tampouco son de esquerprisón provincial da Coruña; pero
.ou unidade? Ou é o "comunis- .
da, ou- os novos e corruptos rimo, como xa _se sabe, antidemonós gastaríamos de que e~tive
cos de Boyer son esquerda? A
crático, ·1eninista .e non plural" o
sen libres, cotid,ianas e máis próide'oloxia do . PSG-EG define a
que preocupa? Non son eses caximas e, en concreto, gostaríautopiá como a millora do mundo
'lificativos, · tan repetidos polo
mos d~ contar coa sua presencia · no que vivimos (non cambialo),
PSG-EG, os que usaron seriipre
nun vindeiro ciclo de conferériteoria coerente coa socialdemoos anti~omcmistas? A non ser
c!as que ternos previsto realizar . cracia (e sabemos que eles non

a

.

..,
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que o novo partido fose tan plural que,·na prática se convertese
tamén nunha frente. Son estes
os problemas? E si o son, a que
se debe o querer centrar aí as
cpusas, no frentismo etc, e non
en acordes, ainda que sexan pequenos, para empezar, sobre .os
problemas básicos do pr1.is: CEE,
celulosas, agro, etc? O que iai o
PSG-EG non é poñer os máxi-;mos para cargarse calquer acorde de raiz?
o
GONZALO ALONSO
(Vigo)

as correspondentes denúncias
que botarán ao lixo como sempre.
Non dou chegado a comprender como se poden degradar
tanto unhas persoas até chegar
mesmo a converterse en bestas
deste xeito carecer de valor
como humanos, incluso eles
mesmo que tan o papel de cans
do sistema, fan dalgunha maneira que unha persoa valga tan
pouquiño no mundo capitalista.
Mentres isto sucede entre os
muros alguns grupos que se din
de esquerda, recoñecen, participan , lexitiman e consumen isto
que nos regalaron pola carraxe
que nos fan chamarlle á forza
"democrácia".
Señores do PSOE, Sionista
Múgica, en Euskal Herria unha
das frases máis populares é: Herriko ez du Barkatuko.
O

DEMOCRÁCIA
Foi o dia 20, tiñan moita presa
por atender as demandas que os
fachas facian nas suas manifestacións diante da cadea de Meco
para que rematasen os "previléxios" que os presos etarras tiñan. Eu non son etarra mais son
ALFREDO SANTOS CONDE
un preso independentist~ galego
Preso Independentista do P.C.LN.
que xunto con outros compañeiros e vários patriotas cataláns fo(Alcalá Mecot
rnas disRersados por diversos
módulos ' do cárcere de Alcalá PRÉMIOS E NORMATIVA
- Meco, dias antes xa o fi~ran
No suplemento Guieiro Cultural
cos compañeiros bascas por di- n°391 do seu semanário o redacferentes -cadeas do Estado espa- tor Xan Carballa sinala que 'conñol imperial.
Ali.empezaron os problemas, a trastando as bases dos diferentes prémios topamos a paradoxa
maioria dos aparellos que no
de que praticamente nunca se
módulo 4 de cumprimento nos
especifica a necesidade de sepermitian ter, foron-nos arrebata- guir a normativa oficial como
dos ante as risas dos carceleiros
base excluinte de participación' .
e un )(efe de servizo que me esSen cuestionar a rotundidade
pira. Outra vez tiven que negardo
parágrafo recollido qu1za
me -en ano e pico nunca me fideve de se engadir que a normaxeran isto. Unha choiva de óstias
tiva oficial xunteíra exerce un pocomezaron a cair sobre min
deroso e sobexo poder fáctico
tempo que me quitaban as zapana meirande porcentaxe das
tillas, camisa e me rasgaban os
convocatórias literárias. Acontepantalóns e o que está debaíxo
ce que se ben non é unha esideste. Lembr.o que cando máis
xéncia ou base impositiva nos
tolos se puxeron foi cando lles
certames
o emprego das normas
dixen entre o médio de puñetado ILGA, dun xeito mais ou mezos que esa era a sua democrános agachado apalpa-se unha
cia.
·
presión coactiva contra os escriAo dia seguinte veu untia métores e as escritoras que non se
dica, mostrouse totalmente indiveñen ao rego.
ferente ante as miñas peticións
Eis a recén composición de
de recoñecimento: "no veo hevários
xúris en certames de moimatomas ni lesiones por ninguna
ta sona na nosa literatura nacioparte", dicia ela.
nal onde se mira, e non fai falta
Saca-nos a un pátio reducidíter ollas dun lince, a preséncia
sima, durante média hora diária
de notórios membros dese Insti- e sempre vixiados por catro cetuto
da Língua ou de criadores
lasos carc.eleiros que ao menor
que sempre amasaron unha belixesto ou movimento de beizos
xeráncla enrabenchada contra
ameazan con parte e suspender
quen fixera defesa, da sua dispoo curto paseio. Non fica máis
nibilidade cara a mais mínima
que camiñar coa testa baixa e
opción
reintegradora.
ollar de reollo as faces dos comNese senso hai un medre
pañeiros coa ollada señardosa
cuantitativo e cualitativo na retras os barrotes da xanela.
presión, tanxível ou incoberta, de
Hai un preso que fala só e masemellantes
'desviacionismos'
lla de noite na porta que está nos
no uso da língua e a odisea do
osos, nunca vira a niguén tan
livro último de F. Rodríguez pamagriño.
las editoras é un dos cumes que
Onte pala maña trouxeron a
son visíveis dése iceberg na onDeibe, puden escoitar os seus
daxe de represión do idioma.
berros desde .a miña celda de
Un próprio ainda pode ter a
isolamento. Polo serán tamén
honra de dizer que é membro
trouxeron a Jaume Palau (un nadunha émtidade cultural que concionalistá catalán) outra vez máis
voca todos os anos un certame
podia escoitar contra a miña
de poesía no que --unha das bavontade os seus berros adoeci- , ses di que o xúri respeitará a
dos tras o soído dos paus cando
normativa empregada no seu labatían na sua carne. Quizá non
bor polo autor/a, recén fallou-se
haxa ou non atope eu palabras
a cuarta edición na que o poeta
pa~a definir como se sente un ,... Henrique Rabunhal gañava sen
neses intres, eu o que sentin, sefazer uso da normativa oficial.
guro, foi mágoa, noxa, fábia e
Pois lago, con especificidade ou
impoténcia todo misturado.
sen ela, poucos son os certames
· O Patas (Mendeku) foi levado
nos que as normas xunteiras r:ion
á erifermaria por mor do seu eséxerciten o seu· poder fá9tico aos
tado despois de levar: os paus
posicionamentos críti.co~ de inu(mallaron en nós coma no .chao)
meráveis persoas é entidades. O
e da folga de ~ame ·que iniciaba.
MIROVILLAR
Agora estamos. os tres en taiga
Vicepresidente da asociación cultural
de fame, e non sabemos ren do
Domingo de Andrade.
Cae (A Coruftat
re.sto dos compañeiros. Fixemos
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• Festival Celta de Moaña. Despois· de que Ortigueira
e Vigo foran o centro dos festivais celtas desde hai yários
anos é a vila e Moaña a ql.ie to-mou o relevo e organiza esta
· testa que se prolonga dez dias e
que ten como acto' máis destacado o recital conxunto de Milladoiro e os The Chieftains, o
29 de Xullo.
Os primeiros dias estará pTirsente o teatro e durafile catro
días actuarán Tanxarina, co se
espctácúlo á.e rua, Vag?]ume,
Teatro de Nin{Jueres e Kaos, e

· os grupos de fóra de Galiza "Os
Pa.Xaros" de Barcelona, "La Carreta" de El e o teatro arxentino
"Gotan Tango". Do 21 ao 27 celábrase un ·cursillo de plástica
teatral para cativos e neses
mesmos dias terán lugar as xornadas adicadas ao folclore tradicional, con intervención de todos os grupos de Moaña, vários
de GaliGia e as delegacións bretona e irlandesa.

Luar na Lubre
'Moitos gru.pos chegaron á música tradicional por moda
e 'evoluiron' seguindo ·estes ditados'

.A.

EIRÉ

·O seu disco "Ao son do
ar" foi un dos roáis
vendidos o ano pasado.
Agora preparan un novo
·
longa duración
monográfico adicado as
relacións atlánticas, no ·
que vah "pasar un pouco
dos tópicos, meténdonos
na etnografía para o que
contamos coa axuda e
especialistas". Tamén
acaban de grabar outro
disco dedicado a Celso
Emilio Ferreiro con outros
20 grupos galegos . Son
cinco mozos e unha moza
que gastan da música e
que tocan para que o povo
goste dela. Pensan que a
maioria dos grupos que
facian música tradicional
foi por moda e que agora
evolucionaron seguindo
os mesmos ditados da
novidade, pero que, ao
fin, ande volver, como xa
voltaron noutros paises,
ás mesmas raices .
Chámanse "Luar Na
Lubre" .

á nosa, moi viva" .
En consonáncia con esta idea
o seu nome é Luar na Lubre
"un pouco rebuscado. é certo.
pero Jubre (ara de sacrificio, lugar de culto) é unha palabra
cunha gran compoñente histórica na nasa tena, spbretodo nos
topónimos , non ternos roáis que
ir a Fe~olterra para velo . O Juar,
plenilúnio ten unha forte compoñente máxica, incardinada
nas antergas ·creéncias galegas".

Pero cando nacéstedes non
habia xa moitos grupos semellantes ao voso?
Si, habia moitos grupos semellantes, pero tamén cunha gran
diferéncia. Agora xa non persiste nengun, quedamos case sós
na feitura deste tipo de música
tradicional. A maioria evoluciona on cara outra música. Nós
coidamos que han voltar ao tipo
de música que nós tacemos,
como voltou Gwuendal. Moitos
cambiaron de tipo de música
porque o que fan é andar á
moda . Cando a moda era a mú- ·
sica celta, pois faciari esta música . Agora que •están de moda
os ritmos de orixe afro-americana pois fan esa outra música.
Cando volten, que han voltar se
non desaparecen coma outros.
estaremos nós aqui.
Hai quen di que todos estes

Son deses mus1cos que cando
rematan a sua actuación no palco non teñen nengun remilgo en
seguir tocando en calquer chiringuito se a marcha o pecte.
Decidiron xuntarse en 1985 "para facer música tradicional
galega, con raíz celta" . Porque
cre~n que "por suposto, · hai
unha música celta, ainda que
Galiza tamén ten . influéñcia
doutro tipo de músicas, pero por
iso non ternos que renegar do
compoñente celta, por máis que
lles pese a moitos. Consideramos que este é un factor importantísimo e imposíbel de ocultar, pois aí ternos a nacións
como Irlanda ou Bretaña, ás que
ninguén nega a raíz celta é segilen, eunha música, semellante

grupos sodes un remedo de
.. Milladoiro".
O CJ4e está claro e que eles foron
os primeiros . Neutros paises de
Europa existia un boom deste
tipo de música. Nos intentamos
recrear a música tradicional,
pero esta música non é só a qu~
se facia ant~s. tamén pode ser
tradicional a que se· está a facer
agora. O folclor non é algo estático. inamobíbel, senón diacrónicao, que vai mudando, collendo e soltando· compoñentes.
Cando as• raíces están asentadas no pavo, esa música pode
catalogarse como tradicional.
A acusación de que tacemos
a mesma música que Milladoiro
é un pouco P.e risa, de· crítícos
infantiles e con bastantes pre-

XUic1os contra a música tradicional. Porque haxa un grupo
que faga un tipo de música .e
sexan unhos verdadeiros virtuosos, mestres na matéria, nori se
debe deducir, negar a posibilidade. de que os demáis non poden facer ese tipo de música.
Seria como negarlle a existéncia
dos compositores que apareceron despois Beehtoven, dos roqueros agás El vis Presley. dos
grupos que apareceron despois
dos Beatles, ou de mesmo Milladoiro polo seu parecido cos
Chiftains... de facerlle caso a e s tes ·c ríticos, ninguén poderia ·facer música.

'PORQUE HAXA UN
GRUPO QUE FAGA
UN TIPO DE MÚSICA
E SEXAN MESTRES
NA MATÉRIA, NON
SE DEBE DEDUCIR
QUE OS DEMAIS
NON PODEN FACER
ESE TIPO. DE
MÚSICA'
Tamén vos acusan de que a
música que facedes só vale
paia ir de xolda, de que é
unha música de romaria
Nós o que pretendemos é. chegar a unha actuación e que a
xente gaste do que tacemos.
Ad~mais, tacemos a música da
ql.le gastamos, coa que nos divertimos.
Nos o que estarnos a facer é
música tradicional, do pavo
para o povo. n.o n pretendemos
facer música para unha pretendida élite, para iso están· outros
grupos, os grupos de .cámara. O
que pasa é que moitos en,tendidos teñen, por compoñsmte soG.ial e ideas políticas, un gran
prexuício contra a música tradicional galega. Se lle chaman. á
música que·nós tacemos chabacan.a que están facendo e calificar co mesmo epíteto á música
tra,dicional; pero, claro, dicer o
_ mesmo de Ricardo Portela, por

o

pór un exemplo ... non se atreven, quedarían de pailáns e eles
van de finos :
Facemos a música da que
gastamos, como afeizoadbs que
somps e o pavo recébea moi
ben , conecta con nós.
· Pero, ademais, a música que
facemos é ·bastante comprometida, en consonáncia co noso
compromiso político personal
que mantemos. A posición individual ten intima relación non
só coa música que fas. senón
coa maneira de interpretala . Hai
algúhs modernos que renegan
de todo. compromiso xa non político, ·senón social. ·
E síntense contentos coa·
sica que fan e optimistas ce futuro da música tradicional galega porque a "gaita está en auxe ;
están a frolecer gaiteiros por
todo o país. rapaces que aprenden a tocar, novas grupos ... " o
que non lles saca ser verdadeiramente críticos cando afirman
que "o problema da gran maipria destes gaiteiros é que teñen
moi pouca calidade, sobretodo
se o comparamos con outras na-_
cións onde se toca tamén a gaita". .
·
Bieito, o fundador do grupo,
que está considerado como un
dos ·mellares gaiteiios da Galiza,
bótalle a culpa .. desta situación
"a que moitos dos que están a
ensinar a toe~ teñen ppuca
idea de como se debe facer a
aprendizaxe, e, en moitos casos,
nen moita de tocar", considerando necesário "a aprendizaXe
de solfeo, como se doutro in~
trumento calquer se tratase".
polo que reclama "a constitución duns conservatórios de
música tradicional, o que oon
seria novedoso, pois xa existen
neutros lugares" .
.
Mentres agardan_ qu~ isto suceda, eles seguirán tocando
"porque si, porque nos pet.a, ·
porque levamos a música dentro, porque é unha forma de comunicarnos" , até o ponto de
que son capaces de entenderse
con gaiteiros bretóns, escoceses
ou irlandeses desafiándoos a tocar e, se fai falta, a beber cervexa .
O

mú-

En canto aos reciteis hai un
programa de tres dias coa actuación estrela antes : mentada
ademáis dos grupos· "Muxicas",
"Beleño" (Asturies) e finalizando
o da 30 con "Celtas Cortos" e
"Romac;as" de Portugql . Paralelamente habrá exposicióons de
fotogria de José V. Caruncho e
a retrospectiva "O mar da memória". E no deportivo unha exibición de paracaidismo, a Il
Bandeira de Traíñas do Morrazo , trofesos de atletismo, petanca e ciclismo.
D

• Recital poético pro-liberdade de F. R9driguez.
O sábado 8 ás 22 horas, ao pé
do monumento a Curros Enríquez vaise celebrar un recital
poético en revindicación da liberdade de Francisco Rodríguez . Á hora de pechar esta
edición seguían os contactos
con distintos escritores galegas.
pero nunha prirneira lista xa
confirmaron a sua asisténcia
Uxio Novoneyra, Avilés de Taramanc0s, Manuel Maria, Lois
Diéguez, Álvarez Cáccamo, Fernán Vello, Pilar Pallarés, Miguel
Mato Fondo, Xavier Seoane, Cesáreo Sánchez, Manuel Forcadela e Lino Braxe. ·
O

·• ·· Axenda,; Galegas. A ini-

ciativa da empresa galega AGA
de editar unha axenda galega
prendeu e . ademáis deles próprios incrementar a sua oferta
tamé Edicións Xerais anúncia a
sua. Os de AGA ademáis de in·crementar en case o doble o número de páxinas, con moj.tos
máis dados informativos, da
axenda. oferece -tamén un bloque de sobremesa, un dietátio
e unhá outra axenda en seis
idiomas .en edicion de luxo. Estará á venda no próimo Seteinbro.
A "Axenda completa, 1990"
cle Xerais ten unhas 445 páxinas
e anúnciana competitiva con
outras de semellante feito , e
para permitir competir con ma-·
triais que xeralmente veñen de .
fóra de Galiza. ·
D
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Galicia está vivin~o

x~

tempos

que nunca tivera para o séu desenrolo.

mellores. A Xunta acadou, para a nasa

Contamos co apoio de Europa.

terra, o futuro que büscabamos.

Contamos cun Plan que, de aquí' ó 93,

Contamos co maior invesUme"nto

suporá para Galicia o empuxe definitivo.
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A sorte de Galicia non é

c~~stión

de azar, é consecu.e ncia de dous anos
de traballo que avalan a nosa xestión.
E seguiremos traballando.
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Rernol das
travesías
Nos últimos dez anos a pqesia
galega percorreu rotas polas que ·
nunca transitara. Tantas e talés
foron esas rotas que alguén ---:nun exceso de optimismo- falou dunha "idade de ouro". Agora, esquecida a idade de ouro,
chegou o tempo ·de saber que o
que qÚedou; e o que quedou,
corno ben dixo B. Lo$ada na
apresentación que lle puxo a
Cima das idades tristes de Álva- ·
rez Cáccarno, foron unha dúcia
de livros rnernoráveis, seis excelentísimos poetas e un pelotó:q.
de hábeis executantes das gramáticas de es cola. O que, seITT_lndo Losada, non era pouéo.
~~ora só cabe q~e o leitor elixa
e~sa dúcia de livros e eses seis
poetas.
E se isa foi o que quedou de
dez anos de poesía galega, ta- ·
mén estes . produciron outros
trutos . E un deles foi a reación
contra as rec~itas d!3 escala : sobrétodo contra aqueles es colas .
poéticas que minimizaba o papel do indivíduo na obra e procl.a maba a antítese entre vida e
· ~poesia chegando ao culto da
) Ípoe!:iia (e da literatura éri xeral)
depurada de toda vida. Mais tamén se está a producir unha
reacción contra esa outra escala, de raíz estruturalista, que es. quece que · o autor existe -e que
entre a palavra e a causa torna
partido pala cousa. Estas rea~
cións están focendo surxir unha
poésí~ que se ben non fuco o seu
carni,ñ'.'o, ten entregado frutos
rnáis que interesantes. Unha
poesia que oscila entre un erotismo persoal e un erotismo rnecanicista, anónimo; e unha poesia que ten un anovado interese
pala curiosidade _ biográfica.
Ouer dicer, está a nascer unha
poesia que é reacción contra
impersonalidade poética predicada por certas ese olas . feitas
verso por vates rnáis de manual
. _~ que de palavra.' E entre os culti·vadores desta .poesia que nasce
. está --entre outros- Luís González ·Tasar,. que. tirou do prelo
hai pouco o seu segundo livro:

--

a.

Re mol d8'1 Travesías.

...
!

O presente volurne é un conxunto de 22 poemas divididos
en cinco pártes. Desde i.mha
primeira. que consta dun só poema até a última na que o ppéma
se divide en tres: Prirneiro e último poema van unidos pot un
mesmo fio -ténue', se se
quer-: explicación e destinó
dos poemas. Ouer dicer, González Tos-ar tenta :nestes poemas
unha espécie de autopoética: "E
que do meu canto novo/ perrnaneza espida tan sequeral a forza
do remol/ esa calor inmensa que
fai fende-las pedras". Permanecerá no canto esa forza ·do re~
mol? O ''comungante leitor'" dirá
a última palavra. Unha última ·
palavra que terá cando remate
o volurne e que lle queden na
rnemória os cantos e aqueles
versos qué fechan o livro nos
que o poeta di: "Fun o viaxeiÍo
que un día autoutiñando/ petou
nas vasas portas · achegadas./
Sonvos unha desas voces es-·
condidas/ que aínda terman
deste mundo" .
E entre estes dous poemas,
os outros, divididos en tres partes. Poemas que son experiéncias de viaxes : ao Marrocos, a
Cuba, a Arxentina, aos países
do Leste. Viaxes que son, corno
toda víaxe, retomo á pátria; e
asi se verá que no fondo de
cada poema, por dedicado que
estexa a un lugar lonxano, latexa - -s~~rnp re-: a pótria E a pá -

tria é, en verdade, a casa; e , se
ternos de crer aos románticos o
eu. Quer dicer, a viaxe é a av~n~
tura do espírito que parte para
' empapar-se doutros lugares e
xentes, e retomar , xa adulto , á
· casa, lago de loitar contra o di~ ·
verso e o descoñécido. E o retorno, é o reencontro. E isto é o
que se ve nestes. p9~mas. Non
sop viaxes turísticos , son viaxes
aventureiras .. como ben ve o
prologuista(ZJ _ Ou como di Tasar:
"c:;arrei:::o iniciático" . E é que na
· viaxe -como no· poema- o
que importa é o que se aprende
no camiño, non chegar. E co
aprendido, tor:nar a casa e coñeCodlc~ Clandestino dos "Moucho Clerc"
cer os límites dun próprio.
xanela do fondo vese unha
dunha brillante económia xesMais todo ·isto poderia ser_só
cama
de
matrimonio
con
dous
tual,
un~ trazos rnaxistrais que
pura teoría e non estar expresa- cabezais. Non é o set dun ºvideo ' demostran o seu dominio da pado poeticamente. E González
posrnodemo
· subvencionado.
rodia_
Tasar acerta a expresá-lo de
A música de Martinez e CaTrátase da miniatura qué aparernaneira poética. Cun ton, corrio
ce nun códice medieval. Porque
nella está axustada a esta impúdi López Casanvoa, maxistrala Idade Media fala con inxenua
dica caixe. de mistos medieval
mente axustado, mercé a uns
1 rotundidade. o divino viste panque sobe ós escenarios galegas
sóbrios recursos poéticos ainda
t tufas e · os milagres adquiren un
e acende as fazulas a roáis de
que o verso chegue a ser, en
eobxectivo ~cional e dornésti- un para esfregarnento de corpos
momentos, salmódicp. Tarnén:
eco.
e goce popular.
O
compriria falar da axú.stada paMoucho
Clerc
é
ese
tipo
de
O
lavra , do léxico escollido, dos diCompañías que lle fan lembrar
ALBERTO AVENDAÑO
versos recursos que usa o poeta,
a
un
o
que
a
profisión
ten
de
Ficha:
dos -dentro do canto unitário,
carne. Apreciei no seu día o seu
Te&to. Ouico Cadaval. Dirección. Juan
como avisa outra vez o proloDa Vinci levaba razón e admirei
Cejudo. Alldte. Dirección. Xavier Louriguista- cárnbios poéticos:
do . Actores: Marta Pujalte. Victor L.
sempre
o
seu
empeno
por
reiMosquera, Santi Pintos e Ouico Cadaval.
dunha poesía íntima . a unha
vindicar
os
espectáculos
de
peEscenografía.
Rodrigo Roe!. Música.
poesia narrativa en excelentes
queno
formato
dos
que
tan
neBernardo Martínez, Quintas Canella.
poearns como "Penélope en Bucesitado anda o país. Agora
dapest" , "Olenisk", terra fronteiestá a mostrar en itinerancia por
riza" ou "Crime baixo a Cruz do
Galicia un traballo que, segundo
Sur" . Ou certas aproximacións a
palabras deles propios, ."fai máis
unha poesía satírica lonxe de
equipo do Mouclio Clerc" _
personálisrnos : "Poetas no Par. naso", onde ataca ao veneciaUn Códice Clandestino é un
nisrno ·con grácia e "irnaxes di,espectáculo baseado nas Canti"Perséguenos un
. vertidas":
gas Medieyais .. P~ª narrar cercheiriño de auga podre/ e pasan
tas historias qué nunca se canVídeo escolar sobre a
polos nasos ollas arregalados/ tan da Idade Media. AtopárnoRepública e a
redondos ·corria ovos fritidos en
nos chante dunha lectura viva,
Guerra Civil nó Grave
por :-momentos rechamente ,
aceite--/ interminables greas
de turistas xaponeses" . E, taonde a moralidade non está claA plasmación última da agudimén, esas . boutades ..ao Manuel ~ ra e a influencia da relixión non
zación da ÍOita de clases na EsAntónio que estoupan no final ·
$ tan poderosa. Ouico Cadaval
paña de ~ princípios dos anos
dun poema: "'.Volver, .que vinte - crea un texto con e~ctura -de
_trinta, res-olviase coa abertura
anos non son.nada", onde logo
"Contacontos" a partir de catro
dun conflito armado ql.ie, comepersonaxes emblemáticos: o fra. de explic~r o retomo aos lugares
zado en Xullo de 1936, ia enda infáncia e encher de melande, a cóillica, o santilbarnqui e
frentar ao bloco oligárquico no
colia os versos, remata dan:do-se
o músico. O fermosísimo libro
poder co conxunto dos pavos
de Roel é algo ·máis ca ~ elecanta dé que o que ten é Jame.
que integran a formación socialPara rematar só cabe dicer
mento escenográfico e daquela
histórica do Estado español.
que estarnos perante un dos
convírtese no cordón umbilical
Dita enfrentamento non tivo na
rnáis imp9rtantes. livros de poedo- que se nutren actores e hisGaliza un desenrolo axeitado
sia que se levan publicado no
toria por igual. A dirección de
aos t~rmos xenéricos das guenaso idioma ultirnarnente. Un liCejudo aposta pala narrativa,
rras convencionais (frentes defivro que quer ser de corriuñón co·
entra .sen pudor nas convennidos,
grandes acontecimentos
l~itor e a el sempre se dirixe, in- _ cións visuais que lle ofrecen a
bélicos ... ) pero si, e de que rnatentando que a forza do remo]
. propia textura -das Ca.Íltigas,
neira, foi a manifestación precichegue todos nós. Remol dascrea ritmos e situacións sen essa dun conflito de clases. Aqui
travesías ven reafirmar a calidaquecer --e iso agradécese sernhoubo unha guerra maior. Aqu:i
de de Luís González Tasar, ·un
pre--: a cornpoñente de xogo,
houbo unha guerra subterránea,
poeta con personalidade própria
cjue conleva o feíto teatral. Cansuxa e ben rastreábel nas ruas
-lonxe de toda escala dentro da
ta historias, en fin , con "técnica
dos poVl:>s, nas portas das fábride inxenuidade".
act1:1al poesia galega.Pl.
· O
cas, nos locais obreiros, nas reSe ben Pintos e Cadaval teXGG
daccións dos xomais, nas casas
(1) Col. Dombate ~o. Ectitorial Galaxia.
ñen certa tendencia a seren modos labregos, nos campos de
Vigo, 1989.
nocordes, dan ás mil maravillas
millo e nas corredoíras e nos
(2) O importante prólogo de López Caese tipo alucinado de pícaro
montes da nasa paisaxe. Foi
sanova foi ."obviado" nesta reseña para ·
non ter que bordar sobre el.
·
despistado que, ó rneu ver, se
unha guerra atroz e sangrante,
(3) Caberia ctiscutiL alg_o que qi o prolotrata de reflexar. Os actores son
unha guerra represiva e sisteguista: cando tala de experiéncias aterrapersonaxes que "están nas rninmatizada comó poucas que, de
doras para o camiñante (pax. 13). Penso
que roáis. que experiéncia do terror o que
chas", que andan a "cazar gaforma ainda incuantificábel, enhai nos poemas <le Tosar é experiéncia
musinos"
,
que
queren
voltar
a
cheu _o naso país de rnortos e
de horror. O horror fascina e o obxecto
unha páxina da que disque proasasinados, de paseados e fuxique nos horroriza pode non ser per.igoso.
. veñen; da mesma maneira que
Perante o horror Bon reaccionamos. O tedos.
rror agrede e dana, e perante el rea'ccionun tempo outros agardaban
U:nhsa das moitas lagoas que
namos: fuxindo, ou se, ternos forza, resis-'.
por un Godot que non daba cheteñen os estudos sobre a guerra
tindo. 0 terror sempre é darÍOSQ . 0 ·horror
non o cm;nprendemcis, ou como di Tosar,
. civil na Galiza é a limitada exis:
gado. · No medio do despiste
non· queremos descifrá-lo. O terror comténcia de traballos de investigapersonal -experimentado por ~les
prendemo-lo e, se resistimos , desciframoción a propósito de · aspectos
neste mundanal ruido, cantan
lo. Contado~ esta experiéncia do h~rror,
parciais ou locais sobre a seu
ou do terror segundo o prologuista, é un
historias. Víctor Mosc¡Ueira é un
dos grandes · achados do limiar. Mágoa·
desenvolvimento. Afortunadaactor que pisa .ben, escenario,
que López Casanova non o .desenvolva
mente si .-podernos confirmar a
que dá segurid~de , Domina o
polo miúdo . .
cada vez ~a.ior amplitude e ricarpo e as situacións. Gustaríagor das investigacións globqis
nos velo en rnaiores compromisobre o período, pero tarnén é
sos no futuro. María Pujalte é de
necesário ' salientar a escasa
botar ·de comer aparté. Aupada
atención producida por aCilleles
ós escenários polo director cataoutros ·que teñen corno suxeito,
lán Mario Gas e saudada entude investigación a acotación
siásticarnente pola crítica- cata;
. dos estudos a coordenadas eslana a raíz do estreno en Barcepácio-temporais reducidas e cirlona de "O Mozo que chegou de
- cunscritas a comarcas , conceJonxe ", converteuse xa pese á
En prirneiro plano está a Virxe,
llos, povos, · parróquias ou lugasúa· xuventude, nunha das no:
de xeonllos. O ArcanxÓ levita
res. Recuperar esa parte da
nunha liña de luz que os une _ - sas actrices de máis entidade. ;
nasa história é unha cuestión
A señorita Pujalte ofrece en Un
Nesa 'liña luminosa proxéct.a e a
prioritária xa que a re.consttuCódice Clandestino , a través
Pamba cara a Virxe . Por unha

A rnérnória dos
vencidos

a

Un códice
clandestino

ción da nasa rnemona recente
pasa inevitabelrnente pala "r~
pesca" dese pasado aihda vivo
na mernória de rnoitos . Isto é
unha realidade que nos abriga
de contado a obviar o c_oñecido
e falar do necesário .
Semella cada vez rnáis urxente, se non queremos rnorrer de
inanición -alguén dixo que "os povos que esquecen a sua própóa historia están condenados a
repet:Ua"- darlle respostea imediata a duas tarefas esenciais.
Por unha banda , carniñar con
paso firme á procura desíl história que está' fora dos arquivo's.
isolada das hemerotecas, orfa
de referéncias escritas (as rnáis
das veces , por certo alleas a nós
mesmos, cando non vetadas por
trabas burocráticas que agachan responsabilidades con nornes e apelidos) e, por outra,_
proclamar un compromiso público en todos, pero sobretodo
nos ensinantes, nos profisionais
da história, que sexa capaz de
reedificar esa mernória esquecida a partir da identificación e
da recollida das vivéncias personais daqueles que, vencidos,
perseguidos, encadeados. exilados e humillados no tivaron portavoces dispostos a conter e
transmitir "o que fixeron na Galiza". Esta laboura de dobre dirección é necesária xa.
Todo este longo pero necesário preámbulo, ven a canto a
propósito dun traballo que, realizado polos alunas de 3° de BUP
do Instituto de Bacherelato de O
Grave, trata de investigar e profundizar, desde a óptica dos
vencidos, no devir histórico
desa vila rnariñeira ao longo daqueles anos de enfientarnento
civil_ É un traballo sinxelo pero
moi sentido onde unha veintena
de rapaces e rapazas de entre
16 e 17 anos, utilizando o soporte vídeo, indagaron nos recunchos, sempre esquecidos, do
seu pasado comun: visitaron arquivos, recolleron documentación e, sobretodo, identificaron
protagonistas. Con eles falaron
imprimindo en imaxes as suas
voces, as suas caras e a suas
histórias persoais que, queirámolo ou non, son un pouco as
histórias de todos . Esta experiéncia investigadora e didáctica ao mesmo tempo, plantexa
tamén outra necesidade, isto é,
a de darlle protagonismo cada
vez maior aos métodos áudio-visuais no campo do ensino e da
investigación. O dominio excesivo da letra impresa, dos libros,
dos manuais e da "galáxia Gutemberg" na formación do alu nado, debe ser atemperada pola
articulación de novas esquemas
que, baseados nos procedimentos saídos do mundo da irnaxe.
podan constituir no só un achegarnento máis preciso ao noso
pasado recente, senón tarnén
un vieira aberto e cheo de suxeréncias onde os rapaces ,podan
acadar unha mellar comprensión das pautas estéticas e da
linguaxe que os métodos áudiovi~uais poden aportar.
De~de esta . perspectiva, A
memória dos vencidos, título
escollido para definir este interesante e ilustrativo traballo de
pouco máis de vinte minutos de
duración, ven sinalar -a pesar
das suas evidentes lirnitacións- algunhas das pautas
por onde · se pode · carniñar se
querernos reconstruir ese pasado colectivo, esa memória comun tan imprescindíbel para todo's' os galegas. Dicer, para finalizar; que A memória dos vencidos rnereceu. o primeiro prémio
do certarné de Vídeo na Escala
que desde hai alguns anos ben
.organizando . a Deputacipn de
Pontevedra.
O
CELSO X. LOPEZ PAZOS
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.n;CULTURALA .

EXPOSICIONS

.
•

•

Feira de Artesania

Feira do Libro

Na Alameda de Vigo está
aberta, concorrendo á sua cita
anual, esta mostra cultural e
comercial.

•

Escala Ibérica de
Verao -

"XIll Jornadas do
Ensino de Galiza
e Portugal"

O escultor CochorTo

•

Efemérides

Mostra da Axéncia EFE na celebración do seu cincuentenário No Museu Municipal de
Ourense (Rua Lepanto).

•

Gravuras Cubanas

Mostra de Raunundo Orozco,
Choco Roca e Pablo Ouert. na
Galería Arracada de A Coruña

•

Kukas

•

Paisaxe remota
paisaxe futura

Mostra de fotopinturas na sá
do Ateneo de Ferro!.

Mostra colectiva de '37 artistas . Na Galena Trinta de Compostela .

•

Cachorro

Esculturas, na Nova Sá de Exposicións da cabra Vigo

•

Viaxes

Mostra fotográfica colectiva
na Sá os Peiraos de Vigo_

Obras de Vari Caramés, Albano da Silva e Bemard Plossu.

•

Arte Popular

•

Luis Seoane

Exposición de Arte Popular
galega e fotografía . Na Casa
da Cultura do Concello de
Moaña Do 12 ao 15 de Xullo.
Orgaiza a Irrnandade Céltiga.
A mostra antolóx:ica do pintor
coruñés chega a Compostela
despo1s de A Coruña e Vigo
No Museu do Pavo Galega.

•

O mar da
memória

Exposición de fotograba itinerante orgamzada pola Conse
llana d r. Pesca lmaxes do
1870 1930 Na Nova Sá de Expo51cións da caucavigo (Gal nas P Sanz V Moreno)
1

•

Fotos de A
Coruña

No Omosque Alfonso coruñáes mostra de fotografías da
Cidade desde prnneiros de século até o ano 1930. Aberta
até o 18 de Xullo.

PUBLICACIONS
•

Grial

Monográfico. segumqo a liña
rmCiada no número antenor.
dechcado desta volta á llustraCJón Traballos de Fausto Dop1co, Xosé Ramón Ba.rreuo,
J L Pensado, Lsaura Varela.
Herrmmo Barreuo, Xoan Carmona, M X Gruc1a Fuentes
de la Fue t • P
rto Saavedra e Xoan Lws Pintos

•

Ronseltz

terceua entrega
revista
hterána, na onda das qu hai
uns anos prolúeraban, e que
ecbt.a o colectivo do mesmo
nome no Coléxio Universjtáno
de A Coruña_ A revista ten un
pouco de todo, está editada
con grácia e no seu editorial
finaliza Nrejvindicamos. pois, a
necesidade urxente de que se
nos dote de meios para cear

ben e celebrar actos. como fan
as B.SOClacións culturais, queremos sair na tele e nas antoloxias de novisrmos Estamos
a favor do aborto. recoñecemos que BaITeuo fuco cousas
boas e protestamos pola selvaxe 1.IDplantac1ón do galega no
ensmo A ver se picando dunha banda e da outra nos cai
algo.. A r vcista é mteuamente n galega e pódese pedu á
Rua Almuante Mourellie, 664º esq 15011 A Corunha. contra -reembolso de 300 pesetas.

•

Buril

Revista dos alumnos do Instituto de Monforte cun coidado

tratamento gxáfico a cárrego
de Osear Arias, e con colaboracións poéticas, de comic,
nanativa, etc... dos alumnos
do centro. Toda en galego.

CONVOCATORIAS

ACTOS
Organizada pala Asociación
Galega de Artesáns e a Cámarea de Comércio. Na Praza da
Quintana de Sant~a~o .

19

cultur?l á península do Barbanza (Noia, Riveira. Rianjo,
Corrubedo, Boira, Povoa do
Caraminhal, Ageitos, Porto do
Som, Baronha, etc.)
Niveis:
Preferentemente
Preescolar e EGB, ademais de
FP e BUP.
Informa980: MRP "APJEGP" .....:.... Apdo.
429.32080-0URENSE {Galiza)
Tels. 988-220611 e 988245250

•

V Escala de Verao

da Corunha-Ferrol

Datas: Do 26 ao 31 de Julho
de 1989.
Datas: 28 de Agosto a 2 éie
LOcal: Colegio Público "José
Carrera" (Corcubión)
Setembro de 1989
Local: Escala Universitária do
Organiza: MRP "ASPGP":
"Associar;ao Sociopedagógica
Professorado de EGB
Organiza: MRP "APJEGP":
Galaicoportuguesa"
Associar;ao Pedagógica Jorna- - Matriculá: 4000 ptas. e 1000
das do Ensino de Galiza e Porptas para gastos de material.
tugal.
Estudantes e desempregados
Matricula: 5000 ptas. Estugue o acreditem: 2500 ptas.
dantes e desempregados que
Objectivos: a) Adquisir;ao do
o acreditem: 3000 ptas . Para
domínio teórico-práµco das
gastos c;ie material dos obraactividades lúdicas e artísticas_
doiros: 1000 ptas.
Objetivos: a) Renova9ao peb) Adquisir;ao de técnicas
dagógica do professorado gapara o conhecimento do meio
lega.
socio- cultural e natural.
b) Sensibilizar;áo do mesmo
c) Análise de propostas para o
hácia as reformas educativas
desenho curricular das áreas
c) Adquisi9áo de técnicas dilúdico-artísticas na comunidadáctivas modernas
de autónoma galega.
d) Intercambiar e analisar exConteudos: 1.- Obradoiros
periencias didácticas de ca prát:icos: jogos populares, ciracter inovador
nema, video, tear, cestaria,
e) Análise de propostas para o
cerámica, plástica, música,
desenho curricular galega nas
danc;:a. porcelana russa, literádiferentes áreas e níveis edurio, etc.
cativos.
2 .Seminários didácticos:
Conteudos: L - Obradoiros:
conhecimento do meio e linexpressao plástica. cestaria,
gua e literatura galega.
tear, video, cinema. literário,
3.- Conferencias e mesas recientífico, astronomía, encadondas sobre a reforma edudemar;ao, jogos populares.
cativa na Galiza, a situar;ao da
danr;;a. música, teatro. mimo,
renovac;ao pedagógica, a forelaborac;ao de materiais didácmac;ao do profesorado e o cuticos.
rriculo educativo para a comu2.- Sem.inários didácticos e
nidade galega.
cursos sobre as diferentes
4.- Actividades culturais e
áreas do ensino
visitas pedagógico-culturais
3.- Conferencias e mesas reguiadas a Mugia, Camarinhas,
dondas sobre a reforma eduFisterra. O Pindo, Camota,
cativa. a renova9ao pedagógiBorneiro, Dombate, Pontecesca, o desenho curricular e a
so. Bunho, etc.
formac;ao do professorado em
Níveis:
Preferentemente
Preescolar, EGB, FP e .BUP.
servi90 na Galiza
4.- Actividades culturais: ci·
Informa~o:
MRP
"ASPGP".- Apdo. 1192_nema, música. teatro, visitas.
etc.
320080- OURENSE (Galiza)
5Excurc;;ao pedagógicoTels. 988-243709 e 988-239746

·•

2º Préinio ·
xomalístico "José
Aurelio
Carrecedo"

dade galega- designadÓs
pala Asociación Provincial de
Radio e Televisión.
-outras duas persoas, de recoñecido prestixio e solvencia,
alleas á profesión periodística,
designadas cada unha por
unha das Asociacións antes
citadas.
-actuándo como secr:etario con voz .e sen voto--0 responsable do Gabinete de Prensa
dá Excma. Diputación Provin- cial de Ourense.

Rexerase palas seguintes Bases :
1) Poderan optar ó premio todos aqueles profesionais ou
colaboradores habituais que ·
exerzan o seu labor en medios
de comunicación escritos ou
audiovisuais, en calquera das
súas modalidades.
6) O plazo de recepción de
2). A dotación do premio será
propostas e presentación de
dun millón de pesetas, . das . - traballos. pecharase o 30 de
que o 50 será necesariamente
novernbw de 1989. O Xurado
destinado ó prirneiro premio, e
fará público o seu fallo antes
o 50 restante . a xuicio do Xudo 20 de xaneiro de 1990_
rado e tendo en canta as cirNesa datá -aniversario do
cunstancias dos concursantes
nacimento de José Aurelio Cae dos traballos, poderase detirracedo-- tarase entrega, en
nar a incrementar este primeiacto público, do premio ou
rÓ premio, repartirse en "accépremios.
sit" , ou ambas causas á vez.
7) As propostas deberan ir
Si o premio tora declarado deaéompañadas --cando se tra. serta. a súa dotación económite de traballos- de 1O fotococa destinaríase a incrementapias ou páxinas en que teñan ·
la cuantía do premia na edisido difundidos, no caso de
ción seguinte.
publicacións; ou ben de -10 co3) As propostas para optar ó
pias da súa grabación en caspremio poderan ser, indistinsette compacto, ou vídeo en
tamente, presentadas polos
propios interesados, pala di- - formato doméstico, segundo
os casos, cando os traballos
rección do medio en que se
foron difundidos en medios
teñan publicado os traballos
audiovi.&uaís . No caso de traou conxunto de traballos; por
ballos en medios audiovisuais,
institucións, asociacións, coou ben en medios escritos
lectivos ou persoas indivicando se trate de traballos sen
duais; ou elaboradas polo proasinar ou asinados con seudópio Xurado .
nimo , deberá ademáis adxun4) En todo caso, as propostas
tarse un certificado do Direccorresponderán a labores glotor do medio, en que conste a
bais ou traballos concretos, redata de difusión de cada tradactados indistintamente nos
ballo. e o nome do seu autor
idiomas galega ou castelán, e
ou autores . O matedal que difundidos entre o 1 de Noacompañe a aquelas propostas
vembro de 1988 e o 31 de Ouque non resulten premiadas,
tubro de 1989.
estará a disposición dos seus
5) O Xurado terá a seguinte
autores a partir da data en que
composición:
se faga público o fallo do Xura- Presidente: o da Diputado.
ción Provincial ou Diputado
Cando a proposta se retira a
Provincial en quen delegue .
un labor periodístico continua-Vocais :
do, deberá ir acompañado dun
- O gañador da edición antebreve historial no que se resalrior deste mesmo certamen.
te os méritos obxeto do certa- Tres profesionais -un deles
men, así como as referencias
de Ourense, e outros dous de
documentais máis completas
medios informativos doutra
posibles, que faciliten o labor
ciudade galega- designados
do Xurado
.
1
pala Asociación da Prensa de
8)
A
participación
no certaOurense.
men implica a aceptación das
- Tres profesionais ·-un deles
Bases e do fallo do Xurado,
de Ourense, e outros dous de
que será inapelable.
medios informativos doutra ci-

ANUNCIOS DE BALDE
Vendo aballas do país, instaladas . en colm.eas "prefación". Préc10 13_000 pesetas.
Inclue un potente in:xámio e
a colm.ea sen alza. (986) 54 00
68 Perguntar por Manolo de 9 a
14 horas

tende ser um espac;o aberto a
todos os escritores e poetas da
área lingüística galega-portu guesa, nomeadamente aos galegas silenciados polo poder.
Além de outros projectos para
o fuiro _ Estamos no apartado
24034 (ou no 40047) de Madrid _

casettes, chapas, camisetas,
pegatas ..-. Apartado 389, }i'errol ou nos · Pubs : Casa das
· Crechas· (Compostela) ou UF
(Vigo).

Véndese eJrtractor de mel,
instalado, motor eléctrico
novo. Para 4 cadros de alzas en
tanxenc·a1. ou 12 médias alzas
en radial, précio 45.000.- pts.
(986) 54 00 68. Perguntar por
Manolo de 9 a 14 horas.

Mercaría ·enn.ctor de mel,
inoxidable, de segunda man.
Chamar ao (986) 86 12 17. de
Pontevedra, á hora de xantar.

Traductor con experiéncia na
tradución ao inglés. Inglés
nativq, (con dous libros editados). profisional. Temas comerciais, marítimos, etc. Chamar a Ian. (986) 23 49 94 - 43
3925) ou no Apartado 767
(Vigo)

Renovaf&o (revista distribuida pala Livtaria Couceiro) pre-

ZURfrIA. Distribución alternativa de' fanzines , discos,

.Xoven estudante de 15 anos,
nazonalista, amarite da natu-

reza, afeizoado á astronomía e
ciéncias en xeral, á música
"heavy" e Celt a . -Estaría interesado en relacionarme con
mozos-as de toda a Galiza e
Portugal. Interesados escreber
a Miguel Edreira. Rua Dolores
R. Sopeña, 1-3° esq. 15005 A
CORUÑA
Afeiz6ado á musica gostaria
de facer grupo. Condición: ·
puro . amor á arte. Chamar
(986) 37 44 89.
necesita guión
para comic. C~amar a Diego
(986) 31 05 69.

Debuxante

PROX IM O NUMERO

A Revolución
Francesa
Á VENDA CO SEMANÁRIO
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IDEAS

TRES EN RAIA

AS HORAS , DA
REVOLUCION

PESIMISMO

-e

MANUELFORCADELA

onstitúe un tópico dentro . .do p~n
samento político de esquerdas afir-:
mar que o pesimismo é cert~mente
reaccionario. Pero unha e outra vez a fe
Al/\JDA -- LEl'1BRO
que promove a esperanza conleva un senCANDO GALl2A (RA
timento de optimismo que ademais de ser
VÉ.RDE E FERMOSA """
.unha actitude propia dos ilusos confiados
no destino, sitúanos, certamente, diante
de consecuencias derivadas que non
sempre son positivas. Resulta moi cómodo talar da inevitabilidade da revolución
ou da libertación nacional de Galicia·como
acontecementos absolutamente naturais,
1necesarios na resolución das nosas contradicións e. sentarse a esperalos coa
mesma fe de quen agarda uoha chuvia de
inverno. Desde os distintos cafés, desde
as tertulias e os debates, chéganos ese
murmurib impotente, preocupado, sobre
todo, na súa propia constitución .como tal
discurso, pero carente, sempre, de práctica real, como se a grande tarefa de Galicia fose agora, unha vez má~s. un proxecto literario colectivo que desmerecese ao
ser posta en práctica. Por outrá banda,
ser pesimista, desertar da esperanza e abdicar da fe nas mudanzas desexadas, significa abandonar a vella nave, ser náufrago da Grande Singradura e ensumirse
nunha intimidada que contén, certamente,
todas as características da perversidade.
Pero, tamén, ser pesimista é a única maTOKIO
neira, en moitos casos, de non ser crédulo
ou, para sermos máis directos, de non pa· non navega. E isto, xustamente isto, desrecer parvo.
.
Creo Que, desde hai un tempo, o núme- pois das fantasías dos últimos tempos,
ro de pesimistas no seo de movemento comeza a ser preocupante. E o que é trisnacionalista tense incrementado •notoria- te é que Galicia, a Galicia real, vaise re ...
mente co que, máis que pensar que o so- cluindo máis e mais no seu guetto e desta
bredito movemento se teña convertido en reclusión só se recebe unha única espereaccionariff, - admito a posibiliqade de r-anza, ou -máis ben des.esperanza: a súa
que, como moitos afirman, esteamos de- propia" marte.
.correndo tempos de perigo •. onde o embaCertamente; e en frase do vello Heráclirraricamento e o naufraxio da Nave son to moi ben empregada por Corta:zar na
cada vez máis posíbeis, máis verosíméis. súa Rayuela, 'só quen espera poderá enResulta, sen ernbargo, moi difícil conciliar contrar o inesperado'. Pero· non creo que
o pesimismo ·coa militancia; traballar por un país vencido poida optar a un emprego
algo que, finalmente, _non vai acontecer, exitoso desta táctica, máxime cando xa
algo do que, mesmamente, non se teñen - levamos moitas décadas sen sorpresas e
probe.s de que poda oe;G:-rer nunca e que, a nasa historia decorre, desde hai máis c1e
situado máis no plano dos sentimentos · cincuenta .anos, polo menos, sen o máis
que da intelección, nos devqlve, unha e mínimo sobresalto, por máis que o naso ·
outra véz, sinais negativos e desesp.3ran- esforzo nos faga inventar pequenos mitos,
zados.. Ser11 dúbida,, en moitos casos,. o necesarios, sen dúbida, para unha iconopesimismo conleva a caída no pragmatis- grafía do nacionalismo.
mo rnáis insidioso, como unha necesidade
En ·vista de todo isto a actitude dos noinmediata de face·r causas,, de continuar a sos grupos políticos, cos seus dirixentes
singrad'ura cando xa se advirte o paiiro, e ao frente, resulta mesmamente ridícula.
desta extraña combinación resultan acti- Parece como se, desde hai un tempo para
tudes pouco éticas: o entreguismo cínico acá, se tivese perdido o norte e a Nave, a
como solución límite ou; tamén, o embar- pesar de moverse, non conseguise sair
camento noutras naves de singradura pa- das actuais coordenadas, andando, unha
recida pero con menos ambición, con ob- e outra vez, como diría Otero, arredor de
xectivos máis curtos. No que creo que to- si. A restricción do horizonte .a un espazo
dos coincidimos, pesimistas e -optimistas, simple11Jente autonómico fai que os nosos
é en que a Nave, embarrancada ou non, partidos se movan en esferas fechadas,

· ao nivel dos grupos rexionalistas doutras
zonas do estado, e con enfrentamentos
sectarios e carentes de sentido, que fai
que todos aqueles que aceptaron o marco
da Constitución e do Estatuto per:dan
mesmamente credibilidade no seu electorado e contribúan, en definitiva, ao incremento da desesperanza. A isto axuda, en
grande medida, a diferencia entre ideoloxía e praxe que se observa na esquerda,
o que os fai ser, en moitos casos, víctimas
dunha extraña esquizofrenia que consiste
en levar adiante aquilo que xustamente se
critica. A necesidade, pois, de unión, de
encentro entre as grandes forzas do nacionalismo de esquerdas (e logo de dereitas), é, hoxe por hoxe, un obxectivo estratéxico de primeira orde porque precisamos un Goberno de Salvación Nacional e
porque este· país, sumido aínda no aparato político do franquismo, non poderá coñecer outra democracia que aquela que
se gañe a pulso e a partir de si mesmo.
Se toda a tentativa política se reduce a
controlar maior múmero de escanos no interior do Parlamentiño non cabe dúbida
de que a unión contribuirá a conseguir esa
meta. A partir de aí, a clarificación política
en Galiza ou, como· ten sirialado Méndez
Ferrín no Faro de Vigo, no Estado, co fracaso da opción Fraga e as súas consecuéncias, sería, sen dúbida, un primeiro
éxito que lle aportaria como renda un notábel prestixio político do que hoxe carece
o nacionalismo. Ciar-o que para isa hai que
ter a dignidade dos vencidos e non a falsa
conciencia do alienado que non refuga recoñecer a Fraga, nunha entrevista simbólica carente de honestidade para cos seus
votantes. Esa unión, ou pacto electoral,
entre Bloque e PSG-EG, á que tamén podarían concorrer outras forzas, é totalmente necesaria. Non facelo é cair na enfermiqade endémica do país, o minifundismo; e converter o obxectivo de toda
loita nacional nunha miope liorta entre parentes polo control de pequenos poderes,
de misérrimos espazos, desa parcela fedorenta e corrupta que é hoxe Compostela.
Trátase dunha situación baixo mínimos
na que é preciso ceder nunha parte das
nosas conviccións para acadar un resultado que, en definitiva, nos acabará beneficiando, mesmo a aqueles que non eremos
grande causa na política autonómica.
Cando a un náufrago lle dan a escoller entre a morte e o desterro é léxico que opte
por algo que non constitúe en absoluto o
seu desideratum pin a culminación do seu
desexo.
A outra opción pasa pólo exilio do aparato· de estado, a reclusión nunha marxirialidade de esquerdas que, hoxe por
hoxe, e aínda recoñecendo os seus posíbeis valores no dinamismo social, carece
de proxecto político e, mesmamente, de
horizonte. Non hai máis nada.
o
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er reloxeiro en Paris no ano de
1789. lsto é o que soñaba un
afiador de nós que xa se via
xuntando con abelencia setecentas
trinta pezas dun clan de- flautistas ao
pé do trono do reí Luis: as horas con
minué, as médias de pavana e os
cuartos de gabata. A sua sana era tanta que chegaban canda o seu estaribel
marquesas brancas coma fariña a pedirlle un amaño de favor para os tarabelos de bronce estranquillados.
Coa Revolución quedou proibido o
relóxio de cuco pero había traballo
arreo para afiadores milmañas. Os enrágés querian deter o tempo, ou, ainda
mellor, romper as formas de medir o
tempo. Non quedou relóxio público de
Paris sen probar a fúria das pedras e
dos paus. Pero nos obradoiros estaba
a nacer, no entanto, un novo modelo:
o relóxio mecánico de ferro pavonado
. con caixa de música que representaba
unha guillotina: nas horas, a cabeza do
rei, nas médias a da Capeta e nos
cuartos a do cardenal.
Se o afiador Rañolas voltase hoxe a
Paris, na véspera do Segundo Centenário, non seria unha marquesa de
cara de estuco a que lle puxese enriba
da roda un relóxio con cuco de metal
derramado. Seria o verdadeiro busto
de mármore de Miterrand, cun feixe de
esferas crebadas nas mans. Recompoñer os reloxios da Revolución é o
traballo que che manda o presidente,
pero sen nada do ten-ar xacobino, nen
talar de Robespierre e para nada
Saint-Just O reloxio histórico que Miterrand (e a direita francesa con eO
quere recuperar, saca nas horas a
Condorcet, nas médias a Toussaint
Loverture e nos cuartos ao Abad Gregoire. A boa revolución democrática
de 1789 coa saida á nonnafidade do
Comité de Saude Pública. Monge é a
aportación científica da Revolución,
Condorcet o pai da idea do progreso
sen violéncia e Toussaint un anti-escravista que quería modernizar Haiti,
non independizalo.
Esta reconstrución do tempo que
propoñen a médias Mitterrand e os
banqueiros franceses, vai contra da
historiografia francesa que entre 1920
e os anos 60 reabilitara a Robespierre
e o xacobinismo. No modelo que van
sacar non está a abolición da escravitude, pero tampouco o recoñecemento dos direitos cívicos dos marxinados .
e, sobretodo, a discusión da propriedade. O que sale é un modelo transistorizado, impermeábel e con calendário gregoriano.
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s chorreos que adoitan a botar alguns xuices nas suas ·
senténcias (ver, por exemplo,
senténcia condenatória a Francisco
Rodríguez), constituen outra das paradoxas desta sociedade.
Descalifican e menosprecian un
ideário :--0 nacional.ista neste casocoa habilidade dun morcego a plena
luz e coa educación do Jori Manteca.
A hemorráxia ideoloxista e panfletera de' catecismo del Padre Astete
do que fan uso alguns xuices cadra
mal con ese carácter divino e intocábel que lle outorga esta dem1Q.1;1,~ta......
~"t)\.
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