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NUN ANO PODEN TER QUE DEIXAR [)E PRODUCIR O 50·POR CENJTO
· DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS

Fraga,
Carlos Casares:
con descendente 'A Real Acadérnia
será moi pronto ·
con Laxe e
· Académia da
antagónico 90
nacionalismo ·
Língua'

· Oliver Stone
Paralisada á
licéncia de ·
roda·de ·novo
concesión para ó . ·sobre Vietnam:·:
·'os USA son
trasvase do
Burbla·
faScistas'

Os 38 votos do seü partido
asegurábanlle éi M. Fraga a
investidura como Presidente do
Governo galego, coimo asi foi,
polo que a ~egunda sesión do
debate de investidura tiña ·
depositada a expectación na
dialéctica que empregarian os
disUntos portavoces e en cal
seria o resultado final da
confronta_
ción oratória.

O' enfÍontamento que manteñen,

Carlos Casares, escritor,
académico; director 'de Galaxia,
ex-parlamentário é tamén un
· importa~te coñecedor dos
entresixos do devalar do
galeguismo contemporáneo e·
das múltiples 9peracións que
este núcleo. levou adiante na .
·teima de galeguizar a práctiéa
· . política dos partidos estatais, fai
nesta entrevista un·balance .de
toda esa traxectória.
(Páx. 5 e 6) .
(Páx~ -.~ 2 e · 1·~

Hai un mes que Oliver Stone
desde hai tres meses, os viciños · estreou Nado un catro de Xullo
de Vilafranca do Bierzo e. outros · sobre a novela do mesmo titulo
concellos limhrofes contra
do veterano de Vietnam Ron
· ENDESA, polo proxecto de ·
Kovic, aparecido no ano 197Q.
· trasvase das águas do rio Búrbia Ainda que.Qliver Stone considera
para alimentar a central de· ·
esta nova peficu1á como ·unha
Paradíña, pode saldarse cunha
continuación d~ Platoon, ou
vitória parcial do movimento
segunda parte _dunha triloxia do
. oposición, de· confirmarse que a · · Vietnam, a nova película ten
·Confederación Hidrográfica non
moito máis de drama psicolóxico
outorgará a ENDESA a licéncia
ca de filme de guerra.· .
de conceªiól]._ ·
~(Páx. 11)
(Páx. 21 e 22)
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A cuota láctea quB non puderon irripoñer hai. tres anos intenta_
n aplical_
a _a gora através da~ empresa~.

'Nun_,anO podénter qlJe de.ixar de 'producir
o 50 _por -cento _d~S explotacións leitei,ras
' \.,

ALFONSO EIRE

1

'

·~ · Novas medidas .ameazan a prod~ción- _leiteira g~lega: a iffi.plantación das cuo~as, esta vez afravés ·

das. empresas; o descenso dos précios . e a falta dé gar-antia de recollida, con empresas qu~ .xa rechazaron
·
a produdón de ·gadeiros que non veñden unha média de 80 litros diários,J
dá~ unha -idéa da gravidade da situación. .
.
A ruina da cabana galega
pode producirse en pouco
tempo. A baixa xeralizada
dos précios do leite, a
negativa das empresas a
· recollelo e a necesidade
de incrementar os
investimentos son
algunhas das caµsas. Os
gadeiros están an mans de
empresas foráneas. A
importáncia da situación
evidénciase se ternos en
canta que o 70 por cento
·da superficie agrária
galega está dedicada a
produción leiteira; que esta
representa máis do 25 por
cento do total do estado e
que dela depende o 21 por
cento da Produción Final
Agrária da comunidade. A
integración na CEE
significou o contáxio
dunha enfermídade falta;
os tratados de adesión o
seu desaúcio; co
desmantelamento das
indústrias transformadoras
galegas queren firmar a
pena de morte para máis
de 109 m~ famílias que
quedarian sen a sua
principal fonte de sustento
no prazo dun ano. Só o
éxito das mobilizacións
anunciadas poden
desconxurar estes agoiros.
As palab~as soaron como se fosen un cañonazo que anunciase
o comezo dunha guerra': "non
lles ·podo recoller máis o leite; é
unha arde da empresa, non llo
queren aos que dan menos de
80 litros".

UN DESMANTELAMENlü CHAMADO MODERNIZACIÓN -.'

,.i

excedentes no sector lácteo.
Cando comezou a reconversión naval ·
. O desm.antelamento do .sector gadeiro,
xustificábase en base á necesidade da nosa
aprazado durante anos pala resisténcia
· Quen talan de falta de competividade non
·"adecuación a· Europa". A maioria dos .
queren ver que o sector lácteo galega non
pop9lar, apreséntano t~mén agora como
partidos asi o asumiron, ainda que
unh~ irreversíbel necesidade; algo
está a competir directa1T1ente co mesmo .
,maotivesen unha posición de protesta
semellante á un sarampelo que hai que
sector doutros estados. A competé.ncia é ·
obrigada _e cara a galeria. Non pasou ainda . pasar para entrar· na maiorla de idade ,
interposta. Quen ~ompite é o tecido
un quinquénio e todos os argumentos
europea. A case totalidade dos partidos
industrial transformador e non os próprios
.
·
·
produtores en si.
barallados daquelas para xustificar tal
políticos asi o eren, ainda que logo non se .
medida traumática deron por terra: a
atrevan a defender a baixa do. precio do
· -O problema é claramente político, como
construción naval sofre.u un forte ascenso
leite, a negativa d~s empresas a recollelo,
no caso do s·ector naval ou pesqueiro, e·
·en todo o foundo é os estaleir'os do Estado
ou peche das 'ind.ústrias transfarmado.ras_. _ son, precisamente, as· c;jirectrices políticas
español; moito ménqs competitivos· que os
A sua complicidade ·con esta política
qué pretenden levar a un tercio das famílias
galegos desmantelados, están .a plena
exprésase por pasiva, esquecendo . .
galegas á mais _absoluta miséria,' as que é
preciso modificar.
·
· totalmen~e b proplema SOGial, ·entonando o
prodi.Jción.
.,·
.
.
Pechouse Sidegasa, factoria ponteira
cántico da modernidade e da ·
~ ~polo tanto necesária uríha aposta
tecnoloxicamente, xustificándoo pola "caída
modernización; coa palabra Europa que
decidida e firme: Os agricultores .
do précio do aceiro". Tres anos despois ·non
cornunifários drn,.1tras rexións xa
func.iona de calderón resoante: estruturas
só non decaiú a demanda sénón qué .
'obsoletas do naso agro, falta dé
demostraron, en máis dunha ocasión como
aumentou o précio-en máis dun tércio.
réntabilidade, necesidade de adecuación,
é-posíbel mudar. as directrices da CEE:
·de equiparación,,de competividade ...
Anq a ano estanse a reducir as ·cuotas d.e
Con'seguírorJo· sempre qüe apostaron .por
capturas pesqueiras, expúlsanse aos b~rcos
unha móbilización sen concesións, dirixida
· Esquecen, deliberadamente, 'que todo o . por uns sindicatos apoiados sen reservas. o ·
galegas dos seus caladeiros tradicionais,
.agro da CEE, a chamada Europa-Verde, está
-abrigando a amarrar a maioría da frota
'..
a ser fortemente_..subvencionada, me.smo
conxeladora, por mor das ordenanzas
millóns
e
millóns
na
compra
de
investindo
comunitárias.
·

o

·.

.

r

Os ecos propagáronse de aldea a aldea, de corte a corte, de
estábulo a estábulo: "non recollen. o leite a aqueles que dan
menos de 80 litros ... ; xa non recollen o leite ... , .non recollen o lei-te, o leite ... , o leite ...
. O Rapiro e a Maria quedáronse dunha peza cando o ~hófer
do camión de recollida disparou
a "orde da empresa".. Como a
maioria das traxédias, · ainda que
xa se barruntan de lonxe,_é im-

'~ 'ADMINISTRACION
DEBE GARANTIR O
PAGO E A RECOLLIDA
. DO LEITE PARA NON
DEIXAR AOS
.
LABREGOS EN
INDEFENSIÓ~N-~- SEGUNDO O 'SLG'

·N'ESTA SEMANA

AllOSATDllA .

3

~~~~~~~~_,---,-~..,--,-~~~~------'---'-~~-111111111111111~·~~~~-,-~~----'-'~~~~-N_º4_18~--1D_E_F_EB_BE_
- !R_O~D0~19~~9~~
EVOLUCIÓN ~.o PRÉCIO DO LEITE

NA GALIZA
A110

5

l. 989
~'---* 1.988

45

¡.
l .987
l. 986

35

30L-~L-~.l_~..J-~..J-~-L-~--'-~-'-~-'-~-'-~-'-~-'

X

F

M

A

M

X
• 11 E

posíbel asumilas así de sopapo.
Olláronse un a outro como
pasmóns, _ou, mellar, como desauciados. Os seus pensamentos estaban en sintonía: "toda a
vida de caseiros, de traballo
arreo para conseguir uns pequ~
nos bens de seu, e agora, qué xa
vian perto a xubilación ... ; agora
que irnos facer? Como pagar as
20 mil pesetas mensuais do censo nos tres anos que nos faltan?
Para isa puxemos hai catro anos
o tanque de fria? Que facer da
vida; si, que facer da vida, como
sobreviver"?
Este monólogo compartido
forma parte do drama real que
ten por actores principais a case
a metade dos gadeiros galegas
e que comezou o 12 de Novembro. Ese dia reuníronse en Compostela os representantes das industrias lácteas ubicadas fara da
Galiza coa Federación de lndus-
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INDUSTRIAS
NON RESPONDEN AO
QUE NÓS
PRODUCIMOS'

trias Lácteas de Galiza, que veñen ser o mesmo, para fixar a
sua política na Galiza: marcaron
as liñas fundamentais e o précio
do leite.

"Absorber unha cantidade
maior"
Surprendentemente, antes do
comezo da reunión, os representantes das indústrias lácteas de
fóra da Galiza, declararon que
crian que "a non aplicación da
cuota láctea polo menos até
1992 se debe a que o leite que
se produce aquí está sendo ad-

X.MARRA
qulrida na sua totalid.ade por es:que deron en quebra como Gal:.. ~ para facer fronte ao pago da détas empresas que ainda poderian
visa, proouciu un cámbio de embeda contraída cos· produtores a·
absorber un ha cantidade mai.or", . . pr:esas á _hora de · vender o leite,
cámbio dunha garantía do 15 por
segund? u~· despacho difundido
pésie aos intentos das Comisión
cento do pacoté accionarial.
pola axenc1a estatal EFE.
Labr~.as de evitar unha mobiliPerq.Larsa hon pudo ainda sudade perigosa da que saisen beAos quince dias anunciaron a neficiadas · as empresas · foráperar a situación e, nestes mo- .
baixada do précio do leite e, ao
mentas, xa volta d~berlle aos ganeas . .
mes seguinte, facian exploxionar
deiros outrós dous meses, meno sector ao adoptar a medida de
A presión sindical ·e o tempo tres os seus pr9dutos sofren
non recoller o leite en determinaeleitoral fixo qµe a Xunta adopta- .cadé! · dia a cGmpeténcia · mái~
das zonas a aquel as.' explota:..
se a decisión adoptase a· deci- · forte das importacións comunitácións que non produciran unha
sión de concederlle un crédito a ·rias e da que realizan algunhas
média de 80 litros diários.
Láctea Agrícola Rodríguez S.A.· empresas daqui que compran
fóra prQdutos · e logo .véndenos·
·Neses mesmos días de xiada
como seus.
e campaña eleitoral saía á luz a
A Amada baixoll á vita de comQUINCE DIAS
crítica situación de LARSA, gr-upras. ·Antes de acercarse ao supo que recolle o 30· por cento do
DE REUNIRSE.EN .
permercado tivo que pasar ·polo
leite producido na Galiza.
COMPOSTELA AS
banco para. sacar _dos aforras,'
Dous meses sen cobrar o propois á ucha da casa estaba vacia
INDÚSTRIAS DE
duto, a incertidume sobre o futu· despois de dous meses sen ver
FÓRA, ANUNCIARON ·_ unha peseta ·ao non cobrar o leiro deste grupo leiteiro galego e
o escaJdamento de moitos .proBAIXA
PRÉCIO.
te. Cando saiu do ~upermercado
dutores que están aiada a agarlevat;>a na sua cesta dous gran- .
DO
LEITE'
dar a que lle paguen empresas
o
des queixos holandas.es.
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Os agricultores son os que están-a subvencionarás indústrias

'Non ·hai crise no· sector senón ·nas ·empresas'
en parte, a Larsa a non poder
transcendente, · pois . no . prazo
ou Mundigo.
ducimos", e continua " non se
afrontar o pago do leite aos proSegundo X. M. Trigás "é nece- · dún ano p9den césar na produpode afirmar que non podemos
dutores, debéndolles, outra vez,
ción o 50 .por cento dos que essário -que xurda 'un nc;>vo coopecompetir cos gadeiros doutras
dous meses pésie ao empréstito
o
tán a prod.ucir leite".
rativismo, hun proxecto máis
rexións, esa competéncia non
da Xunta, e a Leyma a deixar de
existe, non é unha competéncia
ser xa unha cooperativa ao pro- · . directa, quen compitén non son
CUOTA DE MERCÁDO DAS .DIFERENTES
ducírse un acordo coa Central
FIRMAS DE LEITE LÍQUIDO. 1985
os produtores senón as empreleiteira Asturiana.
sas, e as nasas empresas non
(Consumo en casas)
.
son competitivas . .. O mercado
Os problemas de Leyma eran
.-.
equilibrase
só".*I
Tamén
para
Empresa
·1983
11/o
1984
ófo
Oríxen
198511/o
semellantes aos de Larsa, cun.
X. Ramón Cendán, responsábel
has axudas comunitárias, da
do sector lácteo das Comisións
Grupo INI ..... . .. ..
14,6
12,9
12,9 Várias
Xunta e do Estado que non che'
Grupo Clesa ... : .. ..
16
6,6
6,6 Várias
garon, uns gastos financeiros · Labregas, o gran problema "é o
noso tecido transformador que
Pascual ... .. ........
5,6 · Burgos
5,3
5,3
As directrices económicas da
que non podia sbportar e uns
Ato .. ... .. .......
4,8
4,2
4
Barcelona
CEE estánse a cumprir ainda
excedentes que non tiña onde . non é cqmpetitivo e a maior parte do leite . comercial ízano emAsturiana ..........
4,3
4,2
3,9_ Oviedo ,
que sexa con tres anos de retra_:
meter. O acordo con Clas fÓi de
..
presas de-f óra.
Castillo .. ...... ....
4, l
·3,3 Lérida
3,9
so. As empresas foráneas es500 millóns de pesetas por cada
Frixia .. .. .... .. .....
3,8
3,1 Madrid
Cláudio Lópei Garrido é tallan.3,3
tánse a facer cos nasos mercaempresa cando só a factoria de
3,7
4,4
te ao afirmar que non se pode fa- • -. Puleva ... ·...... .-.. .
5,3 Granadados e os nasos grupos lácteos
Quegalsa lle custara -á Leyma
Larsa ........ .·: .·: ..
lar de crise no sector, senón nas
3,6
3,8
5 (1 Vigo '
non son capaces de competir
máis de mil millóns de pesetas.
· · Copeleche .. : . . -_ . ...
·
empresas.
.3,6
2,2 Navarra
3,5con elas. Esta situación pon en
As outras empresas galegas
Lauky .............. .
2,7 .
2,6
2,6 Madrid e Valla'dolid
' As . cooperativas, que podían
perigo, segundo a maooria dos
son escasamente competitivas
. 2,5
2-,5
Gureksa ...... ·.....
3, 1(2 Sam Sebastiám
ser unha alternativa a esta soluanalistas, non só a viabilidade
e as novas iniciativas fracasaron
2,4
2.,1
1,7 Valencia
ción están, segundo X.M. Trigás, · Cervera ........... :
por plantexamento ou por ser só
da própria indústria transforma:
Beyena.. : .·..........
2,3
2,7 Bilbau
"sen Norte". AGACA, que agrupa
3,0
unha forma de recoller suvendora galega, senón tamén a próLagisa ... ._... .... ....
2,5
Gijom
2
a 35 coperativas galegas está na1
2,L
cións e xustificar investimentos.
pria viabilidade dos labregos
.. 2,1
.2
Leyma ......... -. ...
2,1
ACorunha
man do PSOE e fai o que este
como traballadores.
Tabacalera, despois de comprar
Raaia. '. ............
1,8
1, 7(3 Barcelona
1,3
manda a· n ível do estado. Esta
Ram está na procµra de· vendeA penetración .das indústrias
1,4·
·
Cunia ..............
Sevilha
1
supeditación estaa a levar"a que
1,8 foráneas foi implacábel, logran- . la.
Colecor ............
non pida sequer a preséncia de
1,8
1,5
1,4 Córdoba'
do facerse con case o 70 por
Os agricultores fináncian
dous representantes seus -no
El Prado ..... .' ... ..
1,6
1,3
1,9 Valencia
cento da produción. galega de
....
_
ás empres~s
.
_Consello d~ Admini~tración de
Feiraco ... .........
i,3
l,2 A Corunha
leite, realizándose un trasvase
- l, l
:
1,4
1,4 Cádiz.
1,3
Desde hai anos er8:n os. gadeiros
La Merced
Larsa para garantir o pago da
de recollidas ·das que elaboran .
débeda.
,.
. 0,9
Astúrias .
os que viñan financiando ás eml
0,8·
.Reny Picot-Parmalat .
aqui e das que elaboran fóra e
.1
1,4 Salaqian~a
presas leiteiras, pois estas viñan
0,7
Ledesa .... . ........ .
o noso sector lácteo, en vez de
· Qoas cooperativas o PSOE le0,4·
retrasando os pagos e operando
0,6
0,4
Collantes
..
.
.......
:
..
centrar o cicló, desde a produvou un ha .política de reparto de
cos_cartas dos produtores. Agoo;s
1
c. L Alava . .. .....
ción a. comercialización, ·cada
0,4 .
cartC?s con fins eleiforais que,.
·21,7
20;2 .
22;2
ra a situación é ainda máis eviOut ras marcas .. .. _...
vez desintégrase máis.
dun momento ~ outro, podese vir
dente~ . as indústrias débenlle
·Agora produciuse a penetraabaixo. Unha mostra pode ser" a
TOT A!-- mercado _2.231,6 2,3~2. l 2,539,5
aos provedores máis de 4 mil
ción tamén masiva . dos· seus
Cooperativa do.Xallas que se_demillóns
.
de
·pesetas,
o
que
dá
produtos, xuntamente cos dou-djca a facer "brick", tipo de leite
F6nte: DYM PANEL
un ha idea de onde está a verdatros paises comunitários e hai
do que o m~rcado está saturado,
(1) Grupo Lársa comprende: U!rsa, Xeve,.Argeriz, Veg'a de Oro.
deira
crise.
mesmo indústrias galegas que
(2) Grupo Gurelesa comprende: Gureli:isa, Vivo, Cledel. ··
·
ou Chataca, que fixo uns granCerrada .na actualidade por qtJebra.
·.
c9mpran produtos fóra · e os ·
M. Trigás, da Cooperativa : des _tanques de · fria e agora os . (3)\) Instituto
de Investigación Comercial. A sua información procede dun inquérito sobre o consuvenden como se fosen seus.
"Lemas" é ·claro: "as indústrias
produtores cobran o litro de leite .. mo cunha mostra de 4.002 casas españolas. Non contempla o consumo en establecimentos de
Esta·situación foi a qt,Je levou,
non responden .ªº que nós pro- . ; catro pesetas meno~ que antes,
hosteleria nen en institucións como hospitais, cuarteis, etc.

Os gadeiros galegas non
compiten cos produtores
doutros países, quen
compiten son as
empresas entre si. A
trnasformación láctea na
Galiza ou está en mans
de empresas foráneas ou
de grupos galegas en
crise, o que dificulta a
pervivéncia do sector.
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A Administración non fai cumprir os ~cqrdos ·

ComiSións Labregas: def~nde a ultranza a produciPn
unha Mesa de hegóciadón, na
até Marzo de 1990; precio que
O Sindicato Labrego
xa, se-incumpriu en Novembro ·e
que estexan presentes as distinGalega plantea un Plan
Decembro
sen
que
a
Administratas
partes. Esta Mesa, ademais
Glob?I de Poi ítica Agrária
ción tomase cartas no asunto. ·
de ser un mar-e_o permanente de
no que se contempla a
Outra das medidas contempladiálogo, elaborará as bases ledefensa a ultranza da
d~s po:r Comisións Labregas é a . gais para garantir os acordos to· · producion e articulaCión . estiruturació11 do sector; un plan mados por aquela.
.
estrutu,ral da 1indústria qué recolla
A Administración taméo interdunha e!?trutura industrial,
como eixos -básicos. Pola as dotacións orzarnentais sufi- viría nas e.rnpresas no sector
cientes para a reestruturacións
senip.re que sexa necesário para
sua parte Xóvenes .
tec:noióxicas
necesánas
nas
in'garantir
a recollida da totalidade
· Agricultores áfirma que
dústrias que elaboran na Galíza, · do ·leite producido e o abono do
"Fraga xa sblucionou o
- seguida dun plan de concerta-:
produto aos gadeiros; ao tempo
problema", mentres as
ción das i1ndústrias elaboradoras . que deberá demandarlle á AdmiU11ións Agrárias,,
para vender o leite ··gal~go <;:o_
m o - nistración Central a aplicación -da
produto de calidade, 1
intensi:f i'Cláusula · de salvagarda e outras ·
vinoul'adas ao PSOE · cando en 4 anos o apoio finan- · medidas que sirvan p&ra frear as
semeflarn inibirse do
probl'ema. Pala sua banda · cieim para ·lograr que se indus- importacións da CEE.
trfalice aqui o 100 por cen do leiNesta propósición, o BNG inso BNG apresentoü unha
te'. Estas medidas deberán ir ta á Xunta a elaborar e apresenpropostcióní non de lei no
apoiadas oon c1.mha campaña de . lar, no ¡prazo de seis meses, un
Parlamento.
publiddade qüe promocione os . plan d'e reestruturación do sector

a

tanza que días pasados tivo lugar en Compostela e á que asistiron sindicatos e industriais.
Unións Agrárias, outro dos sindicatos de certa implantación no

agro, non se pronunciu sobre o
problema pois, segundo un agri-cultor, ·"son como o Ebro, ga.rdan
siléncio mentres non desperta o
PSOE".
O

VOLUME EXPLOTACIÓNS
LEIJEIRAS GALEGAS (1980)
"Explotacións

Vacas

Volume Gadaria
Número ( x to-1)

1 ·- 2 vacas ............
3 - 4 vacas ..... _......
5 • 9 vacas ....... ... __ '
9 vacas .. __ .. _.. ·..... .

TOTAIS ........

Número ( x lo-1)

OJo

'l/o

48
43
37
8

35
32
27
6

83
154
232
107

14
27
40
19

136

100

575

100

F~nte : lnquérito MAPA-80

EVOLUCIÓN DA PRODUCIÓN E DESTINO 00 LEITE
nasos produtos .lácteos.
l'ácteo, orientado á consecubión
Ademais Ó SLG - propón- un
de que se transforme aqui todo
O Srndicato Agrádo Gale,go- Co:-I,.
GAL IZA
E.E.
pl'á n urxenfe de r·eformas estru- o 11os0i 1,eite, o fomento da conm~sió11s L.abregas:, organi.zac:ión
~1.111rais
que
1,ev,
e
'oonsigo
a
ordenac:entración
de
indústrias
a
fin
de
1980
1984 Aumento
1980
1984 ~umento
que' lidern
reill\lii daCiións dos
(106 i)
(106 1) ~mual (07o) (lctl)
(106 1) ~nual (%)
agricultores:, sobretcdo no sector ción do terrítório, a orientación· constmir un grupo sólido de inde cultivos, a actuación intensiva dustrialización e comercializa- ·
lácteo, p'lantea un Plan Global de
no .rural con e,lectrifica:ción , telé- ción e a elaboración de alternati-Política AgráJrlia para paliar
1.638 +3,2 5.870 6.244 +2,2
Produción-. .. ...... _... ..... _.. . 1.453
fono, a oonoentiración de tellieos, vas ás ex,p lotacións consideraefe,Íltos da. reconversión da. po,l1
ítiiConsumo na-explotación •...
306 ' 251 .-4,5
949
784 -4,3
infraestrutura víária, asf como a · das non r..endábeis.
Comercializada ... _... : ... .. ..
ca agrá1fa.
1.147 1.387 +5,2 4.921 5.460 +2,7
; O SLG propón, ante a imcerti- potenciación de prod1,Jtos artesa- · . Como último ponto a Proposi- _
dume, que se está a dar sobre, os . nais. Tamém demanda ·unha le- ció11 do BNG contempla que no
PRINCIPAIS INDÚSTRIAS
xis~aciión que axude a viabilizar . orzamento anual da Comunidade
préioos e a 1recollfda do leite·,
LACTEAS GALEGAS. 1985
ás pequernas exp~otacións~
autónoma se reserve unha parti..:
estabell1ec1imer111to d1.J1inltrla mesa de
negociaci.ón · q1.J1e ~!labore unha
En canto aos pagos pendentes . da destinada ao financiamento
r
o SLG-CC.LL reclama da Admi- do devandito Plan, de riianeir$l
nova lexislaCión interprofisional
lnvesti· Recursos
lnvesti. EmpreFact~racKín
Nome da lndúsiria
mento pre próprios
para Galiza. A mesa deberia esnistración que ·vel~ e para que non que ós obxectivos se cumpran
gados
mento 1985
'•
visto 1986 millóns peas.
tar formc,;da pola Administración · se . produzan 1indefensións dos : no prazo de tres anos.
Central, auto,riómica, o ·sector in- _. seus admiinistrados, a.rtellando,
Complesa, s: A. . .. .. . 5.236
185
200
dustrial e polos produtores e depor ende, mecanismos legais Mobilización · ·
765 .
Leyma, Coop. Agr.ária. 5.045
265
198
39
berá abordar os temas relativos
para non permitir que se incum- O SLG vai realií:ar-diversas mobi4.7IO
202
202
S.
A.
Lácteas
Atlántico,
639
~50
. á compr_
a-venda, pago, précio,
pran as relacións de pago na lizacións encamiñadas a cónseFeiraco, Coop ... .. .. . 4.040
208
240
50
426
.recollida. comercialización, calicomp.ra-v,enda. ·
,guir o apoio aos seus plans. EsLácteo~ · Lence, S. L. ..
2.460
22
65
50
~ade etc, dotándoa de axilidade
.tas movilización, que xa comeza. Besnier, S. A .........
1.600
94
150
. e de garantía dE! cumprimento
ron o dia 2ó en Lugo cunha conLácteos Río, S. L. ....
Proposició.n do BNG
560
. 17
20
30
· dos acordes.
,
_
de máis de 1.0QQ. perPrieto, S. L. .,'. . , .....
440
124
23
5
o ·Bloque Nacionansta Galego centración
Nést~ senso denúnciase aci
soa.S, culminarán cunha gran maPrado, S. L. .........
260
19
20
Ministério ·de · Agricultt:tra; como
apresentou, pola suá banda, o
nifestación nacional en Marz9.
La~sét'Grupo ......... 11.710
1.598
830
árbitro e responsábel (je que se . . 25 ·de Xaneirn Ul'.lha Proposición
non de Lei no Parlamento -pela
curnprise o précio estabelecido
Pola sva· banda Xóvenes Agri36.061
1.798
3.883
589
.566 '
entre produtores-indústrias, de · que, de ser aprobada, a Xunta
cultores afirma que o problema
'
42 p~setas._litro, como mínimo;
criará, dentro .do prazq dun mes,
x~ o r~solveu M. Fraga na xun7'
Fonle: Fomento da Produción e Alimarket.
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SESIÓN DE INVESTIDURA

Nun ·discurso cheo de imprecisións

elagoas

.Fraga·situouSe na.onda·autononlista
.
.
· ciou pala privatización deste ser~
direitos que · aos residentes, ainvício, a·eixando todo en mans - da que non cotizasen".
dos clubes, e foi mais ~lá na sua
visióñ elitista ao anunciar o foA "nova poiítica económica"
mento de deportes como o golf
coa que· "despertár do sano", reou a hípica. ,
·
dúcese-a penetrar ríos mercado~
Fixo un canto á ernigracion e
europeus, mesmo do Leste. E
realizou ·un anúncio tan surpren- ·· todo.
dente como .difícil de . realizar:
En agric~lt~ra ai:iunciou o ob-·
"aqueles emigrantes maiores- de
xec~ivo de pór en funcionamento,
65 anos que regresen á Galiia,
un centro por cada cinco parró- ·
recoñeceránselles os mesmos
quías, despachando o tema lác. tea afirm.ando a necesidade de
mellorar a eficácia das explotacións e ·a competitividade e ga_rantir a sua viabilidade, pero sen
aprofundar en eoiTio pensa conse_
guilo.- En canto á augardente
pronuncious~ _polo ªgfupamento
en cooperativas e q. apoip a un
réxime transitório que permita·
acabar coa destilaéión artesanal. ·
-

•

A. EIRÉ

O discurso de investidura
de Manuel Fraga como. ·
Presidente da Xunta
situouno na onda
autonomista pola que vai
decorrer a nova direita
española. Asumiu o seu
papel, as institucións e a ·
descentralización, tanto
estatal como da própriaautonomia, sen
belixeráncia inútil cun
nacionalismo sempre que
non pase os limites do
constitucional.

Investigación Arqueolóxico-Etnocurso- e non · se referiu para
gráfico, o Instituto de Resta.uranada á privatización.
ción, o Museo Nacional da GaliEn sanidade fal'ou de mudar o
za, a Biblioteca e a Hemeroteca - Mapa Sanitário e precisou que ,
Nacional Galega; non tendo
as áreas que reivindicaban un
medo, no seu éxtase facedor, de
hospital, como Valdeorras, a
usar a palabra nacional, ainda
Costa da Marte ou o Barbanza,
que, especificando que se retire
ian tela. Tamén reclamou o IN-.
á Galiza. Cando se referiu aos SALUD e, sen dicilo, pronuncioumeios. de .c omunicación desmarse claramente pola privatización
couse -d o guión da campaña eleida sanidade.
toral -que guiou tod9 o seu disNo deporte tamén se pronun-

Os saloucos de Fraga resultaron
a única novidade do seu discurso de investidura; o demais foron
106 fólios nos que se deseñaba
o esquelete, adaptado ao éorpo
galego, da direita española, reconvertida á democrácia e ao
autonomismo. Todo isto comenentemente vestido con verbas
de solidariedade, chamamentos
á unidade e exóticos perindengues cua~e nacionalistas que
desen o toque pátrio.

En pesca foi ún pouco rriáis ·
alá, propuxo a "defensa dos nos0s ~caladeiros" e un " pl9n de re-. ·novación da frota r?E:lsqueira".
Respeito á indústria, ademais .
de ·anunciar que Galiza foi perxu-dicada coa reconversión, os únic:;os pontos concretos foron o
anúncio de criación de tres oentros ·tecnolóxicos e o estabel'eci;
mento de primas- á .construción
naval.

Foi un discurso tan inconcreto,
inconcluso e difuso, como os
pronunciados duas veces por Albor ou unha vez por G. Laxe (e
non moi diferente neste senso
aos proferidos por outros mandatários foráneos en. idénticas
condicións). De ambos os dous
distinguiuse pala contundéncia
da sua exposición e mellor dicción.

.

En comercio anunciou a limitación do incremento da fiscalida-.de municipal.
-

Tratar tratou todos os grandes
temas, fixo que- dicia pero non
dixo, sobrevoándoos para que o
anunciado en letras grandes
eclipsase o aspecto concreto, o
problema reaJ a resolver.

En Turismo·· o único concreto
foi a criación dun lnstitUto ºde .
Pr-omoción Turística.
· Propúxolle á cámara a imediata constitución dunha "Comisión
de ComarcalizaciÓn", que fixe as
bases técnicas para a redaccióA
da Lei de Organización Territorial
da Galiza, que deberá conter as
normas precisas para dotar a,parróquia de personalidade xurídi-

O que dixo e o que non
dixo
Un dos aspectos que deixou claro no seu discurso foi o da descentralización autonómica, anunciando a criación de cabeceiras
de comarca e dándolle máis protagonismo ás delegacións, pero
non se referiu, sequer~de pasada,
á coordenación coas · Deputacións.
Na financiación autonómica
pediu a aslgnaéión de tributos ligados directamente á produción
e dixo que o seu programa de
governo, "coa . característica da
austeridade", vai esixír importantes recursos que deberian de
proceder tanto da modificación
do sistema de financiamento
como pala "via do endebedamento.
Falou, no campo do ensino 1 de
xeralizar o uso. do galega, cooficial co castellano, ao tempo que
se g~rante o direito de que todo~
os nenas "receban o primeiro ensino na sua !in.gua materna", termo .que pode daf l~gar a humerosas di~tribas na sua aplicación,
Na área de cultUra púxose' en
tono criador, até o ponto de que
criou algo xa criado, e anunciou
qúe se cpnstituiria. o Instituto de

En minaria concretou na elaboración de ruanuais de ·explotación para os sectores máis signi- ficativos.
-

As letras grandes
agacharon os temas

concretos. Ninguén
sabe como vai
resolver Fraga os
acuciantes
pr0blemas do s;>ais.

ca.
· Tamén ofereeieu a oollilst~tución
du.nha 1comílsión itntegrada po_r to-·
dos, os. partidos con representadórn pa~~amentária, para definir _
1

1

O NO-DO, AUTO.NÓMICO--·

-

A. EIRÉ-

as grandes viias de: oomu ·caoioo
que van conectar Galiza ro exterior. Neste eido das obras p
r

.Na autonomía galega, despois do descalabro de
Unha xogada ensaiada. tantas veces como as
1936, xogaron duas equipas ainda que fosen oUchilenas de ijugo Sánehez, pero q~e, todQ· o muntros os que levasen te_mpo loitando para fundar
do o .sabe, 'so contrário que o f1~tbolista-d!3ntista,
unha liga própria; unha a da direita, a outra· a da . se realizan para a galeriia ·e o go{ a q,uen se l~e· inten. esquerda reconvertida, con xogadores cedidos do - ta meteré a.ó povo-:-público. ,
galeguismo, pero que nunca desentonaron; ambas
Tamén .(3onzález Laxe., a·quen ·xa antes de deixar
,
españolas.
a Xunta nen sequer lle peden a opinión aos xornaMudaron as suas · fig~ras, pero as xog~d'as nos
l ~stas,, substituíndoo por Antolin S. Présedo, inten. partidos de campionato, son sempm as mesmas,
tou a sua xogada, ·máis g.astada que o regate pala
semellan sacadas da moviola dun no-do inexistenesquerda de Gordillo, durante dous anos, só que
te.
.
.
esta vez. non a repetiia no campo de xogo; mostráAsi o discurso pronunciado polo novo presidente . baa por lV. en pasado, ainda t¡ue·tentase a,pre.sendo.Parlamento, Vitorino Núñez, remedaba aos pro~ala como algo de beta .factur:a: ••a moden'liidade,
nunciados por 'António Rosón: foron os mesmos tó- . Europa.. avarice, adecuación ...''' e ao final u.nitra
· picqs programáticos da direita galega; pronunc,iaql.le;ixa, o púb1
1ico non apla~sou, n~ en~ende11.1 a
qos en ·idénticos momentos solemnes por que agoxogada, 1secadra porque "inon tii\ffin má~s ·contacto .
ra lles queiran dar unha renovación e unhas intencon eles".
·
. ',,.
ción~ de· r'.narcar campos e di.stáncias inexistentes
Un
comezo
'e
un
final
na
máis
pl,lra
tradición
de
- de momento, fóra do esq_uema da própria equjpa
cada
quen.
I
'
D
popular.
·
"
-.

· -

e.as tamén a unciou a Criac:ión
jcrunha empresa púbHca die Par1

tos da. Gali.za.

1

1

. Outros dos. temas que·preocu'Presidlen~e.
dos inoéndtos, afirmou que terá. que articularse ooa política fm:estall e que·
po-eria todos os, imeios necesários para o ·artella ento duns
Plams. de \l1xillá cia.

'°

1

pa"ao

1

º' -

IN!as ieonsidemoii6ns, m111aiis
mái:s llograd:o, e· má.i:s, ,9.~1eieti11 1a1
iea ra a opill'tt~ióll'11 1pllbllica 1. · roi a sua
1

emoc1¡ón. A dUfeta de tfírag1a que'daba acarame 11ada cos sa!l'O'uoos
q e facian cribe! o seu amor á
até o ponto cwe se non estaba rio g,uión, debia estalo. D
1

Te"ª·
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a confrontaq.ión dialéC.ticéi .

O novo·. presiderlte éstivo mEidoñénto ·
-·:cos naciohalistas e condescendente cos ·socialistas
suas antípodas políticas,. .non só peito, cara o "meu colega doutor
a el, senón á ideoíoxia que repre- Beiras"; tono qué empregou
.senta. Tent.ou fuxir ·de apresenta-. constantemente na sua diatriba.
. Os 38 -votos do seu partido
lq como un problema persoal de bs dous oradores movíanse cóasegurábanlle a M. Fraga
Fraga, ainda que par~ situar ao modos e precisos, ainda que, ao
a investidura ·como
PP "no vértice das forzas que . situarse no ·campo nacionalista,
Presidente do Govemo
someten á nació'n galega a unha M. Fraga deixáse abértos moitos
galega, coima ~si foi, polo
auténtíca expoliación · col.onial", máis flancos, como cando Beir-as
que a segunda sesió11 do
rec.ordoulle o seu pasapo políti- lle recordou que, precisamente
· d~bate de investidura tiña
co, por máis que X. M. J3eiras polo "Divino Sainete", excomunafirmase que, de aquí en· diante, garan a Curros. depositada a expectación ·
Outro dos eldos de confront~
"ímolo xulgar polo que faga", ao
ria dialéctica que
tempo que lle recor~faba que se ción · foi o folclórico, · teimando
empregarian os distfntos
hoxe .estaba ali era, precisamen- Fraga, ~ tamén Portomeñe; en
portavoces e.en cal seria:·
te, p.ola loita dos nacionalistas.
. identificar' gaita con povo e leo resultado final da
Criticando. o seu programa . vando Beiras a discusión a se a
· confrontación ·oratória. O
concreto sinalou a sua contrapo- gaita é ou non é un instrumento
.. sición cos · intereses das clases para tocar .en grandes bandas, e
debate mostrou a dous
populares, · botando en falta toda .rt:ienos de centos de persoas. O
líderes contrapostos,.
referéncia ao entramado ·social agora presidente do governo gaFraga e Beiras, que
galeg·o e do proletariado obreiro, lego xa recoñecera que "ian ciecapitalizaron a
no seu discurse, · ao tempo que satinar".
éonfrontación-tanto p9la
lle insil'.l.uaba que se .ben Fraga . Os· rios de Cami1o
capacidade expositiva,
tiña máis votos, o BNG tiña a ca- N
·
como por defenderen- duas · pacidqde de mobilización sócial. . · ogueira
Camilo Nogueira. lameritaria na
visións contrapostas dá
. sua intervención os Qito anos
Gal iza.
perdidos polos tres governos anRivalizar en ,citas
teriores,
.atribuíndoo á falta de
O populismo e o galeguismopor · · Fraga traía xa deseñada a suá
Jiña de ataque contra o BNG con ..
rib.a de ideoloxi·as que M. Fraga
. duas variantes: a pri"meira o ata- ;
pretend~ ·¡mpor como imaxe .da
que ao marxismo,
segund~ a
sua etapa guvernamental . autoque O. BNG fose tod~ Ga!iza."
nómica, . non impediron gue nas
. suas intervencións..se oll~se claParp d_escalificár a·o marxismo
~amente o programa da direita,
apmveitou o argumento recopura e dura, á imaxe de Margaret
rrente nestes tempos. de mostrar
· Thatcher, cuxos resultados de"Auto-identificación" fo.i a pa:..
·sastrosos para as capas· popula- · a sua desfeita no Leste, situando
labra que.M. Fraga quixo conres son cada vez máis evidentes
;:io ., Ocidente como paradiso,
traporlle a · auto-determina-·_
no Reino Unido; ·éoinci.dente en . pero Beiras ·situou ao marxismo
como método de análise e ·á boción: "a 'autodeterminación
yários aspectos co desenrolado ·
. nanza económica dos países ca·
·verdadeira é a auto-afirma10
~00. chamado Go.verno Tripartí-·
pitali~tas como cónsecuéncia. de
·ción", dixo o. novo presidente
·
·
·
explotar os recursós dos perifé'rida Xunta; resgatando un conDeste xeito non é de estrañar · cos, ao tempef que lle recordaba
ceilo que Meilán Gil puxera de'···
que a confrontación dialéctic"a
que. para-el ser chamado mal"Xismoda .na UCD ·cando se esta.. estivese centrada entre candiba a voltas coa discúsión do
dato a presidente e o portavoz
ta non é un insulfo; pero. que.non
. estatuto de autonomía.
do BNG, que'_ expuña unha contiña cla~o que a Frag~ He gastase
Camilo Nogueira congratu- .
ceición antagónica· tanto á hora
que, o tildase de fascista.
louse de que fose Fraga quen .
de entender a Qaliza como á de .: · - A ·idea ·su"xerida polos colaba.:
abrise ·o debate sobre esta
buscarlles sc:ilucións aos problerad0res de 'Fragade que o. BNG
· cuestión, afirmando que non ·
se ia apreseritar cómo se fose
mas, _algo ql)e; para os naciona"é gratuíto nen arbitrário, se-:
listas: vai intimamente unido.
toda. Galiza, impediulle. ver como ·
nón
que forma parte da liberaNeste enfrontamento, que tiña
xa Beiras lle tiña pechado.o paso
ción do povo"; ·e r:eferíndose
como ·eixos. as ·dualidades con- · con anterioridade cando afirma· a que · estaba de · actualidade
tr.é!ditórias Galiza-Estado, Clases
ba que "Ó BNG non é todo - o
pola "amputación" dos direitos
· dqmiilantes-clases populares, os
país", recoñecendo, ademais,
das
na9ionalidades históricas,
ora~~r.es · teimaron e~ . si~u~~ as
que. son moitos o_s integrantes
ª limitación das autonomias e
pos1c1ons no ponto mais lonxano
das clases populares que votan
o proceso nos países do Les. posíbel, pero sen chegar á rotura
ao.PP: ·. . ·
.
te",
pronunciándose por unha
das co9rdenadas. nas que · ~e
Ambos · parlamentários adenñaciór:i sen-fronteiras, autogomove ª·política ·galega hoxe: .
tráronse, ·compracidos, no camvernada. :
portavoz do BNG, .desde a . po da cit;:is e contra-citas no que
Sánchez · Castinei~as proteoria nacionalista, intentou des~rnosaron ser ·dous verdadeiros
calificar os postulados defendimestres. Fraga er.itraba portadas
dos por M. Fraga, situáridoo ~as.
e facíao sen arrogáncia, con res:- ·
•

A.E.

a

conciéncia de . autogoverno que
mostraron os anteriores gabinetes.
Achacoulle a Fragae ter unicamente "sentimento", algo coque
non se arranxan os problemas,
adentrándose polos ríos galegas
para demostrar a falta de competéncias.

Laxe á defensiva
O tono do discurso empregado
por M. Fraga con G. Laxe, portavoz socialista, foi moi clistinto ao
que adoptara con X. M. Beiras.
·con G. Laxe -estivo ,condescendente, mostrando a sua superioridade, pero sen gastar unha palabra_ de máis · para deixalo · en
evidéncia. Nen sequer quixo usar
o recurso que lle sopraran os asesores: "nun momento dado
clígalle que nen sequer foi capaz
de aprender a falar ben o gale· go". M. Fraga sabe que en certas
c.tJestións importantes vai ter que
apoiarse no PSOE e q'uer ter de
interlocutor mellor a Laxe que a
Antolin.

Auto~determinación

ou.

auto-identificación

o

a-

_·nunciouse a favor de que se
pudese aceitar o debate, ao
tempo. que deixaba patente o
acatamentó constitucional.
X. M. Beiras rechazou .o debate da auto-determinación
· "porque non·somos tan tontos
de comezar un debate sabendo que· o irnos perder", referíndase aos bascas e os cataláns que o · levaron precis~mente · ás institucións onde
podian gañalo.
· O portavoz _do BNG afirmo u
· que a auto-determiñación comeza "por identificarse "e afir· marse", proceso que se puxo
en m¡;lrcha co Rexurdimento e
qúe avanza dia a dia coa
· auto-organización da sociedade galega, citando aos sindicatos nacionalistas e as diversas entidades que moven
·o p_aís en todos os eidos. ·Afirman:do que nos próximos ca- .
tro anos· ~ógase o desenlace
deste proceso. .
.o
.

.

Un G. Laxe que apareceu
como máis so/to que cando era
presidente, pero que estivo no
seu discurso totalmente ocupado en defender a sua etapa presidencial, non acordándose de
expor os pontos de vista do
PSOE.
A táctica deseñada para acurralar a Fraga de "lo acepta o no
lo acepta", fallou estrepitosamente, pois o candidato dixo o
que quixo e gardouse o que lle
pareceu, saindo máis campante
que un concursante do "Un, dos,
tres".
Como colofón, Fraga, tras ser
eleito presidente, voltouse emocionar...
O

O .devanar
de Coalición
Galega.
Coalición Galega deixou unha
porta entreaberta a unha posíbel cooperación cos populares. O seu portavoz, Sánchez
Castiñeiras, recoñeceu esa ·
posibilidade de apoio "se no
seu _programa aparece o que
di"; ao tempo que xustificaba
a su~ posición de votar en
contra na investidura por
"descoñecer eses 15 tomos
do programa" que M. Fraga
se aprestou a dicerlle que lle
· enviaría Qe contado. .
Esa desculpa, peregrina,
non estaba en . consonáncia
coas descalificacións da intervención de Fraga, que tamén
recoñeceria que estaba chéo
de boas intencións, ain,da que · manifestase que "reflexaba un
total descoñecimento da nasa realidade social e .económica", nunha · intervención na
que quix0 salvar a xestión das
consellarias de CG no último
governo. ·
Esa ambigüidade calculada
de CG vai ser unha cor)stánte
ao longo dunha lexi~latura na
que os homes de Barreiro poden quedar reducidos á mínima expresión pois difiren moi
pouco tanto . na ideoloxia .do .
novó governo como no seu
~lei~orado potencial.
O

.ABOBA~
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FOLGA DE FAME DO COREÓGRAFO REI DE.VIANA

A.Deputación ·ante ·º .reto de oficializar a Escolá é ~eformar o Ballet. R~i·-de ·Viana

Meter en -danza a un ballet
•

ANTÓN PRIETO/A CORUÑA

A folga de fame que .
·
mantivo o coreógrafo Xosé
Manuel Rey de Viana foi,
por riba das quinielas
deportivistas ou liceístas,
o que suscitou meirande
número. de pronósticos e
aventuracións na Coruña
das duas últimas semanas.
Ao final, todo está a
resultar en táboas. Unha
folga de fame qu.e só
apoiara o mesmo
interesado, a súa dona e
apenas duas 9úcias de
bailarins convertidos en
peculiares cortesanos.
Unha folga que pode pór nunha
situación difícil ao governo do
presidente socialista Salvador
Fernández Moreda, un político
que ten moi perto de si a glória
de ser o primeíro mandatário que
é quen de pór en danza ao divo
máis apreciado polas peluquerías da cidade. Cabe lembrar que
as relacións co ex-presidente
Marfany remataron cunha carta
aberta do bailarín nun xornal da
cidade, de tono extremadamente
agresivo e coa forza engadida
que dá o feíto de que a vítima
non acadase nen a sua concellalia nas municipais coruñesas. O
último dos presidentes, Romay
Beccaría, acedera gostoso ante
unha ameaza de recorrer a "hazañas heroicas" -comenta-se
que debido a manteren un amigo
comun na persoa de Fraga- ás
esixéncias do venerado artista,
que con grandilocuéncia manifestaba estes días que a un
home coma el "semente Deus" o
xubilaba.
Praticamente todos os. sectores cutturais da cidade coinciden
en considerar "nefasta" a xestión
de Rei de Viana á fronte dunha
institución artística que conta
con 126 mil~óns de pesetas para
este ano. A parte deste dado
económico e a súa própria rentabilidade, considérase tanto ou
máis importante, a importáncia .
estratéxica dunha compañia que
está chamada a ser o futuro Ballet Nacional.
É por iso que a Deputación
non mantivo durante o conflito
unha postura clara sobre o futuro
do grupo, e portante impliqitamente demostraba o desexo de

Gallego na Coruña, costa a de:._ ta comisión .
. o argumento' máis utilizado
- putaaión unha~.média de .cinco- ·
cantas mil ·pesetas de' "casting",
contra a ·xubílación por idade
xa que hai o costume de que o
como . calquer outro contratado
laboral da Deputación, fQi que-se
próprio organismo proviriciat
subvencione cada unha das ac-·
considerase a Rei de Viana como
tuacións do-ballet. tso aparte -das
persoal de Alta Dirección depentradicionais qitás de Agosto nas
dente da corporación, subterfúqu_e Rei -de . Viana mostra -a un
xio administrativo que todas as ·
C9tón cada vez máis valeiro os
administracións públicas utjlizan·
_
seus aproximadamente-cinco mi- - para a co_ntratacióh temporal de
asesores polfücos, coñecidos na
nutos de "criación" anual, ser;nlinguaxe funcionarial como "fon~ pre coa carteleira é:le "Estreia
taneiros" _ As equipas· xurídicas
i::: mundial", o resto do espectáculo
da Deputación refutan este argu~ é sempre mostrá. de repertório.
~
.
mento e consideran a Rei de Via=
na un contratado laboral ordináos Mestre ou previlexiado
rio dedicado a dirixir un cadro art: A postu~a dos grupos folclóricos
tístico dépendente do orzamerito
cristalizaba aos p9ucos días do
orgánico habitual; algo .asi como
u) inicio da· folga de fame nunha
se fose, un xefe de secéión.
o carta aberta
artistá. na que o
§§ .calif_icaban de "previlexiado" por
No outro lado da batalla están
x manter a sua obra exclusivamenas . persoas máis preocupadas
unha denominación con pretente gracias aos -fondos públicos
pola vertente "dásica" do prosións "oficiosas" que trataba ·de
que a ela se destinaban. Oito coblema.. A·Asociación de Profesolectivos populares, entre os que
. emascarar a auténtica realidade
res de Danza da Galiza fala da
dun centro sen recoñecimento
se destacan os prestixiosos gru- .
necesidade ·de ácadar o recoñeoficial: Dirixida polo coreógrafo e- pos "Xacarandaina" e "Eidos",
-cimento oficial ·da escbla para
a sua dona, o centro carece de
así como os centenários "El
que os estudantes podan acadar
persoal es·peciatitado para ser
Eco". "Follas Novas·~ e "C-ántigas
aqui mesmo un título revalidábel.
considerada polas autoridades
da Terra", apóiar_on implicita· Ao tempo, os profesores falan da.
de Educación como "oficialff. Os _ ment~ á Deputación pola medida
rentábilidade cultural do ballet,
xóvenes que acuden ás clases
adoptada, mostrando asimesmo
para o cal ven precisa unha
do recén inaugurado pazo - de
unha constatábel ledícia por -ver
"reestruturación a fondo"', no caMartelo, na céntrica rua da Franfóra de cena ao grande promotor
miño de diversificar a producíón
xa, teñen que ir cada ano a un , das femininas, facianas pulcras e
criativa e aperJeizoar a valía técrepintadas, e as perreras perfeiconservatório de fóra para revali-nica dos bailarins. -Esta .asociadar os seus estudos de danza
tas.
ción, apesar de ser pouco ·9oñe- . clásica. Ademais, desde que se
En canto ao corpo de baile, -o
cida, colleitou unha boa cantida- ·
"mestre~· contaba cuns 20 in-con.
produciu a desexada reforma no
de de ...prestixiosás firmas ·entre
conservatório de Danza de M~
dicionais que o acompañaron en
-as qoe cabe sinatar ao director ·
drid, -que, segundo diversas
todo momento e protagonizaron
dunha das compañia~ dé ·ballet
as · emocionantes cenas cando
fontes, ·hai uns anos expedía títucol"]temporáneo máis coñecidas
los sen o máis mínimo rigor- os
foi da expulsión pola policia dos
do ml!ndó, Maurice Béjart, dos
alunos da escola coruñesa deslugares ilegalmente ocupac;jos
primeiros bailarins dos Ba11E~ts .de
prazan-se a unha escola depenpolos folguista~. Dos sesenta
Cuba, Venezuela e o Bolshoi de
dente dunha caixa de aforres do
bailarins, mantidos por bolsas da - Moscu, Men.ia Martínez ~ José·
_ País Valencíano; xa que non acaDeputaqión, moitos non tomaron
- Parés, e a directora do Ballet Lídaban o nivel esixido na escola
partido por temer represálias se
rico Nacional de España, Car- _
de Madrid e non aprobaban os
a. situación se revertía en favor
men· Roche, tamén se solidarizaexames.
do exdirector, póis o certo é que
ron .coa APDG Ántón Larñazares,
Do mesmo xeito, os mestres
nengun deles se nia~ifesto1;1 feliz
Laxeiro, Xavier Villaverde, Isaac
invitados que, como en toda espala xubilación, o cal se interpre:-_ Díaz Pardo, PerfectoA Estévez,
cola do mundo, se recebian no
taba como unha atitude temeroFrancisco Taxes, F. Mantecón,
Pazo Martelo eran cáseque to-:
sa.
Eduardo Alonso, Xan Piñón, MaO crítico de cine dun diário to- - nuel Balboa e X.M. Carreira, endos dunha, escola británica que
leva na sua denominación aspacal, Xosé Manuel Rabón, foi en - tre outros moitos, aos que hai
labras inglesas "Ballet" e "Rotodo momento o voceiro dunha
que contrap9r ao Nobel -Camilo
yal", dedicada a facer xiras pecomisión de exbailarins, consti- - José Cela, ao -virtual presidente
dagóxicas por escotas de terceituída espontaneamente pára o
Fraga, ·e a unha manchea de ar- ·
ra fila de toda Europa, apoiadas
efeito e sobre a que' recaiu en
tistas españois que se reúnen
no indisimutado equívoco que
_todo momento o peso das argununha asociación que loita porproduce a confusión co prestimentacións en favor .do folguista.
-que a xubilación sexá voluntária,
xioso "Royal Ballet" londinense. · , ANT pudo constatar que efectie entr:e os .que se contan persoas
Apesar do considerábel presuvameFlte había bailarins e incluso
da talla de Eduard.o Chillida e ·da
pasto do que se forriece anual- · excomponentes do Ballet que
popularidade de. Paco lbáñez ou
mente, cada actuación do Ballet
non compartían as opinións desNati'{el Preciado.
·
o

g.

ªº

que- fose traspasado á Xunta. O
certo é que 66 anos e o recorrido
argumento do "imperativo legal"
abondaron para pór ponto e seguido a unha história que arestora está a ser estudada polos niaxistrados laborais da cidade. ·
Contado, a xubilación chegou
a coñecimento do bailarijl acompañada dunha amábel
carta do
1
presidente More da na que se
oferecia a Reí continuar vencetrados ao Ballet como "asesor artístico" co mesmo salário, mais
sen poder executivo: Nun principio, o bailarín de Viana do Bolo
aceitou o acordo, en conversa
cos enviados deputados Poza e
Unsain, mais ao dia seguinte denunciaba á prensa "atitudes persecutórias" da Depútación e declaraba-se en folga de fame. Segundo pudo saber ANT, o problema que facía imposíbel o
acordo era a negativa do organismo de facer extensiva a proposta á sua dona, subdirectora
do Ballet e a -Escola de Danza,
Vitória Canedo.

Centro oficioso
No ano 71 fechaba-se un acordo
mediante o que Xosé Manuel Reí
de Viana legaba a u11ha Deputación presidida por Anxel Porto
Anido o Ballet Gallego, unha
compañía que -pésie as moléstias que iso producía nos grupos
folclóricos- declaraba o seu traballo "baseado nas danzas populares da Gal iza".
Máis tarde, hai agora 14 anos,
fundaba-se a chamada "Escola
de Danza e Música da Galiza",

ELEICIÓNS DO 17 DE DECEMBRO

Segundo un estudo. da U~iversidade sobre as pasadas eleiqións autonómicas
.
.

Os periódicos galegas derOn .maior cobertura aoS partidos·estatais ·.
Os partidos estatais foron
os grandes beneficiados
pala cobertura informativa
. dos diários durante as
pasadas ·eleic'ións
autonómicas. Esta é a
conclusióñ que se deduce ·
da análise dos dados
aterecidos por un estudo
·realizado por unha equipa
da Faculdade de
Económicas e
Empresariais de Santiago,
coordi~ada por Maria
García Añón.
Tal

discriminación obsérvase
niáis claramente ao contabHi:zar
o espácio· do CDS e Esquerda
·unida que, pesie a non ter repre-

sentadón no parlamento galego contraste coa elevada preséncia - agás do-Faro que primou ostenPresénCia publicitária
e escasas perspectivas reais de de ·PP, PSOE e. CDS.
sibelmente ao PSG-EG.
O partido que· máis investiu en
· .CG e PNG-PG obtiveron un
· Entre _os dous grandes, tanto o
obteta e.orno posteriormente se
- public_
idade foi o PP. amplamendemostrou, recebiron un tratamencionado diário de ámbito es- extenso trátamento en r:slación
to destacado sobre os demais e · ·
mento significativo (ver cadro ad- tatal como La Voz de -Galicia de- cos cativos resultados obtidos
ñotório é famén, ·en contraste
·
·
xunto).
cantár-onse polo PSOE, á inversa posteriormente, se . ben . ambos
cos seus "resultados, o 'gastado
que El Correo Gallego e Faro de c.ontaban con. preséncia parlaQuen marcou a pauta foi o ~M
polo CDS, segundos os dados
·
mentária anterior e mesmo con
rio madrileño El País de cuxas -Vigo.
do estudo que mencionamos ·$
· No nacionalismo de esquerdas responsabilidades de governo, o
páxinas estiveron ausentes, cun
que 'tamén salienta como triunfatratamento específico, a totalida- : a preséncia .ándou moi parella, que sen dúbida inflúiu no repar- _ dores ' ao PP e BNG, ambos pacon
lixejro
benefício
p_
a
r~
o
BNG,
to.
de das forzas nacionalistas, en
radoxicamente nun extrem0te no
outro dos investimentos publici- .
tários ..
ESPACIO DEDICADO A CADA PA8TIDO (Eleicións.17 Decembro)
· i
·pp
La·Voz de Galicia
El Correo-Gallego .
Faro.de Vigo
El País

59,44
52
96
116,~4

' PSOE.
65,98
53,79
. 82,02
157,9

BNG
31,08
29,09 .
15,21

·o

PSG-EG
29,28
. 26,4
' 22,29

o

CG
33,16
37,58
36,97.·

o

. •ELJ
23,62
22,08
10,03
3

PNG-PG
23,54 ·
~3,38

6,61

º-

-cos
30,42
33
15,27
22,16-

o .PP superou arnplamente en
cobertura publicitária · á recebida
na esfera da información. No ángulo oposto estivo é> .BNG cuxo
volume pubticítário estivo de 1 a
5 o_
u ·1 a 1O, segundo os ·casos,
a respeito da información. ,
o
·-

'.
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.PRESOS POLÍTICOS
Salvaterra recibe a 'Manuel
·soto cori pólvora e gaiteiros. ·Arredor·duns trescentos amigos, veciños de Salvaterra, membros das JUGAS, a direitiva da
SCDC (Soci_edaéle Cultural e De-/
portiva do Condado) e familiares
recibiroh no Alto do 'Galo de Salvaterra o. coche que t¡aia do cárcere
de álta seguridade de Alcalá-Meco
a Manuel Soto Martinez, detido no
verán de 1988, acusádo de colabo- ·
rar co Exército Gueffllheiro do
. , Pavo Galega Ceibe. A liberdade de
· Soto foi festexada con bombas <:le
. "' palenque e unha festa no pabellón
municipal de deportes de Salvate- ·
rra. Durante a tarde e parte da noite actuaron Suso Vaamonde e os
grupos de gaitas de Parderrubias
e Paseniño.
·
· Nunhas palabras ·de agradecemento, Soto Martinez pediu a todos que tivesen presente no seu
recordo aos compañeiros que.permanecen ·ainda privados de liberdade e recoñeceu a manifestación
coma unha mostra de protesta
contra as·inxustícias do poder político ·que por riba · das disposicións
da administración de xustiza "defxa a unha persoa por vinte meses·
na cadea sen xulgala'.'. As JUGA
.pedirbn a amnistia total: .
O

-• Galiza é o lugar de orixe do 28,3% dos emigrantes que ·sai.ron do Estado espéi. ñol"entre 1965 e 1988. A elevada
cifra é tanto.máis escandalosa se
ternos en canta que o noso pais
só con'ta co 7% da povoación do
Estado.
En conxunto emigraron, · neste
periodo, 312 rnil galegós, a cifra
máis alta de todas as comunidades, só seguida de perto por Andalucia con.293 mil. Teñamos en '
cqnta que Andalucía supera con
moito o número de habitantes de·
. Galiza. ·

1

o·ESTADO E -OS DIREITOS pos PRESOS

· É de notar tamén que esta elevada emig'ración prodúcese nun
P.eriodo de crise nos Estados receptores de emigrantes o que
produciu un descenso da emigración. Galiza sofre pesie. a
todo unha importante sangria.
Dos 312 mil emigrados, 277
mil fixérono a paises europeos e
o resto a outros paises. Os dados foron feítos públicos pola Direción Xeral de Emigración e non
· incluen a emiwación intra- estatal.

o

· GLADIS AFONSO

O governo do PSOE· através do seu fiel reA actual folga de fame rnantida por presos
as lib.erdades democráticas nos países sopresentante o ·ministro de xustiza Sr. Múgica,
. políticos do PCE(r) e GRAPO está a como- · cialistas da Europa, Latinoamérica, Indochina
ou África.
cjonar opinión púplica polo que supón de
· tenta convencer á opinión pública de que
non son responsábeis do que lles poda sudenúncia do poder do Estado que permite
· A existéncia d1:1h colectivo import~ote de
·ceder e como temen un fatal desenlace. busimpasí_
bel que un fato -de homes e mulleres. presos .cgn -conpiéncia política e oun apoio
estexan ·a · morrer, antes que .recoñecer as
caron chivos ·expiatórios que carreguen coas
social máis ·ou menos, an:tplo plantexa-lles un
suas reivindicacións. · .
· · ·
suas culpas. Tentaron criminalizar a xuíces e
problema grave nas cadeas. A sua militáncta
maxistraétos que se opuxeron a romper pola
e a sua capa'Cidade para non se dei~ar: reduPero por que se chega a esia ~ituación? .
forza
a folga de fame daqueles. Todo menos _
cir
por
.carcereiros
e"
xuíces,
fíxo_lles
matinar
_
Coa implantación da reforma democrática,
o Estado pretendeu vender a imaxe de que : . en que o único xeito de crebar a sua fortale- . recoñecer que a única saída é a negociación
co colectivo en loita e o recoñecimento dos
za, a sua moral e o apoio dos seus povos
coa instauración da "democrácia" a persecuseus direitos. Desde distintas plataformas de
ción política e portanto a represión e priva- . er~ alonxalos das suas terras, primeiros: (r~
·defensa dos direitos humanos, anti-represición de riberda,de por· defender calquer pro- - clu índoos en grandes centros de máxima se·
1ogo,cando
viron
que
facian
vas, de loita contra a ·tortura, etc.; desd~ orguridade)
e
grama pólítico tiñan rematado e, xa que logo,
ganizacións nacionalistas de esquerdas;
fronte ao desterro coa u11idade · firme entre
·deixaban de existir as presas e presos polítieles. e a denúncia ·da represión. carceláfia, . desde coléxios profisioAais de· médicos, adcos.
dispersándoos por todas as prisións do Esta- · vogados e. mesmo desde o próprio e~tamen
Esta idea, que c'a lquer cidadán de.a pé podo.
to dos fiscais e da lgrexa Católica, encetan a
dia ·compartir -r;iun princípio:- v.euse dese· xurdir as protestas: noA se aceita este "pase
guida desmentida coa realidade pa contimiide pelota" de quen é o verdadeiro culpábel
dade . nas . detencióhs, torturas e encadeadesta grave situación, e desde todos os pon•
rnentos de calquer que oi.Jsase cuestionar o .-· ~'TóDA PERSOA OU .
tos empeza-se a ollar para o verdadeiro responsábel :. o Governo ·do Estado e o seu MiSistema. Pouco a pouco~ os cárceres emp~OR·GAN
. IZACIÓN QUE SE
zar(m a encherse e a atitude dalguns partinistro de Xustiza. ·
dos autodenominados de esquerda, que ··
AUTODEFINE COMO
Toda persoa ou organización que se autosempré defenderan o princípio inali.enábel da
DEMÓCRATA NON PODE
defina como demócrata non pode permane· ljberdade de expresión ·e a loita contra t9do
,
cer irnpasíbel perante esta aterradora situatipo de represión p-01íticq comezou a mudar:
PERMANECER IMPASIBEL
ción. Permar:iecer calados perante a posíbel
antepuxeron intereses ·tácticos · oportunistas
PERANTE ESTA ATERRADORA morte dunhas persoas sob pretexto de que
de rion cuestlonamento do Sistema a cámbio
SITUACIÓN'
non se comparten estratéxias poHticas e médunhas mis"erentas migallas de participaCióntodos de loita, non representa máis que unha
colaboración no poder .(vex?:- se senón cacobardía e un apoio claro e aberto ao Sistesos como ó do PSOE ou o PCE). ·
.
ma e en definitiva aos verdadeiros verdugos.
'
Segundo sé profundi.iaba no asentamento -,
Non ·contaban coa atitude de firmeza ma-·
Como demócratas debemos esixir responsada democrácia burguesa,_ o Sistema através · nifestada polo· coméunto do colectivQ. Os
bilidades a quen as ten, e no caso que nos
chapeas (peche por decisión própria nas cedos seus órganos le>:<islativos e · executiyo
ocupa esixir que se atendan as peticións dos
las)", as denúncias perante os xuíces de vido
(parlamento o governo españois) foi ditan_
presos e presas.
· ·normas e leis que asegurasen a sua estabilixianza do trato recebido e as folgas ·de fame,
Desde os Comités Anti-Represivos da Gadade e impedisen que ninguén ·ousase ·cusforon os rñeios empr~gados por unhas perternos denunciado en repetidas ocasións
liza
so~s
ás
qúe
se
lles'privaron
de
todos.os
seus
.
tionala. Leis como a Anti-Terrorista, plans esa represións- nas cadeas e esixido o respeito
direitos e que tentan facerse ouvir. As lo.itas.
peciais como o ZEN, etc. foron sentando asreal dos direitos humanos e as condicións de
inicia.das poJo colectivo . de· presos bascas
'bases xurídicas da represión institúcional
vida
nas mesmas. Tamén nos ternos pronun-·
seg u i.ron as dos g~legos e dos presos do
contra o individuo e as nacións· e povos do
ciado a prol do seu reagrupamento e o trasPCE(r) e GRAPO. ainda que se producisen
' Estado.
·lado a cárcéres da sua terra. De feito, e moi
O Estado non podia aparecer aos ollos da - ,en distintos momentós, a reivindicación era - · recentemente presentamos-lles aos grupos .
a
mesma:._o
reagrupamento
do
cosempre
opinión internacional como un estado reprenacionalistas con representación na Cámara
rectjvo, o recoñecimento do . seu status de
sor onde ·se seguia e · segue a encadear ·a
Autónoma Galega unha proposta para que o
p~eso/a
político
e
a
defensa
dos
direitos.
hu=
persoas que manteñen presupostos políticos.
Parlamento e-Xunta da Galiza se pronúncien
manos nas cadeas.
distintos. Asi que como non lles benéficiiaba
- polo . traslado á Gal iza das presas e presos ·
o recoñecimento da existéhcia de presps de
Minísterío de-Xustiza e lnstitucións'Penipolíticos galegas, direito recollido na actual
conciéncia (políticos) optaron pola atitude da
tenciárias fixeron caso omiso ás reivindi'c aLei ·Penitenciária e que se está a aplicar cos
avestruz: agachar a cabeza negando a sua
cións e contestaron cun recrudecímento da
presos e presas cataláns (grácias á interceexisténcia; pensaron que deste xeirto renlatarepresi'ón á. todo ·aquel que mantivese. unha
sión da Generalitat). Somos conscientes de
bán co· problema. posícíón de·denúncia. Lenibremos sen.ó n as
que esta petición non soluciona o problema
denúncias de pali!la8, e torturas de Xuño pa . . . ' (que só se resolveria coa-aplicaCión d? Am- ·
. Pero o probl'e ma ·non só peirmaneeeu sesa'do e o ilfamento aplícado ' en Decembro a
nistia Total), pero desde logo que ?liviaria a
nón que se incrementou na mesma med~da
presos ga!egos, en Meco; precedidas antesituación de afastamento do seu País, do
en que a represión dos direitos dos cídadáns
ríormente pola brutal represión en Herrera de
seu povo, dos ,seus amigos e da_s suas famí~ das nacións oprimidas por el ia en aumenla Mancha contra presos. baséos; e a situalias, a quen indirectamente selles está a casto. Oeste xeito .aos presos bas9os e anti-fasción actual, dos presos do PCE(r) e GRAPO.
__
. tigar con est~ diseminación.
cistas süniaron-se -loitadore-s cataláns e galegas, chegando hoxe a sobardar a cifra de
Cando estes deciden poñer-se en folga de
: · Somos conscientes que se desde todas as
seiscentos pre.sos e presas por motivos clata:me até conqueriir as suas reivindícacións (ó .
instáncias · da sociedade galega loitamos
ramente políticos e dé enfrontamento ao Sisrea:grupamento ..e ai defensa dos· direitos hupolo seu, reagrupamento e .volta. á Terra, ao
téma:
.
m8..lloS nas cadeas) sabían-que podían remafinal non van ter máis remédio que escoitarE mentres, os -sucesivos governos -:--e con
tar coas suas vidas se .non oedian ao acosp,
nos.
.o
máis intensidade o actual do PSQE...,... tiñan o
algo que desgraci adamente podEl encétar a
Gladis AfÓr:iso Lobato é voceira dos Comit~s Anti-Represicinismo de defender nos fóros· internacionais
acorrer.
vos de Galiza.
·
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• O Comité de Defensa
de Refuxiados, Asilados e
Inmigrantes de Madrid dirixiu
un chamamento aos refuxiados e
emigfantes desta cidade para
celebrar unha reunión co fin de
discutir e preparar un programa
de traballo e actuación en defensa dos direitos dos mencionados
colectivos.
No chamamento a Comrade
critica a Lei de Extranxeiria que
"segue a infrinxir a liberdade e os
direitos humans".

• Avante, colectivo formado
no seo do BNG, celebrará a sua
1 Asemblea Nacional o próximo
Sábado dia tres de Febreiro na
Faculdade de Económicas de
Santiago de Compostela. Este
colectivo nasce coa pretensión
de "profundizar no proceso de
modernización do Bloque Nacionalista Galego, sinalando como
feítos clave dentro deste proceso
a introdución no programa eleitoral dos comícios autonómicos
dunha proposta de reforma do
Estatuto; ou a apresentación de
candidato á presidéncia da Xunta". Segundo se indica no seu
programa 1 "Avante pensa que a
necesária tranformación do nacionalismo debe ter en conta a
estabilización do sistema político
e coñecer -que, sen renunciar a
transcendelo, o horizonete do
noso tr~ballo sitúase no seu marco". Centran igualmente os seus'
obxectivos tácticos en conseguir
para o nacionalismo de esquerdas a hexemonia social na Galiza. ·
O

• B~G solicitou ante o
Ministério de Xustiza que
acc~dese "a que qs presos. cumplan condea nos cárceres máis
próximos ao seu domicilio", ma"en
nifestándose igoalmente
c:;óntra da dispersión" e en favor
dun ''trato digno, sen nengun
tipo de tortura".

A . mencionada organización
critica ademaís a actitude "intol~rante do governo ao poñer en
peri,go a vida dos presos, frente
a péticións consecuentes unicamente cos direitos . ,humanos
máis elementais e · que están
dentro da legalida_de vixent~". O

CüNFLITOS NOS CONCELLOS

Mobilizacións viciñais

A contribución. urbana azouta támén a Fene
•

E. SANFIZ/ FER~OL

Desde hai várias semanas . o
Concello de Fene -que habitualmente "salta" aos meios informativos como exemplo de
boa xestión ou dunha activa política cultural- é tamén notícia
pola revisión do Catastro e. as.
protestas ocasionadas polasubá
da contribución territorial urbana.
Nos últimos dias téñense producido tres asembleas viciñais convocadas por unha "comisión en
defensa del contribuyente" mentres as fontes muñicipais reiteran
convencidas a exemplaridade da
actuación realizada por parte do
Con.cello fenenese. A impugna-_
ción da primeira ponéncia de valores en Maio do 1985, o fallo favorábel de dito recurso, a información permanente aos partidos
políticos e entidades viciñais ou
a abertura dunha oficina de información
cidadán son alguns
dos argumentos esgrimidos desde o grupo governante en Fene
-o BNG- que de todos os xei-

ªº

fensa. del contribuyente" lider_adá
indica que non pudo rebaixar o
tipo de gravamén en 1989 par& -, r:;>ólo e -alcalde fr~nquista .Carlos amortiguar o efeito da revisión · Alvarez e potenciada por 1:.1n gru-do Catastro, dado ·que a pónén·po ·disidente do Partido Popular
O Concello de Fene ten ·ainda in""
cia de valores de Fene se apro- , e polos extran:tunicipais GOS e .
terposto un novo ' recurso contra
bou o o / 27 de Decembro de . Esquerda Unida, que reúne desa revisión do Catastro aprobada,
~ 988, a lei marca claramente que
de hai tres semanas a aproxim~que . se calcüla que se fallará o tipo se ten ' que fixar no ano andamente cincocentos viciños· na .aproximadamente dentr<;> de· seis terior ao da si.Ja aplicación, e non
Praza do Concello. r:neses, pero que . non paralisa o: . era posíbel facelo con anterior!Segundo as· fon'tes munic,ipais,
cobro do !:.'O'.émico imposto.
dade cautelarmente, xa ·que non
esta protesta viciñal está sendo
Ñesta reclanació,n arguméntase
se sabian cales serian os .valores
habilmente poténéiada-desde alen ·contra da excesiva valoración
gun meido informaJivo, "coa clacatastrais, e consecuentemente
· ·das propri~dades, aludirtdo á criqve tipo habería que fixar para
ra intención de desprestixiar no
se ·econórnlCa que vive a comarmanteros níveis da contribución ;
conxunto . de Galiza un Concello ca f errolana.
Todos os grupos políticos . como o de Fene, que .desde o
De· todas as maneiras, o maano 79 se distinguiu _por traballar ·
coinciden en sinalar á adminislestar ~eneralizado entre o~ vicitración central corno culpábel de . con ilusión por mellorar as condi- '
ños, que sofren nas suas "cariniciar o proceso da actualización~
dóns de vida dos viciños e es- ' "
nes" unha considerábel suba da
do Catastro., sen unha plan!fic~- - tender-a conciéncia nacionalista.contribución independentemente
ción prévia para garantir unha ·ré- . De todas maneiras -con<;las diferentes responsabilidades visión progresiva e sen conflic- · · cluen--nas últ(mas eleicións audo Ministério de Facenda '-na
tos, particularmente no caso das
tonómicas todos os proprietários
tos recoñece o excesivo aumenrevisión do Catastr~ ou do
.
.tiñan xa nas súas casas ~s notifipequenas ·propriedades.
to da contribución, debida á ac-Concello -na fixa.ción do tipo de .
A coin'cídéncia dos represencacións coa contribución que
tualización dos valores catastrais
gravamen-. A corporación -co
tantes municipais do BNG,
debían abonar, e apesar diso o
que realiza o Ministério de Fareferendo de todos os grupos - PSOE, e PTG-:UC non· evitou a
BNG gañou os comícios no mucenda.
políticos representados nela- formación da "comisiqn eA denicípio".
··
/o

Novo recurso-do Concello
contra' a revisión. do·
catastro.

Paro na policía municipal

A Estrada: un conflito de ann~ tQmar
'

•

X. CASTELLANOSIA ESTRADA

O pasado dia 17 a alcaldesa da

Estrada e senadora oa Elvira Fernández Oíaz, abria expediente
disciplinário laboral a oito policías municipais por un acto reivindicativo cando estes depositaban as suas armas no despacho da Alcaldía.
Segundo diferentes fontes,
que en todo caso non son as
próprias do colectivo afectado,
por negarse a facer declaracións
á prensa por recomendación dos
seus advogados, os po.licias manifestan un total desacordo ante

o que eles entenden como falta
de critérios obxectivos no reparto da produtividade, irracional e
favoritista, primando a· uns funcionários e castigando a outros.
Segundo a alcaldía o critério foi
como no pasado ano ao carecer
doutro mellor, que dicer, ao seu
critério persoal, xa que o Pleno
do Axuntamento non aprovou
nengun baremo e as horas extraordinárias realizadas polos
funcionários seria un indicativo
para ese reparto.
Entre outras caréncias expresadas polos policías está a falta

dun ani:)e.iro de seguridade, contraditoriamente á versión da alcaldía que di existir unha caixa.
de seguridade desde os tempos
do anterior Chefe de governo. Sr.
Reimóndez. Por outra parte nega
·que incwñpra a constituición da
mesa d~ negociaCión "os ' escritos déixanos na mesa, e cómo
non llos pasan polo rexisto é posível traspapelalos".

sempre estivecon dispostos._ Oª
Elvira Fernández ten expresado .
que UGT segue a ser un apéndice do grupo socialista no Canee- ·
llo e que se trata dun sindicato
sumamente subordiñado e manipulado. ·

Actualmente o· temá está pendente dos contactos entre UGTGaliza atra~és do seu represen..:
tante Samuel Martín Velázquez e
O PSOE, por boca do seu por-- a alcaldía, que xa por duas veces
tavoz e anterior aliado de pacto, fallaron pola ausénéia de Dª Elvi-, di que a mellor forma de solucio- . ra.
1
nar o asunto, grave por outra
Antecedentes dun conflito
parte, é o diálogo ao qu~ .eles desta magnitude eAtre funcioná-

'

-

ríos_ e. governo non se coñecen
desde. hai tem-po. Si ~e coñecen
as -discriminacións e falta de talante democrátiCo e critérios obxectivos .á hora do reparto, ben
sexa plus de produtividade, ben
$exan subvencións e outras.
Mais, ante certás opinions -o
PSOE d.a Estrada xoga - a duas
faces, por unhá parte cando lle
interesa aliaríase ca grupo de Dª
Elvira como anteriormente o fixo ·
con -AP. Hoxe non lle qu~daria, ·
sen embargo, máis, remédio que _
xogar ·ao diálogo desde a oposición, ·e lavar a tace un pouco. o

somos coñecidos .
na Galiza inteira,
_pola nosa
especialización
-en libros
galegas
e portugueses·
República
El Salvador, 9
: Tel. 5658 ' 12
SANTIAGO

Praza do Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA

CHAMEAO
TLF. (986) 43 36 24
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coNDlClÓNS DE TRABALLO

AÚmentan as ~enúncias por represión sindical na.pizarra
•

X.L.TJO BARCO

-

Os . sindicatos INTG e. cc:oo.
seguen a denunciar O$ contínuos
· incumprimentos. do re9entemente -firmado convénio colectivo da ·
pizarra por parte da patronal do
sector. ·o próximo dia 20 de Febreiro, veráse na .sala segunda
da -Maxistratura do Social.' de
Lúgo,, 6 xuício contra a empresa
"Ferlosa'' polo despido dun traballador afiliado á INTG, Carlos
González -Seara. A empresa des_pediu ao traballador argument~ndo faltas de pontualidade na .

asisténcia ao traballo. ·
obxeeto o traballador Carlos ·RoA . INTG r~xeita estas ácusaqerto Teixeira, émpregado na
cións e ven dé facer unha camempresa pizarreira "Proinor". Pépaña dé ·apoio _ para acé!dar · a . sie a que a Inspección de Trabareadmisión do traballador despello multou á empresa polo cámdido. De non acadar un resultado
bio de posto do traballador, hapo~itivo no xuíc;;i'o, isto é, abrigar
bitttalniente barrenista, a empre-·
a empresa a readmisión de Car- . sa-,.segue a · mantér a Carlos Rolos González Seara no seu post?erto Teixelra nun posto que ·non
ta, os sindicatos poderían _conlle corresponde, e facendo tarevocar unha serie de moviliza- · fas non produtivas.
·
cións no sector. O sindi~ato UXT, apresentou o
Pala súa · banoa, Comisións .
luns día 22 de Xaneiro, o recurso
.óbreiras denunciou pubricamencontra .a senténcia da Maxistrate o trato "humil-íante" do que era

tura do---Social de Oürense que
rexeitou a inclusión da pizarra :
dentro do Estatuto do Mineiro. O
. recurso · f oí . apresentado ante o
Tribunal Súprerrio da Galiza, ·e
considéra que a pizarra e unha ·
. l~boura mineira como qu~da demostrado polas leis vixentes. O
secretário xeral do sindicato mi_neiro de CC.00., Manuel Nevado, declarou que a sua organiza. ción está disposta a defender
con mobilizacións - a aplicación
do Estatuto do Mineiro aos tra-·
, balladores de pizam1 da Galiza.o

.A SAUDE: ·lJNHA ASIGNATURA PENDENTE
1

XAN C: RODRÍGUEZ VARELA -

A reiteración, nas últin:ias. semanas,· de ac°identes ·labora-is_-O último deles· do traballador.
producido en Astano ~oa consecuéncia de duas martes---:; trai á actualidade. -- -Harmoniza~ as compet~ncias dos distintos órgaos da Administración para convelitea necesidade de maiores medidas de _seguridade no tra_ballo, en
los en algo eficaz á hora de facer pr~vención.
contradic~ón en ~citos casos cós intereses d~s empresas.

~~ncións non só administrativas senón
tamén penais aos responsábeis das condicións de traballo.
-Incremento da sancións económicas até
límites moi altos para que non sexa "rendábel" o pago de multas por falta de seguridade.
-Dotación de meios humanos e materiais
aos órgaos competentes en matéria de saú. _de laboral para cobrir as inspecci(>ns.
-Eliminación dos turnos produtivos por
incidéncia negativa na saúde. E asimesmo as
contratacións eventuais, xa que na maioria
dos casos esta eventualidae obriga a traballar en condicións pr~cári§ls ante a ameaza
da perda do pasto d~ traballo.
~Formación e información aos traballadores.

-

. .Por isa, nós entendemos a necesidade de
criar un servício galega da saúde que contemple . a implantación efectiva dunha rede
asistencial de saudé, dentro dun programa
de medicina do traballo.
-

-Redúéión de. xornadas labqrais.
-Recoñecimento de todas as enfermida- des laborais. ·
Todo isto non se dará mentres a Adminisfra~ión se dedique a facer Xornadas Técnicas como as do pasado .19 e 20 de Outubro
en Lugo, Xornadas que son ·Un mero lavado
de cara onde os verdadeiros problemas non
se abordan, pois son un exclusivo aqto propagandístico que -só defende os seus pró·prios intereses. Proba diso é que nas méncionadas xornadas os empresários, como
sempre, non fixeron acto de preséncia, de'mostrando máis unha vez que a seguridade
O
e hixiene non vai con eles.

_:_:-Necesidade dunha lei de seguridade e
hixiene axeitada ás condicións · de traballo
actuais, controlando o pasto .de traballo a nível lexislativo e a nível de .fábrica por parte

Xan C. Rodríguez Vaela pertence á Comisión de Saude
.
·
_
Laboral da l.N.T.G.
_

AONU EOMEIO AMBIENTE .
CHUS BELLO
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programa do pp · recolle as seguintes medidas; medidas para o
cumprimento da Orde que regula
o uso do galego como lingua veicular do ensino, subvencións ~os
libros de texto en galega, galeguización da Administración Autonómica, potenciaci6n do idioma na periféria, criación e apoio
aos servizos de normalización
municipais, criación dunha se- ·
gunda emisora autonómica, galega exterior, reforrna de cursos,
potenciación do galego no mundo mercantil , estudo socio-linguístico da ·povoación etc.".
"odo isto, sinala a Mesa, é imposibel viabilizalo desde unha
Dirección Xeral de Ensino. Compre o paso a unha Vice-ConseJlaria de Política Unguística dependente de Presidéncia, deixando
unha Dirección Xeral para o ensino en Galega na Consellaria de
Educacíón, do contrário ese programa será simplesmente papel
mallado".
" Por outra parte, sinala. Xosé
M. Sarille, portavoz da Mesa, resulta de todo ponto imposibel facer frente a unha planificación
con ese pontos coa actual orzamento de 250 millóns de pesetas
senda necesário dotar a esa
Vice-Consellaria cunba partida
de tres mil millóns de pesetas,
mínimo imprescindibel para poñer en marcha por primeira vez
na História de Galiza unha política planificada e decidida de galeguización".
O

• O SIDA africano transmítese por contacto hete..
rosexual. A Tasa de transmi-

.. 1.NFORME BRUNDTLAND
PreCisamente .ante esta degradación. que nos
~ soló fértif apto para a agricultura, ' sÓ
ven encima, as Nacións Unidas tamén tomarepresent~ o 11 % da superfície total do pta· ·
·
ron partido. O froito de$ta postura constitúeo . neta.
_-Cada , ~no pérdense pola acción da deo informe Brundtland, "O naso futuro ·en co. mun" realizado pola Comisión de Meio am- - sertizadón uns - 6 millón$ de hectáreas de
·
biente e Desenvolvimento das Nacións Uni- chan fértil.
-:-Ao ano)· por · diversas razóns, tálanse
das a(} longo de catro anos, desde que en
t ário Xeral das Nacións Unidas, perta de 11 millóns d~ hectáreas de bosques
1983 o Secre_
Javier Pérez de Cuellar; pedise á primeira Mi- . onde habitan infinidade de espécies animais
nistra norueguesa, Gro . Jarlem Brundtland, e vexetais.
que presidise unha comisión especial co ,ob- .
·as _g bvemos do Terceiro mundo pra ·poder
xectivo de propor estrat.éxias meio ·a mbien- paga( a_sua débeda externa vens~ na 'obriga tais a. longo prazo, para conseguir asegurar de ~ empregar .as mellares .zonas de cultivo
os .recursos naturais as xeracións futuras ao para plé;intacións de .exportación. MeAtres, os
tempo de recomendar medidas n?s· que . se países·_ desenvolvidos intercámbian, . para
reflexe a. preocupación meio-ambiental encamjñadas á cooperación entre os países én
·. desenvotvir:nento e os 9e maior nível ecqno- .
mico . .INFORME
Este informe deuse ·a coñecer inicialmente
_a todos os governós do mundo e posteriorMEDIDAS ENCAMINADAS A
mente é apresentado· e debatido nos meses
COOPERACIÓN ENTRE OS
de Outuvro. de 1987 na XLII asemblea das
_. _ PAISES EN .
Nacións Unidas. De entre todos os dados
sobre o deterioro ambiental e as inxustícias
DESENVOLVIMENTO E .DE
humanas-que nel aparecen podemos destaMAiOR NÍVEL ECONÓMICO'
car as ,seguintes:

polo feito de que o noso país
"quede confirmado como. unha
das Comunidades con maior índice de ·inflación".
"O IPC experimentou, lembra a
mencionada ceAtral, un 7,4% de
incremento no conxunto do ano,
superior en médio ponto ao promédio estatal. Tendo en conta
que o poder adquisitivo dos traballadores galegas é inferibr aos
do cohxunto do Estado, este
dado aparece c;:omo preocupante, e debe ser un dadoa ter en
conta ·por parte dos governos
central e autonómico".
o

• A Mesa de Normalización Linguistica pide ao
novo governo unha ViceConsellaria de Política Lin,9Uística. Segundo a MNL "o

-

.
.
A política de colaboración do Governo PSOE
cos enipresários, non; fixo senón aur:nentar a
siniestrabilidade laboral de forma alarmante
·nestes últimos anos. Sectores ' como o . da
. pesca,_·construción, canteiras, etc., nos cales
o empresário tende a machacar aos traballa- _
dores e aceitar unhas condicións de traballo
de risco permanente, ·non facilitando unhas
garantías de seguridade para o desenvolvimento do mesmo. · Facendo o seu .traballo
sen unhas garantías mínimas de ·seguridade
·sen do isto.. unha obrigación ·empresarial, non
cumprindo en .nengun caso a lexislación en
matéria de seguridade e hixiene, por ser máis
barato· pagar as sancións ecÓnómrcas · existentes que protexer a 'vida dos t~aballadores.
Esta situación non tende a 'mellorar por falta
de vontade política da actual equipa· de go_.
verno, tanto da Xunta como do governo Gen.tral, os cales non parecen dispostos a resolver os. valeiros e· lagoas legais que sP atopan
á hora de definir competéncias ·e facer cumprir a lexislación actual, isto repercute negativamente á hora de facer. unha prevenéión
clara e efectiv~ dos distintos sectores da
produción. No médio deste 'desbaraxuste es':'
tase a propiciar 'que a seguridade e hixiene
se converta nun negócio paa uns poucos:
mútuas, _medicina privada, subvencións '· in.,
éontroladas en matéria de seg1.,1ridade e hixjene ás empresas, etc.

• ccoo cie .Gaiiza expresou· a sua preocupación

conseguiren rendábeis negócios, pesticidas
_e maquinár:ia. Con todo isto, os países pobres son cada v'ez máis pobres e o seu entorno máis deteriorado.
. El) várias partes do mundo, especialmente
- na Africa Sahariana, a' sequia e o deterioro
·. do meio arnbiente produciu unhas 60.000 vítimas. Nembargantes, os Governos afectados seguen gastando máis orzamento económico en armamentos que. en solucionar
. ~utén'ticos problemas de fame, desnutrición
· e desert~zación.
. -O plan de acción para cembater a dE!sertización nb planeta, (que non foi financia. do), teria cl:Jstado catro mil quinientos millóns
de dólares por ano desde 1960 quer dicer, o
equivalen~e a menos dos gastos de dous
· dias de armamentos.
._
-Os gases industriais ameazan con esgota~ a capa de ' ozono que protexe o Planeta,
en tal . medida que aumentarán os casos de
cáncer en homes e mulleres e animais, e· a
cadea alímentícia dos Óceanos verase pe.r - ·
turbada.
.
.
.
_
.-A indústria e a agricultura xeran· tal ·cant1- dade de substáncias tóxicas que poñen -en
perigo os ecosistemas terrestres.
o
•

•

j

sión plancentária do virus, de nai
a fillo, é o 52% (contra o 30% en
Europa). A truca de mortalidade
dos tillos de nai seroposítiva durante a infáncia é de 390 por. mil
contra o 30 por mil en nais non
infectadas.
Pénsese nas terríbeis consecuéncias para un pais como
Ruanda en c'uxa capital o 27%
dos mozos eh idade de procrear
é seropositiva. Os dados foron
debatidos nun recente congreso
celebrado en Marsella sobre o
SIDA e o cáncer en Africa, coincidindo coas declaraciól")s do
Papa en contra do condón como
forma de prevención do SIDA. O

re·

• . A policia holandesa
primiu con ' dureza a un grupo
de bcupantes de_vivendas abandonadas que tra~aba de de(ender' unha das· últimas casas que
se manteñen ºocupadas· na capital dos Paises Baixos . .
Esta acción polici'al é a primeira dunh~ operación que tenta re- .
matar · cun dos movimentos .
squatters rnáis antigo e forte de
Europa. •
· .O
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ParC?.lisada_a licéncia de concesíón

Meio· Ambiente.

O.trasvase do .Rio Búrbia, ·na cór-lCa do ·sil,.
.pocteria ree1am~ º
provoca a maior ·mobilización ·despoisde Riaño. ~~~1~::t~~::º·
•

il

GUSTAVO DOCAMPOl O BARCO

O enfrontamento que
manteñen, desde haí tres
meses, os viciños de
Vilafranca do Bierzo e·
outros concellos limítrofes
contra EN DESA, polo '
proxecto de trasvase das
- águas do río Búrbia para
alimentar a central de
Paradiña, pode saldarse
cunha vitória parcial do
movimento veciñal de
oposición, de confirmarse
as notícias aparecidas
recentemente na prensa
leonesa de que a
Confederación
Hidrográfica do Norte de
España (CHNE) non
outorgará a ENDESA a
licéncia de concesión, nos
termos actuais, do
proxecto de trasvase dos
ríos Búrbia e Teixeira ao
sistema Ancares-Cua.
Pésie a esta posibilidade a
Coordenadora popular en
defensa do río Burbia,
coDstituída o pasado mes
de Novembr9, manifes~a
que a única solución
aceitábel é a retirada do
proxedo na sua totalidade,
cousa que non parece
entrar en nengun caso nos
proxectos da empresa
promotora.
O Búrbia e o seu afluinte o Teixeira son fermosos ríos que,
desde as altas cumes dos Aneares, dirixen as suas águas ao Sil,
dando vida á apartada comarca
da Somoza e os ricos vales de
Vilafranca, Corullón, Vilela e Toral
dos Vados. A Coordenadora e os
grupos ecoloxístas manifestan
como principal razón para o rexeitamento desta iniciativa a prática desecación do río Búrbia
nos vinte quilómetros que van
desde a toma até o rio Valcalce,
xa en Vilafranca.
O impacto ecolóxico 'Clesta
obra produciría cámbios irreversíbeis na vexetación, seria necesária a deforestación de 6,07
Hectáreas de vexetación de ribera e carrasqueiras, anegadas polos azudes unhas 4 Has. de pra- dos e 350.000 metros cúbico$ de
escombreiras P.Olos movimentos
de terras ocasionados palas
0bras. Igualmente, a forma trapezoidal do canal e a sua profundidade
converteríanse
unha
trampa para corzos e xabarins.
Estes aspectos son pastos de
manifesto · nas alegacións apresentadas polos grupos ecoloxistas Urz e Piorno, que apontan tamén á insuficiéncia do "caudal
-ecolóxico" previsto no .proxecto
que seria. de 0,49 mettos cúbicos
por segundo, tendo en conta que
na · actualidade extráense legalmente 4,3 !)letros cúbicos, todo
isto terá unha repercusión negativa sobre o chan agrícola.
·
Na zona que se veria afectada
polo vasvase conviven - arredor
de 106, espécies de vertebrados
protexídos pala leí, qe entre eles,
o osp pardo, o gato montés, a
pita monte, o,. . pico mediano : e o
desmán .dos Pirenéus correrían
graves riscos de supervivéncia. A
lontra e- o desmán- verian desa- . parecer o seu hábitat acuático se

X. LÓPEZ/O BARCO

A Com~sión provincial de
.Meró Ambiente poderia
· r~clamar na sua próxima
reunión o peche da . .
factoría de produtos
químicos "CEDIE") .
ubicada en O Barco de
Valdeorras. A decisión non ·
tería nengunha
efectividade' prátrca, pero
chamaría á ·atención dos
poderes públicos ·a cerca·
dos altos graus de
contaminación ambiental
nas terras de Valdeorras a
causa do fume vertido á
,atmósfera :pola fábrica.

•

se deixa o "caudal ecolóxico"
nos, absolutamente superiore~
previsto. As repercusións nas
aos benefícios".
povoacións piscícolas daríanse ·
Desde diferentes sectores
tanto no Búrbia, pola disminucoincídese en críticar o trasvase
ción do caudal e os obstáculos
polos -négatjvos efeitos que teria
que supoñen os axudes para as
sobre a paisaxe. Os Aneares leoespécies migratórias; como nos neses, igual que os galegas, pre,
Aneares e o Cua, polo incremencisan dunba regulación conserto do caudal que habitualmente vacionista que non acaba · de
levan.
ohegar e que preserve este espácio natural para as xeracións
Danos superiores aos
futuras como lugar único tanto
beneficios
desde un ponto de vista ecolóxiPor outra parte, un in.forme reco como etnográfico. Este mesdactado polo profesor Calabuig,
f]lO verá a aldea de Campo da
d<i Universidade de León, aponta . Agua, situada no curso alto do
rio Teixeira ao pé do macizo dos
que· "os resultados obtidos para
Aneares, sofria un incéndio que
as diferentes características físico-químicas analisadas permiter.i
afectou ás catorce pallozas descalificar ao rio Búrbia como dunte povoado que é un dos mellar
ha calidade excelente, moi supeconservados .de foda a Serra e
que tora restaurado nos últim'os
rior á de outros rios. da mesma
conca" . O voceiro da coordenaanos por iniciativa da Deputacióíl
de León e o programa Cultural- ·
dora Xosé Nieto calficou o proxecto de insolidário, "porque amcampo .do Ministério de Cultura.
parándose na explotación dunha . As desastrosas c_onsecuéncias
en.~rxia renovábel , potenciada no
deste incéndio foron como unha
PEN, aos que realmente explotan
chamada de socorro urxente do
é aos habitantes dunha zona anentorno natural permanentemencestralmente deprimida" e "fate ameazado.
laz", "porque.pretenden facernos
Colaboración de
crer que nada cambiará eun ·
ecoloxistas, .viciños e·
aproveitamento desaforado dun
técnico~
ben tan vital como é a água. Endesa non ten cuantificado os daA loita dos viciños afectados deu

e

Mapa do estudo do Impacto ambiental do trasvase
'.
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ESQUEMA DELA,S OSRAS

Segundo un inquérito feito pola
Cónsellaria de Presidéncia no
mµnicípio de-O Barco, e cuxos
resultados rion se fixeron pinda
públicos pésie ao tempo transcomezo o pasado mes de Nocorrido desde a sua realizaci.ón,
vembro ean~do o ·concello de Vilafranca acordaba · rexeitar no os habitantes deste concello ouPleno o trasvase pretendido por rensárr están maíorítar~amente ·a
favor do peche das instali:l,cións
~NDESA, pouco despois foi cria· da · empresa química. Curiosada a Coordenadora en defensa
do rio Búrbia q'ue solicita a cola- mente est? postura mantense
aínda que se engadia o ·posibel
boración dos grupos ecoloxistas,
custo social da medida, que deitécni~os e xuristas. · No período
xaria na rua .ao's perto de 150 trade alegacións a actividade des.
pregada pola Coordenadora é bailadores con, que conta "CEDIE".
_
.
febril, cartas aos moitos · emiOs
antetiores
resp,onpábeis
da
-grantes nados na comarca para
Presidéncia, xa
que apoien a loita desde os seus Co.nsellaria da
tiña m·antido conversatións cos ·
lugares de residéncia, forte preséncia do debate en todos os directivos da sociedade química
meios de comunicación e recolli- para suxerir a instalación de fil-.
tros corredores que.evitasen ·risda· de sinaturas polos povos do
cos ' para ' ·a povoación. o alto
cqntorno e de toda a .provlncia. ·
custe
deste tipo · de medidas
A mobilización tivo o ·seu ponto
culminante no chamado "Búrbia contra a polución, foi . a razón
·dada pola empresa parél rexe.itar
Express", o tren que desde a estación de Toral dos Vados levou a sua instalación, solicitando das
a · duas mil persoas -a Oviedo, autonaades autonómicas sub, vencións para poder ·facer frente
. para manifestarse diante da sede
ao gasto, estimadq.. .en aproxima-·
da · canf~deración Hidrográfica
damente trescentos millóns de
·
do Norte de Esp~ña (CHNE) e facer entrega das alegació,ns e das pesetas.
A perigosidade ·potencial dos dez mil sinaturas de apoio recovertid<;:>s c;ie CEDIE, dad.o ·que a
llida~ pola Coordenadora.
maior parte . da sua produci.ón
trátase de desoxidantes empreO proxecto de trasvasar 13
metros cúbicos por segundo dos - gados na refinación do aceiro,
n9n ten sido . ainda estudada,
ríos Teixeira Búrb1a para utilizalos na central de Paradiña deu · pero poderla ser perxudicial tan- ·
-to para a xente como para ós
orixe á maior mobilización social
produtos agrícolas. Os . resulta· por un tema desta natureza, desdos dos medidores instalados
de o de Riaño. Desde os · catro
pola Consellaria de S.anidade en
concellos af~ctados, • grupos
várlos pontos c;te O Barco non
ecoloxistas, comunidades de reson _·coñecidos polo de agora,
gantes, ·escritores e intel~ctuais,
pero o sei.J resultado daría mediaté a própria Deputación Provinda exacta da situación real en
cial, nun acordo -unánime tomacanto á concentración de amdo o pasado 7 de Decembro nun
bientes non 'puros. A usual imaxe
ple,no monográfico, e a sección
do Meio Natwal da Xunta de · de O Barco coberta pqr unha peCastela:. León, manifestáronse, · quena capa de .néboa e o cheira
dos· meses de verán, poderian
polo de agor.a, contrários ao que
ser solucionados no caso de qu~
pretende Endesa.
as decisións que . tomase Meio ·
Outras vintenove centrais ·hj- ·
Ambiente fosen aceitadas pola·
.. droeléctricas poderian ser soliciempresa, algo que ainda está
tadas pola Empresa Nacional de - por ver.
·O
Electricidade (ENDESA) para ·
executar en ríos de montaña da
conc~ do Sil daqui .a 1994. Esta
empresa é a titular da concesión ·
- dq aproveltamnto hidroeléctrico .
de· Riaño e controla o 3, 7 da produción hidráulica do ·Estado español, cun total de 577,5 MW.
Por esta razó11 o -resultado da_
oposición viciñal ao trasvase do
Búrbia . pode ser decisiva para
· posteriores iniciativas ·destas ca- .
racteristicas, segundo manifesta.. r:on" os grupos ecoloxistas que
~ están tendo unha impprtante actividade en' toda a comarca do
Bier?O. nos últimos meses.
D
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'REALIDADE GALEGA
NACEU PARA
FAC.ILITAR A , _ __
HENEGOCIACION OO.
ESTATUTO.REMATADO
ISO EXTINGUIUSE E
NON EXISTIU
SUBTERRANEAMENTE'

w·

. J .

Moitos morreran, outros foran ao
exílio, unlia . imensa maiocia non
querja p'articipar en nada por medo
e outros só querian estar informa. dos. Entre os activos estaban Piñeiro, Del Riego, Xaime Isla, Ánxel
Fole, Ote·ro, Gómez Román, ... pero
seguían sendo poucos. Mantiñan
contactos con bascas e cataláns e
tamén tiveron moi boas relacións
coa CNT. Mesmo cando se produciu o primeiro plan de restauración
democrática -o plan dos ingleses- estaban moi vencellados a
un enxeñeiro da CNT de Sevilla
que actuaba como axente do Foreign Off ice. O plan era restaurar a
democrácia através da figura de
Don Juan.
A tese dos ingleses era que non
se podía ·invertir o resultado da
guerra civil, e non se podía converter aos vencedores en vencidos e
viceversa, sendo a única -solución
unha monarquía democrát~ca. O
plan americano era a inversión da
guerra dvil: substituir a Franco polos republicanos, e esto non foi
adiante en parte porque non tiveron colaboración dos próprios republicanos e das forzas p0:íticas
do exílio.
Desde entón prodúcese a vincui
-!ación dos galeguistas ao govemo
_ _ .,,....
I
de Giral no exilio e surxe o primeiro
- conflito entre o galeguismo do exílío e o do interior. No exilio, Caste.,..... ..
'
·1ao apoia incondicionalmente a Gira! no momento en que é abandonado polos bascos e cataláns, pois
Castelao fai unha bandeira da restauración da República e non ad/
.
mite nengunha outra forma de goPero esa asunc1on de posicións sobr:e o Título VIII da ConstituCión . . O proxecto de Galaxia
• . XAN CAABALLA
verno, mentres que bascas e cataEl
entróu
no
Parlamento
por
discigaleguistas no caso de Fraga é
A editorial que hoxe dirixe naceu
Carlos Casares, renomado
paradóxico coa sua tra>cect9ria, ~ plina de pa_rtiao ·e o próprio Fraga claramente vencellada a un pro- láns apóianse neste plan dos ingleses porque é o único que ollan viáescritor, académico, director · unha .sorte de salto no vacío. Afir- penso que o propuxo para-a candixecto político. Isa é un~a marca
· da Editorial Galaxia, e home
mar, coa sua biografía,· que s~ es-· daturá. Cando rematou a lexislatu- da casa. Xa está superada esa bel. Aí é a primeira diverxéncia.
Desde ese momento -fins dos
· -tivo preparando "toda a vida" ra era ·un· autonomista· convencido etapa?
de ·grand~ mflué11cia en '
40- as posibilidades de actuación
porque a própria dinámica parlapara chegar a presidir a Xunt~···.
importantes áreas da nosa
Galaxia xurde como a frente cultu- deste núcleo do interior, pequeno,
O destino de Fraga é basta11_te pa- mentária levouno a descobrer unha ral · dunha actividade poi itica. O son mínimas, e é cando surxe a facUltura, é tamén un·
realidade
políti.ca
que
até
aquel
rádóxico: El vese que ten unha eximportante coñecedor dos
grup·o supervivinte do que era un - mosa idea -de combinar a activida-traordinária
vocación política, e momento via con . prexuícios. Pen- sector .das Mocedades Galeguis- de clandestina coa legal da edito· entresixos do devalar do
so
que
no
caso
de
Fraga
·pode
sutivo -asp.i.ración a presidir
tas, despois da guerra, incidiu na ria( para pór en contacto á xente
galeg.uismo contemporáneo . -- sempre
un governo. Que remate presid indo . ceder owtro tantó. El vaise atopar reconstruccióR do PG. Houbo dous nova coa cultura anterior á guerra
-e
xa
debe
estar
moi
incardinado
e das múltiples operacións
un governo rexionalista ·n_unha co-:
intentos de reconstrucción: un sec- e if dando oportunidade á xente de
que este núcleo levou
munidade . autónoma parece para- . n.ese meio aesde q1,Je, asumiu vir tor, ligado ao PC, através de Ra- que volvese escreber en galega.
proble'aqui
como
candidato-cos
ad.iante na teima de
. dóxico. Pero teño a sensación de
món Valenzuela Otero, e outro liga- Nese sentido Galaxia naceu vencemas e non son o mesmo tratados
gal·egµizar a ·práctica·política que el asúm~o plenamente. - ,
teoricamente que enfrentados na do a Ramón Piñeiro, Del Riego e llada a un proxecto político.
dos partidos estatais. Er outros. Nunha conversa que tiverealidad e.
·
ron . en Vigo Piñeiro e Valenzuela, Tamén se c;onsumiron etapas na
mesmo, con Benxamin
'No EXILIO CASTELAO
Por outra banda Fraga é un~a fiCasal, Alfredo Conde
. gura curiosa _humanamente. E un · aquel tratou de facer desistir. a Va- editorial? Agora van editar as nohome dunha indubidáel boa fe e lenzuela porque ainda vivía Gómez velas de Otero, e ésa espécie de
Ramón Piñe.iro formou parte APOIA A GIRAL NO .
hibemaéión do fondo editorial foi
MOMENTO
QUE
.
ESTE
·vontade
e está convencido que ven· Román; que fara secretário de or- moi criticada anos atrás.
_do Parlamento na primeira.
·
ganización e o partido debia~~ refacer
un
gran
papel.
Ten
boa
intenlexislatura autonómica e fai .
construir
arredor.
de
persoas
con
O de Ótero é de sinxela explicación
ABANDONADO :POR .. ción, se é que iso en política vale
. nesta entrevista un balance ,
cargos na etapa anterior. Valenzue- porque é un autor que se lé con
BASCOS
E
~
CATA~
de algo, e no terreo oas misérias
de toda esa traxectória. ·. :
la aceitouno. Desde entón recons- certa dificuldade, e nunca houbo
económicas que a. política xera
Pols CAS.T.ELAO FAI .
trúese o PG pero con moi pouca maneira de editar libros de Otero
está á marxe, ninguén o discute.
que tiveran unha gran aceitación
·A nosa.conversa coincide no temBAN DEI RA DA_,_ .____ .Pero creo que .vai topar problemas . xente.
·"Arredor de si". Sabiao el·
_
excepto
po co discurso de inves!idura de
RESTAURACIÓN DA . que non vai poder solucion·ar.
e diciame que a noyela que máis
. Man.uel Fraga. Cal-é a sua .primei-RE
.Pu·' BLICA. AÍ VEN o · No campo da cultura el .propuxo .·
lle· gustaría ver reeditada era "O
"6n d est a . decar
1 ac"
c'óusa
. s ·que eran. bai:ideira de rei·1
ra .v~orac1
. ion · . CONFLIT.O-C
·O
mesón dos ermos" ~ o próprio Otede ·intencións guve~namentais? ·
vindicación de sectores moi dis,
ro dicia, ·"Pero a quen se lle venOs di~cursos programáticos non
GALEGUl-SMO DO
tañ!es do PP.
-=-.. . :E=N:. . :. =S:. . : :0:.--:Q=U=-:: ;E;:.-A;.; . . . .:.____ de
... ?!". ·Esa reediciór:r fíxena ao
teñen moito valor en si porque son -· INTERIOR'··_.
No campo cultural o ·programa é LITERATURA NON
empezar eu est~ etapa pensando
declaracións de intencións; o que
.-----,..----~--'---- francamente . interesante... .se_ real- DEBE SER DEMASIADO
naquela ilusión del. Pero qué acocreo que recolle ben ·é· a filosofía
. m~nte .pode levalo _todo ad1ante. EXPLl,CITA NEN .
rre? Hai 'dificuldades como as que
, política desta· direita que · se quer·
Pero en todo caso pasa xa a for- .
·
falei e Galaxia é unha empresa culA míri suced~ume cando estiven _mar parte das', reivindicacións da 6\llDENTE, POIS PERDE tural con médios limitados, ainda
·articular como rexionalista ou nacionalista, xa comezada . na etapa
no Parlamento por vez prime.ira;
d.i~eita galeg_a e ~se. é un dado po- CONTI DO A
· que cómo tal empresa cultural reinde Albor .e que parece asumir Fracomprobar nas conversas cps de-. s1t1vo. O programa, desde o ponto ~~..!...!.
• ..!.!:'.~.!..·..!....!.------ . vista. todas as suas gañáncias en
ga plenamente. Pensar que el tala
putados, de esquerda e direita, q_
ue . de vista dos princípios ·é sorwen- AM~IGUID~DE SE NA
edicións, e iso permítenos alegrias
.da Biblioteca Naeiona:I de GaliCia,
nioi po~cos· creian na autonomia. E dente. Non me extraña en persoa~ POLITICA
UN
que non poderiá unha entid~de
· parece que recollé aquer proxecto · non só nón · creian - ~en~n que .._a_
I-· __ com.~ Vict.orino_ou C~rña que ~stán . DEFEITO NA
normal. Se editas .libros que non
-do que ·o cerebro era Barreiro e guns, como Pablo Moure Marino, na lina deste gale,QU•srno rex10na•
·, _
· - - - - - cobren éustes non podes ir adian. responde a esas coórdenadas.
dicia _que cando entrou no Parla- lista, pero en Fraga é unha novid.a- LITERATURA E UN
te, e:iso pasaba con Otero, e nunca
Que o faga ou non ·é outra cousa
mento tiña un ha posic!ón céptica e de moi relacionada coa · sua adap- . VALOR'
se puderon sacar ao ritmó que se
pero sityao nese ~~nt_ ido.
crítica .. Era cando AP tiña reservas tación a un ha _n~va realidade.
· _..;..·- - - - - - - - - - - quixera . os seus libros. Hoxe ~sta-
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mos nunha situaqióh nova, hai. de, e ainda que me situen no PSOE'" te' co prox~cto rebaixado ·0 a sua · que criqr'en Galiza un grupo plur.al ·
-DEST
. ·INO. DE
máis vendas e máis leitores.
nunca tiven nada a ver co PSOE. maioria eleitoral na Galiza. Pero un . qüe axudase a rénegociar o Esta-_ _ __
Pero Galaxia non , entra · nunha Pero son moi claro políticamente: . "sctór do PSOE na Galiza; incluindo · tuto e . criouse Realidade Galega. . FRAGA É PARADÓXICO.
competéncia.moi directa -coas·ou..: non ' me gosta a ambiguidade · no a Paco Vázquez hoxe en. posicións que ·era· un grupo moi· amplo de PERO QUE REMATE'
.
.terreo da política e teño dito moitas políticas moi distintas, negóus_
e a máis de setenta persbas.
tras editoriais galegas.
Daquel~· pe~amos que quizais . PRESIDINDO.UN--'~.____
Non seria lóxico que nun mercado ,. veces 'que non nie gusta chamar: aceítar:ese Estatuto, especialmentan pequeno todos fixésemos as me nacionalista se por tal se enten-· te Ceferilio Diaz. Invocaron a sua un nacimento .conx\jntural podia ter · GOVERNO AUTÓNOMO . ·
mesmas cousas porque áfinal seria de que _son partidário da ctiación capacidade. de decisión no 'tocante· . éontinuidade como ch.ibe de opi- T-EN-O A SENSACIO, N DE ·.
un desast~e para o mundo editorial dun estado galego, de que son in- a problemas galegos e Guerra tivo nión ou algo S,emellante pero non
·
dependentista. Eso non ó son nen que renegociar con Pérez Uorca; foi asi e ReaHdade · Gaiega. extin- . QUE EL ASÚMEO.
1
ga ~o.
o fun en nengunha etapa da miña algo que · llE;3 'botaron a G.uerra en. guiuse. Non . existiu subterranea- · PLENAMENTE'
A ambiguidade
vida. Se por nacionalismo se en- cara no Congre:;;6, como incapaz mente despois cómo:se ten dito~
.;·. . - - -·~-_.;_;:...=--..!----na literatura
tende ser un federalista si aceito o de manter compromisos. De aí qui- Non .rémátÓu. de 'd icerme pÓr que
calificativo.
zais veñan moitas das difculdades fracasou a galeguizacic;:m do
Hai unha_tendéncia á publicación
O que moita xente me co.nsidere que logo tivo Ceferino Diaz.
.PSOE. ·
.
case imediata dalguns autores . nemigo forma parte das loitas.políA actuaci_ón ·daquelá xente foi
Ese
proxecto
fracasqu
·só en parte . de Norm~:ilizacióil_ Lingüís~ica p~r .
. galegas en castellano. Coida que ticas. Cando era deputado no Par- nese momento tan gal~uista e tan
.
porque
a
nasa
·
preséncia
eses ca- ~~:>nsenso. H<;>ub~ ~n fctor. 1~prev1- ·
debef'Ja salvagardarse cando rne- lamento galego estaba no grupo patriota ..que -nos é;fimos -cónta que
nos a distribución na Galiza?
p9rlamentário do PSOE e iso cría había que apoialos de·.cara· a que tró anos no Parlamento 'foi positiva, . s1bel, que e º· ~a cap1talldade. ·
por exemplo na aprobación da Lei Rompeu a · Execut1va ~~ _PSOE . e
É un tema que teño bastante estu- senón enemistade si rivalidade po· o PSOE asumise unha série de rei-:
·
_acabou co proxec.to pól1t1co-que se
dado: penso que son leitores dis- lítica. Pero é normal.
v_
irídicacións históricas · dó gale-·
articúlaba arredor da cabeza de
tintos. Se das a doble edición en Dixo árites que non tivo que ver guismo. Con esa idea aceitámos,
. Ceferino Diaz, marchándose Paco
galega e castellano non creo que · . co PSOE peto foi eleito parlamen- . · aproveitando 1:1nha reunión dos ·gaVázquez por outro lado. Nós quehaxa menor venta en galega. Can- tário nunhas listas do PSOE.
leg~istas en Tfas~lba.
dámos nó Grupo Parlament¡firio
do autorizamos a tradución da Pero non fun nunca ·membro do lse grupo 'é o de Realjdade Gal-esostendo. en parte-.aos galeguistas
"Historia de Galicia" de Villares a partido.
,
ga? _
·
.· ·
do partido que quizais o terian paAlianza Editorial habia temor de
·
sado moito peor. _
que iso disminuira as nosas vendas Esa preséncia entraba dentro
Realidade Galega é anterior e. era
Dentro desa definición de non
e mesmo se incrementaron. No dun proxecto de galeguización
moito máis ampla. Agora falabá
ambiguidade política, nunca tivo
dos galeguistas que estaban ·arrecaso' de "O griffón" que cando foi dos partidos estatais. Consideintención de militar.directamente?
Premio Nacional de Literatura ven- ra que tivo éxito esa iniciativa?
dor de Galaxia. Realidade Galega
Sempre
··fun un pésimo militante .
deu nun só dia 2.000 exemplares Si e non. A primeira vez que me fa- é moito máis plural e nela estivo
·
até Gerardo Femández Albor.
por isp que digo de dicer o que en galegol Sala mol.to en castellano 1aron d.1so f01· a t't1u1o persoa1. F.txe· penso, e acababa tendo opinións
pero sen que nós notásemos mer- ronme un oferecimento que pensei Pero basica"'!enté era o Grupo
absolutamente persoais non coinma.
que era individual pero resultou ser Ga1Cl)$ia -o que impregnaba Realicidentes coas da organizádóri. TiPodiase facer algunha salvagar- a un colectivo. Os galeguistas do dade Galeg~ e lle daba.corpo. ·
veii etapas . de _militáncia, aparte
da na distribución en Galicia, se os meu ámbito entón tiñamos moitas Realidade Galega naceu coa idea
deses dias ql:Je Ferrin di que estieditores aceitaran, pero non creo ofertas e -pareceunos que a máis da renegocia~ióh do Estatuto. E?uáven na UPG. Este. tema ·non ·o poque sexa pr~ciso. Son tiradas pe- · importante a considerar era a do rez .veu a Galicia e detectou que
deria nen aclarar agora. Candó se
quenas as que fan . Alfaguara dos PSOE porque era global para catro non era razonábel. sacar adiante o
funda a UPG, Artura··Lezcanó, ho.xe
meus libros edita 3.000 exemplares diputados a sair eleitos. Daquela ti- Estatuto, coa transitória terceira fana '.'Voz de Galicia", plantexourne
e teñen uns 1.500 pontos de ven- ñamos moi boa relación cun sector · masa, só co apoio da UCD contra
. a e'ntrada. Daquela Xaime Quesada.
do PSOE a raíz de todo o proceso o resto das forzas políticas St:Járez
da, · Acisclo Manzáno -- cando os
Despois de abordar 0 tema da do Estatuto.
tomou contacto con diversas perda ·up(3 eran pintores maiorifariaLembrarase que a rebaixa do Es- soas e comprendeu esa inviabilida-.
guerra do 36 en "Os mortos de
mente-:-, José' Luis de Dios e eu, .
aquel verán", pansa nalgun pro- tatuto galega fora pacfada por AJ- de. Pero -deuse canta de. que se
fixemos
en Ourens.e un grupo, e
xecto literário sobre unha temáti- fonso Guerra con Pérez Llorca, podia abordar unha renegociación.
mesnio houbo 'un ha ·exposición de
ca semellante?
contando UCD con poder ir adian- Foi cando pensamos· que habia
- pinfüras que · nós consideramos
O tema da guerra inteirésame no
- - - - - - - - - - - - - - - - - política, pois. no catálogo~ . que . insentido en que saeu nesa novela e
cluia un . po~ma meu, levaba unha
noutras miñas, a cuestión do fanaespiral debuxada. E outra vez levei
tismo e a intoleráncia. En "Ilustrísiun recado p3.·!'~ r.elso·Emilio Ferreima", no relixioso e en "Os marro a Barcelona, qué nen eu nen el
tas ... " no político. Ocorréuseme
. efltendimos. Ou sexa ·que foi unha
esa história pero non porque quianécdota. En realidade a militancia
xese escreber sobre a guerra.
. . que· eu tiven foi. primeiro nunha
cousa que era a Agrupación Demo- ,
Nese libro obsérvase uha delibepois con eses cartas fücose .a
Os plafltexamentos do progra- tas apresentaban candidato pero
crátíca de r=studantes e unha vez
rada ambiguidade, o autor non
ma de Govemo de Fraga de sempre había outro oficial, nor- · restauración e o arranxo·, e púdoqlJe sain -;estiveri encarregado . de
toma partido por nengun dos perse conseguir pola amistada de
criación de novas institucións, malmente relacionado coa Falanclubes
xuvenís· en Ourense, riunha
sonaxes.
Don
Sebastián
con
Fraga.
ge
·
ou
o
Movimiento
Nacional
e
·
poden responder á inacción e o
ce.usa que se chamaba Galicia SoXa coa nova sede veu a terceiadormecemento de institucións non sempre habja capacidade
Penso que a literatura non debe ser
cialista que era a ponla en Galizacomo a Real Aéadémia? Pasou- para gañar as , votacións . . Paco ra fase, que fol a reforma dos Esdemasiado explícita nen evidente,
. do FLP. Foi durante dous· anos só
del Riego gañou a eíeición por un
tatutos. Cando se criou era unha
lle o tempo á Académia?
pois perde contido. A ambiguidade
e nunca me sentin bón mili~ante.
voto de diferéncia e gañou· co
académia da cultura en xeral.
se na política é un defeito na literaAs Académias son institucións
Pero agora que xa hai . outras
tura é un valor. A linguaxe literária
cunha esfera de actuación tan voto dun moribundo -eu tómoacadémias, pensouse que·a Acadebe ser alusiva e sinalar pouco co
especifica e tan concreta que é lle o pelo dicíndolte que dubido
Auto-determinación
détnia Galega debía ter unha fundedo. Pero nesa novela caído que
difícil que formen parte das notí- que sexa académico ... Asi foron
·
Cal .é a sua posición so'~re. o ·de'ción · directamente · relacionada
a posición do narrador, que pode
cias culturais do país. Unha cau- entrando Cunqu~iro, _García Sabate da auto-determinación? .
bell,
Piñeiro,.
..
con
moita
dificulcoa
língua
e
fíxose
unha
reforma·
ser o autor, resulta bastante evisa é a imaxe que poda ter ·a Acadade.
Cumpriuse
esa
et?.Pª
de
E~tatuto~
para
que
sexa·
·dos
dente por quen sinte simpatia.
Hai dous níveis. Un político, que se .
démia, qu~ moitas veces é xusta
galeguización.e dignificación insAcadémia Galega, da · Língua.
. lanza" para procurár alianzas co
e procede dunha etapa da AcaPSOE e que os cat~láns -ap.roveitadémia que non é a actual, que · titucronal, e conseguiuse un local - Esta é a fase actual cuns estatupróprio que non se tiña. Liaño; tos apreib,ados iñterriamente ~e
ron para romper_o pm;;to . no País .
ainda
non
é
case
coñecida.
Na'
'QuE SE
UNHA
Basco entre PNV e PSOE. Se o
Académia hai tres etapas na sendo alcalde, quixo botar a pendentes da sanción do MinisAcadémia fóra da Coruña, e a al- tério de Educación. Esta etapa ~
PROPOSICION DE
PSOE necesita ali.anzas no·éstado, .
postguerra moi claras.
ternativa era meter os libros nun
a menos coñecida porqu.e non .·
non
lleialtan nqivas. Nese nível paUnha
primeira,
é
a
da
pura
suAUTO-DETERMINACIÓN
garaxe. Meno$ mal que Sebasest~ completada, pero :hai' couréceme· dun oportunismo tremenpervivéncia. Ameazan con . petián Martínet Risco foi talar con
sas -funcionando_que van ser o
NO PARLAMEN~TO-=--
. do. Pero entón aparece a auto-dechala e o governo mesmo humiFraga,
daquela
Ministro
da
·Gonúcleo da Acadérriia, como ·é o
terminación e.orno tema e isa 'si que
GALEGO PARÉCEME
lla á Académia dando arde de
bernación, e. este resolveulle ' a Seminário . de Lexicografía que .
foi o que menos se debateu. · Pri·que
se
entronice
o
Sagrado
CoVERGONZOSO POLO
papeleta dándolle 14 millóns de , preside Constantino Garcia. Esmeiro é unha polémica que benefírazón de Jesus nos seus próMIMÉTICO QUE
cia aos cataláns, dubido que beneprios · 1ocai~. Hai vontade de pe·- · pesetas. En realidade a Acadé- tán xa becários traballando na
ficie aos bascas e coido .que os .
chala e recórrese a un subterfú- ·mia débelle o edifíCio a Fraga Académia ·e elaborando unha séRESULTA DE BASCOS
rie dé dic.cionários, un dos cale.s
· ·galegas se entran neta yan como
xio de- tipo · legal. Despois · da
E CATALÁNS'
-"Pequeno DiccionáriCi da ·Acacomparsas. de algo que non é ini,
guerra hai moitas vacantes e o
démia"-, de carácter esc'olar.,_xa·
·
ciaiva deles.
que fai Don Manuel Cásás, gale- ·_
RAGA, SENDO
está en imprenta e' pronto a sair. .
Respeito · á auto-determinación
guista e republicano, é converter · MINISTRO DA
· digo o. mesmo que sobre o .n·acio<
en académicos dunha vez á un""---....--.,- Vanse sacar tamén~ uns ·boletínsde lexicografia... esta ·fase está·
. nalismo: depende o que se entanhas quince. , p~rsoas,. incluindo
GOVERNACluN,
lntervencións
xa funcionando pero ainda non · .
da por auto-determJnación. Se
compañeíros ·da tertúlia ·do café - CON~EGUIU 14
. polític~s con polém¡,c a
se coñece. ·
.
quer dicer profundización na autosen riada a ·ver coa cultur~ galeMI
LLONS
PARA
A
As suas intervencións na política
gqverno, maiores competéncias.~ ..
ga, pero que se .prestaron a esta ,
,----.- _;,;..-"------ Pero no terreQ da ·investigación
sempre ·resultan polémicas. En ·
a . gra_
n crí~ica á Académia -foi
dacordo. Se quer dicer direito á in:.·
operación alguns por . republica- · ·ACADEMIA. EN
certo sentido é unha espécie de.
que a bibliotec·a e a hémor:ot~ca - dependéncia p_reflro talar outra linnos ou monár'.quieos •. por _demóREALIDADE
"besta negra" dos . nacionalistas
sempre ·estiveron pechadas en
guaxe pois esa··non é a miña. O decratas-nalgunha medida; ou por_,-;;.......:;;:=:::o..:....-"=--=----'--_;,_-nas suas formulaci9ns públiqas?
báte debiase ·dar, pero máis nun
·que lles facia grácia ·ser acadé- · DEBESELLE
EL'--·O~
· __ si mesma~. pexandb iniciati.vas._....
nível intelectual que político. Que
Son conscente diso. É.curioso p'ormicos. Con ese nomeaniento
ACTUAL EDIFICIO ·
·. se fixera unha proposición no parhoubo éámbios nese sen.,.
que eu son unha persoa compren··salvou a institµción p_ero entrou
POIS LIAÑO QUERíA Taménlamento galega _paréceme case
tidó e agora hai un acadéP'iico
nunha etapa de atorna absoluta.
;:..__;=-:....~
· =;,_;::....,;¡_;;:::;..._=..::~~.;;.:......;;siva, pero gústame dicer. o que .
·vergonzoso polo mimético que reque é biblic;>tecário, Gil Merino.
. Hai unha segunda etapa· de re- · BOTALA DA CIDADE E
penso sén aceitar pasivam~nte as .
sulta pois nóÍÍ ternos nada que ver
Neste sentido . á Académia está ·
cousas. Cando me plantexo intrvir
galeguización ·que . du~ou. .moito_s_ ESES CARTOS "
con esa história, pero que se debaaberta a todo o mundo e non hai
nalgo polémico .. non me ·bot.o para.
anos) 89~que .se supllan .as b?~-:. . IMP.EDÍRONO'·,. :.
tise no ámbito intelectual quizais ·
xa dificuld~9e. d.e ne_
ngun tipo. D
. atrás. Por outro lado ·sempre me
.,.xas mor lentament~, - Os galegurs- ·
·· . ......
· · ~
~esultase útil.
·
o'
definin· politicamente con cla,rida-

'Q

'A Real Académia xa é, ·a falta d~n . tr~nlit~,
Acad~mia da LJngua ·Galega'
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.· . EXTERMINIÓ ÓE.POVOACIÓN EN -~ENTROAM~RICA ..
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Arriba Elena Vega, enfermeira de Et]trepobos nun
asentamento de refuxiados. A esquerda en
Quintana Roo (México), lgrexa do campamento de
refu,xiados guatemaltecos de Maya Balán. Abaixo
curso de promotores de saude do mesmo
campamento.

Guaterllala no istmo do ·1úme
•

MUNDO CAL

Xornais e meios de
comunicación en xeral
informan·de cotió dos
·

·

acontecimentos de El
Salvador ou Nicarágua. As ·
últimas do ano 89, Panamá
ocupa-as paxinas dos - ,
, diários. Poderia t.6-d o ·
considerarse coma normal,
1 d'f' ·1 ·
·,
PO a 1ICI s1tuac1on que
atravesan estes países·, ·
pero e Guatemala? 'Por que
apenas se fata ·de . ·
·Guatemala? -Ben parecería
que a situ,ación deste país
centro-americano fose _
.
tranquila; e nada rnái_
s lonxe
_
da realidade. Esa falta de
novas que se deixa sentir ·
. nos meios de .
comunicación,_ através das
graf1des axénCias de
prensa,-- ten mo'ito a ver eoa .
represión exercida sobre o
povo guatemalteco, unha
·das máis brutais, .pero ·
'perfectamente deseñada e
levada a cabo dun xeito .
sordo e· Sistemático, moi
efectiva, e _planificada p· ara
· "non· ser actualidade de ·
prénsa", daí que non
abonden as novas sobre ·O
que n.:> interjor do país
acontecé.
.A pesar da ~ represión ,-secuestros; asasinatos e torturas de dirixentes camp_esiños, cooperativistas, líderes.comunais,, catequistas,
etc.-, dos milleiros de refuxiados
· nos estados do Sul de Méxi-Co,~o
p~vo guatemalteco. distínguese
pola sua rebeldia e resisténcia histórica, manten\fo as suas organización·s dentro- e . fóra do país, á.
vez que. conservan os profundos
valores c'ulturais dos pavos maias

Institución Armada en contra de la
e de toda a herdanza ·dos seus an- co foron .terríbeis para a poyoatepasados. ' - · ción civil.
subversión comunista'l . .
A su'a misión global ten como
En Guatemala. existe. hoxendia
No laf)so 9uns 12 _anos, de
a sufici~nte información-' pública " 50.000 a 70.000 p~rso~s foron " obxectivo o domínio absoluto do
"espacio territorial y. de la masa .
qu,e
demostra his~oricamente .asasinadas ou desaparecidas.
humana" ubicad<! neste. E por isto
cómo, a partir do ano 76, diante Máis de 400· aldeas foron arrasádo incremento do movimento gue- ·. das. Centos de milleiros de perque os pólos se.asentan no que o
rrilleiro e a reorganización e Jorta- · soas atópanse desprazadas no inexército denominou "áreas de
conflicto".
lecimento do movimento. popular, terior do país. Máis de- :100.000
o exército nacional iniciou un pro- busqaron refúxio noutros 'países.
o pólo estáJ..ntegrado por distinc~so gradual e sistei:n§ltico . de
60.()00 persoas fo~orí reubica- tos elementos, aos que el mesmo
ocupación militar de diversas zo- das en alde_ás modelo.'Cando medá coesión, tales como as aldeas
nas do país. '.
nos 500.000 perneas yiven agora
modelo, patrullas de autodefensa
Para as áreas que sofr'er_on ésta dentro dos "Polos de desarrollo",
civil, centros .de reeducación ideoocupación militar, a mesma signiti-- mentres a desfeita económica e o
lóxica, centros de recepción de recou. que se ,mirase afectada toda empobrecimento son masivos, esfuxiados e desprazados, destacaa sua estrutura civil, a vida políti- pecialmente no campo. ·
. mentas militares, pistas de aterra- .
ca, social, económiéa, c1:Jltural e
xe, heliportos, infraestrutura de
relixios~ p~sou,désde entón,? se~ "Polos de desarrolo": ·un
· e_stradas, etc ..
dirixida polo ex$rcito, quedou supeditada directamente a un co- · esquema ocie ·dominación e
En resumo, posta en prática nos
, mandante de zona militar, capitán, - control
detalles, dunha estratéxia deseñaou a efectivos contrainsurxentes.
En contra d0 que se poidera ·penda nas súas grandes liñas en WasSecuestros, asasinatos e tortusar aqui, un polo de desenvolvíhington, e destinada ao control toras . de dirixentes campesinos,
mento en Guatemala non ten nada tal da povoación, ao mésr:no tempo que se cria a infraestrutura cooperativistas, fíderes~ comunais,
a ver coa '. idea de criación dun
pistas, heliportos, estradas..:._ para
catequistas, etc.; convertéron$e
cer:tlro industrial para potenciar o
_ na .arde do día. A represión, que " dese,nvolvimento dunha zona .de- facilitar os movimentos do exército dos EE.UU. nunha base ·con tocomézou senda selectiva nesas terminada. O Pólo, tal como o
áreas militarizadas, chegou ·a xe- ' )concebe e define o exército guátedas as garantías para uri maior
ralizarse, adquirindo·caracteres·de . malteco é;---"un centro poblacional
domínio do istmo centroamerica.
xenocídio e _etnocídio. Foi unha siorganizado .. ., qu~ gara·ntice la adno. lsto era corroborado por Frank
Larrué, membro da oposición gua.tuación de terror e ,marte sen pre- · hesión de la población, su respaltemalteca, e Rigoberta Menchú,
ced.entes na América ~atina_, qu~ do y.parti<;;ipación conjunta coh la
trouxo a repulsa e -condena dos
·
países democráticos . do mundo
inteiro.
,
·.
Nos centros urbanos, a repr~sión alcanzou níveis de~coñeci· dos; ·centos de dirixentes e mem-:
bros do movimento . populp.r fóron
asasinados. Doutra banda, o exército iniciou unha campaña de "Tierra arrasada" nas áreas rurais. ·
Esta desembocoú en · masacres
sistemáti.cas de povoación civil.
Ao mesmo tempo -cor:iformáronse
as primeiras aldeas estratéxicas e.patrulla.s de autodefensa · civil
(PAC).-

Mais de so.ooo .mortos.en
12 anos ·
As c_onsecuéncias destes plans de
campañ.a do ex~rcitó guat~malte-

'-

dirixente do -comité de Unidade
campesiña --CUC- e da representación unitária da oposición ·
guatemalteca -ROUG- no último "Foro pola paz e democrácia
en Guatemala-, celebrada en
México D.F. o 29 de Novembro de

1989.
Rigoberta Menchú voltou denunciar a atitude do governo de
Vinicio Cerezo, que pretende o enfrontamento entre campesiños ao
facer ocupar terras por campesiños desprazados forzosos . As terras que dan a estes campesiños
son da propriedade dos refuxiados que tiveron que marchar do
país xa que do contrário serían
masacrados como outros milleiros
nos últimos anos. Con esta medida búscanse enfrontamentos entre a povoación máis desfavorecida de Guatemala. Os refuxiados,
a meio das Comisións Permanenteq, buscan o xeito de obrigar ao
governo guatemalteco a un diálogo para forzar un retorno con condicións, pero saben que tenen
unha grande dificuldade, e é por
isa que buscan a maior coesión
9entro e fóra do país e as maiores
axudas externas, de países, orga- ·
nizacións e persoas, para presionar ao governo de Cerezo.
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Nos campamentos .de refuxiados en México

Vivir en solidariedade
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'Non poden matcir'
·as .nasas rarc.es... .· /'
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"Arrincaron os nasos. frutos, . despois dunha .viaxe pola ·selva
·
cortaron as · nasas - pólas, que durbu .dous .anos.
queimaron o noso tronco, As Comisións
mais non puderon ma·t ar as
Permanentes
nasas ráíces".
Criadas polos· refuxiados a prinA falta de . informacion e máis a cipios· do . ano · 88, représentan
desinformación sobre os refuxia- aos asentamentos. Ao seren eleidos guatemalteco$ o'rixinan. xuí- tos polo povo, eles mesmos se
cios que ·constituen .unha auténti- . definen como "a voz do pobo".
Tendo .en canta que . o · seu
ca negqción da sua id~ntidade
política, social, cultural e relixio- principal .obxectivo é- a loitá por
sa.
·
un retorno con condicións ao seu
· Este povo considerado a miú- país, actuan en tres frontes. ·
a) Nos próprios campos efe redo ignorante e incapaz de entender, .nembargantes é o. que nos fuxiados, con diálogo e discurevela a ·.sua capacidade de· dis- . sións interna cara á volfa, e org~
cernir. A través da sua experién- nlzación da convivéncia nos
cia de perseguidos e exiliados, asentamentos::'
b/ Mantendo a comunicación
demostraron. ser un povo .consciente das razóns que m9tivaron Qonstante ·a meio G.e delegados
a sua saída do país: capaz de en Guatemala; ~ éoas organfzaanalisar a sua situación social·, cións populares, · estudiantis,
de determinar os níveis de con- campesiñás, igrexa, etc.
el Cq:municadón con organiciéncia de explicar o seu proxecto com.unitário como parte da zacións e persoas doutros países.
sociedade guatemalteca.
·
A saída da meirande 'parte·dos
refuxiados ·qüe ·están en México,
GUATEMALA. DADOS XERAIS
non se produciu, como xeralm~nte se .ere, inmediatamente
despois das masacres e repre- Area: 108.·889 Km 2
sión do exército nas suas comu.:. -Povoación: 8.000.000
61 % indíxena
nidades. Esfa foi a última alterna""
39% ladina. (d~scen
tiv.a de sobrevivéncia que átoparon, 'despois de o intentar: no indentes de españois)
67% rural ·
terior do seu país por moito tem.
3% urbana
po e en múltiples formas.
Son milleiros os que .sairón Esperanza de vida:
· 58 anos en xeral despois de perma!lecer un, dous
49 anos indíxena
ou até . tres anos vivendo .nas
montañas e a selva, perseguidos Moitalidade infantil
· e bombardeados polo exército e
79o/~ en xeral
143%0 indíxena
en condicións de vid~ infrahumanas. ·
81 % dos· nenes menoGqñécese o caso dun .grupo res de 5 anos padecen desnutrí:
· · ·
de mais de · 2.000 campesiños ·ción.
ixiles, perseguidos polo exército Analfabetismo
65% en xeral
e abrigados a baixar das suas
85% indíxena.
· montañas e dirixirse zona sel- _
vática do -lxcán. Dafí tiveroñ que 1.dioma oficial: español·, pero fálanse 22 idiomas indíxenas.
r~gr-esar ao seu lugar de orixe,
para de novo voltar ao lxcán. Un Relixión: maioria catól1ca, grangrupo destes decidilJ buscar re- de proliferación de sectas fundafúxio en México, aonde chegaron· .mentalistas nos últimos anos:

e

Chetumal, capital do estado me- Maya Balán.
tan problemática_na que ·se atoxicano de Quintana Roo, na parte
pan. E por iso que organismos inMaya Balán é o campamento ternacionais de solidariedade
oriental da península do Yucatán, .
é unha fea e despersonalizada ci- máis antigo da zona, cuns cinco pronwven proxectos básicos ·sedade, unha espécie de "bazar 11- mil refuxiados. Descendo do bus gundo as necesidades destas cobre" pota sua fronteira con Belize, con certo cuidado, é difícil non munidades.
onde cáseque todo sona a com- chamar a atención alí senda euÉlena fai compatíbel o seu lapra-vem:la. Aqui se atopa a dele- ropeo. As precaudóns son polos
problemas
que
se
pudesen
dar
bor
de -átención f!lédica os pagación GOMAR (Comisión Mexi;cana de Axuda ao Refuxiado). E con GOMAR. Nos últimos tempos cient~s de La Laguna (~senta
o ponto de partida para poder demasiada vixiáncia nos campos. mento en construción ainda, con
Todo o que chega de fóra sen ser arredor de 1.200 refuxiados), cos
a
achegarse aos campamentos.
controlado pode ser sospeitoso cursos de formaCión de promotoPodes necesitar seis horas de contacto coa guerrilla. O go- res de saúde dos catro Cé3:mpapara percorrer os aproximada- verno mexicano trata de evitar mentos da zona: Maya Batán, Los
mente 70Km. entre Chetumal e os calquer problema co guatemalte- Lirios, Cuchumatán e La Laguna.
asentamentos dos refuxiados en co. Intento atapar a Elena Vega,
1
Cada certo tempo, normalmenvárias combinacións de transpor- cooperante de Entrepobosi- >, axite os fins de semana, para non intes. Os habitantes dos campa- ña · me "localizan" dous refuxiaterromper ·os traballos cotidianos
emocionante celebración na. igrenos atopamos a dous refuxiados
mentos tañen todas as dificulda- dos, e me acompañan a ~nha
doutro campamento, tentaban tades para se desprazar na percura casa do asentamento onde hai dos campamentos, os asistentes . xa da comunidade, onde había
aos cursos de promotores de
aquel dia trinta boutjceiros, coa
lar por teléfono cos EE.UU. Acadalgun traballo co que axudar a reunrdas u~has 20 persoas.
saúde, reúnense baixo a coordesuptesa de. atoparme cun crego
baban de receber noticias dun fiunha economía familiar de subNon hai palabras que podan nación de Elena e Alan, para levagalega do Barco, Luís Gorriarán,
lio dun dele~ do que nada sabían
sisténcia moi problemática.
descreber a acollida que os de- renm a cabo a sua capacitación.
con máis de vinte· anos por Amédesde habia anos, pero no conzaoito asistentes ao curso de pro- Os cursos, plantexados de forma
rica Latina, e totalemente integraseguían comun_icación. AcercábaA última parte da rota faise por motores de saúde, impartido por . simples e moi didáctica, .precisan
do coa sua xente: .
se a hora de· partida do-meu avión
unha pista, impraticábel naquela Elena e Alan -sanitário norte- un gran esforzo na suá planificaOom_in un sabroso affoz con/ripara México capital, pero . tiven
época palas últimas chúvias. O americano que leva once anos ción, xa que van dirixidos a· perjo/es na "cása ·universidade" da
tempo de escreber o que entre os
"Canul", esmendrellado autobus traballando cos refuxiados- me soas que na sua meirande parte
.Sra ... Ana, ~aindo a noite, e_soandous me ditaban ...- "ta familia
de liña que chega a diário -can- dispensaron.
nunca puderon asistir á escota, e
do :no ar unha marimba. Alguén
bien,
pues, nos alegra saber que
do chega- , dá mil e unha voltas
· por iso as dificuldades de apren- ·trataba de. sintonizar Rádio Venv~ves.- tu hermano murió hace
sorteando baches e agarimando
ía ter sorte. Os delegados da ' dizaxe son maiores. Hai, nemoarpara· se inteirar de como
años. Contesta, pues, si vas a veá flora tropical. A música de cúm- GOMAR adoitan a sair os fins de gantes, unha ensamblaxe perfeita ceremos
andaban as causas por Et Salva- . nir. Tu madre tiene que operarse,
bia e merengue a todo volume, e semana, polo que podia estar con entré o esforz6 dos profesores e . dor,
pues, pero no hay dinero. Esta- ~
os comentários prepotentes e certa· tranquilidade. De chegada, a von~ade e total compromiso
mos todos -juntos, pero es difícil,
machistas do xoven chófer. mexí- era difícil para mín comprender dos refuxiados ca proxecto. co~
fg!Jaf que a · noite ~ anteriori na
pu_es, aquí. .. "
·
cano que soña con ir traballar a aquel cálido recíbemento. Logo, municación, participac_ión, ·e o
habitación, ou recinto sinalado ·
Mentres
miraba
a
miña
·roupa
Cancun, contrastan coa suma ao longo do . Sábado e DoJ.ningo _ ambiente humano que se respirapdr unha empalizada, durmíamos
chea de barro e suxia no taxi. qu~
. prudéncia e compostura dos ret.ua família da $eñora Ana, cos catre
que estiven no asentamento,..ain- · ba, eran o mellar argumento do
me conducía ao aeropQr:t.o, lemxiados que viaxan. Silenciosos,
tillos, tres refuxiados máis, Elena,
da que pouco tempo, foi· dabon- sentido da solidariedade entre a
braba as caras dos refuxiadosd,
tranquilos, cunha mirada dunha do para entender o importante xente.
· .
·
Alan, e máis eu, xunto cunha in- - que .querian pagarme o meu tra...:
certa auséncia intelixente, peso
cóntábel cantidade ae galiñ~s.
que para eles era tm pequeno
bailo de lles_escreber a carta; e
que poderia distinguilos perfeita· Ademais; naqüel domingo· cálipoliñ9s, gatos, pombas, e alguns
proxecto coma o de Entrepobos.
pensaba nunhas . palabras - de
mente entre o resto dos ocupananimais que polo tamaño xa. non
Naquela precária situación. unha do e chuvioso, falei coas .Comites. No asento do lado viaxa unha mínima axuda pode significar vá- sións Permanentes", represen- · lembro. Había que erguerse antes · Rosa Montero, "é unha cúestión
de xeografia, nascer no ~o(te ou
moza morena, cunha tarta cor de rias vidas que se salvarán . ..
tantes dos refuxiados, ·que me
das catre da mañá para col(er no Sul". Voltaba para me integrar
rosa que se derrete ªºsol, talvez
deron o encargo qe comunicar a unha camioneta que nos levara ·a . de novo neutra 'Sociedade, ·
o
· máis de 40° ario bus. Nunha para- .
Até o ano 88, GOMAR.axudaba .: "outras persoas . doutros países
Bacalar. Dali a Chetumal xa era ~
da do camiño, sube un xoven naaos .refuxiados. de vários xeitos: amigos" as suas necesidades
fácil.
•
.
tivo con indumentária yankee
(1) Entrepobos é únha ONG -organizaAsisténcia sanitária, axuda ali- máis urxentes para tratar de xel?Alan tiña presa para tomar OU""
non gubernamental- que se decl(lra
cunha esp'écie de moto que trepa
mentária, distribución dalguns tionar desde a _outra banda do tro bus para desprazar~e ás co- ·ción
aberta, participativa e popular, que funcio- .
polo meu pantalón, logo polo
grans -básicos e· sementes, fertili- océano máis axuda. ' Neéesidade
na tamén noutras par:tes ~fo estado, (entremunidades do Sul ·de Campeche.
en Catalunya, País Valenciá, Entre. meu carpo, agarrándose ao final
zantes. Desde hai máis dun ano . de Vivencia; sementes, fertilizanFaltábanlle moitas horas, e un . pobles
pueblos,
andah..icía, aragón, zona centro,
aO meu pelo GOmO ·, se estivese
e médio, . só queda unha axuda . tes, un rnotor dé combustíbel
bon treito a cabalo. Elena apro- etc. .Herriartef:\ en Euzkadi). Leva a cabo
xogando nunha árbmes. · Sucésanitária, e funciona mal, candq . para un pozo de água, medicinas,
veitaba ir a' Chetumal para resql- neste intre prox~tos de solidariedade en
EL Salvador, Nicarágua e Camdense pequenas aldeas: La Lagu- funciona. Os refuxiados apenas lápices, cadernos ...
ver cue·stións de papeis, _bUSCC:\r Guatemala,
pos de refuxiados gúatemaltecós en Méxina, Hidalgo, Cáanlumil, ... ·p9r fin
poden réclamar, d?da a situaqión
Asistin tamén .·a ul)ha longa e
.
medicinas, etc.. Perta de teléfo- co.
J
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CARTAS
cabo as forzas "Nacionalistas"
· tanto de direitas como de es- ·
querdas, nom. deija de surpren. : XOSÉ LOIS
. demos.
Nem .o . 8.N.G., nem E.G. (?)
·te11hen nada .que pintar com forzas _como C.G. ou o P.N.G. (grupos ,da .burguesía galega en vias
de estinzón) ja· que ideoloxicaménte som contrários aos intereses nacionaes e so~iais_ que o
8.N.G. e o P.S.G.- E.G. din defender .... e por outra banda, nem
tam sequer representan á burguesia galega; ja que esta burguesía autóctona ·nom existe ou
esta baijo militáncia de grupos e
forzas espanholas. Em Galiza
sempre foi assim ...
Por outra banda, entre o
Mas nom se lhes reconhece
B.N.G . . e E.G . .nom vemos que
este estatus de políticos. ·como
existam mais diferenzas que as
comcordám democrácia· e pre_de unhos "toques" de estratésas/os políticos?
_gia ... só que .Camilo nom está
disposto a ocupar um papel de
'·
·Nam importa que · estem iiha~
segunda fía dentro da política
d.os _do seu entorno:··natural, da ·
galega; e isto fai que a forza que
sua terra, das . persqas acnega- .
il lidera corra tamémn o perigro
das; que as comidas e a higiene
de desaparecer; causa que para
sejan escasas.
os que suscribimos sería o mais·
beneficióso
cara a ir clarificando
Nom importa nada ·se se· ultrao panorama político · na Galiza.
·. jam e humillham.
·
(damos equií por suposta a inte.
grazon dos militantes dista forza
Po is o que se. quer conseguir'
Agora, 'hai no estado .espanhol
sistema peninte·nciário imperante
ho 8.N.G.) . .
é que desistam das suas ideias;
unhas pessoas em folga de ·como culpáveis das conseqüen- ·
o que se quer c9nseguir é o ·ex- · fame, som os preso$·e presas do
Por ' outra banda, a F.P.G.
cias que -esta folga de fa.me poda
. termihio, ·d.elas-deles · e por conGRAPO. O _que reivindicam, o -ter para.as pessoas que a levam (frente popular galega) volve
seqüencia, dessas ideas ·que lereagrupanienfo como p~esos-poa cabo e culpaveis das causas . equivocarse. nas suas pretenvám a ponher em entredito o sis- . líticos, e a melhora das condisións de_ aliarse (ainda que seña
que a provocam.
tema-capitalista, o sistema impeco demo). A unidade á que ten
9c;ms nas c~deas, é unha _-reivinNom á repressóm nos carceres
rialista, a igreja, o ejército, a moqué tender ista forza é á unidade
dica9om justa .e !lecessá~ia.
Nom aos cároeres de extermínio
. ral da arde conservadora.
·
do independentismo, (até agora
. As JUGA, oomo orga11iza9om
ni.mea estivo dividido) e nom á
. JUNTAS CALEGAS
O ultimo recurso qu~ um prese · anti-repressiva e · tendo também
POLA AMNISTIA
. unidade nem tan sequer ca
tem para facer valer as suas rei- . esas reivindicac;ons· presentes
8.N.G: nem E.G. E nom serve
A UNIDADE NACIONALvindicac;ons é a folga de fame, -para os presos e presas indenengunha escusa para encobrir
INSTITUCIONÁUSTA
I
reeurso que pode chegar até a_ pendentistas. galegos, denunciaatitu(jes diste jeito. Os instituciomarte mesma.
.mas. a~ govemo ~o P.SOE e ao · .As
conyersas
que están a Jevar a nalistas nom van tragar. Nom
:
. .

PRESOS
Na última decada do século XX,
govema no Estado espanhol úm
partido (PSOE) símboló do "progres.so" e a "moaernidade'"; do
"psocialismo" · e a .. "liberdade":
·Mals n.q úl,ima decada .do seculo
XX, hai no-Estado espanhoJ Gentes .e centos de mulheres e ho,..
·més recluídos ern prissons · de
"máxima seguridade", campos ·
de concetra9om onde os .mais
elem.entais direitos da persoa
nom s~ contemplam mais que no
papel. Mulheres e homes que es·. tam seqüestrados ·pala .sua· luita
contra un sistema disfari:ado de
"demócrata": presas e presos
- po!íticos.
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AVISO AOS LEITORES
Prégase aos leitores que as
cartas enviadas non superen
as 30 liñas mecanografadas.
A redaciQ.n resérvase o direito a resumir aquelas que superen este espácio. As cartas deberán incluir o neme,
enderezo e o nº de 0.1. do
asinante.
O
van tragar pala "amnistia", nem
pola "independencia", nem "pala
saída das forzas de ocupazon" ...
cousas que esgrimiredes (os da
F.P.G.) para seguir justificandovos.
A unidade que ternos que perseguir é a do independentismo,
ja por certo bastante esnaquizado e encadeado (Alcalá-Meco,
Yeserías ...). A unidade tense que
dar entre a F.P.G. e a A.P.U.
(Asembleia do Pavo Unido), e
outros colectivos e· grupos afins
para que o independentismo, a
libertazón nacional e social da
Galiza comeze a ser algo tangíbel... e nom só unha "soñada" de
catro iluminados-as.
lsto é o que require o nosso
pavo, as nossas necesidades sociais e nacionaes .... e os nossos
pressos e pressas .
E en ~nto á preocupación
que tendes de "ter unha voz galega en Madrid", ou no "parlamento español", nom vos preocupedes pois ja ternos voces galegas infiltradas na cidade de
Madrid (?.); e algun que outro
O
ujier no parlamento.
C.5.S. 80

(Colectivo Independentista
Setembro 80)

".,..

CbNriGo ESTAREM·o s·EN TODAS, PARTES·
~

CASTELAO
DOCUMENTACIÓN E FOTOGRAFIA
AlrOSATBBBA

"Escribirei un
segundo tomo do

Sempre en Galiza,
coa crónica exacta
e docunientada de
tod:o canto ·
acontecen desde
que a llili\a terra
J!erdeu a sua
liberdade, e se. non
chego a ver
povo
gal~go. cos puños_
apretados, agardo
qµe o vexan os .
meus descendentes

ªº

EN PREPARACION
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. • Meniória d~ Património Arquitectonico
desaparecido. FINAIS DE FE!3REIRO
• Perestroika. O soCialismo' do ano 2.000.
.~ Cine nas

pplíticos"
A NQSA
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n~cionalidades.
A VENDA EN FEBREIRO
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A crise ·dos · estado~. abre poSiliilidades
·para a defensa da identidade ·galega i1aEuropa
· ·
Lois Bodríguez .Andrade
•

M. VEIGA

A crise do estado-nacióR
conse9uérícia d9 proceso'
de transnacionalización,
abre tamén as portas a ·
instáncias intermédias até
agora ,obstaculizadas
como son as denominadas
rexión s europeas . Que
papel poden xogár estas
na comunidade e cal vai
ser o desenvolvemento da
identidade galega no novo
espácio son algunhas das
interrogantes que Lois R.
Andrade tratará de
desentranar na sua obra
de próxima publicación e
que terá como Iema o de
"Identidade e espácio
cultural europeo". Lois R.
Andrade, experto da
comunidade europea e
asesor cultural, en
diferentes etapas, da
Xunta de Gal1da -fo1 un
dos mentores das recén
celebradas xomadas de
Cinegalicia- e de
diversos concellos.

.

\

"Na ae:tualidade existe unha dí
nármca mternacional. na que se
msiren tamén os cámbios nos
paises do Leste. caracterizada
pola clise do estado e a crise
dos poderes públicos que dá lugar ás pnvat1zacións. Eses fenómenos. as rnáis das veces. estúdanse desde unha perspectiva
superestrutural. pero non refendos a un territóno Habena logo
a posibilidade, s10ala Lois Rodríguez Andrade, de aplicar este
esquema xeral ao que desde o
Consello de Europa se chama
rex1ón Para eles este é un con
ceito territorial, pero para nós,
como comumdade diferenciada,
é algo roáis. Asi, desde ese território con diferéncia qu e é Ga-.
liza, poderiamos cornezar a estu dar e cuestiona r, por exemplo.
a información : como se transmite. ideoloxia, meios de comunicación , etc .".
Para Lois R. Andrade, son os
"elementos subxectivos os que
van xerando unha comunidade
diferenciada ep base a critérios
de pertenza . Hai elementos de
diferéncia obxectivos , corno a
língua, até outros simbólicos ,
como a bandeira. O proceso.
nesa diferéncia , vai do obxectivb ao simbólico . Haberia que
· saber . como se articula e se
transmite esa díferéncia, ver ,
por exemplo. como nace o na. cionalisrno en· Galiza e como o
fai neutros . lugares. No noso ,
caso nace vencellado e de rnaneira semellante a como o _fai o
nacionalismo romántico tradicional e baséase na lfngua como
elemento de difeiéncia e corno
elemento aglutinador, en concreto pois, na definición de co.munidade ou c;l.e nación que fai
Hegel"

Aplicabilidade na CEE
Desde · este esquema xeral "podernos pl~ntexamos a aplicabfü- .

1

analisa o novo marco cultural

Int~leCtuais de
-todo a muµdo /.
debatirán sobre

ecoloxia
VII Semana Galega de Filosofia celebrara-se en Ponte-

vamente polo Estado ~spañol.
Isto é unha G:ontrad.ición · legal
flagrante ".

'Na Galiza carecemos de

infotrr:ación'
"Con.viria veiculizar en · Galiza
.correntes de opinión para que
se faga caso _destas consÍderacións, sinala Í.ois R. Andrade.
Entre as grandes batallas a levar.
a cabo estarian o programa Eu-:.
reka, o desenvolvimento das
tecnofoxias de banda ancha (via
satélit e,"bancos ·de dados) ... Haberia que estudar a forma de
implantación aquí, ·dado que .actualmente ternos unha desinformación absoluta :. na Galiza in- .
vestíronse, con cargo?º programa Star , perta de 8 mil millóns
de pesetas :Óo que respeita a
servícios avanzados de telecomuri.icacións, pero non· ternos
información sobre ese pmceso,.
nen en que se gastaron. A opi nión púb~ca ten a abriga de ·éo-ñecet estas accións e de· cirientalos non só nun sentido tecnoloxicista , senón tarnén de ren-dabilidade social. Haberia que
estudéi.r caI é,· en cada caso ; o
rnodelQ mfils apropriado aquí.
Por exemplo, nos Paises Baixos
existen as tele-casas, comarcálizadas·, unha espécie de casa de
cultura; lugar de encentro; onde
se recibe a televisión .v ia-satélite
e onde está concentr-e.dos todos
os sisteip.as de consulta para t:idadáns. empresas, etc. "

Médios p~óprios e
·estata]R .

l~is

"Nós' non ternos control, ~ng~de
Lots ·R. Andrade , sobre a implantación· das tecnoloxias de
información. O ministério é o único encargado , ·por exemplo , de controlar o espácio rádío..:
,
é imparábel, independentemeneléctrico , Galiza canta por unha
'E_NE_C_E_S....
ARI_O_ _
te de que ainda non: sexa· unha
parte cunha paisaxe audiovisual
realidade adrniflistrativaIVente
própria e • diferenciada, pola
INFORMARSE DA
recoñecida .". ·
existéncia da televisión galega e
APLlCABILIDADE DE
empresas auxiliares, un ·centro
Para Anqráde "é cuestionábel ·
de produción rexional de TVE,
a relación das comunidades euDETERMINADAS
iniciativas locais etc., e, sen
coa
indústna
e
o
conceiropeas
POSIBILIDADES E Á-embargo, contamos coa contrato ; excesivamente economicis--- .
- dición de que nos ternos que reVEZ DARA
ta .. que cliso se deriva. Desde a
perspectiva · da cultura, a única / mitir de cote a unha Lei de OrfüÑECER A NOSA
denación das Telecomunica-·
política conformada como euro-ENTIDADE
cións que _se fai en Madrid qÚe
pea é a audiovisual. Está tamén
é de competéncia exclusiva- ..
DIFERENCIADA'
cercana a do libro e pódense xa
mente estatal e que entra . en
albiscar outras~ como o Informe
COMO FANOS
crise constanteme.Ílte cando se
sobre as Lingu?s Minoritárias
CATAIÁNS'
:trata da sua aplicabiliciade, por.
que se pretende establecer
exemplo, cando é o caso de Ga.:.
corno unha Carta con ·rango
liza. Asi acéitanse as rádios muconstitucional . Haberia que ver
nicipais, por unha parte, pero
dade e o futuro ciue ternos, máis
en que fase e.s tán esas línguas ·
hai, un Plap Técnico Nacional
ou menos inmediato, con relae que posíbel aplicabilidade teque non contempla a dispersión
ción a integración na CEE, é diria para Galiza. Tamén seria interritorial de Galiza é proibe, por ·
cer: · como pode desenvolverse
teresente determinar as .posibili- ·
exemplo, a: instalación· duri ree- esa diferéncia-:' que papel pode .
daqes das Comunidades Autórnisor".
.. _desenroléir Galiza, como instánnomas de participar n~ste pro' ceso. Na. Comisión' das Cornunicia intermé.diá, nesta crise do
Para Lois R Andrade o' cru.:: ·
estado-nación" .
·dades Europeas están os esta- .
cial hoxe é o "elemento subxec' · "O crecimerrto das forzas prn.dos, peró non están as cotnuni- ·
ti-vo. Compre a . toma de · condutivas trouxo consigo a trasnadéi'des, agás no cas_o de Alemaciéncia da. sociedade galega soña, onde si teñen representacionalización . e a subseguinte
bre ·a po.sibilidade de defender
debilidad.e · do estado. I$tO hai
'_ ción os Jander. Haberia que rea nosa identidade e~ Europ¿,
. .' clamar, xa que logo, que cando
que acej:talo en determinados
para iso é necesário informarse
níVeis, sinala Lois R. Andrade,
se fala de cousas·que·nos poden
da aplicabilidade de determina- ·
opoñ.erse é difícil e a· autarquia
afectar e onde Gé¡l:liza, como Co. das posibilidades e, ·á vez, dar a
é -impósibel, pero ta.rpéffcompre .
munidade Autónoma, ten un nícoñecer ante · as -instáncias codirixilo nos espácios loc:ais e revel: de tréll).sferéncias {3.bsoluto,
. munitárias a nosa entidade dife- ·
teñamos .preséncia e non que
xionais. O crecirnento de ins-:
renciada · como xa fan os cata. sexarnos · repr:esentados exclusi-,
táncias territoriais interrriédías
láns".·
O

vedra do 16 ao 20 de Abril no .
Auditório da Caixa· de Afori:os .
Provincial dePontevedra . A temática da mesma é "Filosofia e
Ecolo.xia"_
Seguindo unha estrutura semellante a de edicións anterío- ·
res dividirá-se· en sesións de
mañá, tarde ~ noite .As "sesións de mañá" teñen
unha dimensión mais universalista e dirixen-se rnais específicamente ªº público especializa- '
do (prinCipalmente aos filosofas). Levan por . título "Paradigmas Filosóficos .sobre a Problemática Ecolóxica" . Cada sesión
constará dunha ponéncia seguída de colóquio. Confirmaron a
sua participación: Edgar Morin,
ensaísta, director de investiga- .
ción do CNRS (Centro NacionaI
.de Inve~tigacións Científicas) . ·
Róger Garaudy, ensaísta, -ex-deputado e ex-senador. director do
Instituto para o Diálogo de Culturas .(Suiza) e da Fundación Tórre de la Calahorra (Córdoba) .
Jean-Palil Deléage , profesor na
· Universidade de París VII. Georges Labica,· .profesor da Univer- ·
sidade de Párís X-Nanterre e director ·'de _investigación do
CJ'IBS. Gabriel Albiac. profesor
da Uñiversidade Complutense,
prérnio Nacional de Literatura a
modalidade de ensaio.
éonxuntapiente éoa ,ponéncia
de Gabriel Albiac dará-se leitura
a unha comilnicación de Toni· ·
Negri, que por motivos de dó.m í. nio ·pl).blico noh poderá •estar
presente (preséncia física) . ·
As '.'.sesións de tarde" aborda- rán a "Situación Ecoloxica ·de . .
Galiza". -Constarán ·d as seguintes ~tervencións':
Luís Espada Recarey, rector
da Universidade de Vigo: Felipe
Macias, profesor da Universidade de Santiago de Compostela
e director en fun"cións de Medio
Ambiente da Xunta de Galiza.
Consulting CIISA (representado
por dous enxeñeiros do mesmo) .
Ramón López-Suevo, profesor
da Universidade de Santiago.
Marcial Gondar, profesor da
Universidade de Santiago. Xoan
Luis Pintos de Cea. p.rofesor da
Universidade -de · Santiago. Ma·- ría Xosé Agrn., profesora da Uni-'.
versidacte de Santiago. Ramón ·
Var~la, ·biólogo, pr.e$id.ente de
ADEGA. Daniel Soutullo, biólo-·
· go (él). representación ·da ·Aso. ciación pola -Oefensa da Ria de
Pontevedra). Un representante
da Sociedade Galega de História Natural. Manuel Aian, 'profe. sor de Filosofia e membro da
.Aula Castelao.
·
As sesións de noite, de divulgación e diriX:idas · ao público
non especializado , contarán con
intervencións _d e algúns dos ponentes de sesións matinaiS e tamén coa preséncia de: José
Luis Serrano, profesor da Universidade de Granada. Francisco Q-onzalez Bernardez, profesor ·
da Universidade .Complutense.
Hai outras - participacións
. pendentes de confirmación e ·
está sen d'eterrpinar 'quen pronunciará a leición de clausura. O
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Fraricisco Taxes
_~Sen
•

autores· g~egos, non hai

. M. CARBALLll)O/A

t~atro ·galega'

CORU~A

Cando s·e tala de teatro na
Galíza non se pode obviar
a un dos autores cáseque
xa clásic6 neste país.
Francisco Taxes, ademai~
de cultivador de e~trelas
.,
nas ondé\s (Ca tro ven tos e
O Jáparo cavileiro), é unha
das testemuñas. vivas. da
conxunción entie -a
funcionalidade e a poesia.
· Fixo, talvez, _de toc:fo na
sua fraxectoria polo
espazo lúdico-. Perfeito
coñecedo:r .das histórias
ainda non contadas, dos ·
f eitos e remendos des ta ·
ete:r;nidade eterna que é a:·Galiza, conse~va o seu carácter m~xico, enérxico
' e pletórico". E ainda máis.
Voa .. Sen ásas. Que non é
pouco.

.

..
Fraga fai o que prometeu , mataría, ao longo , á Galiza."''

secretos'', sinala, referíndo.s e a
. ·que s_on, a maior parte, desco_ñecidos, apontando, logo, que
A televisión .
"O problema que ten o teatro
"tan só. coñeceII)os aqueles .que
~ galego é· que non existe" : expllA. televisión· é o cabafo de batateí?-_e n a sorte de gañar un prélla, ·'a arma, t¡:¡Jvez, máis impór7
cé .. pa:seniño . Calmo. Como
mio, que non sempre son quen
querendo fortalecé-lo. Animá-lo . .
tante" , suxire. "porque ainda
o merecen ou case-que nunca
quedan , recunchos onde, . por..•. son quen o rnenacen". Mais, ·_opi-·
Darlle coeréncia e meios.' "É o
sorte, . non chegan os avances
único problema -segU:e-, o
na .que "os de sempre, os coñeúnico -problema qué--.t en O que
tecnolóxicos. e, vamos , máis
cidos -á marxe tj.os mortos-,
concretamente, . dos meios de
non sabemos. agora, é se ~ ados .clásicos , ~PO[ ~xemplo , se_ministración vai respeitar . o ·
comunicación en castellano" .·
guen no seu sítio. E aí poderíaEhtende . qile .neses recuncli.os
Centro Dramático (tamén se fala
mos facer unha ·pequena reflede que · vai desaparecer. ate ·a
ainda se conserva o idióma e a
xión." E ineide enyolver ás oiiConsellaria de Cultura), que é
entidade do país. E engade que ,
xes. ·porque un país non é un
tan elemental como a Televisión
''igual que nesta diglósia p~re
país se ten vergoña ou rriedo e
· · da Galiza, que tamén parece ser
ne. na que vivimos, que o man.deixa a un lado "os poucos que
tivo vivo . Pois· as camadas po'"
que queren tumbar ou privati~ hai sen esa sorte de verse reprezar, o qtJe viria a se'r a sua desabres ou marxinais, - quE3 eran
sentados nunca xarnais. Pero os
, . ,...,
parición como tal. Fala-se dun
quen talaban a linguaxe da tenomes están aí. Na hístória da
mínimo de programa¡=; en castena, e os señoritos, esquecia_n .
Galiza. Por · sempre. Ainda que
llano, algo que ·prometeu o señor
para falar. un ·~astellano totalnon se representen. Son clásiFraga, mi mellar dito , AP ·cando
mente escarallado e caralleho e
cos nasos. E cóntanrÍos. causas
ainda era' AP e 'n·on PP . .E o secarallán, p·ois, penso, que seria
nosas. Lérnbrannos á nosa hisc
ñor Barreiro, foi, daqueJa , xá,
tanto como acabar ca i_dioma . E,
_tória, que é do que, se trata ...
• polq tanto , rematar cunha étcafldo demostrou o primeiro denia ...
talle do seu nacionalismo cenO Centro-Oramático
traleiro . E foi quen irhpediu a
Escritores
secretos
O Centro Dramático-supón unha
manobra popular. Dixo que non ..
"Os escritores galegas son cor-boespiña cravada no máis fondo
Oue había que emitir -todo en
do . corazón, para Fráncisco Taa polici8:' sécreta . Son escritores
galegc:>. E penso, que s~ . o-señor

'NoN EXISTIRA
TEATRO GALEGO
MENTRES NON SE
ESTREEN AUTORES
GALEGOS. O
CENTRO
DRAMÁ_TI_C_O_M_O_NT_A
TEATRO QUE NON ÉGALEGO'
xes, tendo en . canta que "lirnítanse a estrear a grandes autores; indiscutibelmente, grandes
maestros do teatro liniversal,
pero que xa tivemos a sorte de
ve-los desde que somos moi neno's. E reiteradamente . E. incluso, estudadoS:. E até sabíamos
cando hascera cada· quen e as
obras· que carnpuxera. Enfin ,
todo o que nos a.prenderbn aos
que _ternos máis de cuarenta
anos."

Pensa, polo tanto, que é mester axilizar os comportamentos,
dar ·o paso, manterse activo,

N.OVIDAD.ES XERAIS
MERLÍN: Para · facer novos ·lectores
.

~

vivo, porque; di, "o teatro é'algo
máis fc;mdo que esa árbore de
Nadal que alumea, aí, agaúmosa. Ouer dicer. que unha vez
que femata o Nadal, péchanse
as luces e córtase o pino e vai se todo ao caralla . E, agora mes. mo, co teatro pasa exa~tamente
o mesmo .. PorEJ:ue, hoxe, ninguén escrebe teatro transcendental, de pensamento para
douscentos apos despois . Porque os autores saben que, entre
outras causas, non interesa. E
faise para o instante, o momento. E para ollá-lo no prazo ime: diato no que se escrebe.·Se non
se fai así, os autores vanse ao
caralla ."
.
E hai outro fenómeno que
hule pola cabeza de Francisco
Taxes, a falla de infraestrutura
para que os grandes espectáculos se leven a máis sítios que
"as grandes cidades Ouen nanta os grandes espectáClllos é o
Centro Dramático Galega, sen
embargo, monta teatro que non
é galega. E eu desexo que subliñe. Insisto en que non eilstirá
teatro galega _mentres non se
estreen autores galegas".
É o dramaturgo galega máis
representado. E sen embargo
só "conto con tres pe zas representadas, digamos próximas",
aínda que algunha máis atisba
as suas páxinas no caixón.
"pero que non están rematadas
Son pezas -afinna- que no
caso de que chegasen á estreia
algun dJ.a. retocaria . Refaria.
Porque o que matinaba naqueles intres, cando as escrebi9, xa
non o penso agora , ou penso
doutro xeitó , ou ... É o que che
dicia, o teatro está VlVO e ten
que camiñar a cot10. E eu teño
esas tres pezas, O velono, Lenta
ra1game e Cademo de bitácora.

E até aí cheguei E agora hai
unha séne de autores novos. incluso algun non tan novo. como
Manuel Riveiro Loureuo, que é
un home que non tivo a sorte
de que ninguén lle representase
un testo até hai m01 pouco Vamos, que non se traballa con
ánimo de segwr a dmám1ca cultural do país."
U:n texto seu, curto., que estivo nas mans do CenLro Dramático Galega, que ia para estre1a
xunto a catro clásicos galegas,
foi "tumbado. A miña querida
gorda, a Dori Bárcena, tumbou
o proxecto. E é curioso como se
cargou esa historia, cando esa
obra foi escrita pensando nela
corno actriz . Son dous personaxes, Caste e Albita. E, cando estexto, pensaba nela.
crebirr
como que era Caste. O Albita ía
ser Tuto.'.'...

o

.O ARMARIO NOVO DE RUBEN
· '. "x~bier P. Docampo .

CRÓNICAS DOS CATRO VIAXEIROS
Xoán· Babarro González

A NENA DE AUGA
- ><'abier P. Docampo

. A FORMIGA COXA
Mafilar Aleixandre
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Entende que non hai que darlle
demasiada importáncia, ''.porque a rnin como aµtor de teatro
impórtárne tres cabezas de caralla a gramática que impoñan",
ainda que opina de cara: os prémios, "que aí está a parte negativa. Ese é o · rollo. Esa h~stória
fode moito aos autores:" Considera, así.mesmo, que a normativa "é unha castella'.nización: tan
brutal, que se rebenta o idioma,
desfacéndoo., onde as verbas
e·n xébres son praticamente des"
botada:;¡ • para castellaniza-lo
todo. Moitos escritores de categoría, de enxúndia, na Galiza,
·· automarxínanse. E xa. non . concursan. Mais penso que non e
un impedimento. Nen fere, nen
altera. o fenómeno do teatro.", b

.l .
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·pois inexcusábeis '_ para a noite
do Martes . ,.
O
"CELSO X. LÓPEZ PAZOS .
(1) "O cine segur{do fiitc_cock" . Frarn;:óis
Truffaut. Alianza Editorial.
·

quece os nornes dos debuxantés, e por suposto descoñece o
Can sen dÓ'no . .

Deseñada, ollando
cara atrás

Femández Paz, A. Para lermos comics.
Conselleria de Cultura e Deportes. Xunta
de Galicü;i. Compostela 89
·

No princípio desta nova década
descobrín un libro en galega so.bre a banda deseÍiada onde se
trata sobre a linguaxe e comunicación ·do cornic, entre outras
causas .
Robert Walker intenta afogar a Ruth Roman en "Estraños nun tren".

Hitchcock na
noite dos martes
Quinta entrega do ciclo que
TVE-1 ven dedicando á filmografia de Alfred Hitchock, Estraños nun tren , produc1ón de
1951 que poderernos ver o Martes día 6, representa. logo dos
fracasos de "Atormentada" e
"Pánico na cena·, o restabelecirnento profisional da carreira do
xemal cineasta bntámco Nernbargantes, apesar do éxito obtido, haberá que esperar cinco
anos rnáis para que coa segunda versión de "O home que sabia demasiado" o autor de "Rebeca" inaugure unha das etapas
máis frutíferas da sua traxectória criat1va. Fitas tan perfeitas e
acabadas corno "Falso culpábel", "Vértigo", "Coa marte nos
talóns", "Psicose" e "Os páxaros", son a proba roáis salientábel de taJ afirmación Segunda
película dmxida por Hitchock
para a Wamer Eros e que foi o
número 14 das realizadas nos
Estados Unidos logo que o todopoderoso O'Selzruck o levase a
traballar a ·Hollywood. nori foi.
nernbargantes, "Strangers on a
trc.m" unha película liilposta
polo estúd10, s nón unha libre
ele1c1ón de H1tchcock. atraído
polo texto da novela de Patncia
H1ghsm1th O guión é obra de
Rayrnond Chandler. e segundo
cantan as crónicas. Hitchcock
· non quedou m01 satisfe1to da
colaboración xa que. corno sernpre confesou o realizador inglés.
"atoparse cun especialista no
suspense ou no "thriller" como
era Chandler plantexou rnoitas
dificuldades e enfrontarnentos".
De ~eito o traballo do criador de
Philiph Marlowe é bastante
frouxo e os diálogos mediocres
(sobretodo o final) de xeito que
Hitchock rematou ~ontratando a
Czeni Ormonde, experto guionista e habitual colaborador de
Ben Hecht.
Como en cáseque todas as fi. tas de Hitchcock, en "Strangers '
on a train" importa máis o xeito
de visualiza,r a história e os elementos empregados . para darlle
carpo narrativo ao texto ql!-e o
texto. mesmo : aquí reside grande parte da mestria do. cineasta
-br,itánico : o "dicer'' é .o que dá
entidade ao "dito", isto é, o q:m- ·
tinente substantiva b contido.
Certarnento, se ben isto que subliño forma parte prioritária ·do
mundo estético-ético 'do autor
de "Os páxaros·:,_ tampouco podemos e$qÚ~cer a enorme. complexidade dos seus discursos,
todos eles pezas dunha abraian- ·
te ·carga conce;ptu'a] cl:iea de

arnbtguidade e surpresa. A im.portáncia do filme que agora comen to radie.a. entre outras cosas, en ser exemplo meridiano
dalgunha das constantes temáticas que pululan no interior do
cine do realizador inglés. Unha
delas é a da simetria que xorde
entre dous suxeitos humanos
diferenciados que en realidade
forman parte de_ dous pólos
complernentártos dunha única
-identidade. Do mesmo xeito que
en "A sombra dunha dúbida" tia
Charlie (Cotten) é a prolongación maligna, o "alter ego" criminal da sua sobriña Charli (Teresa Wright) , en "Strangers on a
train", Bruno (Walker) e Guy
(Granger) son en re8Jidade ou
poderian ser a mesma persa?.
quer dicer, poderian ser un personaxe dividido/escindido en
dous . Esta círcunstáncia· cornprendeuna perfeitamente Truffaut cando no seu penetrante
estudo sobre o cine de Hitchcock sinala que "a estrutura do
filme está construída de maneira sistemática sobre a cifra
"dous"<1>. Como en "Eu confeso".
o seu seguinte filme, ·aqui atopámonos co terna do intercámbio de asasinatos : Certamente,
tanto Guy corno Bruno poderian
ter asasinado e de feíto o prirneiro síntese como corresponsábel da marte da sua muller.
Este intercárnbio de responsabilidades lévanos a outra constante hitchcockiana: o problema da
culpa (Guy é responsábel do
asasinato da sua dona lago do
seu encentro con Bruno) e o da
sua arnbivalénéia. Isto conduce
ao subtema "do falso culpábel"
(no~ chega a matala) que estirado, introdúcenos no leit-rnotiv
hitchcockiano da "persecución"
(Guy fuxe da policía para amosar a sua . inocéncia). Estarnos
pois diante ' dun trinómio culpa7
falso culpábel-persecución que
abre outra . constante, o do xogo .
·das. apariéncias, dos equívocos,
da realidad.e e o seu contrário, q.
apariéncia da realidade. Moitos
son os eiementos ciue do universo hitchockiano podemos y~i en
"Strangers on p. train" e isto
obríganos a non deixar de pasar
por alto a · proxección televisiva·
do filme .
Non quera cerrar· este comen-.·
tário sen aludir. ainda que sexa
de pasada, á proxe~ción pouco
despois do .encentro con HitChcock do Drácula de Tod Biowning, produción de 1930 que
inaugura a saga · do cine de terror da Universal e que poderernos ver en versión orixinal. Filme paradigmático do xénero,
representa o debut. 2iiante das
camaras do demor.iíaco Bela Lu. gosi, actor maldito e máxill).o
mito .:_xunto con Boris KarlGffdo cine -de terror. Duas citas

Para lerníos comics parece
unha senténcia ou un resumo
do futuro , .da banda~ deseñada. galega nestes 90 carregados de
espírito anglosaxón e perestroika.-

É unha mágoa que no apartapo "unha aliada ó comic galega· ~
non limpase ben os lentes -e ·
non o digo por mal-, senón
porque, Lle quedaron causas ~en
mirar e refLrome concretamente
á historia da Banda .Deseñada
_n estes últimos anos; non gostaria ter que, agardar vinte an.o s
para que fagan un espácio-especialmente dedicado aos karnjkaces da B.D. nos 80, faleTJ'los xa!
O citado libr.o f.ai un:ha interesante pergunta á que parece
non topar resposta, é a seguinte: "¿Que posibilidades teñen
hoxe as persoas que , dende o
noso contexto cultural, Bscollan
o _cómic carpo medio de expresión?" A resposta correcta é: .
nengunha, e digoo por experiéncia.
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Finalrilente non dei.Xa dE! ser
unha risa que· nunha publicación. editada pala Xunta se criti-,
que '_a fa1ta dé '. sensibilidad.e ~
actuación Institucional eh rela- ·
ción co mundo da B.D.
. q
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Erros nos ·folletos ·
turísticos - :
.da DepµtaéÍón
de A Coruña
Tiña eu gran respeito por X.t.
Laredo ·a confa. dos doce volurnes que tirou en Edicións' Xerais co título xenérico de "Galicia enteira". e que- c01do son
unha bo·a guia da Galiza. Resul:'
ta que chega agora ás miñas
mans o Jas.cículo MugardosFene que, tamén da autoría de
os Laredo ·en colaboración con
Efrén Vázquez. vén de editar a
Deputación de A Coruña e só
podo dicer _q ue teri rnoi boas fotografías; é' ben intencior:acto,
ten ·boa maquetación, ten prosa
'vácua ·e unha chea de etros toponímico-xeográfico-histói:icos.
Que eu saiba saiu só en castellano, que ten coña.

Vou. an.áiizar polo rniútj.o o folleto, facendo constar (polo que
me toca e para cortar suspicácias) que o Concello de Fene ten
Capa· do primeiro· número.
editados _polo menos dous libriños sobre- a su'a história, que
Llorca, Pérez Alberti e Romero
sacarnn hai anos unha "Guia de
Segunda entrega (a primeira
Ferrolterra", e que eú fun redacsaíra no pasado Agost9) -d.esta
tor da- voi "Mugardos" para a
revis:ta que opta por un título de
Gran Enciclope-d ia Gallega · e
- pronunciación un tánto forzada
dun tríptico que.'sacou ese eon(proben a pedir no quiosque
cello vai· paia ·un ano; de todos ·
dasmEtdascapital) en aras aun
hai. na-publicación da Deputarnáis- que presunto inxénio na
ción, 'trases literais sen nengunsua conceición. O escaso míme·ha indicación das fontes, que xa
ro de páX:inas déste satinado
· é ter-cara ... Vou ir esmigallarido
magazine non o asernélla precicase páxina a páxina, pois xa na
. samente ao tocho· de Mgrx, perq_
primeira chámanlle PedÍeiras áó
· o contido si .denota , acaso delugar de ·A P.edreira, · Ba'ñós ao
rnais, a adscripción capitcilina
de O Baño e ao meu pavo de O
en aftigos e fotos.
~ Seixo -de liña urbanístiéa con-·
· tínua e p0rto histórico-- cháFala lago correerarnente dos
. Que conste que por moito
manile folcloricarnente "típico
iniciadores da aplicación das
que miramos os créditos· do di- ·
poblado
y embarcadero" . Na pátécnicas da B.D. ao .entorno gareito e do revés ainda non texina 3ª empregan dados co cenlega: Marin, Patiño. <;::ampos e
mm¡ moi claro que 'p arte "instiso do 1986 cando hai outro do.
toda unha série de monstruos.
tucional" hai na publicación, .
1989; na 5ª din que o Castro das
logo cita o que rnáis lle soría e
auspiciada por certas xentes liGaiyotas "está justo en el límite
coido que é de xustícia ~pliar .
gadas ao concello cornpostelán.
entre los términos de Mugardos
y Fene", frase _na que van xunPor suposto que a rnarxinaliO monográfico adicado a altas a incorrección rnorfolóxica
dade foi a característica princiguri a}..ltor do comic que parece
coa· sint;ktiea ·e · xeográfica,
pal das public~cións dos 80, nas
cqnstituir o miolo ' da revista,
como é un erro (supoño tipográque se incluían historietas e tiprotagoníz¡;io neste nú~éro un
..fico) un "NeVille" polo. "Noville"
ras de debuxantes quE¡! daquela
traballo esmerado como sempre
arqueblóxico que, por certo, igempezaban a ernborrear papeis.
de Xaquin Marin. Trátase ·ctlinnoran os autores que está sendo
Caído que' esqueceu un pouco ·
ha pulcra e divertida historieta
excavado dende hai dous anos.
o fenómeno da "movida" e ºconque revisita o· canto do flautj.sta
Na páxina 6ª hai un "regidor Ratramovida" ·de Vigo. que entre
de Hamelin,
clave dun . bon
món Mariño da Barrera" _que ten
os anos 83-85 enxendrou lada
humor e cun remate sorprenque ser Bernardo MaFiño de la
unha série de publicacións endenté e francamente gracioso.·
Barrera; na 7ª dan en O Sei.Xo
tre as que podernos topar as:
o rnao e que se chega ben
unha · "simpátiCa fiesta de las
Katarsis. Castrellis, Valiumdez,
· lago a ·esaS" páxinas e unha vez
Antorchas" da que nengun viciEscupe ou Interlinea e Tintique se pas¡;i. por elas· con consiño ten memória nad?J, din da
mán ; moi perta latexaba Carel,
derábel . rapidez pouco menos
''. Das Merendas" ·nen do Santiáde movida tnáis cultural, e rnáis que ó,os botan fóra da revista.
go. Na 9ª diñ que o escudo dos
recentemente .Ka os, Congostra
Cunha reflexión final, isa si, lúMariño . está desdebüxado can- e o ainda vivo O coiote.
Cida e simpática do director da .
do. na foto del ben se ve que
Entre os debu:xantes que ver·
publicación, sobre evidente, á
non ; na 10á deséreben a figura
tian o seu rnaxin naquélas páxilus do artigo, americanización
· xacent~ de Don Pedro Sillobre
nas estaban Vítor Tizón, Ramón
de Galiza. ·
como vestida eón "un largo y
Trigo, Pedro Sardiña, Dolores
pregado ropón", que na foto da
Mais pouca ~ousa semella . · páxina 11, ben veqios que · preTorres, Norberto . Femández.
para a apariéncia extrna de Das
Agustín Ferhandez , · Yolanqa e
gado ·é pero tarnén unha ín~iCapital. _Máis que revista fica
alguns outros . ·
. saia, ainda máis, dan como.data
nunha espécie de tríptico alondo falescirnento do 9abaleiro o
Per0- o caso é que estamos
gado .. Que se completa, polo deaná 1529 catido foi século e pico
nunha nova década e praticamais, coas visións de Suso de
antes . No rn·apa das· páxinas
mente nengun deles tivo Ünha
Toro de certas zonas da cidade·.
centrais pqñen as · parr6quias
evolución, ~ unha - ·traxectória,
algunha das caleS- do hor:roroso
onde
non son e converten ao rio
lago de pasar polos distintos
tjo Ensanche; intenta sacarlles
Belelle
nun estraño Berelle . E
xomais ·a :rnaioria sirnplesmente
unha alma que nunca van ter.
non 'sigo . co~ :erras ~ mistificaesrnoreceron no esquecirnento·
Máis aigun outro artigo sobre.'
. cións sobre Fene, que ali hai·espor non tereh unha páxina que
de novo, Cqmpast~la e un conto
tudosos dabondo para· fa~er..
publicar a cámbio de tres duros.
máis ben esquecíbel, pingados
· Lin ria Prensa que~ o encargo
dalglinha ou ouqa ilust~ación
Dinos lago o presunto ensaio
. dos folletos ven do tempo de Rodas que algunha é~ pouco recqrhistorietístico que "só ANT _
may Beccaría, pero iso non :xUsdábel.
Contado.
non.
está
mal,
presta ' unha ·atención -constante
tifica que o Señor Fdez.-Moreda
pero cornpriria lemqrar, e non só
·ó cómic", efectivamente; ANT
non teña mirado que causa falsa
aos
responsábeis
desta
public;~
sempre se fixou na B.D., pero
está
a editar a Deputación. Eu,
ción, que móitos · ainda .mant~-
non co Bule-Bule, corno aponta
por a'mizade ·con algun dos auinos
o
costume
de-ler,
que
non
o libro, ·senón coas §iistintas pa~
tores • do. proxecto, lamento ter
nos asustarnos da letra, e si de
xinas que. nun intre determina--que
facer esta critica.
O
- tanto espá:cio en branca satén.O .
c;:lo foron máis ou '. menos paraGONULO VILAS
BERNARDO MÁI%
d;iócas, mágoa que . o autor es- .
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-Cham.ábase Luis
Marina Mayoral,· a este paso,.
leva camiño de se con verter nun
, dos ~scritores galeg9s de máis
obra, pois chegada serodiante á -narrativa no naso idioma (ou escrita ,en gaÍego, · en xeial} Íeva". . en' poúco máis de ano. e médio,
publicados tres livrqs. Duas n,o. velas a este que agora se vai ¡:e.señar. Chamáb~se Luís(l l, que
pode considerar-se· unha crónica novelada. _A históriá.que aqu-i
se narra é, seica, , :jeal: A vida
du'nha muller e dos-' seus fillos, .
dous deles drogaditos Como se
. dun informe se tratase., a autora
faf falar á :m'ullef. aos fillos, aos
seüs netos; mesmo entra e1a (a
.auto.ra) ·e · os seus ' fillos. A vida ·
desta dona é uriha de .tantas· da
clase média-baixa a quen a Viqa ·
trátou mal. Logo de mort9 o mq.rido, ten-se que pór a' traballar
- liinpar ce' 3as- para poder ga:. ñar .. o pan. Dos fillo.§, un ~o-'
. gadito- moqe; o outro, o Lliís
do título, e· -p~rafrasea11d0' a
García Márquez- a crónica
dun morto ·anunciado ; · outra
vive lonxe da .sua nai, ·e está casada en segundas' núpcia s. E o
filio sério . da familia, rexeitadq.
por case todos, seguindo esa _·
dobre moral de qú.erer poder facer O-€¡ue fan os ou tras mais ... a
familia é a família ... Ou sexa, que
consiste en r.exeitar -todo aquilo
que , en verdade, se actm.ira: se.- ···
riedade , boa conduta, formali~
.dade, · traballo. ·fixo, etc. E logo
intervén, xa se defo, a autora. e
máis os seus tillos.
Marina Mayoral usa neste volume c;las técnicas narrativas e
periodísticas, sen chegar nunca- aa· fondo de nengunha
das duas. Como crónica periodística', falta todo aquilo que fai
do periodismo algo máis . que
·meró reflexo cto ' que se ve: ·cta-/
dos, intervencións no meio
dado , etc . Como narrativa, botase de menos un deseno dos personaxes ; coñecimentos sobre os
resortes íntimos destes, cóm. prensión (en todo b ·se11hdo da.
palavi:a) dos mesmos,· etc.' Encontramo-nos, .xa ·que -1ogo, ·p erante Ún produto . híbrido. E
·como t~l. falido. -É
presente,
· ao cabo;' un achegame·nto, des-.
cafeinado, a un mundo (ou ifl~
frarñundo) cutre: o da: droga.·.
· Queda-se na tona , e vemos que
o : protagonista real é a nai dós
droga ditas; polo que a crónica
é achegamento -'-non cierttfü-·
co- a unha realidáde antropolóxica dada. (E' neste sentido recomenda-se, encarecidamente,
o volume de. Mariño·Ferro sobre
un campesino gal-ego publicado
pala mesma 'e ditora; eis un bon
achegamento antropolóxico - . a
un tema determinado).
Polo que se leva dito, dedudrá o leitor que o submundo da
d,roga é mero pretexto para ar. gallar o voh1me. Un livro ben escrito, ben estruturado, qlie se le
dun ti.Ión, ·como -os folletó_ns de
outrora. Á autora escapou-se-lle
ó · tema do livro; quizá por un
descoñecimento real del. Quixo
. dar un docu~eñto bruto, e foise-lle das mans, conv'ertendo-se.
punha espécie de folletín . ben- ·
e_ecrito (contado, máis ínteresante que ese outro que anda
'por .aÍ. CQ título .de. Xente coma .
onde a moralina éheira por .
todas banoas e onde: ao final,
· case fala máil? a autora que o
protagonista) no que 6 . auto:i;·
toma posición mtentando manchar-se, ou usanct'o certa moral
''.liberal"' xa que coñece aos per. sonaxes que pon no pap~l . mesmo. cpnvive con eles . Mai$ ... · M~s qUizá º·que está equivo0
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~lem el}tos ~ da novela de ·terror,·
miración que .emprestarlle ·o seu
da saeta! ou da de viaxes· (aínqa.
· 'próprio e · valioso inst.rumento .
que
haxa quen' se limite a introAsi' comeza a hi.stória do Crime
ducir .receitas de co'ciña). E RoR~a da Moeéia . Vella,-.ú'!timán Raña apostm.i polo estilo,
ma entrega de Román Raña
ou'-pola califiGacl.ón. A SL\a noveA novela insctébese ·deritro
.la det'nostra un moi ben domínio
do xénem·policíaco. (bu neg.ro) ;
que·é, sen· dúbida , un dos prefe- . do léxico ,- que é mcii rico e variado. ~ Pero en exceso. A califica- .
ricios. polos nasos narradores
ción é · unha -teiina, unha eiva,
conceinporán'eos. Com_o novela
·de tal ·xénero, aceita e·segue os · ' que nori abandoará até o remate. Cqlificatión cando é riecesácánones que a·- relato. policíaco
ria e CBndo ·non ·o é tamén, omirppón. ·A'si, a estr.ll.t ura debe ·~er
nipre$ente. :N'engun leitor precimeditada ·e tratada con mimo,
.
sa
que lle digan 9omo é él comi· diso vai depender que se ·1ogr.e
da nun hospital, ainda qué xacriar e man ter· a tensión desexamai-s entrase nun, vallarios isto
das . . Sen iso, o relato poli.cíaco
a modo de exemplo. E o nome
. fracasa. · Sábeo ben .Román Raña
·da rua . posibeln:iente lle gostou
e · por iso procura .arte llar ·de macado aqui é a reseña, xa que te- ·
. tanto e exerceu {c)bre el. tal inneira efeCtiv.a a:. sua história, o·
ríamos querido ler un livro onde
fluxo que o levou a poñeló no tí· desenlace chegará ao final dun .
· se explicase -sen -moral- o
tulo Só cabia.1 entón a po,sibilijn
crescendo
·de
informaC'ión
·
e
'
mundo da· droga, o interior-. --o
dade de que o título fose singu-acción. O e.al provoca que o leídrogaditcr---:- . e o exterior' . --=olar ou en plural. Se pensamos na
. mundo ·que o arrodea. No que
tor se solidarice con Leopoldo
acepción do leitor medio. esta é
. se nos explicase, se- pode $er,
(intue que· el' será o protagonista.
sen dúbida a de asasinaLo, por
·que. é a maga: nostálxia' da mar·dos aco:Ótecimentos qué dan
influxb da tradición. Pero aqui a
nome a este xénero) e vai . acete, luita .contra ela? Talvez o repalabr:a crÍme emprégase en
dendo a nova información a me.señádor qÜ.ixo .ter rias mans un
toda a amplitude o · seu signifi. dicta qtie acede Leopoldo . ·Q nalivto,..onde se explicase, sen mo~
cado e é sinon1mo de delito.
rrador ·coida de que asi o crearalinas, seri apriorismo$ ideolóVelaqui que esta vella eiva da
rnos. Por iso surprendenos e ad~
xicos, que a droga é a negación .
poesia
galega, que emerxeu
miramos a iritelixéncia de Leo-·
-do ser humano, que é unha exfÚndamentalmente na de finais.
poldo ~ando este resolve o asaperiéncia negativa sen compendo setenta e princípio ·dos oiten·s acións ilusórias (ainda q-qe pa=
sinato da irmá~ ' Porqµe ag9ra o
ta, precisamente no período en
reza o contrário) ;, un livro que·_
nariado.r non nos informou como
, que flomán Raña comezaba a
antes, apre~entounos a' acción e
colocase ao leitor chante da reaformarse como escritor, velaqui
despois ep:plicounos corp.o Leo- ,
lidade, ·que ,nos fixese vér que volve aparécet no comezo·
- poldo chega á conclusión definid'eppois de lé-lo- que .non se
da década dos noventa .
tiva . Pero as personax,es xa non
pode- tomar ás cousas cotidiaFóille concedido o pr~mio
volverán ·ser desencadesrntes e
nas éomo se nada t1vese pasaBlance-Amor
89, _que ultima-,
culpábeis da acciión , despbis os
do. Quizá foi ese q erro do reseménte parece estar destinado só
. acontecimento.s desencadeánse
ñador, e non soubo ver. neste lia relatos policíacos , ainda que
e surprenden ás personaxes, ·au. vro outrós méritos que os xa
vai
progresando en calidade . ,o
tro método típico .deste xénero.
mencionados e todos oE»demériO primeiro que notará o leitor
tos reseñados. E é que os híbriXOSE M. EIRÉ
é
as personaxes' .non son
dos :marren en si mesmos, non
· se poden .reprocfocir; e pm iso o · · normais. E é que as person~es
Romá~ Raña. O Crime da Rúa da Moeda Vella Edicións XeraiS de Galicia,
tenden a insCreberse, en maior
presente volU(Ile. por ben escri-.
Vigo, 1989. 149 páxinas (esta vez Xerais
.ou menor medida , ·no mundo do_
to que estexa, por ben estrutunon nos obséquia con índice, outra vez
será).
ideal. O ·cal leva a que a· verosirado que nos ·pareza, non serviu
militucie disminua (e a verisiJnipara apreixar .. todo ese mundo
litude· nun relato deste tipo , é
que a inaioria coñece polos xoru11 elemento fundá.mental por- t
..nais ou tele-xornais ; un mundo
..
. que o relato policíaco ten a sua
· que é inexplicável desde fóra, e
metáfora de viver
_:_por serte ou desgrácia- a autaiz e eXJ2licación na realidade
/
.. tora no-lo .explica desde- fóra , e .
cotidiana. Ao ~esmo cémtribue
o feíto de que só no remate as
Nq nasa nación tropezamos de
por íso caí n¡:i literatura; e por
contínuo con earéncias próprias
iso -por desgrácia- é tarríén
petsonaxes nos rnostran como
. s.on mediante os seus actos,
do rninifundismo cultural, desde
unha novela sen queré-lo ser; e
por ·isa se lé con facilidade, demediante· a dramatización, ate
a füiormalizaciÓn da nasa lingua
·entón e o narrador quen nos ine literatura no toncantes á sua
masiada, éunha fadlitj.ade qúe
· cativa lexitimidade ,ainda, até
pode levar ao leitor a rematar o
forma do--mundo interior dos ~c
'. livro sen tomar ·cq11ciéncia do ·
tantes, prosopografía.· Por ende,
outr~s indicativos · como o abque é verdadeiramente a droga: ·
isa tamén se ve reflexado no rit:.
surdo distánciamento da reali· mo .. aír.ida que non chega a redade literária de orixe luso-brao mecanismo. un deles; de autosileira. E ao falar hoxe de Cláupousalo de· maneirá significatidefensa dunha .sociedade criminal. .
. : D
va ,. remarcará máis o ·contraste
dio Murilo, poucos leitores sabeentre o turbulento :r:einate e o
~án da sua ubicación e moitos
. XGG
sosegado início (como di.Xemos.
menos poderán argÚmentár que
EdiciÓns Xerais. · Vigo,- 1989. 132 páx.
no remate hai menos prosqpocoñecen un pisco da escrita
1100 pta . .
grafia, non .terr obxeeto porque
deste autor , eis lago a razón
as personaxes xa nos foron sufideste achegamento que procucientemente apresentadas, . e.
ramos através do poemário intimoita,má:is acción).
tulado "Caderrro de Proust", que
Os acontecimentos desenvolobtiv~ 'o prémio Literário Nacioveranse s·e mpre en progresión
nal de Poesía do Instituto Nacional do Livro (INL) do Brasil(l).
éon mínimas refeiéncias ao pa.sado, que se acentuarán até faA edición inclue un resumo
·cérense imprescindíbeis no r.e. de Indica~oes Bibliográficas
. mate, porque serán os que ex. sobre o autor onde sabemos
pliquen_ os crimes. Dicimos . os
que Cláudio Murilo Leal foi procrimes porque o título non ·se ~ fesor de Literatura Brasileira en
correspo:r;ide .coa história, ncm
várias faculdades de Letras, e
hai un só crime na Rúa .da Moemais xom~lista que escreve de
da .Vella, e serán bastantes ~os
literatura, ·de · música popular
leitores qu!3 fiquen sen sabe~ a
brasileira ·e fázendo crónicas . O
.que· crime se retire. o título.
seu primeiro livro de veFSos 't o
epígrafe c:fe "Poemas" data de
' Pero·para explicar o título hai
1959 á.o que · seguirán outros
gue ~acer referéncia ao estilo.
sete volumes denantes de publiRomán Raña
No reve:r;decer do xénero policíaco. ou négro, .hai ·un denomina:. .·· car esta obra coa que a cada un
recoñecimento, dos leitores e da
dar común; sen deixar dé acatar
Os. crirnes do
crítica, amplq e. que .mesmo
os· cánones"' do xénero, os autotranscende alén do continente
srradivarius
res. tenden a introdueir elemenamericano. "Cademo de Proust". _
tos novas que faga'n :ITláis v.ariaextraviado . . estrutura-se en cinco apartados:
da, máis amena .e máis rica a
Forma e Forma, RÓck :e Cruz,
narración. Ese é o c·a miño máis .
Cidade e Saudc¡.de, Ser ~ Dizer,
Leopoldo Lamas· é un mozo esacertado ; esi.e é e foi un xénero
. Vida e Marte, nun conxuntq de
tudan te de violinb que, en rerpoi cultivado, polo que no tema
35 poemas na p.rocura do "próxa n9n pode haber surpresas, é · ·
compensa
seu vrrtuosiSmo,
p,rio ' íntimo" nvn:ha aproxirna- 1
logrará á preciada amizade do
. coa estrutur;a non se pode xogar
ción pro\lsüana:
dE1masiado porque se se·compli· xénio ruso Sergei Nuridin. O
ruso, afortunado posu.idor dun
. ca en exceso pódelle .facer comFoi ídolo da minha juventu~
Stradivarius, · mm encontrará _ plicado demais ao leitor o asimide ..: (Réfire-se ao escritor fránlar a información. Por este. cami-. '.
mellar maneira de manifestarITe
cés) confesa-nos no ·primeiro
, verso· do . poemáriQ, ~ tamén lle ·
ñ<? é xa mói vella a inserción. de ·
a 'Le~po1do a. sua fervorosa ad-

da

que

Claudio- Murilo,

ªº

miramos unha obsesiv'a' prnocl:lpación comun a Proust: O tempo escurece a manha , f l,.o teffi:
po que passa. Desacougo que
se itera cando traza os tempos
pretéritos, "o ·passadp . desven dado pelo psiquiatra"..
Pero non estarnos dediante
dunha só referéncia poética,
· ·rnais de duas dúzÍas de autores
visitan as páxinas do Caderno,
Rimbaud, Cesare Pavese, Elliot,
Camoes ... e. unha longa relación
de nomes, distantes entre · eles,
._que · chegan até Cavafts e Dostoievski, e dos que chega a ad. xect1var méritos e deméritos ..
Realmente Machado f01 o melhor de todos( ... ) ·
Ezra Pound deixe1 de lado, por uns tempos,
.
a pedantena dele prefuo a culta naturalidade de Borges.
O autor brasileiro non raspa dabondo nas interioridades ·das
.poetas e deten -se na superficie,
do mesmo xeito alude a pintores
como Gaugu1n ou Van Gogh, e
no poema Nirvana, que se inclue no segundo dos apartados
do l.ivro, tamén alude aos músicos, desde as melodías cultas
de Bach' e Mozart até o rock dos
Rolling Stones ou as· baladas de .
Bob Dylan
Ho1e nao llOU levantar, /1 quero ouvir Jmu
Hendnx
hoje nao curnpro //coas minhas
obriga96es.
"Cademo de Proust" de Claudío Murilo tamén nos oferece
unha interpretación própria do
oficio de poeta desde o seu conciso definir do poema como un
"xadrez de palavras" ou "unha
metáfora de vi ver". Esa figuración da existéncia é realmente
· agre no poema "O al:iileado"
onde arremete contra a pasividade .. .
Enqe morrer e manter a Juta
há o viver vazio en que navego.
De facto o poeta aposta pala
monotonia porque como subliña
no poema "O super-homem" , o
home xá non precisa pensar
porque ten ao seu carón un televisor ou unha rádio, tampouco
precisa traballar porque o gas e
a electricidade fan case todo e
nen sequer hai necesidade de
andar porque abonda con coller
un avión ou fazer uso dun telefone . E mesmo amar deixa de
ser un verbo que se conxuga
porque perta de nós ternos un
tubo de ensaio.
Cláudio Murilo entende a soidade como un elemento máis da
era moderna e de seguida advir. te-nos que "tendo ·a cabado a
poesia, acabou o amor" A un '
habitan.te .de hoxe non lle atrai
saqer da orixe das cousas, a
realidade morre de sano, viver
non deixa de ser unha metáfora ...
A min nada éie viver Cosmogonias: em
casa
com um cigarro, urna cerveja e urna can9ao fora de moda.
Tamén a relación humana de
parella está en crise, sinónimo
de. acubillo prazenteiro, que expresa nidiamente no poema
Uniao perfeita ...
Muito ·qom o nosso amor: voce falava das
-crian9as,
eu falava do trabalho, voce pintava as unbas dopé, ;
·
'eu co¡tava cabelinhos no nariz. ,
Nesta, colectánea de versos o
-pG>eta brasileiro anda á prG>curá
dunha nova linguaxe hterária
através dunha tntencionalidade
provocádora que quer estar per. to do suceso cotián, onde o tro ~
vador morreú e o avó, que poli?
o verso alexandrino xá non forma parte <la ) 1ova poética., I-tai
· un novo eito de fazer metáforas
como Murilo descreve na composición intitulada , "O poeta" ...
(pasa á páxina 23)
. MIRO VILLAR
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0 -. director -de:Platoon:,. Salvador (e Wall Street estrea
.· o . drama ·qun sold~do' . -que ~etoÚ:iá paralítico . do \ljetllam_·
~

r.

• {"

Oliver Stone
'Os Estados Unidos están pas mans dun sistema:
fascista

de seguridad~'

,.

Hai un mes que Oliver
Stone estreou Nado un
catro de Xullo sobre a ·
novela· do mesmo tituló do
veterano de Vietnam Ron

Kovic, aparecido no ano
1976. Ainda que Oliver
Stone ce.nsidera esta nova
pelicula como unha
continuación de Platoon,

ou segi:inda parte dunha
triloxia do Vietnam, a nova
película· ten moitó máis. de
drama psicolóxic,:o ca de
filme de glleria.

Para o rnais celebrado ·director
de cine de autor dos últimos
tempos, non hai outro xeito de
enfrentarse á vida que a recriación dramática : "unha xeira ordeada de acontecementos que
despertan compasión e terror,
para parafrasear a Aristóteles .
Facer peliculas ·é o meu xeito de

botar as meigas fara e de me inventa.r unha filosofía da vida ..De
non haber a pantasia, remataría
_tÓJo."
-

·rnoito de Bauy Charríplain, o ba~
Íallán dó locutor da pélicula _Téilk
Radio, a.o que Stone pinta c9rno
"destemido, neurótico, egoista,
carallán, despistado e tolo perdida" . Nun momento clave dA película. Champlain fai unha con. fesiÓn de seis minutos a micrÓ- .
fono aberto, .rnorner:-to no que

Tolo perdido
Ainda que non lle gu~ta falar
disto , o director Oliver Stone ten

2l

· de di.rect~r. pÓlítico .ainda que el
mesmo prefi.~e o calificativo de
anarquista. _Nas alQ.eas -do cine
Nado o catro de Xullo é tanto
de Nordeamérica corre ·o coobra d8 Kovi~ ·coma de · S.t_one, ·
mentário de que se poder]a orNovelista . e .cineastá criáronse
ganizar unha boa o. día que a
nun meio -conser\Íador no que a
Oliver Stone se lle meta na · ca~ •
ba:ndeira era O símbolo Sqgrado . beza facer · unha película de ·
por exceléncia . Os dous foran ·
Bush ou do Governo de · was~
voluntários .en combate. e rece- . - hington. "Os bárbaros xa es~án
bera medallas de ·brÓnce. Úneos
acó. Ó- páís está nas mans dun
taÍnén 6 feito de regresaren os
sistema fascista de seguridade . · ·
-dous feridos do frente . A rniña
O que Orwell prédecira é ·á nosa
experiéncia eoma a de -tantos
realidadé dÍária aind:a .q ue agaveteranos é á que Ron canta no
chada dé maneira ·que · póu~os
seu libro -explica Stone: Os
· reéoñéceri . Eu, na pel de Bush
· dous · estivemos no frente e ao
pegariame un tiro porque· com.r_egresarmos vírn.o nos de novo
prendería _que non · t~ño saiva- ·
. metidos . nqutr? guerrá ainda ;,. ción"..
que agora era r- de .indiferéncia·.
O autor do guión, Ron Kovic,
Sentinme corno nun terceíro
e Torn Cruise, o actor de Nado
mundo que niilguén entendía.
un· catro de Xullo son da .mesma
P~ro . non. me había de.'meter nas
opinión: Stone non poderia diriorganiz¡acións _antibéli:cas até
pasado un tempo. · Non me sen- · · , *ir pelícWa nengunha se non
fose
seu xeito, curíha identitia dacord6 con nengun dos
ficación plena entre texto ·e au'"'
· dous · lados. ;Seguro que teda
tor, éunha actividade .a tafegansid9 un revolucionário no caso ·
te, rodando de 'día .e eséribindo
de ter _atopado ao meu líder.
pala .noite.· Esa mesma. escritura
corno expiación, sérviu taméh
Stone atopou o ·seu camilla
de táboa de salvación a Kovié:
cómo criador cinematográfico
que logrou - pasar a un relato
através dos tipos rnáis dispares.
Por- exemplo Ganan - o Bárbaro,
toda a sua caiga de sÉmtirnentos
un .persónaxe de ·tebeo ·pero ta- ·
nunha operación qi,ie devolvía
sentido á sua vida. Na rea1idamén un heroi romántico, corria
tarz.án para o que · escribira o
de: os fólios nos que nacera esta
escritq. foron saindo dunha- má- .
guión "Conan era unha rriestura
de besta e de reb~lde radical. de - · qllina portátil comprada nuns
grandes armacéns , tecleada con ·
rnarxinado que non respérta regras. No guión que·escribira pri-·
dous dedos e forza tanta qUe as
matrices furaban no papel. ''. O
rneiro, Conan era un bandido_.
que. chegaba a Rei. Eu identifique eu q_ueria -explica Martín
Kovic- era tirar por tena todos
cábame totalmente con el".
aqueles clichés romáo,ticos _d e A ·
batalla de .G uadalcanal ou de As
Regreso do abismo
areas de Iwo .Jima, a mentalida, ·
de de Johri Wa~e -que . seria a
Sfone· confesa ter atravesado a '
qu$ me hal:iia ·de levar á gue: _
paranoia do cocarr;,ómano pro-.
rra".
fundo candG filmou Scarface e
engade que Salvador. foi
SE!U
· O productor Martín Breg'man
regreso do abismo. · No Expreso
sentiuse inmediatamente atraímeianoite, o seu primeiro·
do pala escrita de .Kovic pero
guión, reproducía un sucedido
comentou que se trataba dun
que lle acontecetl dez días desrelato imposíbel de levar á panpois · de regresar de · Vietnam.
talla: Serian moitas as voltas a
Atopárano eón cannabis e mandar antes que o novo director da.
, dáranp.o ao cárcere . "Ali puiden
produtora Universal Pictures resaber o que pode chegar a facer . · considerase o guión, nun prinéí:
cun home a· Xustiza .e tamén
pío recusado. "Decateirne de
comprendin o que é a necesida:.
que era unha das grandes pelí.de. de se v~lver cara o o
culas. dos últimas· 15 anos e coprofundo da própria personalimenteille a Oliver St-one que esdade para ·s alvarse . . Nqn ch~
taba díSposto ~ª levar adiante o
queda máis que a vontade se
proxecto por un préciq realmensobreviver. Habia moito do meute .barato.· Barato eran catorce
·pai naquela película porque tamillóns_ de dólares". Así - foi
mén el con'ségufü comprar · ao
corno optaron por Tom Cruise.,
fi~ca1.".
despois de des-c artar ·a -Sean
Penn, Charlie Sh,een e Nicolas
A relación de .Stone co seu
Cage.
pai, que é interrneiliário financieiro, tamén estaba na película.
O mozo dourado
Wall Street, Por unha baridá, á
A identificación entre - Kovic e
película pretendía 'ser unha cóCruise foi total. Ambos 'os oous
- tica dó tempo de Reagan co seu ·
procedian. de familias católicas,
· capitalismo salvaxe_e pala outra
da ética do ascenso so.cial polo
· o rela.t o dun pa_í e do seu filio na
tráballo e a competéncia, a loita
trela de ·botar ·abaiXo bloqueos
por ser o piirneiro en todo. Stopsicqlóxic.os e educaéionais qu~
ne gozab_a como un b:ruxo que
impiden·a comuniéación: "A i eten nas suas mansa imaxe perlación era de. certo complicada.
feita do Golden Boy (mozo douO de WaJJ .$treet era· o mundo
_rado) nordeamericano ,. o mozo
do meu pai. Eu ·tíñalle respeito
que cámpa rebordante. de conporque era o que me daba. QS
fianza en si mesmo e no seu
· cartas para traballar temas de
país. "Estaba a ver ao ~ove que
· guións ·e producir pe).ículas.
ten de todo e eu rn;m facia máis
Pero ao chegar a década dos 80
que preguntarme qa.e -á-contece: é un mundo· en conmoción ·que.
ria ria momento en que estalase
eu critiquei na persoa de' Gor• a traxédia e a fortunp. lle hegase
.don : Gekko . Quedo coas. ganas
todo. · Na película pásalle . de. ·
de ··facer máis cine sobre a re1atodo': mata un dos seus próprios
cíón co meu pai e teño na cabe- .
homes e entra nunha. espiral
za a irnaxe de Martin . I:.andau
que o vai levar polos nove circos
para ese papel". o universo 'fado mf~¡nos ". .
.
~iliar de Stéme cotnpfétase coa
fotografía de Evita .. "Daría o perPara se preparar, Tom. Cniise
-fil ideal para- ;r.niña nai.. Penseí
· botou un tempo en hospitais dé
en Meryl Streep para facelo pero
veteranos de guerra .. Xunto con
pedia moitos cartos e o proxecto ·
Kovic 'pa~e9u por Wes_twood en
, quedou ·en via marta. De todos
cadeira de rodas. até conyertela
xeitos, é un proxecto que- penso
nunha extensión do proprio cor- .recÚp~rar calqliera día .. ·
·
po. Os libros, -o diário da guerra
qe ~ovic e outros documentos
Unha de Búsh
foron a ~mtra parte da sua acceCon Platoon e SalvadoÍ, Stone
(Pasa j púlna.segulnte)
_gaña en Nortea_méríca o alcurne
bota a carniñar á chúviá. e ao
vento as suas pantasm?s todas.
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POETA DO MAR .DE ·L AXE·:
. '. XESUS TOR~ES

Michael Douglas e Daryl Hannah nunha cena de Wall $treet. ' ·
(ven da páxina anterior)

.sis ao-mesmo tempo que ac;:ordaban nel aos 27 anos as pri- ·
meira ideas políticas. "Lembro
ben unha portada da revista Life '
--di Cruise que non vivira aguerra- · na que. unha . IC!paza .
.vietnamita alcanzada por Napal~e por ,un _ca:rreiro. Tp.inén teñürnerrtória dunha com. . pañeira que levaba unhapulsei-:.
. ra de cobre por un irmá que perdera en combate . No instituto
.non nos falaban da guerra para
nada, pero ainda· 'teño presente
a idea que nos metían de que o
governo só quería o Il}ellor para
_todos e que nada do que fixese
podia-est~ mal: Cando o penso,
parece unha parvada pero ·era
asi" . -

-O pranto de Cruise ·

'·'

A rodaxe foi nas Filipinas e eri
Dallas. Nas illas, traballaban de
10 a 12 horas diárias cunha
temperatura de 42 grados e ha- ·
.b ia desmaios a diário entre os
da equipa, pero todos lembian
os dias de Dallas . coma os peores. con enfrentaméntos e discusións a marte entre actores e .
dirección. Kovic df que :ho~o
momentos. nos- que pensoú que
Cruise dé:iXaba o papel irrevocabelmente. E entre os episódios
· de rriaibr tensión na rodaxé, pon
por exerriplo o qa.visita dun Kovic 'impotente á unha ca~a de
putas de _Dallas_na que é atendí- ·
do por unha mexicana. Co.rrio no
resto da película, Cruise que é
·un actor de forma atlética-.- tiña ·
que expresar a sua emoción $0mentes através · dos riscos fa~iais. Deitado na caina, o pr9tagonista comprende que é;iquilo
non vai resultar mentres a muller. está a árrolalo. "Tom- é un
tipo _tímido ...'...explica· Stonepero a rapaza espida moviase
con toda seguridade, convencida de que poderia vencer as reservas daquil saxón -reprimido.
A cena está moi traballada .até
chegar a ese ' momento no que
Tom r.o mpe ·a chorar pensando
noñ tanto no sexo como en todo
o que vai perder na sua vida.
·P~ro. nunha toma foi como se .
algo rompese dentro de Tom_e
·
botouse a 'chorar " ~
Platoon pode ser . a Iliada de
Stone (o seu recordo da gUerra).
. así como Nado n9 catro ,,.d e X
ullo seria" a sua Odisea (a len.d a
do que regresa) . "A terceira·será .
unha biografía. A do cantante · ·
de rock Jim Morrisan· que morreu dun ataque ao corazón .en
1971 . A rodaxe comez?rá o
viondeiro mes'.· ·-Mcirrison · era o
meu ídolo, como o foron Marilyn
- ou Elvjs. Eu vino como o James
Dean do meu tempo, un rapaz
que superal:!a a mor.t e ,cada dia.
-· A película é un adeus á miña
xuventude, o derradeirn saudo
aos .m~us vinte anos . Ouero rodala me~tres son novó" .
O

crebendo o prólogo . e que lle
- A vida de Zapata · entre a ca·O corte traum$tico que se proobrigou a cambia-Jo.
lónia galega non debE¡:u ser fácil.
duciu tras a· levantamento fasNacionalista galega e indepencista do 36 conlevou a tra?ladar
O humorista betariceiro· Madentista. antifranquista e ·aJia- ·
- o eixo -das iealizacións culturais
. nuel Roel, bon amigo de Zapata·
dófilo . a s.ua rex·a personalidade
· galegas a alén-mar, . nomeadatrouxera o manuscrito desde
tivo de qturar mditos sensabores
mente as bei:ras da· Prata, onde ·
Buenos Aires co ·encargo de }ee inxúrias.
durante os anos do fascismo Os
varllo Otero para que este .o pro"Poeta das sans rebeldías",
·emigrantes e exiliados gálegos
logase . Á marte repentina de
chamoulle o estudos Alberto ViJévaron o peso .e as esperanzél:s
Zapata quizá se deba que o
lanova na biografia que lle dedida nasa cultura . Coñecisia ~ repoemário se editase na imprencou na sua voluminosa obra Los
coñecida -non tanto ·como sesa coruñesa de Ro~l -parentes
gallegos en la Argentin?J , E de
ria desexável~ é a obra de perdo Roel betanceirc:r- co paso
corazón e espírito rebelde fói
soeiros como Castelao, Úieste,
prE:Jceptivo pala censura que raZapata, Joitador desde ben
· Seoane. ·cuadrado, Lorenzo _Vaber10u un bon feixe de poemas.
mozo da causa da liberdade . Lirela. Prada, Puente ... e· de várias
Se algunha vez !'?e voltan reediberdade da sua pátria asoballainstitucións galegas . · · ·
tar os versos de Zapata - como
da para a que arelou días máis
Moitos ·au.tros · personaxes
tamén compriria reeditar a sua
ventureiros traballando a pral da
·máis humildes, escritores e aniconferéncia 'sobre Pondal-· hasua cultura, como sócio protecma.d ores culturais e da colectiviberia que incluir o feixiño de
tor do Seminário de Estudos Gadade _emigrante non acadaron
poemas que foron sancionados
legas, e da sua conciencia narecoñecimento e . en moitos cano seu momento co lápis verrnetas
que
lle.
dan'
un
reéoñecimencional na Agrupazón Nazonalissos, seguen a ser grandes desllo . precisamente os roáis comto meirande : CJltiga, A, _Foµce,
ta Pondal , formada nos anos
coñecidos no noso pa_ís . Cinxin- ~
bativos e cívicos : Na morte de
A Nosa Terra , Nós. Os ecos cívinte polos mozos emigrantes
danos · ao campo literário, é o
Lexandre
Bóvea.
Castelao.
vicos, ao xeito dun Curros e dun
galegas que qlbiscaban unha
caso do .poeta Zapata García, a
,¡Cristialobostf, Tráx1cos ago1Gaiiza independente .e dona de
quen a maíoria dos seus paisa-. · Cabanillas ,. as épicas -resonánros ... Xa se comprende polos tí.cias pondaÍiás, o.mar de Laxe ... , ·
si. E liberdade da humanidade
nos laxeses desco;ñecen. ·
tulos que os tachase a censura .
son temas sempre presentes na
aferrollada pola ameaza do naAntón - Zapata García nasceu
como aquel Sementador no que
sua.
poesía
.
Da
queréncia
e
esti·
zismo e do fascismo, que o Jeno 1886 na vila .mariñeir.a de
aconsella aos bos galegas persoma p9la obra de . Poqdal , é · boa
vou a cantar un Hino a StalinLaxe, moi perta da Ponte-Ceso
nificados nun labrego : "Semenínostra -=-por se non .fi:case pagrado e -dedicar un poema á
pondaliá, nunha terra con. resota razóns e grans; / amor setente nalgun dos seus poe.destrución de Gemika.
náncias míticas e · máxicas na
_menta e cariño ,/ fraternidade' e
mas- unha conf.eréncia ditáda
Carballo Calero coida que a
Óbra do Bardo que tanto hq.l:;iia
cultura,/ a presas, a dúas
no 1930, publicada · co título
incontinéncia poética de Zapata
entusiasmar a Zapata. Moi novi~
. mans,/ anqu~ caian no carniño,/
Eduardo Pondal. A}ma, Sentidalle unha certa aspereza ao seu
· ño emigroú á Arxentina e xa
pois , pra todos é fartura ,/ Hirmento. e ·Libertá da .Terra Galeritrpo q que impediu que o poenqn había voltar á Galiza. En
_. mandiño! :/ Sementa, ¡sempre! ,
ga.
.
ta acadase unha maior perfecBuenos Aires traballou arreo,
sementa ,/ en prol da terra irrePoucci antes da sua marte asición na sua obra . Ademais Zapillneiro . como empregado · de denta!" .
naba a dedicatória do seu libro
pata é moi amigo de empregar
comércio e lago no seu próprio
A poesía de Zapata, ainda
-" poético, ·que había ser postumo.
un · vocabulário arbitrariamente
esta.Pelecirnento, ¡;ité a sua ·morque irregular. é sinceira e emo· A dedicatória ia c:til:ixlda "Á
inovador. non contentándose
te, acaecida no 1953, aos sesencionada, ao contrário de tanto
Íniña Nai Galiza e aos meus ircoa sua ricaz linguaxe mariñei- ta e séte anos.
falso intimismo coma o que esmáns
galeg9s,
dende
Bós
Airés,
ra. Para o profesor ferrolano . ZaOs Zapata· procedían das Ma~
tamos afeitas a ver ultimamente
pata é un poeta moderadamente
riñas betah.c eiras, da parróquia · dempois d-unha ausenza . de
en moitos poetas mozos. Hai
cincuen~a anos· emigrado".
modernista, con resonáncias
de Sruandóns,: ..moi perta do soalgo épico e mitolóxico nalguns
pondaliás e "merec~nte de atenlar dos Marqueses de Figueiroa
dos seus poemas. da traxédia
ción".
onde se asenta a centenária to· diária de mariñeiros e labregos ,
DE
Non era da mesma opinión
rre que deu norne ao marquesasentimento dooroso da ausénRamón Otero Pedrayo, quen foi
do. O pai -de Antón, dascenden·
cia, vivéncias de ori>ces e desti2.APATA 'ENTRE A
grande admirad.ar da poesía de
te de labregos, a8e-n taríase na
nos
heróicos e gloriosos e tamén
COLÓNIA GALEGA
Zapata, chamando · a ·atención
, Costa da Moite por ElSas causas
das cousas pequenas e sinxelas
desde ben cedo sobre os poeEN BUENOS AIRES
da vida. A outra pohfa da farni=
coma un grao de millo.
mas deste home. os que seguralia era das térras de Traba de
Zapata García será xa para
NON DEBED SER ·
mente teria lido nalgunha publiLaxe, cabe o imenso areal. .
sempre o poeta do mar de Laxe,
FÁCIL.
cación da Galiza emigrante e
A inqueda.Ilza literária _de Zado mar de Bergantiños e das
mesmÓ en A Nasa Terra e Nós.
pata levoun9 q. colaborar con
·.NACIONALISTA
suas xentes. Unha prusaxe ricaz
Go"stou Otero · especialmente
poemas e artigas en ·moitas pue fermosa. mais tamén rexa e
GALEGO E ·
dun titulado A Gajta e sobre o
blicacións dá colectividade
dura , que en ocasións reclama
INDEPENDENTISTA.
cal escribiria un louvatório arti- lega. Na década dos vfilte, cC!_no tributo de vidas mariñeiras e
go en El Pueblo Gallego. O de
do na Galiza o_s xóvenes Manuel
que o poeta trata a un tempo
ANTIF'RANOUISTA E , Trasalba
explicaría despois
António e ..,.A mado ·Carbállo doc:on fondo amor e profundo resALIADÓFILO, A SUA
como se coñeceron na viaxe
tan de ares renovadores .e vanpeito .
que fixo á .Apcentina no 1947.
PERSOALIDADE
gardistas á nosa poesia, Zapata
Antón Zapata García. a unha
Por isa non é extrano que o própublica moitos dos seus poemqS
distancia de dez mil quilómetros
REXA-TNO
QUE
pio 'Otero prologase o libro de
na revista ·sacietária Alborada ·
e de cincuenta anos. soubo
ATURAR
Zapata. A roseira da soidade,
(órgao dos ~migrantes do partimanter frescos no seu corazón
que se había editar na Coruña
do ·de Corcubión ná Arxentina)
os ventas. as brétemas e a escu. SENSABORES E
no 1953, xa morto ·o poeta. Mare . con .menos ¡;i~iduidade, nós
ma rachando rios penedios da
INXÚRIAS '
te da que se inteirou Otero esórgaos galeguistas: e nacion·alisCosta da Marte. · •
O
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CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE
.
· O SEU VEHICULO E A SUA VIVEMDA

- ········

~

SEAT-Vw
.
lbjza, Málaga, Ritmo Ronda, 124, 131 .. 38.490
VW Golf .. .. ........ .'... ......., ..... :...·...c ... . ."..... . 44.757
VW Polo ...~ ...,. .........,. .. ................... .. ...... 38.490

FORO
Fiesta 1.1 ...... :.................. : ................... 35 .21 O
Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 .......... 38.490 ·
Escort-160(}, Orión-dieser, Sierra ·........ 44 .757

CITROEN
·.
AA TRE, BX-14 , GS, Visa ti-Super ... : .. 38.490
CX, BX-19, Visa diese! ....... ............ ...... 44.757

P-EUGEOT-TALBOT
Peugeot-205, 404, Talbot-150 .... ......... 38.490
Peugeot-309 ..... ................................... 44.757
Peugeot-305 ·..... :..... ....................... ,...... 38.490

RENAULT
Super 5 ................ _..... .... .....: ..... .. .......... 35.210
R-9, R-1. 1 ........ ........ :............................. 38.490
R-21, R-11 GTD, R-18 .... ................,. ... M757

1111111111111111111111

TENCA OBRADOIRO

. ·
.

.

ENTROIDO 90

OPEL· Corsa-TA, Kadett ·1.3, Record 1.5 ....... 38.490
· Corsa-O, Kadett-0 ..........:.. .................. 44 .757

CERÁMICA

-.CARTÓN PEDRA

VID RO
MADEIRA
'remos a tu~ ·méscara, antifaz, cabezudo...

:

.

MURA IS CARROZA S FALLAS PE ZAS CONMf MORATIVA S

TAMtN PARA COLECTIVOS; CONCEU.08 ETC.

E ADEMAIS COÑEZA A NOSÁ NOVA POLIZA.
·DE ASISTENCIA EN VIAXE POR SOIO 2.110 PTA. ANUAIS

PRESTAMOS· SERVICIO EN TOPA GALIZA

R/ Cauto, .23 (Ao ·1ado da Praza dé Españ'a) Vigo, 36203
·

Tlfnos (986) 420163-415:121 -(part.)

· -
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ABOBATBiBA

.Q;cuLTURA.L~

ACTOS
•

NOVAS SENSUAIS

Trió Copenhague

Concerto organizado pola Sociedade Fi.lermónic'a de Vigo
na Sá de Concertos de Caixa vigo . Dia· 5 ás 20 h.

•

Nº 418 -1 DEfEBREIHO po 1990

·

ANUNCIOS DE BALDE

Cincuenta
/ aniversái:io de ·
Freud

• · CineClub de
Po'ntevedra

O Ateneo de A Coruña e a .
Fundación Paideia orgáizan co
gal.Jo do L Aniversário da marte de Ffeud, un ciclo sobre a
psicaniilise e. o seu criador. No
programa a desenvolver nas
próximas semanas. estas son

Luns 5 de Febrejro. Dentro
do · ciclo da muller, ''Ouvin
cantar ás sireas"
Xoves 8 de Febreiro. "Bagdad Café"
Vernes 9 de Febreiro ,''Catro
aventuras de Reinette e Mirabel.le"

Dia 6 de Febreiro. "Psicaná- lise e pedq.goxia", por Manuel
Fernández Blanco.
Dia 8 "Porvir da psicanálise",
por Miguel Bassols.
Todas· as conferéncias son ás
20 h . no Centro Fonseca de· A
Coruña

Venden-se ,2 encerados escolares . de · 2. 50 . rri de longo .
por 1.20 de alto. Interesados
chamen ao (981) 5910 52 de 1
a~ do ~erán .
Rádió. Tirana, a va~ do socialismo en portugués para os
' ouvintes de Ualiza . Horário de ·
21.30 a, 22.30 I 24.00 a 01 .00 e
8.00 a 9.00 hora de Galiza.
Frecuéncias 15405, 9500 e
7300 KHz, en Onda curta. En- ·derezo: Rádio Trrana. Tirana
·
·
(Albania)
A Coral . da ·Asociación· Espa- .
ña-URSS de V.igo. que dirixe o
profesor Vicente Rodríguez
Abeijón, , desexaria incrementar a mesma con máis
vóces. Os inteiresados . en
participar deben chamar
ao (986) 22 44 57, de Vigo.

EXPOSICIONS
•

Roussel

•

Exposición na Galeria Sic
(Príncipe 23-1º Vigo) Desde o
1 de Febreuo

•

Lino Cao e
Vázquez Xil

Distribución dé fanzines, maquetas; pegatas, camisetas,
etc ... Bar.. Uf, .Rua Pracer 19; .
Vigo.

Expos1c1ón "Figuras galegas
no bronce da lustória" na Sá
de Arte da Caixavigo..

Diego de Giráldez

Na sá de expos1ci6.ns do concello de A Rua , e organizado
palas deputac1óns de Luga e
Pontevedra e o concello ouren
sán. Aberta até o 14 de Febreua

•

Ricardo Segura
o
li

Antolóxica na Sá de Expos1 c1óns da Caixav1go dentro da
séne de Grandes Artistas Galegas . Desde a 9 de FJbre1ro

.&.

o

,,
ti

o
eti·

Merco números atrasadoi
das segu_intes revistas: Natun
(N 05 1; 2, 3, 4 e 11). Periplo (N<
1 ao 16 ou Tomos 11 2 ·e 3") ·
Vida Silvestre (N°5 1, 2, 5, E
·7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 15, 16
30, 31, 33; 34, 36, 37, ~9. 40

.23

.

· 4:?; . ou Tomos 1 ·ao 10). Cha
mar ao teléfono (986} 49 23 ·rn
, de Vigo .
Véndese unidáde de discos
· 1541-II para Commodore 64.
, Charpar a Gerardo (986) 65 83
72.

.

Poñemos no seu coñecementq ·
que o Grupo de Estúdios sobre a .Condición da Muller
''Alecrín" con ta cunha Biblioteca-Centro de Documentación aberta ªº público con
hemeroteca-. libros e dosiers
relacionaoos coa -muller; asimesmo contamos cunha--persoa que poderá qrientar aos
alumnos que desexen fac~r algún trabal.Jo.
As horas en que· esta ,....aberto
.ao público son de 10h. a 13.30
h. e de 17 h. a 20h .
Para· máis información pode
chamar á Biblioteca sita en
Garcia Barbón. 30-5°, Tfrto. 43
94 59. (Vigo)

·colectivo Ecoloxista Xevale
distribue -papel reciclado,
artesania maya, camisetas
contra o V Centeqário, material da -campañ,a Pr.oAmazonia e Bicicletas feitas ·a man. Interesados por se
en contacto co Apartado 22 de
Monfotte de Lemas.

....

.,.
CONVOCATORIAS

ti
Q

evapore a nasa· personalidade, velai a metáfora de
viver por mais que ás vezes prenda en ós o desánimo

Cláud10 Murilo,
metáfora do viver
(ven da pá.xina 20)

Trocou as Vlagens de aventura,
es[tra.das. marés,
aIIllgos fe1tos e desfe1tos ao sopro
Ido vento.
por urna intimidada mruor com as

!palavras
através da . leitura paciente (e
pro[veitosa} de dicionános.

Enfin o hvro de poemas
"Caderno de Proust" é
unha adverténcia a aquelas persoas que de veras
perqen a conciénc1a da
própria realidade, submetendo-se á modorra O espello da apat1a deve reflexar en nós mesmos unaxes
de inconformismo porque
existe o perigo de que se

. .estou cansado,
mais cansado que todos os versos
!de Pessoa.

Nesa lo1ta de viver a pesoa deve ser intransixente,
non deve hav~r trégua, revindicación de C1áudio
Murilo que tarnén deve ser
nasa. Como naso deve ser
o empeño de tirar o muro da desconfianza que nos
arreda da literatura lusobrasileira . Para cando unha
política de comércio cultural, entendido corno intercárnbio, desde as nasas
mstitucións?
O
MIROVILLAR
(1) Livrana Olymp10 Editora Rio de
Janeuo. Setembro 1982.

. . MC/A 'CORUÑA

Siro López, responsábel da
sección de humor do xornal La·
Voz de Galicia. pensa que é
convemente a ampliación,
?Jnda que sexa paseniño, do
labor gráfico. "Err Galicia". di.
"hai xente dabondo, moitos e
bons humoristas. , Haberia,
polo tanto, que atapar a maneira de encher as páxinas
das publicacións co seu materialn. Por outra -banda, confesa
que "a novidade, nembargantes. é sempre difícil. Cando
aparece algo novo, coa sua diferenciación e persoalidade.
trata-se con cérto recebo debido a que ainda non contarnos
neste país cuns antecedentes
amplas· a estes nive1s."
Lito Peña, condutor da Asociación de Cme Castelao, de
Sada, trabal.Ja nestes dias
produción do que pretende

na

que sexa a primeira longametraxe da devandita asociación.
"É un proxect~ ambicioso -conta-. Mais se as causas
saen como nós ternos previstÓ, sairá adiante. Agora mesmq'', explica, "falta- nos o
gi..úonista, que, sen embargo,
xa sabemos quen vai ser se é
que o seu trabal.Jo actual lle
deiJra tempo. para ded.icá-lo ao
proxecto. Pero, de momento ,
até que el mesmo o confirme,
uon vou dicé-lo nome."
Ana Liste, xomalista e poeta
acha-se compondo o que será
a sua primeira novela. E un
trabalio -asegura-- que a en. che de ledícia . Por outra parte ,
a gañadora do Esquio-8-7 ver- sión castellaná , brilla con fuz
própria coa sua documentada
visión do cosmos recollida nos
ar:tigos de opinión que publica
semanalmente nun diário galego.
O

•

XI·Prémio Blanco
y Negro

Prensa Española convoca o
conclirso de carácter estatal
para artistas xóvenes, bffixo as
séguintes bases:
·
1. Poden particpar os artistás
xóvenes menores de 35 anos
ao pecharse a convocatória o
31 de Marzo do 1990, extremo
aéreditado coa apresentación
do D .I. So se· adrnitir'á unha
obra por c<;mcursante.
2. O prémio único de 500.000
pesetas e placa non poderá ·
ser dividido nen deéÍarado deserto. A pintura premiada
quedara propriedade de Prensa ·Española S.A.
'
3. Os concursantes terán com-..
pleta liberdade "de tema, ~écni
cas e tendéncias estéticas . As
medidas do cadro non poderán . exceder de 146x114 crns
(formato «80 ~guran) nen serán

CONCELLO
Revista galega de mulleres

somos coñecidos
na Gaiíza inteira.,
pola nosa
especialización
en libros
galegas
e portugl:ieses
Praza do.Libro
Tel. 26 63 77
A CORUÑA

Distribue Edicións Xerais de Galicia Dr. Marañón, -12 36211 Vigo

5. O praz6 de recepción será
do 15 ao 31 de Marzo. As oqr'8.S entregar:anse contra -Íecibd en Serrano 61 (Concurso
de Pintura) 28006 Madrid. Os
residentes fóra de Madrid enviarán as suas obra.s , pala sua
conta .e risco, emb<;iladas e a
porte pago ao mesmo enderezo.
Pódese pedir "máis información. e as base~ comple~s ao
mesmo enderezo.

~

ü

PROGRAMA DE BOLSAS

DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
. "PEREZ-PARALLÉ"

República
El Salvador, 9
TeJ.: 56 58 12·
SANTIAGO

-CHAME AO
E SOLICITE

'

i 0 A X~nta Re~tÚa daBiblioteca Municipal convoca 3· bolsas ·de ·investigación para alumnos (as de EXB, Ensino !"tedio e· Xóves Inve~tigado~
res dotadas respectivamente con 100.000 pts., 150.000 pts., e 300~000
pts).
2º Os/as interesadas en optar a ·algunha destas Bolsas deberán' presenta-la documentación esixida nas Base·s de convocatoria con anterioridade ó 28 de Febreiro. ··
3° Para ·u nha meirande información sobre _esta con'(ocatoria, dirixirse a: .

Secretaría da Comisión de C~ltura, Ensino e D~portes:
Casa do Concello, 3° Andar
·
· ·

TLF. (986) 43
~6 24
'

..

T elf.: 34-03-66

.....

15500 Fene (A Coruña)

AS NOSAS TARIFAS

PERIODICO GALEGO SEMANAL

·

4. As obras . apresentranse
montados en bastidor ou soporte sólido, Os cadros irán
firmados e acompañados·dos
seguintes documentos : título .
da obra, técnica empregada e
soporte , dimensións, nome. ·
apehdos, edaC:l.e, domicilio,
tfno .. e breve curriculo. DNI e
.foto en branca e negro do cadro_non r:nenor en tamaño de13x18 cm.

DE ·~FENE

FESTA DA PALABRA SILENCIADA

PARA
CREAR
ERECREAR
GALIZA

aÍ»

inferiores a 100x81 cm. (formato «40-iigura»)
-·

••
•
•••
•
••

···························':

COMISIÓN ·
DE CULTURA,
ENSINO
E DEPORTES

. i

.·
.N° .4 18 •APDO; 1371 (VIGO)
~A~N~0~~=
. 11~1~··~1~D~E~F~E_B_R_E_IR~
, 0~•~1_9_90~~~~-:-:-~~~~~----,~~~-:-~~~~~~.....__~~~~~~~~~~~~~~.....,_~...:._~~~~~~~,........,

:loEAs ·.

TRES EN RAIA

A SEGUNDAMORTE ·DE
JULIÁN GR-IMAU
. .
mellar, máis fácil, capear o temporal que
veña agora, que ter·qwe ir erguendo de vagar as lembranzas do pasado recente
notícia é gris e de chumbo, como
deste país. Un pasado que se intenta c;:tesalgunhas das vellas fotos _da pos.debuxar, esqu~c"er, talando . del o menos
guerra. Julián Grimau non recebe..:
posíbel.
_
· .
rá,· nen ainda post-mortem,, o benefício da
Non debe· entrar dentro do espír!to de
presunción de in9céncia; Se.te dos oito
consenso que se recorde ou se saiba que
maxistrados da Sala do Militar do Tribunal
o flamante presidente da Xunta da Galiza
·Supremo decidiron. non _revisar a senténformou parte dos Governos que amparacia que o condevou a marte, alá por Abril
ron esas barbaridades xurídicas e deron
do 1963. Unha Sala do Militar que, lemo visto bon ás senténcias de marte. Pobremos, non foi cons~ituída durante o
rén, iso é história, e a história ten que cofranquismo, senón apenas hai dous anos,
ñecerse tal como ocorreu.
pero que recollerbn, ao parecer, as esénHai, ademais, algun cheira a corporaticias do antigo Consello de Xustícia Militar. .
vismo ria decisión. Corporativismo militar
Julián Grimau foi ·xefe da Policia Crimi-·
e corporativismo xudicial, porque na Sala
nal coa Répública en Barcel6na durante a
hai· catre maxistrados civís e-catro militaguerra. Despois, continuóu a sua militánres. O único voto en contra· de non .revisar
cia no PCE, o que implicaba a arriscada
. a senténcia veu de Jiménez Villarejo, un
operación de entrar clandestinamente no
dos maxistrados civís, que foi hai algun
Esté;ldO español. GrimaÚ chegou a ser res- ·
tempo fiscal especial anti-.droga.
ponsábel do- sei.J partido en Madrid, cidaDiríase que nbn se quixo recoñecer un
de onde toi detido o _7 de· Novembro .do
füncionamento xudicial viciado durante
1962.
anos, por non talar xa da sua lexitimidade
Caiu en mans da · Brigada Político-Sopolítica. Seguramente resulta demasiado
cial, de terríbel memória para tantos mili·duro recoñecer estas cousas.
tantes clandestinos. E G~imau padeceu os
Pero máis dura ainda pode resultar esta
seus "interrogatórios" e tratamentos. Torsegunda 1'!10rte de Julián Grimau. Porque
turárono brutalmente, intentando. pór o
· ·o seu caso foí como un símbolo non só
ramo .ao seu trabal/o guindandoo por unha·
dentro do Estado español que vivía entón
fiestrq.:
·
un proceso económico e social, ·moi particular, senón nos países europeus. Arredor
.O dirixente comunista non morreü, ain- _
de Grimau comezaron a aglutinarse movida que quedou moi malferido. Non. conmentos de solidariedade coa resisténcia
tento o Poder franquista co feíto, difundiuse a notícia ·d~ que ir:itentou matarse bo- · era o .· que -dicia _ser. Manuel fernández - ao . franqúismo; houbo manifestacións
grandes contra o Gov.erno do xeneral
tándose pota fenestra ... .e Julián Grimau
Martín, vocal ponente (quer dicer, o -que
Franco, incluso o Papa quixo interceder.
foi procesado polo Xulgado de lnstrución
asesora en leis e estuda a causa con meiCando a fiscal xeneral do Estado reconº 8 de M~drid por "intento de suk~ídio''. ·
rande detimento nun tribunal), non pasou
lleu e asumiu ·o pasado verán a iniciativ·a
Dentro da tráxica história xudicial · de
nunca de primeirb curso de Direito. Non
da .viuva de Grimau, houbo moita, moita
Grimau, ese procesamento non deixa de
tiña titulación nen éo"ñecimentos nen -ne·n.:.
xente neste. país que puxo. esperanzas
ser .unha anédota tétrica. Pala xurisdicción
gunha cualificac!ón- que lle per.rnitise sen- . nese xesto. ·A iniciatiyá contaba, obviamilitar,., procesóuselle acusándoo d~ . su·
tar naquel tribunal.
. mente, co beneprácito guvernamental. .
postos crimes cometidos .durante a Gue:..
Uns arios despois descobriuse o pastel. Agora, que queda?. Unha sensación
rra Civil e pelas suas actividades políticas
Pero antes Fernandez Martin tiña contado
triste, algo escura, como de desesperanposteriores. Non escatimou a ditadura es- · co ·respaldo de ministros franquistas que
za. A impresión de que os militares impo.forzos· para apresentar a Grimau coma un
lle recomendaron para os estudos prévios
perígoso criminal e botar sobre el todo . ·db Tribunal de Qrde Pública, que émpe- - ñen o seu critério por enrriba do que seria
de xustícia. Non se . pretende resucitar a
tipo de acusacións. NO" exterior, comezazou a funcíonar pouco despois da marte
Grimau, simplesmente situar a sua memóban as protestas e ao .franquismo rion lle
de Grimau.
.
ria~ Nen sequer se pedia que se entrase
·~ inteiresaba ·demasiado estar a mal cos
. Segundo os cálculos dalguns avogados
ao fondo do caso; so que se lle recoñecepaíses ocidentais, había que "xustificar''. o
que analisan-a represión durante a.ditaduse que o xuíéio foi nulo e Grimau condexuício e a senténcia. Ainda asi, non houbó _ra franquista, Fetnández Martín pudo ·ter
nado por un fallo non válido. Pedí ase que
vacilacións á hora de fusilar e Grimau, paintervido en máis de- 25.000 resoJucións
se declarase que a sua presunción de inosándose por alto · todas as protéstas ofixudiciais.
céncia prevalecia por ribfl d~nha declaracia is e non . oficiais que chegaron desde
Quizá se;sa ese un dos motivós que le·
ción de cülpabilidade viciada.
fóra.
varon á Sala do Militar a· manter a sentén:
·P.ouca causa, moi pouca.
.
O Ministério de lr;iformación e Turismo,
cia que .matou -a.Grimau, frente ao beh ar- .
Porque Grtmau do único que foi culpáque dirixia entón Manuel Fraga, publicou
gumentado recurso apre~entado ~olo fisbel. foi de ser fiel á$ suas ideas, de loitar
até un folleto titulado ·~crimen ó Castigo"
cal xeral do Estado, Javier Moscoso. Non
por elás e nen ·rend.erse nen se arrepenque explicaba., nunha. liítguaxe comprensíquer verse o Tribunál Supremo inundado .
der. E a sua memória -e a de tantos ou,.. bel, a petición fiscal : . .·
. ··
por peticións de revisión doutras sentén- ·
tros martas ou encarce~ados por aqueles
O xuício foi... an.ha.Jarsa. ·Até _tal ponto . cias e resólucións; non qu~r ter que furgar
tribunais- non se merece . esta segunda
que un dos actores principais nen sequer · nb pasado e a represión~ Seguramente --é . . marte xudici.al.
·
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TERESA TODA

A

FOLGA
-oE FAME
xosl_A. GACINO

F

oi naqueles dez anos que ilusionaron ao mundo, naqueles
felices sesenta que xa soan a
tópico-coartada ·dos que hoxe non
teñen máis que ofrecer ca unha suposta militancia añoirante e imposible de contrastar a estas alturas do
tempo. Foi unha amistade especialmente cultivada en noites de cervexa
e cubatas, en sesións de teatro axitador e mesiánko, en incipientes proxectos de liberación popular, cando
"felipe" era a referencia coloquial dun
partido marxista crítico (demasiado
libre e heterodoxo para sobrevivir) e
non o neme dun poder acomodado
ás circunstancias e presións impostas dedse unha trama tradicional de
intereses.
Eran tempos de euforia revolucionaria, inspiradél' na maré liberadora
de Cuba ou Arxelia, no combate heroico dos vietnamitas contra a maior
potencia do mundo, na explosión falsamente esperanzadora do maio
francés do 68. No estreito marco da
dictadura franquista -ainda forte na
súa decad5mcia-, maxinábamos re. voltas populares que desembocarían
en sociedades ideais de liberdade,
igualdade e- fratemidade, máis alá
dos mesquiños horizontes materiais
que nos presentaba a soc1edade
consumista.
Pero as cousas non foron como
desexabamos. Posiblemente, os pesimistas xa temíamos que ía ser así
e emprendimos o camiño~ qu1zais
máis cómodo pero tampouco exento
de dificultades se se pretende manter
a coherencia, do posibilismo a longo
prazo. Pala contra, os optimistas como o meu amigo- lanzáronse pelas vías directas do choque frontal e
escacháronse contra a sólida fortaleza do poder e contra a incomprensión dunha mentalidade social non
afeita a aventuras.
O caso é que, mentres eu escribo
desde a tranquilidade rebuldeíra dunha T~iana aberta á luz, o meu amigo,
desde a escuridade da prisión Sevilla-2, espera - ¿a marte?- empeñado nuntia desesperada, e previsible~
_mente inútil, folga de fame.
O
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ntena 3 estrea car:ia! de televisión
sións·públicas". ·
• Autoídentificacíón dixo Fraga. Au• _-O asentamento das institucións gae, con el, aumenta a· oferta para
Gocemos da nova líberdade queridos · tointegracíón dix_
era González Mariñas.
legas é lento pero constante. Por exemos televidentes. Vexamos: seg·unAutobús di· polo balxo Vitorino, que· é - plo, a cámara anterior non tiña bar ~ue
teleespectadores: , ·
'
do a parrilla de programación anúnciancomo arrecada os votos.
como é sabido acostuma a ser o verdase as telenovelas ·diár1as· La Intrusa, La
deiro cerne dos parlamentos-, esta, en
Gata s¡¡lvaje e Roque· Santeiro; · os procámbio, xa canta cun espácio de barra
gramas concl,.!rsos tamén diários Arriba
e mesas, afastadas con discretas mam.Yabajo, -Los segundos cuentan e-La rule• Xosé Maria López Noceda renúnciou
paras: que faciliten o pacto de cada dia.
ta de la fortuna. A programación acoma álcaldia de Lourenzá por incompatibiliTome nota o señor Vitorino de que o
páñase de informativos, várias . series e, .
. dade de cargos ao ser -eleito diputado.
café fatal. A tortilla boa, iso si.
entre elas, a que se presenta como esNo pleno corporativo de sucesión e ante
.trela; a resesa El Santo.
?<Ornalistas e víciños expr:esou"o seu orOs domingos surprenderannos con
gullo por .ter sido alcalde dos lourenza· máis noved~des: Simplemente Mayra e,
. · neses durante datasete anos, pesie a
para que non se diga que Antena. 3 non _
non ser natural de Vilanova, "pero si mi
ten alta vocación, os venres ofereceranesp9sa"', dixo,· "y mis - hijos naturales".
. nos· La Clave da que J.L. . Balbín xa se
O , López Noceda vai . presidir
Comis_ión apurou a qicer ·que "o tipo de programa
~ Parlamentária de Seguimentó da CRTV.
, esta absolutament~ queimctdo pala proli- ·
~ Terán choio en San Marcos os tillos de
1eración de terfúlias e debates nas televiu....J~-J--!--'-_._-'--~~_._...J....1~1-..1,¡¡,j...__ _..;..,- - <.!' toda condición?
_ .
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